


Uporaba v žitih

KORUZA



BOTIGA

KAMBA

MOTIVELL EXTRA 6 OD

MOTIVELL EXTRA 6 OD Corn Pack

Paleta pripravkov za koruzo

STARMAX Zn

AZO-SPEED

TEMSA

HERBICIDI

HI-WETT

OSTALO GNOJILA



Uporaba v koruzi



Način uporabe – osnovna 
škropljenja

TEMSA SC vsebuje optimiziran sistem za omočevanje
→ ne dodajati standardnih penetracijskih močil!

✓ Lahko se uporabi:

100 ml/ha

+
talni herbicid

izoksaflutol, 
tienkarbazon, 
metalaklor…

+
foliarni herbicidi

Motivell Extra, pa tudi pripravki na osnovi 

npr. tembotriona, terbutilazina, 
nikosulfurona, rimsulfurona… 

od 0,5- 1 l/ha od 0,5- 1 l/ha



Način uporabe –
korekcijsko škropljenje 

TEMSA SC vsebuje optimiziran sistem za omočevanje
→ ne dodajati standardnih penetracijskih močil!

✓ Lahko se uporabi:

100 ml/ha

Korekcijska škropljenja:

TEMSA SC je zelo selektivna za koruzo. Lahko se uporablja tudi v kasnejših razvojnih fazah koruze (selektivna je  tudi, 
ko ima koruza tudi do 10 listov), kadar npr. zaradi vremenskih razmer ni bilo možno pravočasno oz. zgodnejše
škropljenje.

UPORABA, ODMERKI
• 0,8-1,5 l na ha (korekcije proti širokolistnemu plevelu)
• Manjši odmerki za manjše plevele, odmerek se 

poveča, če so pleveli večji.



Herbicid za zatiranje enoletnega in 
večletnega širokolistnega plevela
v koruzi in sirku

Aktivna snov: dikamba 480 g/L



KAMBA 480 SL ima zelo širok spekter delovanja na širokolistni plevel v 
koruzi. 

Je najboljše sredstvo za zatiranje slaka, prav tako pa velja za najbolj 
učinkovit herbicid za zatiranje ambrozije v kasnejših razvojnih fazah, ko 
je delovanje drugih herbicidov na ambrozijo nezadovoljivo.

Spekter delovanja

Ambrosia 

artemisiifolia

Cirsium 

arvense

Solanum 

nigrum

Convolvulus 

arvensis

Polygonum 

convolvulus

Xanthium

strumarium

KAMBA **** **** ** **** **** ****

2.4 D ** ** ** * **** ***

Mezotrion *** ** **** - - ****

Tembotrion **** *** **** - ** ****

Poskus: Londerzeel, Belgija, 2013



Učinkovito in hitro 
delovanje

KAMBA 0,5 l/ha + HIWETT

Jarše pri Domžalah (Slovenija) 2022, 3 dnevi po škroplenju



Translokacijski herbicid
za zatiranje plevelov v koruzi

Sestava: nikosulfuron 60 g/L
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)



Edinstvena tehnologija 
formuliranja

Patentirana OD formulacija

NikosulfuronNovi surfaktanti in stabilizatorji
omogočajo več aktivne snovi po L. 

Koformulanti
Novi koformulanti z novimi bolj aktivnimi stabilizatorji (izjemno

pomembno za stabiliziranje sulfonil sečnin!)

Adjuvanti
Optimizirani surfaktanti: hitrejši vnos a.s. v rastlino in

povečana učinkovitost (‘Oil technology’)

60 g/L



Nikosulfuron 4 SC

40 g/l 60 g/l

1,5 l/ha 0,65 l/ha

1,35 l/ha 0,6 l/ha

1,2 l/ha 0,55 l/ha

1 l/ha 0,5 l/ha

0,75 l/ha 0,4 l/ha

0,6 l/ha 0,35 l/ha

0,5 l/ha 0,3 l/ha

0,4 l/ha 0,25 l/ha

Matematika 
odmerjanja!

• Najmanj enaka učinkovitost Motivella Extra 6 OD v 
primerjavi z drugimi formulacijami se zagotovi s 25% 
manjšim odmerkom nikosulfurona na hektar.

• Enostavno priporočilo: 
0,5 L Motivella Extra odgovarja učinkovitosti 1 L 4 SC 
formulacije! (to razmerje je pri višjih odmerkih celo
večje zaradi  vzporedno povečanega odmerka
uporabljene količine močila in adjuvantov v Motivellu
Extri, medtem ko je pri nižjih odmerkih to razmerje
nekoliko ožje – manjša količina močila in adjuvanatov)  

Povečana učinkovitost



Motivell EXTRA 6 OD se povsem razlikuje od drugih pripravkov, 
ki vsebujejo nikosulfuron. Njegova uporaba nudi naslednje
prednosti v profesionalni pridelavi koruze:

• polna učinkovitost pri vseh vremenskih pogojih,

• prilagodljivo odmerjanje vezano na prisotne plevele,

• optimiziran sistem omočevanja,

• najekonomičnejši nikosulfuron.

Prednosti



• Z enim škropljenjem odlično delovanje na celovit spekter plevela. 

• Ker deluje izključno preko lista, ni odvisnosti od vlage v tleh.

Čas škropljenja
500 mL MOTIVELL EXTRA 6 OD
500 mL KAMBA



zanesljivost varstva pred pleveli v koruziBO STER

PROGRAM



• PIRIDAT: 

• nova aktivna snov v koruzi (antirezistentna strategija)

• BOOSTER efekt

• Program zanesljiv tudi v sušnih razmerah, ob slabi pripravi tal
in ob neenakomernem vzniku plevela.

• BOTIGA: foliarno ter tudi rezidualno delovanje (mezotrion) preko tal.

• Osnova programa, ki zagotavlja varstvo pred vsemi pleveli. Izjemno zanesljiv pristop za 
zatiranje ključnih plevelov kot so ambrozija, baržunasti oslez, kostreba,…

• Maksimalna fleksibilnost prilagajanja plevelni flori, posledično tudi optimizirana 
ekonomičnost.

Enostaven program v enem ali dveh korakih: zagotavlja učinkovito varstvo
pred vsemi pleveli pri vseh talnih in vremenskih pogojih.

Prednosti programa varstva 
koruze pred pleveli z Botigo 



Dve aktivni snovi
Idealna kombinacija v koruzi

MEZOTRION

• Deluje foliarno ter deluje tudi preko tal
• Zelo širok spekter delovanja na enoletne

širokolistne plevele ter solidno delovanje na
nekatere trave in osat.
Najbolj učinkovita herbicidna aktivna snov proti
baržunastemu oslezu.

• Odlična selektivnost

PIRIDAT

• Povsem specifični mehanizem delovanja
• Preprečuje nevarnost razvoja odpornosti plevelov

• Odlično foliarno delovanje, dober spekter
delovanja

• Izjemno močan sinergistični učinek (BOOSTER 
efekt) z aktivnimi snovmi iz skupine triketonov
(mezotrion!)
• Izjemno močno povečana učinkovitost in zanesljivost

za širokolistne plevele pa tudi za ozkolistne

• Odlična selektivnost

BO STER



95-100%

85-95%

65-85%

<65%

Sinergistično delovanje



Motivell Extra 6 OD 0,4 l/ha + Temsa SC 0,4 l/ha Motivell Extra 6 OD 0,4 l/ha + Botiga SC 0,8 l/ha 

BO STER

Sinergistično delovanje



Sinergistično delovanje

Velika Pisanica – kontrola
(glavni plevel ambrozija in kostreba)

Velika Pisanica - Botiga 1 l/ha
(škropljenje v fazi 2-3 listov)

BO STER



Sinergistično delovanje

2022

izoksaflutol 22,5%/
tienkarbazon-metil 9%

0,44 L/ha

BOTIGA
0,5 L/ha

+
izoksaflutol 22,5%/

tienkarbazon-metil 9%

0,35 L/ha



BOTIGA + partnerji:
Savinjska dolina, 12.07.2022

tienkarbazon-metil
+izoksaflutol+ tienkarbazon-metil

+izoksaflutol

Program BOTIGA:
• Optimizacija delovanja v 

sušnih razmerah, slabši 
pripravi tal, naknadnem 
vzniku,...

PROGRAM



UPORABA



• Dobra priprava tal, normalna vlaga: Oba priporočena programa BOTIGA dajeta dobre rezultate

• Groba priprava tal: Program z deljenimi odmerki bistveno močnejši foliarno v daljšem obdobju (dva termina škropljenja). 
Varianta z enkratnim odmerkom v kasnejšem postu bolj zanesljiva kot varianta z enkratnim odmerkom v ranem postu.

• Suša, neenakomeren vznik: Program z deljenimi odmerki bistveno močnejši foliarno v daljšem obdobju (dva termina 
škropljenja). 

• Korekcije: Program z deljenimi odmerki že v osnovi zajema celoten spekter plevela, medtem ko je pri programu z 
enkratnim odmerkom pogosto potrebno korekcijsko škropljenje, še posebno proti večletnim plevelom oziroma kadar so 
talne in/ali vremenske razmere neugodne, vznik plevela pa neenakomeren

• Stroški: Pri uporabi v deljenih odmerkih se stroški za herbicide optimizirajo glede na prisotne plevele 
ob času prvega in drugega škropljenja.

Deljeni ali enkratni odmerek? 

dobra priprava 
tal, normalna 

vlaga
groba 

priprava tal
sušne 

razmere
neenakomeren 
vznik plevela

korekcijska 
škropljenja

strošek za 
herbicide v 

sezoni
Osnovno škropljenje v 

deljenem odmerku +++ +++ +++ +++ +++ +++
Osnovno škropljenje v 

enkratnem odmerku +++ +/++ + +/++ +/++ ++

PROGRAM



Osnovno škropljenje v deljenem odmerku
(split aplikacija)

PROGRAM



Za optimalno delovanje predvsem talnih herbicidov je zelo pomembna dobra priprava tal:

• Groba priprava tal ne omogoča enakomerne razporeditve talnih herbicidov v zgornjem sloju tal, zato vlaga
potrebna za aktivacijo ni optimalno dostopna.

• Ob grobi pripravi tal plevel vznika neizenačeno, zato delovanje talnih ter tudi foliarnih herbicidov  ni optimalno. 
BOTIGA: piridat deluje izključno foliarno, mezotrion deluje preko tal in foliarno. 

Delovanje herbicidov v koruzi
Priprava tal

Škropljenje z Botigo v 
deljenih odmerkih (split 
aplikacija) praktično v celoti
kompenzira problem grobe
priprave tal ter 
neenakomernega vznika.



Za optimalno delovanje predvsem talnih herbicidov je zelo pomembna preskrba tal z vlago:

• Sušne razmere ne omogočajo ustrezne aktivacije talnih herbicidov v zgornjem sloju tal, zato je njihovo 
delovanje zmanjšano.

• Ob sušnih razmerah plevel vznika neizenačeno, zato delovanje talnih ter tudi foliarnih herbicidov  ni optimalno. 
BOTIGA: piridat deluje izključno foliarno, mezotrion deluje preko tal in foliarno. 

Delovanje herbicidov v koruzi
Vremenske razmere

Škropljenje z Botigo v 
deljenih odmerkih (split 
aplikacija) praktično v celoti
kompenzira problem sušnih 
razmer.



BOTIGA + MOTIVELL EXTRA
dvakratno škropljenje v deljenih odmerkihKontrola

Uporaba v deljenem odmerku
Popolna zanesljivost v vseh vremenskih in talnih razmerah
(Klisa, Hrvaška, 02.06.2022, sušne razmere, odlično stanje tal)

PROGRAM



BOTIGA + MOTIVELL EXTRA
dvakratno škropljenje v deljenih odmerkih

standardni pripravek
enkratno škropljenje zgodaj po vzniku

Kontrola

Uporaba v deljenem odmerku
Popolna zanesljivost v vseh vremenskih in talnih razmerah
(Kutnjak, Hrvaška, 27.05.2022, suša, slabša priprava setvišča)

PROGRAM



MOTIVELL EXTRA (1 L/ha)

škropljenje ob poznih razvojnih 
fazah divjega sirka (20-25 cm)

MOTIVELL EXTRA (0,5 L/ha)

škropljenje ob zgodnjih 
razvojnih fazah divjega sirka

Uporaba v deljenem odmerku
Divji sirek (Sorghum halepense)
(Klisa, Hrvaška, 02.06.2022)

Divji sirek skoraj povsod 
vznika neenakomerno. 
Učinkovitost sulfonil sečnin
je proti divjemu sirku dobra 
le v zgodnjih stadijih, zato 
je zatiranje divjega sirka 
primerno uspešno le ob 
škropljenju v deljenem 
odmerku.

Prvo škropljenje, 
ko je večina sirka 
vznikla a ni večji 
od 10 cm!

PROGRAM



Uporaba v deljenem odmerku
Širokolistni plevel in enoletni travni plevel. Izven VVO. 

• Osnovno škropljenje zgodaj po vzniku,
ko vznikne večina enoletnih trav

• Eliminacija ključnih plevelov (ambrozija, 
baržunasti oslez, kostreba,…) od samega
začetka rasti posevka.

• Če ob času škropljenja trave še niso 
vznikle, se BOTIGA uporabi sama!

0,5 L/ha
+

MOTIVELL EXTRA 
0,3 L/ha

• 7-14 dni po prvem škropljenju oz., ko vznikne drugi val plevela.
• Če Motivell ni bil uporabljen ob prvem škropljenju, se odmerek prilagodi 

prisotnim travam: 0,3-0,4 L/ha za enoletne trave, 
0,7 L/ha za divji sirek, pirnico

• KAMBA: dodati v primeru hude zapleveljenosti s širokolistnimi 
pleveli (npr. ambrozija) 0,4 L/ha (0,6 L/ha za slak).

0,5 L/ha
+

MOTIVELL EXTRA 
0,3-0,7 L/ha

PROGRAM



Uporaba v deljenem odmerku
Širokolistni plevel in enoletni travni plevel. Na VVO. 

• Osnovno škropljenje zgodaj po vzniku,
ko vznikne večina enoletnih trav

• Eliminacija ključnih plevelov (ambrozija, 
baržunasti oslez, kostreba,…) od samega
začetka rasti posevka.

• Če ob času škropljenja trave še niso 
vznikle, se BOTIGA uporabi sama!

0,5 L/ha
+

foramsulfuron 3%/
tienkarbazon-metil 1%

0,8 L/ha

• 7-14 dni po prvem škropljenju oz., ko vznikne drugi val plevela.
• Če foramsulfuron/tienkarbazon-metil ni bil uporabljen ob prvem

škropljenju, se odmerek prilagodi prisotnim travam: 1-1,2 L/ha za 
enoletne trave, 1,5-2 L/ha za divji sirek, pirnico

0,5 L/ha
+

foramsulfuron 3%/
tienkarbazon-metil 1%

0,8 L/ha

PROGRAM



Osnovno škropljenje v enkratnem odmerku

PROGRAM



• Osnovno škropljenje zgodaj po vzniku
• Zatiranje vseh enoletnih plevelov
• Booster učinek piridata
• Izredno širok spekter
• Odlično foliarno in talno delovanje
• Podaljšan primeren čas škropljenja

0,5 L/ha

+
izoksaflutol 22,5%/

tienkarbazon-metil 9%

0,3-0,35 L/ha

Enkratno škropljenje (1)
Škropljenje z BOTIGO zgodaj po vzniku koruze v kombinaciji s

triketonskim/SU herbicidom z dobrim delovanjem preko tal (varianta 1)

MOTIVELL Extra 6 OD*

KAMBA*
• Po potrebi korekcijska škropljenja

• Izbira pripravka in odmerkov prilagojeni
zapleveljenosti. Motivell Extra in Kamba 
omogočata zatiranje vseh plevelov.

*samo izven VVO

PROGRAM



• Osnovno škropljenje opravljeno kasneje po vzniku
koruze. Posebej primerno na slabo pripravljenih tleh, 
ob neenakomernem vzniku.

• Če je prisoten slak, dodati Kambo
• Če je prisoten divji sirek povečati odmerke: 

- Motivell Extra na 0,6-0,7 L/ha
ali na VVO

- foramsulfuron 3%/tienkarbazon-metil 1% na 1,5-2 L/ha

Enkratno škropljenje (2)
Škropljenje kasneje po vzniku koruze (varianta 2)

0,75 L/ha
+ 

Motivell Extra 6OD 0,4-0,5 L/ha
ali na VVO

foramsulfuron 3%/
tienkarbazon-metil 1%

1-1,2 L/ha

PROGRAM



Univerzalno profesionalno pomožno sredstvo za vse 
vrste FFS in foliarnih gnojil
Sestava: kompleksni ne-ionski organosilikonski adjuvant
Formulacija: emulzija v vodi (EW)



SUPER OMOČENJE

ZADRŽEVANJE/RETENCIJA 
na listni površini

ZMANJŠANJE 
ZANAŠANJA/DRIFTA

LEPLENJE IN
VNOS V RASTLINO

Funkcionalnost

POZCIONIRANJE TALNIH 
HERBICIDOV V TLEH



• Večina pomožnih sredstev predstavljajo enostavne
formulacije z omejenimi funkcijami, zato ob njihovi uporabi 
zelo pogosto prihaja do pojavov kot so fitotoksičnost, 
odtekanje z listne površine, izpiranje z dežjem idr.

• HI-WETT je kompleksno pomožno sredstvo izjemno široke 
funkcionalnosti, zato je izjemno učinkovito pomožno sredstvo 
za izboljšanje delovanja vseh vrst FFS (herbicidi,  fungicidi, 
insekticidi) ter foliarnih gnojil.

Prednosti



Kulture:
• Poljedelske kulture
• Sadjarstvo in vinogradništvo
• Okrasne rastline

Odmerki

• Največja koncentracija: 0,2%
• Kulture z nižjim habitusom (krompir, koruza, žito idr.): 

• 0,1-0,15 l/ha pri porabi vode 100-400 l/ha

• Kulture z višjim habitusom (v. trta, sadovnjaki, okrasne rastline idr.):
• 0,1 l/ha pri porabi vode do 250 l/ha
• 0,15 l/ha pri porabi vode 250-500 l/ha
• 0,2 l/ha pri porabi vode nad 500 l/ha

• Uporaba s talnimi herbicidi (npr. Proman): 0,2 l/ha

Priporočila



ISHRANA BILJAKA

PREHRANA VAŠIH POSEVKOV Z DUŠIKOM



UPORABA V KORUZI
10-20 L/ha, pri 4-6 
listih koruze in po 

potrebiu 10-15 dni
kasneje.

Foliarni dušik v 2 oblikah
23,1% skupni dušik: → 15,4% dušik iz uree

→ 7,7% dušik iz urea formaldehida
Vsebuje tudi 2,5% MgO, 5,2% SO3 in lignosulfonate

Kombinacija urea formaldehida + sečnine z lignosulfonati preprečuje hitro sušenje nanešenega
dušika. Druge oblike dušika zelo hitro kristalizirajo na površini lista, zaradi česar se absorpcija
dušika v rastlino bistveno zmanjša. Rezultat so lastnosti in prednosti gnojila AZO-SPEED:

• Omogoča hitro in dolgoročno razpoložljivost in razpoložljivost dušika
- Rastlina najprej porabi dušik iz sečnine (2⁄3) → hitra prehrana.
- Urea formaldehid (33%) se sprošča postopoma → prehrana na dolgi rok (več tednov). 

• Zmanjšanje izgub dušika z izhlapevanjem. 

• Zelo izrazite omočevalne lastnosti, kar vpliva na boljšo pokritost listne površine. 

• Spodbuja foliarno penetracijo in oprijemanje nanosa na list
(manjše izgube zaradi izpiranja, izboljšano delovanje herbicidov).

• Izvrstna kompatibilnost s FFS (manjše število škropljenj).



Foliarna aplikacija za spodbujanje razvoja koreninskega sistema

MADE IN FRANCE

PLANT NUTRITION

STARMAX Zn



P2O5 - 440 g /L K2O - 75 g/L Zn - 100 g/L

• Simultana oskrba s fosforjem in cinkom za optimalen razvoj koreninskega Sistema. 

• Kisla pH formulacija izboljšuje lastnosti škropilne brozge (stabilizirano, puferirano in 
zakisano) in omogoča kakovosten nanos na listje.

• Vnos hranil iz STARMAX Zn praktično 100%. 

• Enostavna uporaba (tekoča formulacija).

• Prilagodljivo in ekonomično: možnost mešanja s FFS => eno škropljenje manj

• Intenzivira delovanje foliarnih herbicidov.

Pomanjkanje fosforja v koruzi

Zakaj STARMAX Zn?



Zakaj STARMAX Zn?

(1) Prisotnost fosforja v tleh je zelo velika, vendar je njegova
mobilnost zelo šibka in biološka razpoložljivost majhna. 

(2) CAH fosfor se v talno raztopino, kjer je dostopen
rastlinam, sprošča zelo počasi in v majhnih količinah. 

(3) Na prehajanje fosforja iz bazena dostopnega
fosforja v raztopino vpliva nekaj pedoklimatskih
dejavnikov:
- Adsorpcijska kapaciteta tal
- Temperatura
- pH

(4) Navkljub velikim količinam fosforja v tleh, v predelih tal, 
kjer korenine odvzemajo hranila, talna raztopina težko
vsebuje dovolj lahko dostopnega fosforja za trenutne
potrebe posevkov

Skupni mineralni 
fosfor 
8 ton/ha

Organski 
fosfor
(variabilen)

Fosfor v talni raztopini
8 kg/ha

Dostopni fosfor
CAH*
600 kg/ha

Potrebe posevkov
20 do 100 kg/ha

Hitra izmenjava
Počasna izmenjava
Zelo počasna izmenjava* CAH = clay-humus complex

1

2

3

4



• Okoliščine, ki omejujejo razvoj korenin : suša, nizke temperature, zbita, slabo strukturirana
ali slabo drenirana tla.

• Specifične fizikalno - kemične lastnosti tal: tla s kislim (peščena) ali alkalnim pH, tla z visoko 
sposobnostjo adsorpcije (> 90%), tla z nizko založenostjo s P2O5, tla z malo organske snovi, 
tla bogata z železovim hidroksidom (tendenca zakisanja).

• Posevki s slabo razvitim koreninskim sistemom
Tudi kadar je kapaciteta tal za adsorpcijo fosforja nizka in so v tleh velike zaloge P2O5, premajhen
volumen tal prepreden s koreninami onemogoča zadovoljivo prehrano rastlin s fosforjem. Fosfor je 
slabo mobilen v tleh, zato je rastlinam v tleh dostopen le fosfor, ki je od posamezne korenine
oddaljen največ 30 mm.

FAKTORJI TVEGANJA ZA 
POMANJKANJE FOSFORJA

UPORABA V KORUZI:
• 1- 2 L/ha
• 1 aplikacija v fazi 4-6 listov koruze

• Ponoviti po 10-15 dneh, če je potrebno.



Obiščite spletno stran www.CertisBelchim.si


