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Paleta pripravkov za koščičarje (fungicidi)

ZENBY



Uporaba v koruzi

Zatiranje 
cvetne monilije



• ZENBY je fungicid širokega spektra delovanja iz skupine SDHI 
(inhibitorjii sukcinat dehidrogenaze).

• Deluje sistemično in translaminarno na glive iz skupine 
Ascomycetes (npr. Sclerotinia sp., Monilinia sp.) in
Deuteromycetes (npr. Botrytis sp.).

• Vsebuje: izofetamid 400 g/L.

• Izofetamid je nova aktivna snov iz SDHI kemične podskupine 
(fenil-okso-etil tiofen amid).

• Izjemna učinkovitost na cvetno monilijo!

Osnovne informacije



0,9 l/ha

BBCH 57 BBCH 69

Preventivno škropljenje v času cvetenja

Priporočila za koščičarje
Cvetna monilija (Monilinia laxa)



Paleta pripravkov za skoščičarje(herbicid)

FUSILADE MAX



Zatiranje plevela v koščičarjih



• Foliarni sistemični herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega
plevela.  V rastlino vstopi preko korenin in nadzemnih poganjkov in se hitro 
premesti v ostale dele rastline. Zelo dobro deluje tudi na večletne ozkolistne 
plevele s podzemnimi rizomi. 

• Kmalu po tretiranju pleveli prenehajo rasti, kloroze in nekroze pa se pojavijo v 
nekaj tednih po tretiranju. 

• Aktivna snov: fluazifop-p-butil 12,5 %

• Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)

Zanesljive korekcije za
travne plevele



tehnologija

• Edinstvena mešanica več pomožnih komponent
(olja, močila in adjuvanti)

• Pomagala ne vsebujejo aromatičnih topil, sestavine so 
pridobljene iz rastlinskih olj

• Pomagala za povečanje učinkovitosti ostanejo povezana z aktivno
snovjo od rezervoarja pa do mesta delovanja v notranjosti lista

• Pomagala so natančno prilagojena fizikalno-kemijskim lastnostim

fluazifop-P-butila kar zagotavlja optimalno delovanje

• Odlično zadrževanje nanosa na površini plevelov

• Zagotovljena hitra absorbcija v notranjost lista



ISOlink tehnologija omogoča, da je FUSILADE MAX v poskusih običajno bolj učinkovit
in zanesljiv od vseh drugih graminicidov.

• Odlične lastnosti emulzije - Pomožne snovi se tesno funkcionalno
prepletajo z učinkovino

• Odlično omočevanje - Maksimiziran stik brozge/učinkovine z listno površino
• Hitrejša absorbcija v list - Hitrejše in bolj zanesljivo delovanje

tehnologija



FUSILADE MAX se uporablja po vzniku plevela, ko imajo
ozkolistni pleveli razvita najmanj dva lista.

0,15 L/ha

FUSILADE MAX    +

Zanesljivo zatiranje
travnega plevela
v koščičarjih

1-2 L/ha
odvisno od vrste plevela
in razvojne faze plevela



Paleta pripravkov za koščičarje (insekticidi)

TEPPEKI

OVITEX



Uporaba v koruzi

Insekticidi
v koščičarjih



Parafinsko olje

• Vsebuje 817 g/L parafinskega olja

• Deluje kontaktno na pršice, kaprja, uši, tako da ustvarja nestrupen film.

• Škodljivce prekrije s tanko prevleko, ki ne prepušča zraka in tako ustavi dotok kisika (zadušitev).

• Deluje na nemobilne in mobilne stadije škodljivcev, vključno jajčeca in larve.

• Odmerek: do 20 L/ha

Ovitex je dovoljen
v organski proizvodnji.

OVITEX-u se poveča učinkovitost in še posebno zanesljivost
delovanja v vseh vremenskih pogojih z dodajanjem močila HI-WETT:

• Pri porabi vode do 250 l/ha dodati 0,1 l/ha
• Pri porabi vode 250-500 l/ha dodati 0,15 l/ha
• Pri porabi vode več kot 500 l/ha dodati 0,2 l/ha



Zatiranje uši



• Edinstven način premeščanja in delovanja.

• Širok spekter delovanja.

• Varen za koristne insekte.

• Nima navzkrižne odpornosti z drugimi insekticidi.

• Neodvisen od temperatur in svetlobe.

Prednosti uporabe



Prednosti uporabe –
Varen za koristne insekte

• Tepeki ima zelo specifično delovanje.

• Poleg delovanja na uši, ima delovanje le še na 
rastlinjakovega ščitkarja ter hruševo bolšico.

• Med insekticidi zato velja morda za najbolj 
varno sredstvo za čebele, čmrlje in koristne 
insekte.

• Teppeki prav tako ne predstavlja tveganja za
vodne organizme, ribe in ptice.

C.R.A.

Edinstven mehanizem delovanja.
Varen za čebele.



• Za zatiranje sive breskove uši  (Myzus persicae), črne češnjeve uši (Myzus cerasi)
in drugih vrst listnih uši. 

• Priporočeni odmerek: 0,14 kg/ha

• Škropiti, ko je presežen prag škodljivosti, najboljša je uporaba pred cvetenjem.

• Teppeki se lahko uporabi največ dvakrat v sezoni.

Priporočilo za breskve, 
nektarine, marelice…

BBCH 57-59

Ključni termin za prvo škropljenje



Paleta pripravkov za jablano in hruško
(adjuvant)

Univerzalno profesionalno pomožno sredstvo 
za vse vrste FFS in foliarnih gnojil

HI-WETT



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



• Doziranje

➢Poljedelske kulture:
➢Standardna doza 0,1 L/ha
➢Talni herbicidi: 0,2 L/ha.

➢Sadjarstvo, vinska trta, okrasne rastline:
➢Pri porabi vode do 250 L/ha je doza 0,1 L/ha
➢Pri porabi vode 250-500 L/ha je doza 0,15 L/ha
➢Pri porabi vode več kot 500 L/ha je doza 0,2 L/ha

Za vse fungicide in insekticide iz
palete Certis Belchima v jablani in hruški



Paleta pripravkov za koščičarje (gnojila)

BORACTIV

AZO-SPEED AZO-SPEED



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).

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



Foliarni dušik v 2 oblikah
Priporočila za koščičarje



• BORACTIV je celovit proizvod za oskrbo rastlin z borom, molibdenom in magnezijem.

• Edinstvena formulacija zagotavlja maksimalni vnos preko lista, brez tveganj za 
fitotoksičnost, hranila se absorbirajo v manj kot 6 urah.

• BORACTIV s povečano vsebnostjo bora izboljša transport sladkorjev iz listja v 
korenine. To zagotavlja kakovosten pridelek.

• MAGNEZIJ spodbuja fotosintezo in sinteza ogljikovih hidratov in lipidov.

• MOLIBDEN je pomemben za redukcijo nitratov in sintezo beljakovin

• BORACTIV je certificiran za uporabo v organski proizvodnji

Celovita prehrana B-Mo-MgO-N
Bor (B) topen v vodi 80 g/L
Molibden (Mo) topen v vodi 1 g/L
Organski dušik (N) 60 g/L
Magnezijev oksid (MgO) 28 g/L
Žveplov anhidrid (SO3) 55 g/L

BORACTIV



Celovita prehrana B-Mo-MgO-N
Priporočila za koščičarje

BORACTIV



Obiščite spletno stran www.CertisBelchim.si


