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Paleta pripravkov za žito (fungicidi)

DIFEND EXTRA

BOUNTY

PROTENDO

SIRENA

ZAFTRA



Zatiranje bolezni v žitu



FUNGICID ZA RAZKUŽEVANJE SEMENA

Fungicid za razkuževanje
semena žit

SESTAVA
• difenokonazol 25 g/L + fludioksonil 25 g/L

SPEKTER DELOVANJA
• Dve aktivni snovi zagotavljata najširše delovanje

med sredstvi
za razkuževanje semena na bolezni semena žita

• Nekoliko šibkejše je le delovanje na ječmenovo golo
snet (Ustilago nuda)

KULTURE

• Pšenica, ječmen, rž, tritikala, oves



• Spada v skupino triazolov

• Idealna zmerna sistemičnost

• Varuje pred boleznimi v notranjosti klice

• Najbolj selektiven triazol. Počasi in enakomerno se razporeja znotraj klice, zato se ne kopiči v previsokih
koncentracijah v določenih delih klice. Posledično nima nobenega depresivnega delovanja na razvoj mladih
rastlin, kar je bolj ali manj izraženo pri vseh ostalih trizolnih pripravkih (počasnejši razvoj posevka, možne
izrazite fitotoksičnosti)

• Širok spekter delovanja

• Tilletia caries  najbolj učinkovita aktivna snov za zatiranje trde pšenične sneti (glavna bolezen pšenice)

• Tilletia controversa  Praktično edina aktivna snov za dobro varstvo pred pritlikavo pšenično snetjo)

• Septoria spp.

• Cochliobolus spp.

• Ustilago spp.

• Helminthosporium teres

• Rhynchosporium secalis
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– difenokonazol



Pripada skupini fenilpirolov

Nesistemično delovanje

• Zelo perzistenten, dolgo delovanje

• Okrog semena oziroma klice formira čvrst in stabilen ščit

• Popolna selektivnost, nima depresivnega delovanja na razvoj 
posevka

Širok spekter delovanja

• Fusarium spp., Microdochium nivale  z naskokom najbolj
učinkovita aktivna snov proti snežni plesni

• Idealno varstvo ozimnih žit proti boleznim, ki povzročajo slabo
prezimitev posevka!

• Intenzivira in dopolnjuje delovanje na bolezni, ki jih zatira tudi
difenokonazol

8

– fludioksonil
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ODMERKI:

• 1-2 l/tono semena

• Že 1 L/t zagotavlja popolno varstvo pred pšenično trdo in pritlikavo snetjo ter
septoriozami na semenu.

• Višji odmerki so potrebni kadar je glavni problem prezimitev žit zaradi
fuzarioz ali snežne plesni. 

NANAŠANJE

• Uporaba ustreznih razkuževalnikov za seme

• Seme se lahko tretira z nerazredčenim ali razredčenim sredstvom 
(brez dodatka ali z dodatkom vode). 

• Če se doda voda, se sredstvo razredči z vodo v razmerju 1 del sredstva na 1 del vode
oziroma 0,2 L sredstva na 0,2 L vode na 100 kg semena.

Uporaba



DIFEND EXTRA je fungicid za tretiranje semena žit
z najširšim spektrom delovanja.

Od ostalih sredstev odstopa predvsem zaradi:

• izjemne selektivnosti za posevke

• delovanja na izjemno širok spekter bolezni

• odličnega obarvanja semena brez odpraševanja

• zagotavljanja neoviranega razvoja posevkov žit

• zagotavljanja najboljše prezimitve žit

Prednosti



4 fungicidi v paleti omogočajo ekonomično in biološko
učinkovito varstvo vseh vrst žit v vseh vremenskih razmerah.

Fungicidi za zatiranje
bolezni žit

BOUNTY (tebukonazol 430 g/L) je najbolj uporabljan fungicid v žitih v Evropi. Ima 
izredno širok spekter delovanja, še posebno dobro deluje na rje pa tudi na fuzarioze.

PROTENDO (protiokonazol 300 g/L) velja za najbolj široko uporabljan vrhunski
fungicide proti fuzariozam klasa, odlikuje pa ga tudi zelo dobro delovanje na večino
ostalih bolezni žit.

SIRENA (metkonazola 60 g/L) ima izjemno delovanje na fuzarioze klasa, zelo dobro pa 
deluje tudi na septorioze in rje.

ZAFTRA (azoksistrobin 250 g/L) je strobilurinski fungicid, ki dobro deluje na zelo širok
spekter bolezni, še posebno pa ga odlikuje delovanje na najnevarnejše bolezni
ječmena ter najmočneje izražen vpliv na metabolizem žit, značilen za strobilurinske
fungicide, ki rezultira v pomembnem povečanju pridelka tudi kadar bolezni niso
prisotne.



Spekter delovanja v pšenici

Vir: Agriculture and Horticulture 
Development Board, Great Britain 2014 

Zelo dobro delovanje na ključne bolezni žita

Aktivna snov
Erisiphe
graminis

Septoria
spp.

Puccinia
striiformis

Puccinia
graminis

Fusarium
spp.

spiroksamin

tebukonazol ** ** **** **** ***

*** **** **** ** ***protiokonazol

azoksistrobin



Spekter delovanja v pšenici

Trije pripravki: dobro in uravnoteženo delovanje na vse pomembne bolezni žita!



triazoli
preventivno

Puccinia striiformis
preventivno

Puccinia graminis

Protiokonazol ++(+) +(+)

Tebukonazol +++ +++

Metkonazol ++(+) +++

Učinkovitost zatiranja
Puccinia spp.



triazoli kurativno preventivno

Protiokonazol ++(+) ++(+)

Tebukonazol + +(+)

Metkonazol +(+) ++

Protiokonazol + Tebukonazol ++ ++(+)

>

Učinkovitost zatiranja
Septoria tritici

>



Delovanje na fuzarioze 
(na vsebnost DON ni razlik)

Protiokonazol +++

Tebukonazol ++(+)

Metkonazol +++

Učinkovitost zatiranja
fuzarioz klasa



• ZAFTRA AZT 250 SC je sistemični (translaminarni) fungicid širokega spektra s 
preventivnim in dodatnim kurativnim delovanjem. 

• Priporoča se uporaba pred začetkom okužbe. 

• Aktivna snov:  azoksistrobin, 250 g/l.

• Azoksistrobin sodi v skupino strobilurinov, ki delujejo na respiratorni sistem 
gliv. Zaftra ima med strobilurini najmočneje izražen vpliv na metabolizem, 
značilen za strobilurinske fungicide, ki rezultira v pomembnem povečanju
pridelka tudi kadar bolezni niso prisotne.

• Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC).

• Originalni pripravek (proizvajalec je Syngenta Crop Protection AG).

Osnovne informacije



• Registracija za uporabo v pšenici, 
ječmenu, tritikali in rži.

• ZAFTRA deluje na širok spekter bolezni. 
Posebno ga odlikuje delovanje na nekatere
najnevarnejše bolezni ječmena, 
zato ga v prvi vrsti priporočamo za ječmen.

• Priporočamo jo izključno v kombinacijah z drugimi fungicidi.

• Zaftra vpliva tudi na povečanje pridelka zaradi direktnega vpliva na
metabolizem v rastlini (povečana fotosintetska aktivnost rastline…). 

Uporaba v žitih



PŠENICA – ECO program

Nivo intenzivnosti / ciljani pridelek:

• srednja intenzivnost / pridelek do 6t/ha

aliBOUNTY 0,6 L/ha

SIRENA 1,5 L/ha

PROTENDO 0,6 L/ha



Nivo intenzivnosti / ciljani pridelek:

• Srednja do visoka intenzivnost / pridelek 5 t/ha

BOUNTY 0,6 L/ha

PŠENICA – STANDARD program

ali

PROTENDO 0,65 L/ha

ali

+
BOUNTY 0,3 L/ha

PROTENDO 0,4 L/ha

+
BOUNTY 0,5 L/ha

SIRENA 0,8 L/ha



Nivo intenzivnosti / ciljani pridelek:

• visoka intenzivnost / pridelek 6 t/ha

BOUNTY 0,6 L/ha

PŠENICA – PREMIUM program

ali

PROTENDO 0,65 L/ha

SIRENA 1,2 L/ha
+

+

BOUNTY 0,3 L/ha

PROTENDO 0,35 L/ha

SIRENA 0,8 L/ha



• Nivo intenzivnosti: 
visoka intenzivnost

PROTENDO 0,4 L/ha

JEČMEN – STANDARD program

ali

+
BOUNTY  0,3 L/ha

PROTENDO 0,4 L/ha

+
BOUNTY 0,5 L/ha

SIRENA 0,8 L/ha

+

BOUNTY 0,5 L/ha

ZAFTRA 0,5 L/ha

ali



Nivo intenzivnosti: 

• visoka intenzivnost

BOUNTY 0,6 L/ha

TRITIKALA – PREMIUM program

ali

PROTENDO 0,65 L/ha
ali

+
BOUNTY 0,3 L/ha

PROTENDO 0,4 L/ha

+
BOUNTY  0,5 L/ha

SIRENA 0,8 L/ha



• Oves je manj občutljiv za bolezni kot ostala žita.

• BOUNTY je primerna rešitev za učinkovito in ekonomično varstvo ovsa pred boleznimi!

• Dodajanje Hi-Wetta: boljša učinkovitost in zanesljivost!!

BOUNTY 0,6 L/ha

OVES – program

BOUNTY 0,6 L/ha



Paleta pripravkov za žito (herbicidi)

FLUROSTAR SUPER

FLUROSTAR 200



Zatiranje plevela v žitu



Smolenec je v Sloveniji najbolj problematičen širokolistni plevel. Večina herbicidov

na tržišču nanj ne deluje dovolj dobro. Flurostar super odlično zatira smolenec!

Smolenec v žitih



• FLUROSTAR super je sistemični, selektivni in foliarni herbicid za zatiranje večine
enoletnih širokolistnih plevelov. Posebej dobro zatira najbolj problematične 
plevele v žitih (smolenec, slak in druge)

• Dovoljena uporaba v pšenici, ječmenu, rži in tritikali

• Sestava: fluroksipir 100 g/L + florasulam 1 g/L

Florasulam zavira sintezo aminokislin kar posledično privede do zaviranja številnih življenjskih procesov. 
Fluroksipir povzroči motenje delitve celic, kar vodi v deformacijo listov in stebel, v zastoj rasti, nato 
pa v klorozo, nekrozo in sušenje rastlin.

• Formulacija: SE
• Uporaba dovoljena na VVO 

Osnovni podatki



Uporaba

• Optimalni čas uporabe je od BBCH 14-29 oziroma ko so pleveli v razvojni fazi  2-6 

listov. V primeru korekcij ali zamujenega optimalnega časa tretiranja je uporaba možna 

do faze pojava zastavičarja BBCH 39.

• Priporočen odmerek je od 1-1,5 L/ha v odvisnosti od velikosti plevelov. Za učinkovito 

zatiranje smolenca  je potreben zgornji odmerek.

• Flurostar super je odličen partner herbicidom za zatiranje ozkolistnih plevelov v žitih.

• Priporočamo uporabo močila HIWETT zaradi izboljšanega delovanja v vseh pogojih 

nanašanja herbicida.



FLUROSTAR SUPER   +

1-1,5 L/ha                                  0,1-0,15 L/ha

Z dodajanjem 0,1-0,15 L/ha močila Hi-Wett je delovanje
bistveno izboljšano v vseh vremenskih razmerah.

Priporočilo



• Selektivni, translokacijski herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov, ki 
deluje preko listov. 

• Na plevele deluje po vzniku, najboljše v času njihove intenzivne rasti.

• Primeren je za uporabo za osnovno (v kombinaciji z drugimi herbicidi) in
korekcijsko škropljenje (npr. naknaden pojav smolenca, slaka..)

• Najboljši herbicid za zatiranje smolenca v žitih vse do zastavičarja

• Aktivna snov: fluroksipir 200 g/L.

• Formulacija: EC

• Dovoljena uporaba na VVO.

Osnovni podatki



Samostojna uporaba

FLUROSTAR do 1 l/ha

Uporablja se lahko za osnovna in za korekcijska škroplenja (smolenec, slak, ščavje)



Paleta pripravkov za žito (insekticid)

TEPPEKI TEPPEKI



Zatiranje uši v žitu



• Edinstven način premeščanja in delovanja.

• Širok spekter delovanja.

• Varen za koristne insekte.

• Nima navzkrižne odpornosti z drugimi insekticidi.

• Neodvisen od temperatur in svetlobe.

Lastnosti



Uporaba v žitih

• V pšenici, rži in tritikali za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,14 kg/ha. 
Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši, oziroma ko je dosežen prag škodljivosti. 
Sredstvo se lahko v pšenici, rži in tritikali v eni rastni dobi uporabi največ 
dvakrat, v razmaku 21 dni. 

• V ječmenu in ovsu za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,14 kg/ha. 
Tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je dosežen prag škodljivosti. 
Sredstvo se lahko v ječmenu in ovsu v eni rastni dobi uporabi največ enkrat. 

• V ječmenu za zatiranje listnih uši (Aphididae), prenašalcev virusov, ki povzročajo 
virusna obolenja na ječmenu v odmerku 0,14 kg/ha. Tretiranje se opravi v 
jesenskem času, ob pojavu uši oziroma ko je dosežen prag škodljivosti. Sredstvo 
se lahko v ječmenu v eni rastni dobi uporabi največ enkrat.



Teppeki ima dolgo delovanje (1 škropljenje s Teppekijem varuje
posevek najmanj tako dolgo kot 2 škropljenji s piretroidi)

• Uporaba v pšenici, rži in tritikali (največ 2X v sezoni)

• Uporaba v ječmenu in ovsu (največ 1 X v sezoni)

• Odmerek 0,14 kg/ha.

Uporaba v žitih



Teppeki ima dolgo delovanje (1 škropljenje s Teppekijem varuje
posevek najmanj tako dolgo kot 2 škropljenji s piretroidi)

• Uporaba v ječmenu (največ 1 X v sezoni).

• Jeseni lahko na ozimnih žitih uši povzročajo velike škode s prenosom virusa
(BYDV), še posebno na ječmenu, ki se seje najbolj zgodaj, kar omogoča dovolj
dolgo obdobje za razmah uši.

• Odmerek 0,14 kg/ha.

Uporaba v žitih
Zatiranje listnih uši (prenašalcev virusov v ječmenu)



• Dolgotrajno delovanje (14-21 dni).

• Sistemično delovanje (Aktivna snov se dobro razporeja po celotni rastlini. Zato 

dobro zatira tudi uši, ki so na skritih mestih).

• Neobčutljiv na visoke temperature in UV izpostavljenost (piretroidi so močno 

občutljivi na UV svetlobo).

Predosti uporabe v žitih



Paleta pripravkov za žito (ostalo)

Univerzalno profesionalno pomožno sredstvo 
za vse vrste FFS in foliarnih gnojil

HI-WETT

MOXA

Regulator rasti žita



• Direkten vpliv na zmanjšanje poleganja:
• skrajšuje internodije (zmanjšuje višino posevka),

• stebla so bolj elastična in odebeljena (celične stene so bolj odebeljene, 
premer stebla je večji). 

• Vpliv na povečanje proizvodnega potenciala posevka:
• izrazito povečanje mase koreninskega sistema (večja črpalna moč posevka),

• stimuliranje sinteze ogljikovih hidratov, kar direktno vpliva na rast, razvoj in 
končni pridelek.

Regulator rasti
Prednosti uporabe

trineksapak-etil 250 g/L



netretirano

Skrajševanje internodijev

Direkten vpliv na zmanjšanje 
poleganja

Stebla so bolj elastična in odebeljena

netretirano

trineksapak-etil 250 g/L



netretirano

Vpliv na povečanje 
proizvodnega potenciala 
posevka

Izrazito povečanje
mase koreninskega
sistema.

trineksapak-etil 250 g/L



gojena rastlina odmerek št. tretiranj čas tretiranja

ozimna pšenica 0,4 L/ha  1 
Od faze 1. kolenca do zravnanja listne ploskve zgornjega lista in 
pojava že popolnoma razvitega zastavičarja (BBCH 30-39)

ozimni ječmen 0,6 L/ha 1 
Od začetka kolenčenja do pojava 2. kolenca (BBCH 30-32) ali od 
faze prvega pojava še zvitega zastavičarja do pojava že 
popolnoma razvitega zastavičarja (BBCH 37-39) 

jara pšenica 0,4 L/ha 1 V fazi 1. in 2. kolenca (BBCH 31 in 32)

jari ječmen 0,5 L/ha 1 Od začetka kolenčenja do faze 2. kolenca

jari in ozimni oves 0,4 L/ha 1 Od začetka kolenčenja do faze 1. kolenca (BBCH 30 in 31) 

rž, tritikala in durum
pšenica

0,4 L/ha 1
Od začetka kolenčenja do faze 2. kolenca (BBCH 30 in 32) 

travinje (semenski 
posevki)

0,8 L/ha 1
Od začetka kolenčenja do faze 1. kolenca (BBCH 30 in 31) 

Uporaba
trineksapak-etil 250 g/L



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, herbicide in 
insekticide iz palete Certis Belchima v žitu



Paleta pripravkov za žito (gnojilo)

AZO-SPEED



UPORABA V ŽITU
5-10 L/ha. 

Od pojava zastavičarja 
do cvetenja.

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).



Obiščite spletno stran www.CertisBelchim.si


