


KROMPIR



Paleta pripravkov za krompir

BOLEZNI SEMENA
PLEVEL

ZAČETNA 
ŠKROPLJENJA

HITRA RAST CIME
CVETENJE IN ZGODNJA ZAŠČITA 

GOMOLJEV
ZAŠČITA GOMOLJEV

MONCUT SHIRLAN SHIRLAN

RANMAN TOP

CYMBAL

PROMAN
CHANON
SINOPIA

CLOMATE

DIFCOR

ZAFTRA

BELOUKHAFUSILADE MAX

STARMAX Zn AZO-SPEED

HI-WETT

HERBICIDI

FUNGICIDI

INSEKTICIDI

OSTALO

GNOJILA

TEPPEKI



Uporaba v koruzi

Zatiranje najbolj
pomembnih bolezni v 
krompirju



Paleta pripravkov za krompir (fungicidi)

BOLEZNI SEMENA
PLEVEL

ZAČETNA 
ŠKROPLJENJA

HITRA RAST CIME
CVETENJE IN ZGODNJA ZAŠČITA 

GOMOLJEV
ZAŠČITA GOMOLJEV

MONCUT SHIRLAN SHIRLAN

RANMAN TOP

CYMBAL

DIFCOR

ZAFTRA

FUNGICIDI



Kontrola bele noge krompirja
(Rhizoctonia solani)



Rhizoctonia solani
Deformacija gomoljev

Sklerociji Rhizoctonia
solani na gomoljih

Rhizoctonia solani
Okužba stolonov

Rhizoctonia solani



RHIZOCTONIA Pridelek (indeks) % suhe snovi % deformiranih gomoljev

Brez okužbe 100 20.9 0

Male okužbe 95 20.7 5

Srednje okužbe 82 19.7 17

Težke okužbe 71 18.9 36

Rhizoctonia solani



• Odlična učinkovitost za belo nogo krompirja

• Popolna selektivnost.

• Se ne praši.

• Enostavna aplikacija.

• Majhni odmerki.

• Zaradi zelo dolgega delovanja je olajšano organiziranje razporeda
opravil (tretiranje možno do ca 4 mesece pred sajenjem). 

• Učinkovitost ni odvisna od UV, tipa tal in pH.

• Stransko delovanje na Helminthosporium solani.

Prednosti uporabe



MONCUT:

• Hitrejša rast.

• Boljša selektivnost. 

(poskus: Londerzeel, Belgija 2008)

Netretirano

Rhizoctonia solani

Standard



Aplikacija na navadnih tekočih trakovih ni 
priporočljiva (nepopolno prekrivanje gomoljev)

Rhizoctonia solani -
aplikacija



Mafex je primeren in uvljavljen

sistem za nanos Moncuta: 
„Spinning” disk aplikacija v zaprtem
delu traku.

Najbolj pogost način aplikacije v 
državah Beneluxa.

Rhizoctonia solani -
aplikacija



Aplikacija na sadilniku. Sistem, ki je prevladujoč v Nemčiji.

Na žlico na verigi ali na
mestu padca gomolja.

Rhizoctonia solani -
aplikacija



Krompirjeva plesen
(Phytophtora infestans)



Krompirjeva plesen – razvojni ciklus

sporangij

zoospores

klični 
mešiček

sporulacija 
na listu

sporangij

Prezimitev na 
razhudnikih, rastlinskih 
ostankih in večletnih 
plevelih

spolna reprodukcija
(le kadar sta prisotna oba 

paritvena tipa)

oogonij

anteridij

oospore

sporangij

KLITJE

MOBILNOST 

RAST 

MICELIJA
okužena 
rastlina

FORMIRANJE 
SPOR

Krompirjeva plesen
se razmnožuje spolno
in nespolno. Običajno
prevladuje nespolni
razvojni ciklus.



• V Sloveniji priporočamo program, ki temelji na treh pripravkih: 
Cymbal, Shirlan in Ranman Top.

• Primerna časovna umestitev vsakega pripravka v programu je vezana
na bistvene lastnosti vsakega pripravka.

• S kombiniranjem Ranmana Top ali Shirlana z pripravkom Cymbal
dobimo močno sistemično – kontaktno delovanje 2 različnih aktivnih 
snovi z različnim načinom delovanja na plesnivke. 

Program varstva pred 
krompirjevo plesnijo



• SHIRLAN je specifičen, visoko učinkovit kontaktni fungicid za 
zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) v krompirju.

• “Multi site” fungicid (zelo mala verjetnost za nastanek odpornosti
na krompirjevo plesen).

• Preventivno in antisporulantno delovanje na krompirjevo plesen 
na listih in gomoljih.

• Aktivna Snov: fluazinam 500 g/L

• Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC).

• Registrirani odmerek: do 0,4 L/ha.



• Super odporen za izpiranje z dežjem.

• Odlično varovanje novega prirasta.

• Odličen oprijem na površini lista.

• Dolgo in zanesljivo delovanje pri vseh vremenskih pogojih.

• Najboljše varstvo gomoljev krompirja.



• CYMBAL je preventivni, kurativni, loko sistemični (translaminarni) fungicid.

• Idealen partner pripravkom z drugačnim načinom delovanja na plesnivke.

• Kurativno, preventivno in anti-sporulantno delovanje.

• Zelo mala nevarnost za nastanek odpornosti na bolezni.

• Kakovostna WG formulacija: vsebuje 450 g/kg cimoksanila.

Ugodna cena.



Okuženi gomolji krompirja 

povzročajo težave v skladišču 

(gnitje) in prodaji 

(reklamacije).

Najboljše varstvo
gomoljev krompirja



Sporangij z zoosporami

• Zoospore lahko gomolje okužijo tokom cele vegetacije.

• Gomolji se okužijo s sporami, ki padejo z listja na tla pa tudi preko inokuluma v tleh.

• Prvi gomolji se formirajo ob pojavu prvih cvetnih popkov (BBCH 51). Od takrat
obstaja nevarnost za okužbe gomoljev.

• Večje je število škropljenj v vegetaciji z Ranmanom Top in Shirlanom, toliko manjša
je nevarnost za okužbe gomoljev.

Gomolje krompirja okužijo
zoospore krompirjeve plesni

Najboljše varstvo
gomoljev krompirja



Kaj se dogaja po škropljenju s fungicidoma Ranman TOP in Shirlan?

Dobro zaščita cime z Ranman TOP-om in Shirlan-om …

Ranman Top, Shirlan Sistemik / Penetrant
Dež izpere
določeno zelo
majhno količino
Ranmana Top ali
Shirlana na tla.

Najboljše varstvo
gomoljev krompirja

Škropl jenje  z Ranmanom Top se 
priporoča p r e d dežjem.



Mala izprana količina na
tleh formira čvrst film, 
ki preprečuje okužbe z 
zoosporami krompirjeve
plesni. 

Ranman Top, Shirlan

Dež izpere določeno zelo majhno količino 
Ranmana Top ali Shirlana na tla.

Večje je število
škropljenj z 

Ranmanom Top in
Shirlanom, bolj čvrst je 
fungicidni film na tleh.

Najboljše varstvo
gomoljev krompirja



• SHIRLAN izrazito bolje deluje pri nižjih
temperaturah oziroma na zoospore.

• Zato ga priporočamo za uporabo na
začetku škropilnega programa ter na
koncu sezone za varstvo gomoljev.

• Ranman Top odlično deluje pri različnih 
temperaturah na zoospore in na 
sporangije! 

• Ima polno učinkovitost skozi celo sezono
in je odlično sredstvo tudi za varstvo
gomoljev na koncu sezone.
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(zoospore)

Direktno klitje
(sporangiji)

RANMAN 
TOP

SHIRLAN klorotalonil Izvor: Du Pont

Dolgo in zanesljivo
delovanje v vseh razmerah



Shirlan je kontaktni fungicid. V času intenzivne rasti
se ne more celovito razporediti na površini novega
prirasta.

Zato je priporočeno škropiti z njim v času počasnejše
rasti.

Ranman Top je kontaktni fungicid, ki pa se specifično 
translocira in funkcionira kot sistemik, saj celovito in 
enakomerno varuje tudi novi prirast. 

Zato je priporočeno škropiti z njim v času hitre rasti.

Varovanje novega prirasta



standardno
sredstvo

Ranman Top
Posebna pomagala

omogočajo, da se Ranman

Top močno veže in

popolnoma prekrije listno

površino, tudi znotraj še

zvitih zasnov novega listja. 

Odličen oprijem na 
listni površinI



• Ranman Top se 15 min po škropljenju praktično

ne izpira več.

• Odpornost za izpiranje je bistveno bolj izražena, 

kot je to pri večini sredstev, ki so deklarirana, kot

zelo odporna za izpiranje z dežjem.

• Fleksibilna uporaba tudi v deževnih obdobjih.

Super odporen za
izpiranje z dežjem
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mandipropamid fluazinam

Ocena učinkovitosti: 
15 min po škropljenju v dveh urah 2X po 20 
mm/h umetnega dežja. 5 lokacij



okužba sporulacija

spore konidiji

preventivno

list

vidni simptomi

kurativno

Inhibira razvoj micelija v rastlini

ovira klitje spor

Pred okužbo

→ največ 8-10 dni
med škropljenji

→ največ 6-8 dni v
neugodnih pogojih

→ največ 2 dni po okužbi

→ Pri neugodnih pogojih 1 dan

Klitje (24h) inkubacija
(odvisno od T°C, 4 do 14 dni)

Deluje tudi kurativno!



Cymbal se lahko

uporabi kadarkoli

tekom vegetacije

Cymbal v programih
varstva odločilno

prispeva s kurativnim
delovanjem

Cymbal deluje
kurativno 2 dni
in se premešča
translaminarno

SINERGISTIČNI
PARTNER 

v vseh programih

varstva proti

plesnivkam

Sinergistični partner

Varnost

Racionalnost
Ekonomičnost

Profit

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=yDJprWN61oMVZM&tbnid=1jJxLvSSlbnHNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thinkglink.com/2013/02/26/10-simple-easy-ways-save-money/&ei=kRMJU8GCAoSctAamrICACw&bvm=bv.61725948,d.Yms&psig=AFQjCNHhJxvnnjx2UkdOFxmWZTHGmlLKrQ&ust=1393190115648767


Okvirni program varstva
pred krompirjevo plesnijo

0,1-0,2 L/ha za boljšo učinkovitost in zanesljivost delovanja!+

zaščita listne mase v 
hladnejšem obdobju

zaščita gomoljev v tlehzaščita listne mase zaščita listne mase in 
gomoljev v tleh



Črna listna pegavost
(Alternaria spp.)



2 bolezni, ki sta v Sloveniji vsaj tako nevarni in pojavni kot krompirjeva plesen.

Črna listna pegavost  
(Alternaria spp)

Alternaria alternataAlternaria solani

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-8-3Z-4vLAhWIVxoKHTfVCXMQjRwIBw&url=http://www.abgenternasyonel.com/ilac.php?dilkod%3DEN%26ilacid%3D17%26kat%3Dbest-mayneb-m-22&bvm=bv.114733917,d.d2s&psig=AFQjCNEaPK24oAXjaB7nBHM6dx66zbf7Ag&ust=1456250935619336


Konidiji kalijo v prisotnosti vode in vstopajo v 
rastlinsko tkivo neposredno preko stom ali
ran.

Lezije na listu su okroglaste
oblike, sestavljene z obroči, 
lahko pa so tudi kotne oblike, če
so omejene z listnimi žilami.

Alternaria se najbolj pogosto pojavi na
starejšem listju na rastlinah pod stresom

zaradi pomanjkanja dušika ali zaradi poškodb
od insektov. 

Gomolji se najbolj pogosto okužijo ob
izkopu.

Bolezen prezimi na rastlinskih
ostankih krompirja.

Do sporulacije pride na
okuženih rastlinah ali na
ostankih okuženih rastlin pri
temperaturah 5°C do 30°C. 
Sporulacija je bolj izražena
kadar se izmenjujejo vlažna
in sušna obdobja.

Konidiji se širijo z vetrom
ter z izpiranjem z 

vodo/dežjem

Bolezen se najprej pojavi
na spodnjih starejših

listih

Več ciklov v sezoni.

Sekundarno se konidiji širijo na
sosedno listje in rastline.

POLETJE

JESEN

POMLAD

ZIMA

Source: Phillip Wharton, 
Michigan potato  diseases

Črna listna pegavost – razvojni ciklus
(Alternaria spp)



Pojav bolezni je odvisen od:
• Pogostnosti navlažitve listja in prisotnih stresov (dež, rosa, vročina, namakanje)
• Stanja prehranjenosti lista
• Občutljivosti sorte

Simptomi bolezni:
• Na listih
• Na gomoljih

Prvi pojavi simptomov:
• Praviloma se prvi simptomi pojavljajo, ko je krompir že v kasnejših razvojnih fazah.
• V zadnjih letih se prvi pojavi bolezni pomikajo že v stadij ob cvetenju krompirja!

Črna listna pegavost  
(Alternaria spp)



• Zaftra in Difcor sta najboljša fungicida za zatiranje črne listne pegavosti.

• Difcor deluje preventivno in kurativno, zato ga je nujno uporabiti hitro – že v času 
intenzivne rast krompirjeve cime, ko se začenjajo pojavljati prvi problemi z alternarijo.

• ZAFTRA primarno deluje preventivno. Priporočena uporaba je po cvetenju - ko se 
rast cime ustavi. ZAFTRA ima tudi stransko delovanje na krompirjevo plesen. 

• Odmerka za oba pripravka sta 0,5 l/ha.

Priporočeno varstvo pred črno 
pegavostjo krompirja (Alternaria spp.)

Izjemno poveča
učinkovitost

in zanesljivost



Izjemno poveča
učinkovitost

in zanesljivost

• Priporoča se alterniranje Difcorja in Zaftre.

• Difcor se v program vključi v času intenzivne rasti cime, ob začetku cvetenja. 

• Zaftra se vključi v času ko se rast cime ustavi.

Priporočeno varstvo pred črno 
pegavostjo krompirja (Alternaria spp.)



Paleta pripravkov za krompir (herbicidi)

BOLEZNI SEMENA
PLEVEL

ZAČETNA 
ŠKROPLJENJA

HITRA RAST CIME
CVETENJE IN ZGODNJA ZAŠČITA 

GOMOLJEV
ZAŠČITA GOMOLJEV

PROMAN
CHANON
SINOPIA

CLOMATE

BELOUKHAFUSILADE MAXHERBICIDI

Osnovno škropljenje
pred vznikom

Korekcije – travni plevel
Desikacija



Uporaba v koruzi

Zatiranje plevela
v krompirju



Osnovno škropljenje
pred vznikom



Najpomembnejši dejavniki za učinkovito 
varstvo pred pleveli v krompirju:

• Priprava tal in kakovost sajenja. 

• Talna vlaga (aktivne snovi za osnovno varstvo
pred plevelom imajo delujejo preko tal).

• Izbor ustrezne herbicidne kombinacije.

Osnovno škropljenje pred vznikom
Ključni ukrep za varstvo pred pleveli v krompirju



✓ 

• Zelo pomemben predpogoj za kakovostno varstvo pred pleveli je priprava tal!
• Na slabo pripravljenih njivah se talni herbicidi ne morejo enakomerno

porazdeliti v profilu tal.
• Tla morajo biti kompaktna ter mrvičaste strukture.

Osnovno škropljenje pred vznikom
Priprava tal



Na slabo pripravljenem setvišču, na neizenačeni njivi, se 
talni herbicidi navadno zelo neenakomerno razporejajo v 
profilu tal.

Primer slabo pripravljenih tal:
• pleveli vznikajo izpod večjih grud,
• delovanje herbicida je v tem primeru 

omejeno – uspešnost delovanja je 
manjša.

Osnovno škropljenje pred vznikom
Priprava tal



• Talni herbicidi morajo imeti na razpolago
dovolj vlage, da se aktivirajo in ustrezno
delujejo. 

• Talni herbicidi so različno
odporni za sušo:

aklonifen, klomazon
> metobromuron (Proman, Sinopia)

> pendimetalin

Osnovno škropljenje pred vznikom
Talna vlaga



Izbira 
osnovnega 

talnega 
herbicida

Dodamo 
herbicid ki 

poveča širino in 
učinkovitost 

delovanja

Rezultat je 
sinergija 

delovanja na 
največji možen 

spekter plevelov

1. Osnovni talni herbicid s širokim spektrom 
delovanja, dobro perzistentnostjo ter zanesljivim
delovanjem v različnih vremenskih in talnih
pogojih. 

2. Izbor partnerja je odvisen od:  VVO omejitev, 
pričakovane zapleveljenosti površine in 
intenzivnosti pridelave.

Osnovno škropljenje pred vznikom
Izbor ustrezne herbicidne kombinacije



Metobromuron
Aktivna snov, ki je temelj osnovnega varstva pred pleveli v krompirju

metobromuron 500 g/l metobromuron 400 g/l 
klomazon 24 g/l 

Dva pripravka, ki vsebujeta metobromuron:



Ključni talni herbicid v Evropi

Metobromuron ima zelo širok spekter
delovanja

Različni pleveli zahtevajo različne
odmerke

Kombiniranje z drugimi partnerji
dopolni oziroma intenzivira delovanje
na določene plevele

Metobromuron (MTB)  
Spekter delovanja



V krompirju ni na voljo veliko herbicidov, ki bi lahko dovolj dobro zatirali
ambrozijo. Razmerja učinkovitosti na ambrozijo med nekaterimi najbolj
pogosto uporabljanimi herbicidi v krompirju:

Metobromuron
> metribuzin

≈ klomazon
≈> flurokloridon

> pendimetalin

Metobromuron in ambrozija



neškropljeno

+ 0,25 L/ha klomazon 360 CS

Metobromuron
najboljši talni herbicid v krompirju za zatiranje ambrozije

• Lokacija: 
Belica (Hrvaška)

• Leto: 2017
• Izvajalec poskusa:

mag. Milorad Šubić



Metobromuron - odlična selektivnost

Metobromuron velja za enega najbolj selektivnih
herbicidov v krompirju.

Metobromuron se lahko uporablja v vseh
kultivarjih krompirja.

Metobromuron se lahko uporablja v vseh
vremenskih razmerah.



SINOPIA poleg metobromurona vsebuje aktivno snov klomazon:

• PROMAN vsebuje eno aktivno snov: metobromuron
• Morda najbolj pogosto priporočan partner mu je klomazon (=CLOMATE)

• Klomazon v rastlino prodre skozi korenine, občutljivi pleveli vzniknejo vendar
zaradi pomanjkanja fotosintetskih pigmentov kmalu po vzniku propadejo.

• Klomazon se navadno ne uporablja sam, je odličen sinergistični partner 
drugim herbicidom. 

• Klomazon povečuje učinkovitost partnerjem in ima zelo dobro delovanje na 
neke specifične plevele (npr. na smolenec). 

• Klomazon velja za enega najbolj odpornih talnih herbicidov za sušne
razmere.

Metobromuron + klomazon



• CHANON je kontaktni herbicid, ki se uporablja za zatiranje 
širokolistnega in ozkolistnega plevela po setvi, vendar pred 
vznikom gojenih rastlin. 

• Sestava: aklonifen 600 g/L (skupina fenoksi-anilinov - skupina 
F3 po HRAC).

• Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC).

• Dovoljena uporaba na VVO. 

Osnovni podatki



• Uporablja se po setvi pred vznikom kulture v odmerkih do 3 L/ha.

• Aktivna snov aklonifen se vrskava v rastlino, ko pleveli rastejo skozi herbicidni film 
na površini tal. Ta način delovanja, je razlog za močno izraženo neodvisnost
herbicidnega delovanja od vlage v tleh.

• Za optimalno učinkovitost delovanja je pomembno, da so tla dobro pripravljena. 

• Herbicidnega filma ne poškodovati z mehansko obdelavo tal, saj to negativno
vpliva na dolgotrajnost herbicidnega učinka.

• Izogibajte se zanašanju na občutljive sosednje posevke.

Uporaba in način delovanja



• Širok spekter delovanja preko tal.

• Učinkovit tako v sušnih kot vlažnih razmerah.

• Dobro delovanje na nekatere plevele odporne na druge herbicide (npr. bela metlika).

• Odličen partner drugim herbicidom za povečanje in razširitev učinkovitost
ter obvladovanje odpornosti plevelov.

• Dobro delovanje na številne širokolistne ter tudi ozkolistne plevele: 
enoletna latovka (Poa annua), lisičji rep (Alopecurus myosuroides), kostreba (Echinochloa crus-galli), navadna
zvezdica (Stellaria media), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), osat (Cirsium arvense), smolenec (Galium aparine), 
njivska spominčica (Myosotis arvensis), navadna rosnica (Fumaria officinalis), navadni slakovec (Polygonum 
convolvulus), baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), bela metlika (Chenopodium album), srhkodlakavi ščir
(Amaranthus retroflexus) idr..

Lastnosti



• Chanon, Sinopia in Proman so del POTATO PRO TEHNOLOGIJE, ki nudi vrhunsko 
varstvo pred pleveli v krompirju (kombinacije brez omejitev na VVO).

• Možnost izbora nivoja intenzivnosti varstva pred pleveli.

• Fleksibilnost odmerkov in visoka selektivnost na krompir. Posebej pomembno za 
sorte občutljive na aktivno snov metribuzin (pojav kloroz, zastoj v rasti ...).

• Vse kombinacije se uporabljajo pred vznikom krompirja!

Uporaba v krompirju



• Klomazon inhibira biosintezo prekurzorjev klorofila in karotenoidov, kar vodi do 
razbarvanja zelenih delov plevela. 

• V rastlino prodre skozi korenine, občutljivi pleveli vzniknejo vendar zaradi
pomanjkanja fotosintetskih pigmentov kmalu po vzniku propadejo.

• Navadno se ne uporablja sam, je odličen sinergistični partner drugim
herbicidom. 

• Povečuje učinkovitost partnerjem in ima zelo dobro delovanje na neke
specifične plevele (npr. na smolenec).

• CLOMATE je odličen partner PROMANU! 
• Kapsulirana formulacija omogoča postopno sproščanje aktivne snovi, 

posledično je delovanje podaljšano, selektivnost pa izboljšana. 
• Velja za enega najbolj odpornih talnih herbicidov za sušne razmere.



, ki optimizira razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju tal. Odmerek: 0,2 L/haDodajte:

Odmerki so odvisni od tipa tal in vremenskih razmer. Cilj je zagotoviti optimalno ravnotežje med učinkovitostjo in 
selektivnostjo. Manjši odmerki na lažjih tleh, večji odmerki na težjih tleh.

2 aktivni snovi na VVO

2-3 L/ha

Manjša zapleveljenost na VVO

3 L/ha
2 aktivni snovi na VVO

2-3 L/ha

+

2 L/ha

3 aktivne snovi premium rešitev na VVO

2-3 L/ha

+

2 L/ha

ali

ali

Osnovno škropljenje pred vznikom
Ključne kombinacije priporočane s strani Certis Belchima



• 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    +

Zanesljive korekcije za
travne plevele

1-1,6 L/ha
odvisno od vrste plevela
in razvojne faze plevela



Prvič najdena v J. Afriki v 
rastlini Pelargonium graveolens

Pelargonska kislina
Desikant cime krompirja naravnega porekla

Pelargonska (ili nonaoična) 
kislina je maščobna kislina 
z 9 ogljikovimi atomi.

Pelargonska kislina v rastlini 
Pelargonium graveolens je sestavni 
del prehrane številnih sesalcev in ptic. 



Vseprisotna v okolju

Nenevarna za: 
• vodo

• tla

• zrak

• talne / vodne organizme(1)

Hitra razgradnja v tleh (DT 50 < 2 dni) 

Ni ostankov /reziduov

Pelargonska kislina
Okoljski profil

EKOTOKSIKOLOŠKA KLASIFIKACIJA: ni potrebna

(1) Extracted from final report on fatty acids (2009) - Ireland



PRIPOROČILO: Beloukha 16 l/ha v 150-300 l vode/ha

Dovoljeni 2 škropljenji v sezoni

Desikacija krompirja
Uporaba

Pred desikacijo Po desikaciji



Škropljenje ob začetku dozorevanja, ko 
imajo gomolji debelino za izkop

Uporaba: v kombinaciji s standardnimi 
desikanti ali sama

Odmerek: 16L/ha v 150 do 300 l vode/ha povprek

ali 6-8 l/ha v vrste (vrhovi grebenov)

ni nevarnosti za poškodbe gomoljev

ne zmanjšuje pridelka

Škropljenje najkasneje 14 dni pred izkopom

S sredstvom se lahko tretira največ dvakrat v eni 
rastni sezoni v razmaku 5-7 dni.

Krompirjevko se 1 dan pred uporabo BELOUKHE
zmulči na višino 15-20 cm 

➢ aktivna snov lažje prodre v listno maso. 

Desikacija omogoča:

➢ Olajšan strojni izkop 

➢ Čvrstejšo kožico gomoljev

➢ Manj okužb gomoljev s krompirjevo plesnijo.

Desikacija krompirja
Uporaba



Paleta pripravkov za krompir (insekticid)

BOLEZNI SEMENA
PLEVEL

ZAČETNA 
ŠKROPLJENJA

HITRA RAST CIME
CVETENJE IN ZGODNJA ZAŠČITA 

GOMOLJEV
ZAŠČITA GOMOLJEV

INSEKTICIDI TEPPEKI



Aficid št. 1 v 

številnih kulturah



• Edinstven način premeščanja in delovanja.

• Širok spekter delovanja.

• Varen za koristne insekte.

• Nima navzkrižne odpornosti z drugimi insekticidi.

• Neodvisen od temperatur in svetlobe.

Lastnosti



Poškodbe krompirja zaradi uši



• Odmerek: 0,16 kg/ha

• Največ 1 škropljenje v sezoni

• Uporabi se 1X, zgodaj ali kasneje, 
druga škropljenja z drugimi aficidi

1X

Uši povzročitelji zvijanja listov

1X

Vse vrste uši

Zatiranje uši v merkantilnem
krompirju



Paleta pripravkov za krompir (adjuvant)

BOLEZNI SEMENA
PLEVEL

ZAČETNA 
ŠKROPLJENJA

HITRA RAST CIME
CVETENJE IN ZGODNJA ZAŠČITA 

GOMOLJEV
ZAŠČITA GOMOLJEV

HI-WETT
OSTALO

Univerzalno profesionalno pomožno sredstvo 
za vse vrste FFS in foliarnih gnojil



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



▐ Enakomeren razpored v profilu tal:
➢ Boljše delovanje (manj mest s prenizko koncentracijo herbicida)

➢ Boljša selektivnost (manj mest s previsoko koncentracijo herbicida)

Brez HI-WETT-a Dodan HI-WETT
Neenakomeren razpored v profilu tal Enakomeren razpored v profilu tal

Boljše razporejanje talnih herbicidov
kot sta PROMAN in SINOPIA v profilu tal



• Hi-wett® je optimizirana alternativa organosilikonskim pomožnim sredstvom

• Univerzalna uporaba

➢ Kot močilo: izredni učinki s herbicidi, insekticidi, fungicidi in foliarnimi gnojili, 
posebno na rastlinah, ki se slabo omočujejo

➢ Boljši razpored talnih herbicidov v tleh

Boljše razporejanje talnih herbicidov
kot sta PROMAN in SINOPIA v profilu tal



• 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

Boljše razporejanje talnih herbicidov
kot sta PROMAN in SINOPIA v profilu tal



Paleta pripravkov za krompir (gnojila)

BOLEZNI SEMENA
PLEVEL

ZAČETNA 
ŠKROPLJENJA

HITRA RAST CIME
CVETENJE IN ZGODNJA ZAŠČITA 

GOMOLJEV
ZAŠČITA GOMOLJEV

STARMAX Zn AZO-SPEED
GNOJILA



UPORABA V KROMPIRJU
10-20 L/ha, pred 

zasnovanjem gomoljev in 
na začetku cvetenja.

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



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 KROMPIRJU:
• 2-4 L/ha
• 1 aplikacija ko je listje dobro razvito. 

• Po potrebi ponoviti po 10-15 dneh.



Obiščite spletno stran www.CertisBelchim.si


