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Vaš dobavitelj FFS Belchim Crop Protection SI d.o.o. je zdaj del 
nove družbe Certis Belchim B.V. v 100% lasti inovativnih japon-
skih družb: Mitsui AgriScience International S.A., Ishihara Sangyo 
Kaisha Ltd., Nippon Soda, Mitsui Chemicals Agro Inc. in Kumiai 
Chemical Industry Co..
Certis Belchim združuje prednosti uveljavljenih japonskih pod-
jetij na področju varstva rastlin z močnimi temelji v Evropi, di-
namičnimi in rastočimi platformami v Severni Ameriki ter širit-
vijo priložnosti s partnerji v Afriki, Južni Ameriki in Aziji. Certis 
Belchim temelji na širokem in inovativnem portfelju pripravkov, 
ki temeljijo na japonskih raziskavah in razvoju ter na pripravkih 
dobaviteljev strateških partnerjev. 

Novo nastala družba Certis Belchim se na osnovi japonskih teh-
nologij in njihovih tržnih strategij nedvomno postavlja v vlogo 
enega vodilnih ponudnikov FFS, tako konvencinalnih sredstev 
kot tudi bioloških sredstev, ki postajajo v kmetijstvu vse bolj 
pomembni.
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Ob uporabi herbicidov se vprašajte:
Kateri pleveli so prisotni?

V kakšni razvojni fazi so pleveli?
Kakšne so vremenske razmere?
V kateri razvojni fazi in v kakšni

kondiciji je kultura?
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BELOUKHA je del programov varstva:

PELARGONSKA KISLINA
Pelargonska kislina je naravnega porekla, imenovana po rastlini 
Pelargonium graveolens, ki jo le-ta vsebuje v večjem obsegu in je 
sestavni del prehrane številnih sesalcev in ptic. Pelargonska kislina 
zadovoljuje tudi najstrožje ekotoksikološke zahteve.
V tleh se izjemno hitro razgradi v ogljikov dioksid in vodo ter 
posledično ne pušča nobenih ostankov in metabolitov. 

NAČIN DELOVANJA
Pelargonska kislina deluje izključno kontaktno. Uničuje membrane celic 
epidermisa rastlin, kar povzroča hitro dehidracijo. Delovanje je opazno že 2 
uri po škropljenju. Ker ne deluje sistemično, ne uničuje koreninskega sistema 
plevela. Najboljše delovanje se zagotovi s škropljenjem malih plevelnih rastlin.

GLAVNE ZAHTEVE ZA UČINKOVITO DELOVANJE
ODMERKI. Za uničevanje krompirjeve cime ter plevelov in mladic v 
vinogradih so odmerki do 16 l/ha. Še bolj kot odmerek pripravka je 
pomembna koncentracija škropilne brozge, ki naj bo najmanj 8%.

RAZVOJNE FAZE PLEVLA, MLADIC. Škropijo se mladi pleveli 
velikosti največ ≤ 10-15 cm oziroma pleveli v rozetah premera 
≤ 6-8 cm, mladice na trti pa je najbolje da imajo 4-6 listov in so 
dolge okrog 15 cm, največ do 25 cm.

VREME. Za dobro delovanje je pomembno, da je vreme sončno 
oziroma rahlo oblačno, temperature pa morajo biti najmanj 
15°C. Pelargonska kislina deluje izključno kontaktno, zato je 
izjemno pomembno, zagotoviti optimalno pokrovnost. Ob času 
škropljenja naj bo listje suho ali le minimalno vlažno, dež pa ne 
sme pasti 4 ure po škropljenju.

KAKOVOST ŠKROPLJENJA. Zaradi izključno kontaktnega 
delovanja mora biti aplikacija zelo kakovostna. Cilj je zagotoviti 
100% pokrovnost zelenih delov. Priporočen tlak je 2-3 bare, 
velikost kapljic 250 – 300 μm ob hitrosti ≤ 5 km/h. Najboljše so 
šobe z dvojnim pahljačastim curkom 110°, lahko pa se uporabijo 
tudi pahljačaste šobe z enojnim curkom ter eventuelno tudi s 
stožčastim curkom.

BELOUKHA
Kontaktno neselektivno sredstvo namenjeno za
sušenje krompirjeve cime, za zatiranje plevela 
in stranskih poganjkov v vinski trti in za zatiranje 
stranskih poganjkov v hmelju.

Aktivna snov:  pelargonska kislina 68 %
Formulacija:  koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija:  U34330-58/17/3
Proizvajalec:  Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje:  1 L, 10 L

BELOUKHA
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BELOUKHA

* v postopku registracije

Stranski poganjki - neškropljeno BELOUKHA - 8 dni po škropljenju

UPORABA
VINSKA TRTA - odstranjevanje poganjkov/mladic
Za uničevanje poganjkov, ki izraščajo iz spodnjega dela starega lesa trte, v 
odmerku do 16 L sredstva na ha dejansko škropljene površine. Tretira se v 
času, ko so mladike dolge največ 25 cm. S sredstvom se lahko tretira največ 
dvakrat v eni rastni sezoni v razmaku 2-3 tedne.
Zatiranje mladic je pomembno zaradi zmanjševanja pritiska bolezni,  
zmanjševanja senčenja in za večjo zračnost v vinogradu. Tako se izboljša 
kakovost in olajša spravilo pridelka ter izboljša zračnost v nasadu. Ob 
zatiranju mladic z Beloukho se zmanjšuje tudi zapleveljenost vinograda. 
Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha.

VINSKA TRTA - enoletni širokolistni in ozkolistni plevel
Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v odmerku 16 
L sredstva na ha dejansko škropljene površine. Tretira se v času rasti plevela, 
ko je le-ta velik 10 - 15 cm. S sredstvom se lahko tretira največ dvakrat v eni 
rastni sezoni v razmaku 2 - 4 tedne.
Možni so trije načini uporabe Beloukhe za zatiranje plevela v vinski trti:
• BELOUKHA sama kot zamenjava za kontaktna sredstva kot so npr. 

glufosinat, dikvat
• V programu izmenično z mehaničnim zatiranjem plevela
• V kombinaciji z drugimi herbicidi v zmanjšanem odmerku 4-6 L/ha 

(dodatno kontaktno delovanje), npr. s polnim odmerkom herbicida 
CHIKARA 25 WG.

ŽELEZNICE, AVTOCESTE – zatiranje plevela*
• ODMEREK: 16 L/ha

KROMPIR - sušenje krompirjevke
Sušenje krompirjeve cime v odmerku 16L/ha v 150 do 300 l vode/ha 
povprek oziroma 6-8 l/ha v vrste (vrhovi grebenov). Krompirjevko se tretira, 
ko imajo gomolji željeno debelino za izkop oziroma najpozneje 14 dni 
pred izkopom krompirja. S sredstvom se lahko tretira največ dvakrat v eni 
rastni sezoni v razmaku 5-7 dni. Krompirjevko je priporočljivo 1 dan pred 
uporabo sredstva BELOUKHA zmulčiti na višino 15-20 cm, da aktivna snov 
lažje prodre v listno maso. Desikacija omogoči enakomernejše dozorevanje 
pridelka, lažje ločevanje cime od gomoljev, olajšan strojni izkop in manj 
umazan pridelek. Kožica gomoljev je čvrstejša, kar pomeni manj poškodb 
med izkopom ter manj okužb gomoljev s krompirjevo plesnijo.

HMELJ – zatiranje odvečnih stranskih 
poganjkov*
NAČIN UPORABE (vrstni red priprave 
brozge, aplikacija):
• Voda: za skupno količino škropilne 

brozge ca. 400 L/ha (škropljenje v vrste)
• Dodajanje UAN 30% 35 kg/ha
• BELOUKHA: 5,3 L/ha hmeljišča 

(škropljenje v vrste)
• Dodajte 300 mL/ha močila HI-WETT
• Ob škropljenju naj bo zračna vlaga >60%
• Če je le mogoče, škropljenje opraviti v 

jutranjem času
• Temperatura škropilne brozge ne sme 

biti manjša od 10° C
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BOTIGA

BOTIGA
Herbicid za zatiranje širokolistnih in nekaterih
ozkolistnih plevelov v koruzi

Aktivna snov:  piridat 300 g/L
 mezotrion 90 g/L
Formulacija:  oljna disperzija (OD)
Registracija:  U34330-47/18/14
Proizvajalec:  Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje:  1 L, 5 L

BOTIGA + zmanjšani odmerek
tiakarbazon-metil + izoksaflutol 

PIRIDAT: nova aktivna snov 
v koruzi - antirezistentna 
strategija, BOOSTER efekt.

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

Foliarno delovanje in 
delovanje preko tal.

BOTIGA program, ki 
zagotavlja varstvo pred 
vsemi pleveli. 

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

tiakarbazon-metil + izoksaflutol
(poln odmerek, sušne razmere) 

BOTIGA vsebuje piridat, ki še posebno v kombinaciji s 
herbicidi iz skupine triketonov (mezotrion, izoksaflutol), 
izjemno razširi spekter delovanja in povečuje učinkovitost 
na številne plevele.

BOTIGA je nosilec programa varstva

BOTIGA

DVE AKTIVNI SNOVI - IDEALNA KOMBINACIJA 
V KORUZI
PIRIDAT
Aktivna snov s povsem specifičnim mehanizmom delovanja za zatiranje 
plevelov v koruzi. Ima odlično foliarno delovanje, spekter delovanja ter 
sinergističen učinek (BOOSTER efekt) še posebno s herbicidi iz skupine 
triketonov (mezotrion). Najbolj je učinkovit za plevele v fazi od kotiledonov 
do 4 pravih listov, ko deluje odlično že v malih odmerkih.

MEZOTRION
Deluje foliarno in preko tal. Ima zelo širok spekter delovanja na enoletne 
širokolistne plevele ter deluje tudi na nekatere trave in osat. Velja za najbolj 
učinkovit herbicid v koruzi proti baržunastemu oslezu.

PROGRAM BOTIGA: DELJENI ALI ENKRATNI ODMEREK?

Dobra priprava tal, normalna vlaga: Oba 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.
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BOTIGA

PROGRAM
Osnovno škropljenje v deljenem odmerku

Popolna zanesljivost 
v vseh vremenskih in 
talnih razmerah

BOTIGA + MOTIVELL EXTRA
dvakratno škropljenje
v deljenih odmerkih

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!

1. škropljenje
• Škropiti po vzniku, ko je vznikla večina plevelov. Ko ima koruza 2-3-(4) liste, so 

pleveli praviloma skorajda vedno v primernih razvojnih fazah!
• BOTIGA 0,5 L/ha se kombinira z 0,3-0,4 L/ha Motivella Extra ali na VVO z 0,8-1 L/

ha pripravka, ki vsebuje 3% foramsulfurona in1% tienkarbazon-metila.
• Če ob času škropljenja travni pleveli niso vznikli, se lahko uporabi samo BOTIGA!

2. škropljenje
• BOTIGA 0,5 L/ha + po potrebi (odvisno od prisotnih plevelov) dodati 0,3-0,4 L/

ha Motivella Extra ali na VVO 0,8-1 L/ha pripravka, ki vsebuje 3% foramsulfurona 
in 1% tienkarbazon-metila.

• Motivell Extra dodatno prispeva k zatiranju številnih širokolistnih plevelov
• Po potrebi (odvisno od prisotnih plevelov) dodati herbicid KAMBA 480 SL v 

odmerku 0,5-0,6 L/ha za zatiranje večletnih širokolistnih plevelov kot je npr. slak.

Vsem priporočenim variantam za optimizacijo delovanja dodajte 0,1 L/ha  adjuvanta

PROGRAM
Osnovno škropljenje v enkratnem odmerku

MOTIVELL EXTRA (0,5 L/ha)
škropljenje ob zgodnjih 

razvojnih fazah divjega sirka

MOTIVELL EXTRA (1 L/ha)
škropljenje ob poznih razvojnih 
fazah divjega sirka (20-25 cm)

Program
BOTIGA:
Optimizacija 
delovanja v sušnih 
razmerah, pri 
slabši pripravi 
tal,ob naknadnem 
vzniku,...

BOTIGA (0,5 L/ha) + zmanjšan odmerek  
tienkarbazon metil/izoksaflutol

tienkarbazon metil/
izoksaflutol (poln odmerek)

kontrola

ENKRATNO ŠKROPLJENJE: zgodaj po vzniku
• Škropljenje z BOTIGO zgodaj po vzniku koruze v kombinaciji s triketonskim/SU 

herbicidom z dobrim delovanjem preko tal 
• BOTIGA 0,5 L/ha se kombinira s pripravkom, ki vsebuje 22,5% 

izoksaflutola in 9% tienkarbazon-metila v odmerku 0,3-0,35 L/ha
• Pri enkratnem zgodnjem škropljenju je še posebno v sušnih razmerah ali ob slabi 

pripravi tal ali ob naknadnem poznejšem vzniku potrebno opraviti korekcijska 
škropljenja, najbolj pogosto za zatiranje večletnih plevelov. Izbira pripravkov in 
odmerkov se prilagodijo zapleveljenosti. MOTIVELL EXTRA in KAMBA praktično 
omogočata korekcije za vse plevele.

    ali
ENKRATNO ŠKROPLJENJE: uporaba kasneje po vzniku
• Osnovno škropljenje opravljeno kasneje po vzniku koruze. Posebej primerno na 

slabo pripravljenih tleh, ob neenakomernem vzniku
• BOTIGA 0,75 L/ha se kombinira z 0,4-0,5 L/ha Motivella Extra ali na VVO 

s pripravkom, ki vsebuje 3% foramsulfurona in 1% tienkarbazon-metila v 
odmerku 1-1,2 L/ha.

• Če je prisoten divji sirek povečati odmerke Motivella Extra na 0,6-0,7 L/ha ali na VVO 
pripravka, ki vsebuje 3% foramsulfurona in 1% tienkarbazon-metila na 1,5-2 L/ha.

• Če je prisoten slak, dodati Kambo.
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CHANON

LASTNOSTI
• CHANON pleveli vsrkajo, ko rastejo skozi herbicidni 

film na površini tal, kar je razlog za močno izraženo 
neodvisnost herbicidnega delovanja od vlage v tleh.

• CHANON na površini ustvari film. Herbicidnega 
filma ne poškodovati z mehansko obdelavo tal, saj to 
negativno vpliva na herbicidni učinek.

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

• Herbicidni film na površini omogoča učinkovito 
delovanje tako v sušnih kot vlažnih razmerah.

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

• Dobro delovanje na številne širokolistne ter tudi 
ozkolistne plevele kot so: enoletna latovka, lisičji 
rep, kostreba, navadna zvezdica, njivski mošnjak, 
osat, smolenec, njivska spominčica, navadna rosnica, 
navadni slakovec, baržunasti oslez, bela metlika, 
srhkodlakavi ščir idr..

CHANON
Kontaktni herbicid za zatiranje širokolistnega in 
ozkolistnega plevela v krompirju, soji, sončnicah, 
čičeriki, fižolu, grahu in leči

Aktivna snov:  aklonifen 60 %
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-31/20/7
Proizvajalec:  GLOBACHEM N.V.
Pakiranje:  5 L

CHANON je del programov varstva:

UPORABA
KROMPIR
Odmerki PROMANA in SINOPIE so odvisni od tipa tal: manjši odmerki na lažjih tleh, 
večji odmerki na težjih:
• 2 aktivni snovi:

PROMAN 2-3 L/ha + CHANON 2 L/ha
• 3 aktivne snovi, premium rešitev: 

SINOPIA 2-3 L/ha + CHANON 2 L/ha

SOJA
Odmerki PROMANA so odvisni od tipa tal: manjši odmerki na lažjih tleh, večji 
odmerki na težjih:
• Standardni program: 

PROMAN 1,5-2,5 L/ha + CHANON 2-2,5 L/ha
• Soja premium program:

PROMAN 1,5-2 L/ha + CHANON 1,5-2 L/ha + CLOMATE 0,2 L/ha

SONČNICE
Odmerki PROMANA so odvisni od tipa tal: manjši odmerki na lažjih tleh, večji 
odmerki na težjih:
• Standardni program: 

PROMAN 1,5-2,5 L/ha + CHANON 2-2,5 L/ha
• Sončnice premium program:

PROMAN 1,5-2 L/ha + CHANON 1,5-2 L/ha + herbicid na osnovi pendimetalina 
ali S-metolaklora

FIŽOL, GRAH, LEČA, ČIČERKA
Odmerek CHANONA je do 3 L/ha
V kombinacijah z drugimi herbicidi se lahko odmerek zmanjša do 2 L/ha.
• Fižol: 
 kombinacija z 0,2-0,25 L/ha CLOMATE-a ali z 1,5-2 L/ha FRESCA
• Grah: 
 kombinacija z 0,2-0,25 L/ha CLOMATE-a
• Leča, čičerka: 
 kombinacija s pripravki na osnovi prosulfokarba (80%), ca 2/3 polnega odmerka.

CHANON se uporablja v kombinaciji s talnimi herbicidi. 
Dodajte HI-WETT, ki optimizira razporejanje talnih herbicidov 
v zgornjem sloju tal. Na ta način je delovanje na plevele v 
širokem spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo. 
HI-WETT odmerek : 0,2 L/ha.
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CHIKARA 25 WGnov proizvod

LASTNOSTI
Flazasulfuron je herbicid, ki primarno 
deluje na zelo širok spekter plevelov v 
fazi vznika, foliarno pa deluje tudi na 
nekatere plevele v zgodnejših razvojnih 
fazah. Rastline ga absorbirajo tako s 
koreninami kot z listi. Flazasulfuron ima 
zelo ugodne ekotoksikološke lastnosti, 
je zelo malo toksičen za ljudi in druge 
organizme. Flazasulfuron ima izjemno 
dolgo rezidualno delovanje. 

CHIKARA 25 WG je del programov varstva:

CHIKARA 25 WG
Sulfonilsečninski herbicid s talnim in foliarnim 
delovanjem za zatiranje enoletnih in večletnih 
širokolistnih in ozkolistnih plevelov v vinski trti

Aktivna snov:  flazasulfuron	250	g/kg
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-31/20/7
Proizvajalec:  ISK Bioscience Europe N.V.
Pakiranje:  50 g, 200 g

UPORABA
VINSKA TRTA
CHIKARA se uporablja v vinogradih starejših od 
štirih let v količini 120-200 g/ha tretirane površine. 
Višina odmerka bolj vpliva na dolžino kot na spekter 
delovanja.
Škropiti na čista tla, da CHIKARA pride v tla. Po 
potrebi odstranite rastlinske ostanke.

JESEN
Škropiti po odpadanju listja.
CHIKARA najbolje deluje, ko plevel ni vzklil ali pa je 
šele začel poganjati. Z uporabo jeseni je CHIKARA v 
tleh biološko aktivna 5-8 mesecev.

SPOMLADI IN KOREKCIJE KASNEJE V SEZONI:
Škropiti čim prej, ko še ni vzniklih plevelov ali pa šele 
poganjajo.
CHIKARA zadovoljivo deluje na vznikle plevele do 
višine največ 10 cm. Če so ob prvem škropljenju s 
CHIKARO že pognali pleveli, jo moramo kombinirati 
s pripravki s foliarnim delovanjem (npr. BELOUKHA).
Glede na potrebe opraviti korekcijska škropljenja 
kasneje v sezoni  z ustreznimi herbicidi.
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CLOMATE

LASTNOSTI
• CLOMATE je v Sloveniji herbicid z najširšo 

registracijo za aktivno snov klomazon.
• Klomazon spada v skupino izoksazolidinonov, 

zavira biosintezo klorofila in prekurzorjev 
karotenoidov, kar povzroči spremembo barve 
zelenih delov plevela (beljenje).

• V rastlino prodre skozi korenine, občutljivi 
pleveli poženejo, vendar zaradi pomanjkanja 
fotosintetskih pigmentov po nekaj dneh 
propadejo.

• Običajno se ne uporablja samostojno, je odličen 
sinergijski partner z drugimi herbicidi.

• Poveča učinkovitost partnerjev in zelo dobro 
vpliva na nekatere specifične plevele (npr. 
smolenec).

• Kapsulirana formulacija omogoča postopno 
sproščanje učinkovine, kar ima za posledico 
podaljšano delovanje in izboljšano selektivnost.

• Velja za enega najbolj odpornih herbicidov za 
sušo.

CLOMATE
Talni herbicid v krompirju, oljni ogrščici, soji, oljnih 
bučah, grahu, fižolu in korenju

Aktivna snov:  klomazon 36 %
Formulacija:  kapsulirana suspenzija (CS)
Registracija:  U34330-95/19/4
Proizvajalec:  ALBAUGH TKI D.O.O.
Pakiranje:  1 L

CLOMATE je del programov varstva:

UPORABA
KROMPIR
CLOMATE je odličen partner herbicidu PROMAN:
• Standardni program: 

PROMAN 2-3 L/ha + CLOMATE 0,2-0,25 L/ha

SOJA
CLOMATE je odličen partner herbicidu PROMAN:
• Standardni program: 

PROMAN 1,5-2,5 L/ha + CLOMATE 0,2-0,25 L/ha
• 3 aktivne snovi, premium rešitev:

PROMAN 1,5-2 L/ha + CHANON 1,5-2 L/ha + CLOMATE 
0,2 L/ha

OLJNA OGRŠČICA
• Uporaba na manj zapleveljenih površinah, tudi na VVO: 

CLOMATE 0,33 L/ha
• premium kombinacija: 

RAPSAN 500 SC 1,5-2 L/ha + CLOMATE 0,25-0,33 L/ha

OLJNE BUČE, FIŽOL, GRAH, KORENJE
• CLOMATE 0,25 L/ha s partnerji registriranimi za 

navedene kulture

CLOMATE je talni herbicid. 
Dodajte HI-WETT, ki optimizira razporejanje talnih herbicidov 
v zgornjem sloju tal. S tem vpliva na čimbolj primerno 
koncentracijo v celotnem sloju tal iz katerega vznikajo pleveli. 
Na ta način je delovanje na plevele v širokem spektru tipov tal 
in vremenskih razmer bolj zanesljivo. 
HI-WETT odmerek : 0,2 L/ha.

CLOMATE uporabljajte pred vznikom kulture. CLOMATE je talni herbicid, dobra priprava tal z 
mrvičasto strukturo je osnova za optimalno delovanje.
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FLUROSTAR 200

LASTNOSTI
• FLUROSTAR je odličen herbicid za zatiranje  

smolenca. Uporaba je možna tudi v kasnejših 
stadijih razvoja žit (do BBCH39)

FLUROSTAR 200
Foliarni translokacijski herbicid v pšenici, ječmenu, 
rži, tritikali in na travinju

Aktivna snov:  fluroksipir	20	%
Formulacija:  koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija:  U34330-92/17/9
Proizvajalec:  GLOBACHEM NV
Pakiranje:  1 L

FLUROSTAR 200  je del programa varstva:

UPORABA
PŠENICA, JEČMEN, RŽ, TRITIKALA
Za zatiranje smolenca (Galium aparine) in drugih vrst enoletnega širokolistnega 
plevela v odmerku do 1,0 L/ha (v jari pšenici in ječmenu največji odmerek 0,75 L/ha) 
ob porabi 150-400 L vode na ha. V ozimnih žitih se tretira od razvojne faze 2 listov 
do faze 1. kolenca (BBCH 12-31)  v jarinah pa vse do pojava zastavičarja (BBCH 12-
39). Dodajati 0,1 L/ha adjuvanta HI-WETT.

CEREALPRO priporočila:
FLUROSTAR in SAVVY omogočata celovito delovanje na širokolistne plevele v vseh 
situacijah. HI-WETT omogoča optimalno delovanje v vseh vremenskih pogojih in ne 
povzroča fitotoksičnosti:
• Manj intenzivna zapleveljenost s širokolistnimi pleveli, brez prisotnosti smolenca:

• SAVVY 30 g/ha + močilo HI-WETT 0,1L/ha
• Širokolistni pleveli, tudi smolenec:

• SAVVY 20-30 g/ha + FLUROSTAR 0,5L/ha + močilo HI-WETT 0,1L/ha
• Širokolistni pleveli (tudi smolenec), travni pleveli: 

• SAVVY 20-30 g/ha + FLUROSTAR 0,5L/ha + graminicid
      + močilo HI-WETT 0,1L/ha

TRAVNIKI IN PAŠNIKI
Flurostar ima najširši spekter delovanja na škodljive in nezaželjene plevele na 
travnikih in pašnikih (ščavje, regrat, koprive, trpotec,...). Poleg odličnega delovanja 
na vse vrste ščavja izjemno deluje tudi na regrat na katerega druge aktivne snovi za 
ta namen niso dovolj učinkovite. Kratka karenca  (7 dni) omogoča uporabo tudi na 
pašnikih. Dovoljena raba tudi na VVO področjih.

TRAJNI TRAVNIKI IN PAŠNIKI
Zatiranje kislic (Rumex spp.), navadnega regrata (Taraxacum officinale), velike 
koprive (Urtica dioica) in drugih vrst širokolistnega plevela v odmerku do 1,5-2 L/ha 
in porabi vode 300-400 L/ha. Z dodajanjem 0,15 L/ha močila Hi-Wett je delovanje
bistveno izboljšano v vseh vremenskih razmerah. Tretira se v času intenzivne rasti 
plevelov, vendar pred začetkom cvetenja. 

NOVO POSEJANI ALI OBNOVLJENI TRAVNIKI IN PAŠNIKI
Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v odmerku do 0,75 L/ha in porabi 
vode 200-400 L/ha. Tretira se v času intenzivne rasti plevelov, vendar pred začetkom 
cvetenja.

FLUROSTAR 200 deluje zelo hitro – prvi znaki so vidni že po nekaj dneh.
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FLUROSTAR SUPER
Foliarni translokacijski herbicid v ozimni pšenici, 
ozimnem ječmenu, rži in tritikali

Aktivna snov:  florasulam	0,1	%		 	
	 fluroksipir	10	%
Formulacija:  suspenzoemulzija (SE)
Registracija:  U34330-43/20/19
Proizvajalec:  GLOBACHEM NV
Pakiranje:  1 L, 5 L

LASTNOSTI
FLUROSTAR SUPER je sistemični, selektivni in foliarni herbicid 
z  zatiranje  širokolistnih plevelov. Posebej dobro zatira najbolj 
problematične plevele v žitih (smolenec, slak in druge).

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. Obe aktivni snovi zelo dobro 
delujeta na smolenec, zato nanj FLUROSTAR SUPER izjemno dobro 
deluje.

FLUROSTAR SUPER

FLUROSTAR SUPER je del programa varstva:

UPORABA
OZ. PŠENICA, OZ. JEČMEN, RŽ, TRITIKALA
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 v odmerku 0,1-0,15 
L/ha zaradi izboljšanega delovanja v vseh pogojih uporabe 
herbicida.

UPORABA
• Izjemno širok spekter delovanja
• Odlična selektivnost za žita
• Najboljša rešitev za smolenec
• Fleksibilnost v času uporabe in odmerkih
• Dovoljena uporaba na VVO
• Enostavna uporaba

FLUROSTAR SUPER – odlična selektivnost in učinkovitost za maksimalne pridelke in neovirano žetev.
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FRESCO
Talni herbicid registriran v fižolu za stročje in sveže 
zrnje, špargljih, okrasnih sončnicah, okrasnih 
čebulnicah, tobaku ter za semensko proizvodnjo 
korenja, pastinaka, motovilca in zelišč

Aktivna snov:  metobromuron 40 %
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-74/15/4
Proizvajalec:  Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje:  1 L

LASTNOSTI
FRESCO dopolnjuje zelo ozko izbiro herbicidov v vrtninah in 
okrasnih rastlinah. Dobro se kombinira z ostalimi herbicidi.

Deluje na številne enoletne širokolistne in travne plevele in kulture 
varuje pred konkurenco plevela od setve naprej ter podaljšuje 
sprejemljivi čas škropljenja s herbicidi kasneje po vzniku.

FRESCO ima širok spekter delovanja in se odlično dopolnjuje s 
partnerji v mešanicah ali v programu.

FRESCO
UPORABA
FIŽOL ZA STROČJE IN SVEŽE 
ZRNJE
• pred vznikom posevka v odmerku 2,0 L/ha.

ŠPARGLJI 
• po spravilu pridelka, v odmerku 3,75 L/ha

KORENJE za seme
pred vznikom posevka v odmerku 2,0 L/ha

TOBAK
• pred sajenjem, v odmerku 3,75 L/ha

OKRASNE ČEBULNICE (Anemone spp., 
Gladiolus spp., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium 
spp., Narcissus spp., Muscari armeniacum, 
Zantedeschia aethiopica)
• pred vznikom v odmerku 1,25-2,5 L/ha

OKRASNE SONČNICE
• pred vznikom v odmerku 2,5-3,75 L/ha

PASTINAK za seme
pred vznikom v odmerku 1,25-2,0 L/ha

MOTOVILEC za seme
• pred vznikom v odmerku 1-1,25 L/ha

ZELIŠČA za seme (timijan, žajbelj, meta, 
poletni šetraj, majaron, koper, kreša, janež, 
peteršilj),
• pred vznikom v odmerku 1-1,25 L/ha

FRESCO je talni herbicid. Dodajte HI-WETT, ki 
optimizira razporejanje talnih herbicidov v zgornjem 
sloju tal. Na ta način je delovanje na plevele v širokem 
spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo. 
HI-WETT odmerek : 0,2 L/ha.
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FUSILADE MAX

FUSILADE MAX
Herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega
ozkolistnega plevela

Aktivna snov:  fluazifop-p-butil	12,5	%
Formulacija:  koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija:  U34330-56/14/6
Proizvajalec:  NUFARM GmbH & Co KG
Pakiranje:  1 L, 5 L

Isolink 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 povezane 

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.

FUSILADE MAX je del programov varstva:

UPORABA
FUSILADE MAX je graminicid, ki se izjemno uspešno in učinkovito uporablja v 
številnih kulturah, zato v Evropi, velja za najbolj uveljavljen pripravek za ta namen.

FUSILADE MAX se uporablja po vzniku gojenih rastlin in plevela. S sredstvom se 
tretira, ko imajo ozkolistni pleveli razvita najmanj dva lista, vendar ne po koncu 
razraščanja (BBCH 12-29). 

Odmerki za FUSILADE MAX so 1-2,6 L/ha, odvisno od vrste plevela ter kulture:
• nasadi lupinarjev, pečkarjev, sliv, češenj ter vinska trta v odmerku 1-2 L/ha
• sladkorna pesa, krmna pesa in sončnice v odmerku 1-2 L/ha
• oljna ogrščica v odmerku 1,6 L/ha
• fižol za stročje, grah za stročje in za sveže zrnje, bob in lupina ter grah in fižol za 

pridelavo suhega zrnja v odmerku 1,6 L/ha
• čebula, spomladanska čebula in šalotka v odmerku 1,3 L/ha
• por v odmerku 1-2 L/ha
• krompir v odmerku 1,6 L/ha
• rdeča pesa, korenje, pastinak in gomoljna zelena v odmerku 1-2 L/ha
• ajda, oljna buča, peteršilj za koren in zelenje, belušna (stebelna) zelena in janež v 

odmerku 1,5 L/ha
• pogozdene površine v odmerku 1-2 L/ha za zatiranje enoletnega ozkolistnega 

plevela in ljulk oziroma v odmerku 2,6 L/ za zatiranje večletnega ozkolistnega 
plevela.

PREDNOSTI
• Odlična učinkovitost na vse ozkolistne plevele (enoletne ter večletne)
• Odlična selektivnost za kulture
• Zelo prilagodljiv za pridelovalce, saj se lahko uporablja v zelo velikem številu 

širokolistnih kultur

FUSILADE SUPER 1,5 L/ha                                                                     neškropljeno
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KAMBA 480 SL

KAMBA 480 SL
Herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega
širokolistnega plevela v koruzi in sirku

Aktivna snov:  dikamba 48 %
Formulacija:  vodotopni koncentrat (SL)
Registracija:  U34330-88/18/6
Proizvajalec:  GHARDA	Chemicals	Ltd,	Združeno	kraljestvo
Pakiranje:  1 L

LASTNOSTI
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.

• Samostojno za korekcijska škroplenja širokolistnih plevelov v 
odmerku 0,4-0,6 L/ha. 

• V programu osnovnega paketa za škroplenje kasneje po vzniku 
koruze MOTIVELL EXTRA + KAMBA v odmerku 0,5-0,6 L/ha.

• V programu BOTIGA skupaj z MOTIVELL corn packom v odmerku 
0,4-0,6 L/ha.

• V kombinacijah s produkti na osnovi nikosulfurona, tembotriona, 
foramsulfurona…  v odmerku 0,5-0,6 L/ha.

KAMBA 480 SL je del programa varstva:

UPORABA
KORUZA, SIREK
KAMBA 480 SL se uporablja kot sistemični herbicid za zatiranje enoletnega in 
večletnega širokolistnega plevela v koruzi in sirku v odmerku do 0,6 L/ha, po vzniku 
posevka in plevela, v razvojni fazi, ko imata koruza in sirek razvitih od 2 do 8 listov 
(BBCH 12-18).
Priporočena poraba vode je 200 do 400 L na ha. Najboljše rezultate se doseže s 
tretiranjem v razvojni fazi plevela od 2 do 6 listov, ko listna rozeta ni večja od 5 cm. 
Pleveli morajo biti v fazi intenzivne rasti.
Pri njivskem slaku je optimalen čas zatiranja, ko so poganjki dolgi 5-15 cm, pri njivskem 
osatu pa, ko ima le-ta 4-6 listov.

MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK
(0,5 l MOTIVELL EXTRA + 0,5 l KAMBA)
• Celovito varstvo pred ozkolistnimi in širokolistnimi pleveli z enim škropljenjem:
• zatiranje vseh pomembnih travnih plevelov, vključno večletne kot sta divji sirek in 

pirnica
• Zatiranje vseh pomembnih širokolistnih plevelov, vključno npr. ambrozijo  

baržunasti oslez, slak, osat, ...
• Najprimernejši čas škropljenja, ko ima koruza 4-6 listov
• MOTIVELL EXTRA vsebuje optimiziran patentiran kompleks močil, zato se mu 

lahko kot močilo dodaja le HI-WETT (0,1 L/ha), ki povečuje učinkovitost delovanja, 
obenem pa za razliko od drugih močil ne predstavlja tveganja za fitotoksičnost

• Eno pakiranje za do 1 ha posevka (manjša zapleveljenost)
• Večji odmerki (do 1,2 duopaka na ha) kadar so pleveli v kasnejših razvojnih fazah 

oziroma kadar prevladujejo trdovratni pleveli kot so slak, divji sirek, ambrozija.

KAMBA 0,5 l/ha + HIWETT - Jarše pri Domžalah (Slovenija) 2022, 3 dnevi po škroplenju 
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LENTAGRAN WP
Kontaktni herbicid za zatiranje nekaterih vrst 
širokolistnega plevela v čebuli, šalotki, poru, 
rumenem volčjem bobu, lucerni, beli detelji, rdeči 
detelji, aleksandrijski detelji, inkarnatki, listnem in 
brstičnem ohrovtu, belem in rdečem zelju, cvetači, 
brokoliju in špargljih

Aktivna snov:  piridat 45 %
Formulacija:  močljivi	prašek	(WP)
Registracija:  U34330-271/14/8
Proizvajalec:  Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje:  1 kg

LENTAGRAN je herbicid za profesionalne pridelovalce
v številnih kulturah za katere je na razpolago malo
herbicidov. Prav zato je LENTAGRAN v državah EU
nenadomestljiv del programov za varstvo proti
plevelom v vrtninah.

• Vedno škropiti čim manjše plevele.
• Zaradi zagotavljanja selektivnosti in učinkovitosti je 

vedno boljše škropiti v deljenih odmerkih.
• Izogibajte se škropljenju pri visokih temperaturah.
• Poraba vode 300-400 L/ha.
• V času škropljenja naj bo listje kulture suho
• Dež, ki pade nekaj ur po škropljenju lahko zmanjša
• učinkovitost.
• LENTAGRAN se ne sme mešati s foliarnimi gnojili, 

močili, pripravki, ki vsebujejo olja in z graminicidi.
• Škropiti, ko je gojena kultura dobro ukoreninjena. Izključno kontaktno delovanje.

Rast plevela se po škropljenju 

takoj ustavi. Simptomi so vidni 

3-4 dni po škropljenju. Kloroze 

prehajajo v nekroze, plevelne 

rastline propadejo

UPORABA IN ODMERKI
SPLOŠNA PRIPOROČILA
V programih različnih kultur se LENTAGRAN kombinira z različnimi herbicidi, zato 
se priporočila glede časa uporabe in odmerkov lahko bistveno razlikujejo od 
osnovnih priporočil (npr. najvišji priporočeni odmerek 2 kg/ha). Za natančnejša  
navodila kontaktirajte strokovno službo Certis Belchima.

Osnovno priporočilo za vse registrirane kulture:
Škropljenje po vzniku/presajanju kulture z odmerkom največ 2 kg/ha. Pleveli 
morajo biti v zgodnjih razvojnih fazah, najbolje v fazi kotiledonov do 2 listov. 
Zaradi boljše učinkovitosti se priporoča večkratno škropljenje v deljenih odmerkih, 
skupni odmerek v vegetaciji pa ne sme presegati 2 kg/ha. Pleveli v razvojnih fazah 
do 2 pravih listov se lahko zatirajo z zelo nizkimi odmerki. Če so pleveli večji, se 
odmerek poveča, tako da kadar imajo pleveli več kot tri liste uporabimo največ 
dva deljena odmerka oz. opravimo eno škropljenje s polnim odmerkom.

Primer škropljenja z dvema deljenima odmerkoma: 
• prvo škropljenje, ko imajo pleveli 1-3 liste z odmerkom 1 kg/ha
• drugo škropljenje z odmerkom 1 kg/ha 10-14 dni kasneje, ko imajo na novo 

vznikli pleveli 1-3 do največ 4 liste.

Primer škropljenja s tremi deljenimi odmerki:
• prvo škropljenje, ko so pleveli v fazi kotiledona do 1-2 lista z odmerkom 0,5 

kg/ha
• drugo in tretje škropljenje z odmerkom 0,5-0,75 kg/ha v razmikih 7-10 dni, ko 

so na novo vznikli pleveli v fazi kotiledonov do 1-3 listov.

Slovenija – Gorenjska 2022:
Rapsan 500 + Lentagran (korekcija)       Samo Rapsan 500  po presajanju zelja

LENTAGRAN WP
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LENTAGRAN WP
PRIPOROČILA ZA NEKATERE     KULTURE

KAPUSNICE
Po presajanju škropiti s herbicidom RAPSAN 500 SC (1-1,5 l/ha). 2-3 tedne po 
presajanju škropljenje z LENTAGRANOM ob možnem dodatku 0,25 l/ha RAPSANA. V 
primeru, da se škropi v deljenih odmerkih, se drugo škropljenje z obema herbicidoma 
opravi približno 2 tedna kasneje oziroma, ko pride do naknadnega vznika plevela. 
Največji skupni odmerek LENTAGRANA je 2 kg/ha ter RAPSANA 1,5 L/ha.

ČEBULA IZ SEMENA
Herbicidni program v deljenih odmerkih:
• 1. škropljenje z Lentagranom: 0,2 kg/ha, prvi list ima min 3-4 cm.
• Sledijo  3-4 škropljenja v odmerku 0,3-0,5 kg/ha, v intervalih 5-7 dni.
• Kombinira se s talnim herbicidom (npr. pendimetalin) in po potrebi z drugimi 

herbicidi (npr.: fluroksipir, klopiralid, prosulfokarb).

ČEBULA, ŠALOTKA, POR (presajanje)

ŠPARGLJI
V špargljih se tretira po vzniku plevela po pobiranju pridelka ali pred 
pobiranjem pridelka v fazi, ko so poganjki še pokriti s prstjo (paziti da 
LENTAGRAN ne pade na poganjke!). 
Najboljša je uporaba v programu s talnim herbicidom FRESCO:
FRESCO se v nasadu uporabi po spravilu pridelka, v odmerku 3,75 L/ha
LENTAGRAN se uporabi kasneje, ko pride do vznika novih plevelov 
ali enkratno v odmerku 2 kg/ha, še bolje pa v manjših odmerkih (2-3 
odmerki 0,7 - 1 kg/ha na odmerek) s tem, da se preprečuje nanos 
sredstva na poganjke (čas, ko so poganjki pokriti, oziroma zaščita z 
deflektorji).

LUCERNA, DETELJE, VOLČJI BOB
V večletnih krmnih metuljnicah (tudi v semenski pridelavi) je varstvo 
pred pleveli  ključni agrotehnični ukrep pri ekonomiki pridelave. To je še 
posebno pomembno pri lucerni, kjer ima zapleveljenost odločilen vpliv 
na pridelek. Škropi se po setvi lucerne, ko ima lucerna polno razvit prvi 
trolist in so pleveli majhni. V primeru povečane zapleveljenosti se lahko 
škropi tudi v 2. in 3. letu in to zgodaj spomladi, ko se vegetacija šele 
začne in so pleveli vznikli a so zelo majhni. Uporaba v fazi od treh razvitih 
listov do faze devet ali več vidno podaljšanih internodijev (BBCH 13 -39). 
Priporočamo uporabo LENTAGRANA v odmerku 1 kg/ha ob dodatku 
zmanjšanih odmerkov herbicidov na osnovi aklonifena ali bentazona. 
Takšne kombinacije omogočajo zmanjšanje odmerkov posameznih 
herbicidov in s tem manjše tveganje za fitotoksičnost.

* V primeru da so 
prisotni specifični 
večletni pleveli (npr. 
slak ali osat) dodati 
zmanjšane osnovne 
odmerke pripravkov 
na osnovi fluroksipira 
in/ali klopiralida.
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MOTIVELL EXTRA 6 OD

MOTIVELL EXTRA 6 OD
Translokacijski herbicid iz skupine sulfonil sečnin 
za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v 
koruzi

Aktivna snov:  nikosulfuron 60 g/L
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-104/15/5
Proizvajalec:  ISK Bioscience Europe N.V.
Pakiranje:  500 mL, 1 L

LONČNI POSKUS 
2013

Delovanje na divji 
sirek. Primerjava 
med 6 OD ter 4 SC 
formulacijo.

Stanje 12 dni  po 
škropljenju.

EDINSTVENA PATENTIRANA FORMULACIJA
MOTIVELL EXTRA 6 OD ne samo, da deluje veliko hitreje, kaže tudi 
veliko boljšo učinkovitost kot generični 4 SC nikosulfuroni.

MOTIVELL EXTRA 6 OD je nosilec programa varstva:

UPORABA, PREDNOSTI
ODMERKI ZA ENOLETNE TRAVNE PLEVELE: 
• 0,35 - 0,5 l/ha

ODMERKI ZA VEČLETNE TRAVNE PLEVELE:
• divji sirek in pirnica 0,6-0,75 l/ha
• pri škropljenju z deljenimi odmerki pri prvem škropljenju do 

2/3 skupnega odmerka in najmanj 1/3 odmerka 10-14 dni 
kasneje.

MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK
(0,5 l Motivell Extra + 0,5 l Kamba)
Paket omogoča zatiranje praktično vseh ozkolistnih in širokolistnih 
vrst plevela v koruzi kasneje po vzniku (koruza 5-6-(7) listov).

PREDNOSTI
MOTIVELL EXTRA je najbolj robustna formulacija aktivne snovi 
nikosulfuron na podlagi posebne tehnologije formulacije razvite 
v japonskem podjetju ISK, ki je nikosulfuron tudi izvorno razvilo. 
Zaradi posebne formulacije ima pripravek v primerjavi z drugimi 
formulacijami nikosulfurona naslednje lastnosti:
• se manj izpira z dežjem
• ima povečano učinkovitost
• deluje v vseh vremenskih razmerah
• je najbolj ekonomičen

MOTIVELL EXTRA vsebuje optimiziran sistem za omočevanje
 ne dodajati standardnih penetracijskih močil!

Za optimizacijo delovanja lahko dodate 100 mL/ha adjuvanta HI-WETT

Divji sirek - rizomi
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MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK
Paket za enostavno celovito varstvo pred plevelom v 
koruzi

MOTIVEL EXTRA 6 OD
Aktivna snov:  nikosulfuron 60 g/L
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-104/15/5
Proizvajalec:  ISK Bioscience Europe N.V.
Pakiranje:  500 mL

KAMBA 480 SL
Aktivna snov:  dikamba 48 %
Formulacija:  vodotopni koncentrat (SL)
Registracija:  U34330-88/18/6
Proizvajalec:  GHARDA	Chemicals	Ltd,	Združeno	kraljestvo
Pakiranje:  500 mL

UPORABA, PREDNOSTI
ENOSTAVNA UPORABA IN ODMERJANJE
MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK
(0,5 l Motivell Extra 6 OD + 0,5 l Kamba 480 SL)

Celovito varstvo pred ozkolistnimi in širokolistnimi pleveli z 
enim škropljenjem:
• zatiranje vseh pomembnih travnih plevelov, vključno 

večletne kot sta divji sirek in pirnica
• zatiranje vseh pomembnih širokolistnih plevelov, vključno 

npr. ambrozijo, baržunasti oslez, slak, osat, ...
• najprimernejši čas škropljenja, ko ima koruza 4-6 listov
• eno pakiranje za do 1 ha posevka (manjša zapleveljenost)
• večji odmerki (do 1,2 duopaka na ha) kadar so pleveli 

v kasnejših razvojnih fazah oziroma kadar prevladujejo 
trdovratni pleveli kot so slak, divji sirek, ambrozija.

NAJBOLJ PRIMEREN 
ČAS ZA ŠKROPLJENJE:
Ko ima koruza 4-6 listov.

V tem času so običajno 
pleveli v razvojnih fazah, 
ko jih lahko s paketom 
MOTIVELL EXTRA 6 
OD Corn Pack  najbolj 
zanesljivo zatremo.

MOTIVELL EXTRA 6 OD Corn Pack je v primerjavi z 
drugimi pripravki kar dobro prilagodljiv glede časa 
uporabe. Kamba je eden najbolj učinkovitih herdbicidov 
za zatiranje ambrozije, zato MOTIVELL EXTRA 6 OD Corn 
Pack dobro deluje na ambrozijo tudi, ko ima le-ta pravih 6 
listov. Pri zakasnelem škropljenju trdovratnih plevelov, kot 
je ambrozija, uporabite največje dovoljene odmerke.

MOTIVELL EXTRA vsebuje optimiziran sistem za omočevanje KAMBA 
pa ima mejno selektivnost za koruzo zato  ne dodajati standardnih 
penetracijskih močil!
Za optimizacijo delovanja lahko dodate 100 mL/ha adjuvanta HI-WETT
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PROMAN

PROMAN
Talni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega 
in ozkolistnega plevela v krompirju, soji, sončnicah in 
bobu za semensko proizvodnjo

Aktivna snov:  metobromuron 50 %
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-217/14/3
Proizvajalec:  Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje:  1 L, 5  L

LASTNOSTI
• PROMAN je št. 1 herbicid v krompirju v EU. Prav tako 

se je po razširitvi registracije izjemno hitro uveljavil kot 
vodilni herbicid v soji in sončnicah.

• V krompirju, soji in sončnicah je na voljo malo 
herbicidov, potrebno jih je kombinirati za 
optimiziranje varstva pred pleveli. PROMAN 
nedvomno predstavlja najbolj primerno osnovo 
vsakega programa varstva pred pleveli v krompirju, 
soji in sončnicah. Kot ključne partnerje priporočamo: 
CHANON (herbicidni film neodvisen od vremena) in 
CLOMATE

• Že sam PROMAN ima zelo širok spekter delovanja na 
enoletni širokolistni in ozkolistni plevel.

• PROMAN se je v navedenih kulturah uveljavil kot 
osnovni talni herbicid z najboljšim delovanjem na 
ambrozijo.

• Kot talni herbicidi mora PROMAN imeti na razpolago 
dovolj vlage, da se aktivira in ustrezno deluje. 
Posledično je pomembno da se tla kakovostno 
pripravijo.

PROMAN je del programov varstva:

MULTI FLEX Proman High Voltage programi
• PROMAN je nenadomestljiva osnova programa varstva proti plevelu v krompirju, 

soji in sončnicah
• Zagotavlja neoviran razvoj kultur od same setve oz. sajenja
• Zelo širok spekter delovanja na enoletne širokolistne in ozkolistne plevele, 

vključno z nekaterimi nevarnimi pleveli kot je ambrozija
• Izjemno prilagodljiv herbicid za kombiniranje z drugimi herbicidi za 

optimiziranje spektra ter prilagajanje talnim in vremenskim razmeram.

KROMPIR
Čas uporabe: pred vznikom krompirja oz., če se uporablja 
sam ali v kombinaciji s partnerji je škropljenje pogojno 
možno, ko je vzniklo največ 10% krompirja:
• PROMAN sam (manjša zapleveljenost): 

PROMAN 3 L/ha 
• 2 aktivni snovi: 

PROMAN 2-3 L/ha + CHANON 2 L/ha

PROMAN je talni herbicid, zato dodajte HI-WETT, ki 
optimizira razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju 
tal. Na ta način je delovanje na plevele v širokem spektru 
tipov tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo. 
HI-WETT odmerek : 0,2 L/ha.

PROMAN uporabljajte pred vznikom kulture. PROMAN je talni herbicid, dobra priprava tal z 
mrvičasto strukturo je osnova za optimalno delovanje.
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SOJA
Za sojo obstajajo herbicidi za uporabo kasneje po vzniku, vendar le-ti ne 
odtehtajo prednosti škropljenja takoj po setvi oziroma zgodaj po vzniku:
• Posevek od samega začetka nima konkurence plevelov. Izključno 

s škropljenji po vzniku obstaja nevarnost, da se škropljenje zaradi 
neugodnih vremenskih razmer opravi prepozno, zato učinkovitost ni 
zadovoljiva, kasnejše intervencije pa niso več možne.

• Multi Flex Proman High Voltage program je rešitev za večino 
pomembnega plevela, pogosto niso potrebna korekcijska škropljenja.

• Lažje korekcije po vzniku. Kasneje po vzniku le mala prisotnost 
plevela in je zaradi škropljenja pred vznikom v slabi kondiciji. Zaradi 
slabše kondicije eventuelno prisotnega plevela je čas, ugoden 
za uspešno škropljenje, daljši in škropljenje je lažje prilagoditi 
vremenskim razmeram, odmerki korektivnih herbicidov pa so lahko do 
50 % nižji kot je to običajno, navadno zadošča le eno škropljenje za 
korekcije. Zaradi nižjih odmerkov je izboljšana tudi boljša selektivnost! 

Čas uporabe: škropljenje opraviti pred vznikom, najboljše do 4 dni po 
setvi soje:

• Standardni program 1: 
 PROMAN 1,5-2,5 L/ha + CHANON 2-2,5 L/ha
• Standardni program 2: 
 PROMAN 1,5-2,5 L/ha + CLOMATE 0,2-0,25 L/ha
• Soja premium program:
 PROMAN 1,5-2 L/ha + CHANON 1,5-2 L/ha + CLOMATE 0,2 L/ha

OPOZORILO: Na srednje težkih in težkih tleh je selektivnost PROMANA 
dobra, ne glede na količino padavin. V primeru močnega deževja po 
škropljenju je dejavnik tveganja za fitotoksičnost povečan na lahkih tleh, 
ki poleg malo gline vsebujejo tudi malo organske snovi (<1,5 %). V tleh 
z manj kot 1,5 % organske snovi je odmerke glede na vsebnost gline 
potrebno prilagoditi, kot sledi:

• <15% gline: ne škropite s PROMANOM
• 15-25% gline: odmerek PROMANA največ 1,5 L/ha

• Za korekcije kasneje po vzniku lahko uporabite specifične foliarne 
herbicide za travne plevele, za širokolistne plevele pa 1X ali po 
potrebi 2X herbicid na osnovi bentazona (480 SL) v odmerku 0,5-1,25 
L/ha.

Neoviran 
vznik soje

Ambrozija –
velik problem
v soji in 
sončnicah

Pozorno ob
napovedih
obilnih padavin 

PROMAN je talni herbicid, zato dodajte HI-WETT, ki optimizira razporejanje talnih herbicidov v zgornjem 
sloju tal. Na ta način je delovanje na plevele v širokem spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo. 

HI-WETT odmerek : 0,2 L/ha.

SONČNICE
Za sončnice, razen foliarnih graminicidov (npr. 
FUSILADE MAX), skorajda ni na voljo herbicidov za 
uporabo kasneje po vzniku, zato je potrebno takoj po 
setvi uporabiti ustrezne rešitve, da se zagotovi neoviran 
razvoj posevka od samega začetka. 
Multi Flex Proman High Voltage program je prava 
rešitev za večino pomembnega plevela v sončnicah.

Čas uporabe: škropljenje opraviti pred vznikom, 
najboljše do 4 dni po setvi soje:

• Standardni program: 
 PROMAN 1,5-2,5 L/ha + CHANON 2-2,5 L/ha
• Sončnice premium program:
 PROMAN 1,5-2 L/ha + CHANON 1,5-2 L/ha + 

herbicid na osnovi pendimetalina ali S-metolaklora

• OPOZORILO: Na srednje težkih in težkih tleh 
je selektivnost PROMANA dobra, ne glede na 
količino padavin. V primeru močnega deževja po 
škropljenju je dejavnik tveganja za fitotoksičnost 
povečan na lahkih tleh, ki poleg malo gline 
vsebujejo tudi malo organske snovi (<1,5 %). V tleh 
z manj kot 1,5 % organske snovi je odmerke glede 
na vsebnost gline potrebno prilagoditi, kot sledi:

• <15% gline: odmerek PROMANA največ 2 
L/ha

BOB
(semenska pridelava)
Čas uporabe: škropljenje 
opraviti pred vznikom:
PROMAN 2 L/ha 

PROMAN
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PROMAN

RAPSAN 500 SC je del programa varstva:

RAPSAN 500 SC
Talni herbicid za zatiranje enoletnih ozkolistnih in 
širokolistnih plevelov v oljni ogrščici, vrtninah in 
drevesnicah

Aktivna snov:  metazaklor 50 %
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-1/22/18
Proizvajalec:  GLOBACHEM N.V.
Pakiranje:  5  L

UPORABA
OLJNA OGRŠČICA
Uporaba Rapsana solo: škropiti od faze suhega semena do faze, ko hipokotil s 
kličnimi listi raste proti površini zemlje (BBCH 01-08), ali v fazi od razvitega prvega 
do tretjega pravega lista (BBCH 11-13) v enkratnem odmerku 2,0 L/ha. Lahko se 
tretira tudi v deljenem (split) odmerku, npr. v odmerku 1,4 L/ha, v odmerku 0,6 L/ha 
pa nato po vzniku posevka.

OILSEED PRO priporočilo:
• RAPSAN 500 SC 1,5-2 L/ha + CLOMATE 0,25-0,33 L/ha

• Kombinacija dveh aktivnih snovi z zelo širokim spektrom delovanja
• Škropljenje takoj po setvi na dobro pripravljeno setvišče.

RAPSAN je selektivni talni herbicid za zatiranje enoletnih 
ozkolistnih in širokolistnih plevelov. Deluje preko 
koreninskega sistema v kalečo rastlino in onemogoči 
nadaljnjo rast. Ima širok spekter delovanja na širokolistne 
plevele ter na neke travne plevele. 
Ustrezne kombinacije z drugimi herbicidi, prilagojene kulturi 
in plevelom, omogočajo celovite rešitve.

KAPUSNICE
LISTNI OHROVT: Od faze suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) ali v 
fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 6-8 dni po 
sajenju, v odmerku 1,5 L/ha.
BROKOLI: V fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) 
oziroma 6-8 dni po sajenju, v odmerku1 L/ha.
KITAJSKI KAPUS (vključno pak choi in podobno): V fazi od razvitega šestega do 
osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 6-8 dni po sajenju, v odmerku 1,5 L/ha.
CVETAČA: V fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08) v odmerku 
1,5 L/ha, ali v fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) 
oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha, pri čemer je odmerek odvisen 
od tipa tal.
BRSTIČNI OHROVT: V fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 
16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha, pri čemer je odmerek 
odvisen od tipa tal.
GLAVATO ZELJE IN GLAVNATI OHROVT: V fazi od začetka nabrekanja semena do 
faze pred vznikom (BBCH 01-08) ali v fazi od razvitega šestega do osmega pravega 
lista (BBCH 16-18) oziroma 6-8 dni po sajenju, v odmerku 1,5 L/ha.

RAPSAN in LENTAGRAN sta idealna partnerja v kapusnicah (v katalogu so programi 
prikazani pod LENTAGRANOM).

POR
5-21 dni po sajenju, v odmerku 1,5-2,0 L/ha, pri čemer je odmerek odvisen od tipa 
tal. RAPSAN in LENTAGRAN sta idealna partnerja v poru (v katalogu je  program 
prikazani pod LENTAGRANOM).

KOLERABICA:
V fazi od suhega semena do pred vznikom (BBCH 01-08), v odmerku 1,5 L/ha.

DREVESNICE OKRASNIH GRMOVNIC IN DREVES:
V fazi vegetativnega mirovanja (BBCH 00) oziroma februarja ali marca, v odmerku 
2,0 L/ha.

RAPSAN 500 SC
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PROMANSINOPIA

SINOPIA
Talni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega 
in ozkolistnega plevela v krompirju

Aktivna snov:  metobromuron 40 %       
 klomazon 2,4 %
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-141/15/5
Proizvajalec:  Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje:  5  L

LASTNOSTI
• Optimizirana formulacija dveh ključnih aktivnih snovi za krompir 

(metobromuron iz herbicida PROMAN in klomazon)
• Celovit spekter delovanja na enoletni plevel v krompirju
• Enostavna uporaba

SINOPIA je del programa varstva:

KROMPIR
Čas uporabe: pred vznikom krompirja:
Odmerki SINOPIE so odvisni od tipa tal: manjši odmerki na 
lažjih tleh, večji odmerki na težjih:
• 2 aktivni snovi: 
 SINOPIA 2-3 L/ha 
• 3 aktivne snovi, premium rešitev:
 SINOPIA 2-3 L/ha + CHANON 2 L/ha

V enem pripravku celovita rešitev za izjemno širok spekter plevelov, vključno ambrozijo
(poskus na lokaciji Belica – Hrvaška., mag. M.Šubić)

SINOPIO uporabljajte pred vznikom kulture. SINOPIA je talni herbicid, dobra priprava tal z 
mrvičasto strukturo je osnova za optimalno delovanje.

SINOPIA je talni herbicid, zato dodajte HI-WETT, ki optimizira 
razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju tal. Na ta način 
je delovanje na plevele v širokem spektru tipov tal in vremenskih 
razmer bolj zanesljivo. 
HI-WETT odmerek : 0,2 L/ha.

neškropljenoSINOPIA
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TEMSA SC
Selektivni foliarni herbicid v koruzi z rezidualnim
delovanjem

Aktivna snov:  mezotrion 100 g/L
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-93/15/5
Proizvajalec:  GLOBACHEM NV
Pakiranje:  1 L, 5 L

LASTNOSTI
TEMSA je visoko kakovostna formulacija mezotriona, ki je ena vodilnih 
aktivnih herbicidnih snovi za koruzo.
TEMSA vsebuje kompleksna pomagala za omočenje, zato se ji lahko kot 
močilo dodaja le HI-WETT, ki povečuje učinkovitost delovanja  obenem 
pa za razliko od drugih močil ne predstavlja tveganja za fitotoksičnost! 
Specifična formulacija zagotavlja povečano učinkovitost mezotriona preko 
lista. TEMSA ima tudi pomembno delovanje preko tal, kar pomeni da deluje 
na vznik plevela po škropljenju.
TEMSA ima zelo širok spekter delovanja na enoletne širokolistne plevele, 
ima pomembno delovanje na nekatere trave in osat. Velja za najbolj 
učinkovit herbicid v koruzi proti baržunastemu oslezu.

TEMSA SC je del programa varstva:

Beržunasti oslez             Osat          Kostreba

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

Za optimizacijo delovanja lahko dodate 100 mL/ha adjuvanta HI-WETT

UPORABA
TEMSA je registrirana v odmerkih do 1,5 L/ha 
v razvojnih fazah 2-8 listov koruze. Mezotrion je 
izjemno selektiven za koruzo, zato se ga lahko 
brez problema uporabi v kasnejših razvojnih 
fazah, ko npr. zaradi vremenskih razmer ni bilo 
mogoče opraviti škropljenj.

TEMSA dobro deluje na ozkolistni enoletni 
plevel kadar ima le-ta 2-4 liste.

Delovanje na širokolistni enoletni plevel je 
najboljše kadar ima le-ta 2-6 listov.

Zaradi odlične selektivnosti TEMSE tudi v poznih razvojnih fazah koruze, je TEMSA,  
bolj kot drugi herbicidi, primerna za korekcije, še posebno za specifične plevele ter 
v situacijah, ko se škropljenje zaradi različnih razlogov opravi prepozno:
• za korekcijska škropljenja širokolistnih plevelov 0,8-1,5 l/ha. Višina odmerka je 

odvisna predvsem od razvojne faze plevelov. 

TEMSA se lahko uporabi tudi v kombinacijah za osnovno škropljenje kasneje po 
vzniku koruze, npr. v kombinaciji: 
• TEMSA 0,5-0,6 L/ha + MOTIVELL EXTRA 0,5-0,6 L/ha + KAMBA 0,5-0,6 L/ha

• izjemno zanesljiva rešitev za vse plevele z enim škropljenjem.
• kombinacija deluje tako preko listov kot preko tal in je izjemno malo 

odvisna od vremenskih razmer
• dobro delovanje v širokem časovnem obdobju, ko ima koruza od 4 do 8 

listov.

TEMSA se s partnerji lahko uporablja tudi za zgodnja osnovna škropljenja, ko se 
uporabijo manjši odmerki TEMSE odvisni od partnerjev v kombinaciji ter od velikosti 
in sestave prisotnih plevelov.

TEMSA SC
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FUNGICIDI

ALCOBAN 50
BOUNTY  52
CYMBAL 54
DIFCOR 250 EC 56
DIFEND EXTRA 58
DIFOL (novo!) 60
KOCIDE 2000 62
KUSABI 300 SC                  64
MILDICUT  66
MONCUT 68
POMAX 70
PROTENDO 300 SC 72
RANMAN TOP 74
SHIRLAN 500 SC 76
SIRENA 78
STAMPA* (novo!) 80
TWINGO 82
VALIS F 84
VALIS PLUS* (novo!) 86
VIDERYO F 88
VINTEC 90
ZAFTRA AZT 250 SC 94
ZENBY 96Le preventivna uporaba fungicidov je

osnova učinkovitega in dolgoročnega
zanesljivega varstva pred boleznimi.

Preventivna uporaba fungicidov
zmanjšuje število potrebnih škropljenj

ter zagotavlja optimalne pridelke.
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ALCOBAN
Kontaktni fungicid s preventivnim in delno
kurativnim delovanjem za zatiranje škrlupa

Aktivna snov:  ditianon 70 %
Formulacija:  močljiva	zrnca	(WG)
Registracija:  U34330-17/20/5
Proizvajalec:  GLOBACHEM NV
Pakiranje:  1 kg

Škrlup je najpomembnejša bolezen jablan. 
Bolezen glavno škodo povzroča na listih in plodovih. Škrlup se pri nas v nasadih 
pojavlja vsako leto, več težav pa povzroča predvsem v letih s hladnejšo in vlažno 
pomladjo. 
Okužbe listov povzročajo propadanje listnega tkiva. Posledice močnih okužb se 
lahko v zmanjšani rasti in pridelku odražajo še v naslednjih letih. 
Okužbe na plodovih povzročajo iznakaženost in slabšo kakovost ter skladiščne 
sposobnosti plodov.

ALCOBAN je del programa varstva:

LASTNOSTI
ALCOBAN je kontaktni fungicid na osnovi ditianona s 
preventivnim in delno kurativnim delovanjem.
Registrirana uporaba v Sloveniji: zatiranje jablanovega 
škrlup  (Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa (Venturia 
pyrina) na jablani in hruški.
Ditianon je danes najbolj zastopana aktivna snov v 
programih varstva pred jablanovim in hruševim škrlupom. 
Ditianon spada v kemično skupino kinonov in ima 
nespecifično delovanje (‘multisite’). Kljub obsežni uporabi, 
odpornost škrlupa na ditianon ni bila ugotovljena. Ditianon 
deluje na veliko encimov gliv, tako da reagira z njihovimi 
tiolnimi skupinami ter s tem ovira celično dihanje. Ditianon 
preprečuje klitje spor in rast kličnih mešičkov.

UPORABA
ALCOBAN se uporablja preventivno na jablanah in hruškah 
za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in 
hruševega škrlupa (Venturia pyrina).

Odmerek: 0,75 kg/ha, od razvojne faze razvoj socvetij 
(BBCH 50) dalje, vendar v skladu s predpisano karenco 
najpozneje 42 dni pred obiranjem.

ALCOBAN se lahko uporabi največ 3X v eni sezoni.

ALCOBAN-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

PREDNOSTI
• "Multisite" fungicid, ni nevarnosti za razvoj odpornosti na bolezni.
• Prilagodljiva uporaba, dolgo obdobje, ko je mogoče uporabljati ALCOBAN.
• Popolna selektivnost za jablano in hruško.
• Ključni fungicid v programih integriranega varstva.

ALCOBAN
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BOUNTY
Fungicid za zatiranje bolezni na žitu, 
oljni ogrščici in lanu

Aktivna snov:  tebukonazol 430 g/L
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-2/18/4
Proizvajalec:  Rotam Agrochemical Europe Ltd
Pakiranje:  1 L, 5 L

CEREAL PRO PROGRAM VARSTVA
BOUNTY je registriran v vseh žitih. Vsebuje 430 g/lL tebukonazola za razliko od 
običajnih formulacij z 250 g/L tebukonazola. Zaradi tega so maksimalni odmerki v 
žitu in oljni ogrščici za BOUNTY 0,6 lL/ha medtem, ko je pri standardnih fungicidih 
na osnovi tebukonazola ta odmerek 1 L/ha. Tebukonazol je v Evropi najbolj 
prodajana aktivna snov za zatiranje bolezni žit.
BOUNTY ima širok spekter delovanja, še posebno na rje, dobro pa deluje tudi 
na fuzarioze in septorioze. Zaradi širokega spektra delovanja se lahko uporablja 
praktično celotno sezono. BOUNTY zagotavlja odlično in zanesljivo varstvo sam ali v 
kombinacijah z drugimi fungicidi kot so:
• PROTENDO: fungicid na osnovi protiokonazola, ki velja za najbolj široko 

uporabljan vrhunski fungicid proti fuzariozam klasa, odlikuje pa ga tudi zelo 
dobro delovanje na večino ostalih bolezni žit.

• SIRENA: fungicid na osnovi metkonazola z izjemnim delovanjem na fuzarioze 
klasa, zelo dobro pa deluje tudi na septorioze in rje.

• ZAFTRA: strobilurinski fungicid na osnovi azoksistrobina, 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.

BOUNTY je del programa varstva:

PŠENICA - program "ECO"
• T1-2: BOUNTY 0,6 L/ha
• T2-3:  PROTENDO 0,6 L/ha           
       ali SIRENA 1,5 L/ha

PŠENICA - program "STANDARD"
• T1-2:  PROTENDO 0,65 L/ha           
       ali BOUNTY 0,6 L/ha
• T2-3:  BOUNTY 0,3 L/ha           
       + PROTENDO 0,4 L/ha           
       ali BOUNTY 0,5 L/ha                
       + SIRENA 0,8 L/ha

PŠENICA - PROGRAM "PREMIUM"
• T1: PROTENDO 0,65 L/ha           
       ali BOUNTY 0,6 L/ha
• T2: SIRENA 1,2 L/ha
• T3: BOUNTY 0,3 L/ha           
       + SIRENA 0,8 L/ha           
       + PROTENDO 0,35 L/ha

JEČMEN
• T1: PROTENDO 0,4 L/ha        
      ali BOUNTY 0,5 L/ha             
      + ZAFTRA 0,5 L/ha
• T2: BOUNTY 0,3 L/ha         
      + PROTENDO 0,4           
      ali BOUNTY 0,5 L/ha               
      + SIRENA 0,8 L/ha

RŽ, TRITIKALA
• T1-2: PROTENDO 0,65 L/ha           
      ali BOUNTY 0,6 L/ha
• T2-3: BOUNTY 0,3 L/ha          
      + PROTENDO 0,4 L/ha             
      ali BOUNTY 0,5 L/ha                 
      + SIRENA 0,8 L/ha

JESEN (reguliranje rasti)
Cilj je, da je oljna ogrščica za prezimitev 
nizka in čvrsta, saj tako laže prezimi in 
se spomladi bolje razvija. Čas uporabe: 
4-6 listov oljne ogrščice. Odmerki:
• BOUNTY 0,4 L/ha ali SIRENA 1 L/

ha pri redkem sklopu, manj bujnih 
rastlinah, sortah bolj odpornih na 
prezimitev

• BOUNTY 0,5 L/ha ali SIRENA 1,2 
L/ha ob gostem sklopu, bujnem 
posevku, sortah manj odpornih za 
prezimitev, dobri razpoložljivosti 
dušika.

POMLAD (reguliranje rasti)
Čas škropljenja: od začetka nastavkov 
popja do odpiranja cvetov (BBCH 50-
60) - v tem času se zatira tudi repičar. 
Odmerki: 0,3-0,6 L/ha, odvisno od 
bujnosti posevka oz. nevarnosti za 
poleganje.

ZATIRANJE BOLEZNI V 
OLJNI OGRŠČICI
Jeseni in zgodaj spomladi 
BOUNTY sam ustrezno zatira 
prisotne bolezni. BOUNTY ima 
širok spekter delovanja na bolezni 
oljne ogrščice: bela gniloba, črna 
listna pegavost kapusnic, siva 
pegavost stebel, cilindrosporioza. 
Najbolj nevarna bolezen 
oljne ogrščice je bela gniloba 
(Sclerotinia sclerotiorum).

Program "ECO"
• BOUNTY 0,5 L/ha ali SIRENA 

1,2 L/ha
Program "PREMIUM"
• 1. aplikacija takoj spomladi: 

BOUNTY 0,5 L/ha 
       ali SIRENA 1,2 L/ha
• 2. aplikacija pred ali v času 

cvetenja:
      ZAFTRA 0,5 L/ha 
      + PROTENDO 0,35 L/ha     
      ali ZAFTRA 0,5 L/ha  
      + ZENBY 0,3 L/ha.Vsem priporočenim rešitvam se izjemno poveča učinkovitost in zanesljivost delovanja v 

vseh vremenskih pogojih z dodajanjem 0,1-0,15 L/ha močila HI-WETT

pšenična rja

BOUNTY
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CYMBAL
Lokalno sistemični in translaminarni fungicid s
kurativnim delovanjem proti krompirjevi plesni in
peronospori vinske trte

Aktivna snov:  cimoksanil 450 g/kg
Formulacija:  močljiva	zrnca	(WG)
Registracija:  U34330-113/15/4
Proizvajalec:  Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje:  1 kg

CYMBAL se lahko uporablja tekom cele vegatacije (do 4 krat v krompirju in do 7 krat v 
vinski trti). CYMBAL je eden redkih fungicidov s kurativnim delovanjem na krompirjevo 
plesen in peronosporo vinske trte. V krompirju je odmerek 0,2-0,25 kg/ha v vinski 
trti pa od 0,125 kg/ha (do začetka cvetenja - BBCH 61) do 0,25 kg/ha (po začetku 
cvetenja - po BBCH 61). Za razliko od drugih kurativni  fungicidov je možnost za pojav 
odpornosti majhna. CYMBAL ima 2 dni kurativnega delovanja.

CYMBAL je del programa varstva:

UPORABA
CYMBAL se vedno kombinira z drugimi fungicidi, osnovnimi pripravki programa 
varstva proti glivam plesnivkam. S tem se izboljša kurativnost tretmana ter poveča 
zanesljivost  posebno v situacijah, ko je bolezen v fazi inkubacije (bolezen je prisotna 
brez vidnih simptomov). V takšnih situacijah pridelovalci pogosto kombinirajo drage 
pripravke. CYMBAL dopolnjuje osnovni fungicid z dodatnim mehanizmom delovanja in 
s kurativnostjo ter tako zagotavlja maksimalno zanesljivost ob zelo zmernih stroških.

VINEPRO
CYMBAL je izjemno dober partner 
MILDICUTU, VALISU in VIDERYU in 
dopolnjuje njihove odlične lastnosti 
s kurativnostjo. V kombinacijah je 
priporočilo:
• CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha 
      + MILDICUT 3 l/ha ali
• CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha 
      + VALIS F 1,5 kg/ha ali
• CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha 
      + VIDERYO F 2 l/ha ali
• CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha 
      + VALIS PLUS 1,5 kg/ha

POTATOPRO
CYMBAL je idealen partner 
dvema vrhunskima fungicidoma 
za zatiranje krompirjeve plesni: 
SHIRLANU in RANMANU TOP . 
V kombinaciji s CYMBALOM se 
zagotavlja popolna zanesljivost 
tudi kadar je potrebno kurativno 
delovanje. Kombinacije so
izjemno ekonomične:
• CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha 
      + SHIRLAN 0,3 l/ha ali
• CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha 
      + RANMAN TOP 0,4 l/ha

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih se 
izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 L/ha močila HI-WETT:
- poraba vode do 250 L/ha 0,1 Lha
- poraba vode 250-500 L/ha 0,15 L/ha
- poraba vode nad 500 L/ha 0,2 L/ha

CYMBAL
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DIFCOR

DIFCOR
Fungicid s sistemičnim in kurativnim delovanjem na 
jablani, krompirju, vinski trti, vrtninah in zeliščih

Aktivna snov:  difenokonazol 25 %
Formulacija:  koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija:  U34330-118/15/2
Proizvajalec:  GLOBACHEM NV
Pakiranje:  1 L

LASTNOSTI
Difenokonazol pripada skupini trizolnih fungicidov. Deluje na širok spekter bolezni 
sadnih vrst, vrtnin, okrasnih rastlin in poljščin. Je sistemik, ki se zelo enakomerno 
prerazporeja po rastlinskem tkivu, nima tendence hitrega kopičenja v vršičkih listov. 
Zato enakomerno varuje celotne volumne listov. Ima dobro kurativno delovanje.

DIFCOR je del programa varstva:

UPORABA
JABLANA
Zatiranje jablanovega škrlupa v odmerku 0,2 L/ha ob uporabi 200-1000 L vode 
na ha. Pri tretiranju je treba upoštevati napovedi opazovalno napovedovalne 
službe za varstvo rastlin. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 
trikrat v eni rastni dobi, v 10 dnevnih intervalih.

VINSKA TRTA
Zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 0,12 L/ha, ob porabi 
100-1000 L vode na ha. Tretira se od razvojne faze razvitega tretjega lista do faze 
začetka zorenja jagod (BBCH 13–81). S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ dvakrat v eni rastni dobi, v najmanj 10 dnevnem intervalu.

KROMPIR 
Zatiranje listne pegavosti krompirja (Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha ob 
uporabi 200-600 L vode na ha. Pri tretiranju je treba upoštevati napovedi 
opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni dobi, v 7-10 dnevnih intervalih.

DIFCOR je ključni fungicid za zatiranje listen pegavosti krompirja (Alternaria 
spp.) :
• Ima odlično preventivno delovanje
• Ima daleč najbolj izrazito kurativno delovanje med vsemi razpoložljivimi 

fungicidi
• Edini pripravek, ki deluje na obe pomembni listni pegavosti krompirja: 

(Alternaria solani, Alternaria alternata)
• V programu je odličen partner DIFCOR-ju ZAFTRA, zato je primerno da se 

alternira s škropljenji s tema pripravkoma. Pri tem je treba upoštevati, da ima 
DIFCOR dobro kurativno delovanje, medtem ko ZAFTRA deluje predvsem 
preventivno.

GOMOLJNA ZELENA: 
zatiranje listne pegavosti (Septoria spp.) v odmerku 0,2 L/ha.

BLITVA, CIKORIJA, ČRNI KOREN, KOROMAČ, NAVADNI HREN, NAVADNI 
ŠPARGELJ, PASTINAK, PETRŠILJ, RUMENA KOLERABA, ŠPINAČA, 
STRNIŠČNA REPA, ZELIŠČA, ZAČIMBNICE, VRTNICE, OKRASNE RASTLINE:
• zatiranje različnih bolezni v odmerkih do 0,5 l/ha.

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih se 
izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 L/ha močila HI-WETT:
- poraba vode do 250 L/ha 0,1 Lha
- poraba vode 250-500 L/ha 0,15 L/ha
- poraba vode nad 500 L/ha 0,2 L/ha
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DIFEND EXTRA

DIFEND EXTRA
Fungicid za tretiranje semena žit

Aktivna snov:  fludioksonil	25	g/L		 	
 difenokonazol 25 g/L
Formulacija:  koncentrirana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Registracija:  U34330-33/19/4
Proizvajalec:  GLOBACHEM NV
Pakiranje:  20 L, 1000 L

DIFEND EXTRA vsebuje dve aktivni snovi: difenokonazol in fludioksonil. Difenokonazol 
je sistemični fungicid, ki spada v kemično skupino triazolov. Triazoli inhibirajo delovanje 
encima C-14 demetilaze oziroma biosintezo ergosterola v celičnih membranah. Triazoli 
imajo širok spekter delovanja. V rastlini se premeščajo sisitemično navzgor (akropetalno). 
Delujejo na različne razvojne faze bolezni in imajo izraženo kurativno delovanje. 
Fludioksonil je kontaktni fungicid z zelo dolgim rezidualnim delovanjem in je izjemno 
učinkovit za fuzarioze in snežno plesen.

DIFEND EXTRA je del programa varstva:

standard DIFEND EXTRA

netretirano

UPORABA
DIFEND EXTRA je fungicid za tretiranje semena pšenice, ječmena, rži, tritikale 
in ovsa najširšega spektra delovanja. Največji dovoljeni odmerek je 2 L/t 
semena. Že z 1 L/t je zagotovljeno 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.
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.

PREDNOSTI
DIFEND EXTRA je fungicid za tretiranje 
semena žit z najširšim spektrom delovanja. 
Od ostalih sredstev odstopa predvse 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

DIFEND EXTRA
Enakomeren nanos
brez odpraševanja

fuzarioza klasa       trda pšenična snet          snežna plesen
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DIFOL
Fungicid s sistemičnim/kurativnim in kontaktnim 
delovanjem za zatiranje jablanovega in hruševega 
škrlupa 

Aktivna snov:  difenokonazol 10,7 g/L   
 folpet 400 g/L
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-40/21/7
Proizvajalec:  GLOBACHEM NV
Pakiranje:  5 L

Za zatiranje škrlupa je na voljo zelo malo aktivnih snovi. DIFOL je odlična 
kombinacija dveh aktivnih snovi za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa: 
difenokonazol je najbolj uveljavljen triazol  s sistemičnim in kurativnim delovanjem, 
DIFOL  pa vsebuje tudi odlično kontaktno učinkovino folpet in je danes tako edini 
fungicid v Sloveniji, ki  ima dovoljenje za uporabo folpeta na jablanah in hruškah. 
Zaradi dolge karence (110 dni) je DIFOL namenjen predvsem za zgodnje zatiranje 
škrlupa.

DIFOL je del programa varstva:

UPORABA
ČAS UPORABE IN ODMEREK 
Sredstvo se uporablja predvsem preventivno, 
kurativno največ do 120 ur od pojava okužbe. 
Tretira se od razvojne faze rožnatih popkov pri 
jablanah oziroma faze belih popkov pri hruškah, 
ko se cvetni listi podaljšujejo, predeli čaše so že 
rahlo odprti, lističi že vidni (BBCH 57), do roka 110 
dni pred obiranjem, tako da se upošteva karenca. 
Maksimalni odmerek je 3,5 L/ha, največ trikrat 
letno.

OPOZORILO
Uporaba sredstva na zgodnjih sortah jablan in 
hrušk, ko ni mogoče zagotoviti karenco 110 dni, ni 
dovoljena. Pred uporabo je treba sredstvo dobro 
pretresti. 
 
KARENCA za jablane in hruške je 110 dni. 

PREDNOSTI
• Deluje preventivno in kurativno
• Tekoča formulacija, enostavna za uporabo
• Zelo močno kurativno delovanje (idealen fungicid za 

uporabo po dežju)
• Dobra absorpcija in učinkovitost pri T > 16°C
• Enakomerna in celovita prerazporeditev v rastlinskem 

tkivu omogoča dobro zaščito nove rasti
• Obe aktivni snovi imata dobre stranske učinke proti 

vrsti drugih glivičnih bolezni
• Kombinacija različnih načinov delovanja

DIFOL-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

DIFOL
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KOCIDE 2000
Bakreni fungicid in baktericid za uporabo v vinski trti, 
jablani, hruški, paradižniku in jajčevcu 

Aktivna snov:  baker v obliki bakrovega hidroksida 53,8 % 
Formulacija:  močljiva	zrnca	(WG)
Registracija:  3433-372/06/6
Proizvajalec:  Cosaco GmbH
Pakiranje:  5 kg

Kocide 2000 je edinstvena formulacija bakra s povprečno velikostjo delcev 1,8 
μm. V primerjavi z drugimi bakrenimi pripravki vsebuje delce izjemno razčlenjene 
strukture z daleč največjo površino. Baker je zato maksimalno biološko razpoložljiv 
in se bolje lepi in zadržuje na listni površini. Polno učinkoviti odmerki bakra iz 
Kocida 2000 so bistveno manjši kot z drugimi bakrenimi pripravki, zanesljivost 
delovanja pa boljša. Zvezdasti, močno razčlenjeni osnovni delci imajo izjemno 
veliko površino v primerjavi z enostavnimi oblikami delcev.

Bakrovi ioni se sproščajo samo s 
površine delcev, zato močno razčlenjeni 
delci sproščajo veliko več bakrovih ionov 
kot delci enostavnih oblik.   Kocide 2000 
je okoljsko najbolj primeren bakreni 
pripravek, saj so za primerljivo delovanje 
z drugimi bakrenimi pripravki potrebne 
najmanjše količine bakra na hektar.

KOCIDE 2000 je del programa varstva:

1,8 µ 2,5 µ

KOCIDE 2000 običajni baker

UPORABA
VINSKA TRTA
• Zatiranje peronospore vinske trte
• Odmerek: 2 kg/ha. 
• Čas uporabe: od razvitega petega lista do trgatve. 
• Število tretiranj: največ trikrat v eni rastni dobi
• Razmik med škropljenji: 7 dni 
• Karenca: 21 dni.

JABLANA IN HRUŠKA
• Zatiranje peronospore vinske trte
• Zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa in 

hruševega ožiga
• Odmerek: 2 kg/ha. 
• Čas uporabe: od faze mirovanja do konca cvetenja. 
• Število tretiranj: največ trikrat v eni rastni dobi
• Razmik med škropljenji: 7 dni 
• Karenca: zagotovljena s časom uporabe.

PARADIŽNIK IN JAJČEVEC
• Zatiranje paradižnikove plesni in bakterijskih bolezni 

iz rodu Pseudomonas spp.  
• Odmerek: 2 kg/ha. 
• Čas uporabe: od faze, ko je razvitih 9 listov, do 

spravila pridelka.
• Število tretiranj: največ petkrat v eni rastni dobi
• Razmik med škropljenji: 7 dni 
• Karenca: 3 dni.

KOCIDE-u 2000 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

KOCIDE 2000
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KUSABI 300 SC

KUSABI 300 SC
Fungicid za zatiranja oidija vinske trte 

Aktivna snov:  piriofenon 300 g/L
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-158/13/2
Proizvajalec:  ISK Bioscience Europe N.V.
Pakiranje:  100 mL, 1 L

Oidij ima dolgo inkubacijsko dobo, ko je okužba že prisotna a ni vidna. Zato je 
izjemno pomembno, da se program varstva pred oidijem začne še preden so 
prisotni vidn  znaki bolezni in to s pripravki, ki imajo tudi kurativno delovanje!

KUSABI je del programa varstva:

UPORABA
Registrirani odmerki so 0,15-0,3 l/ha:
• 0,15 L/ha do začetka cvetenja (do BBCH 59)
• 0,25 L/ha v času cvetenja (BBCH 60 do 70)
• 0,3 L/ha po cvetenju do začetka dozorevanja grozdja 

(BBCH 71 do 81).

Na istem zemljišču dovoljena največ tri tretiranja v eni rastni 
sezoni.

Pri vsakem škropljenju proti oidiju se specifičnemu fungicidu 
za oidij priporoča dodajanje 2 kg žvepla.

Zaradi specifičnih lastnosti (kurativnost in parno delovanje) 
je najboljši čas uporabe za KUSABI v zgodnjih razvojnih 
fazah, saj je to odlična osnova za lažje obvladovanje bolezni 
kasneje v sezoni. 

Pri uporabi po cvetenju pride do izraza stransko
delovanje KUSABI-ja na sivo plesen, ki se še potencira ob 
paralelni uporabi sredstev, ki vsebujejo folpet (TWINGO, 
VALIS F in VIDERYO F). Parno delovanje KUSABI-ja je zelo 
koristno tudi pri škropljenju v času zapiranja grozdov.

SLIKA: S Kusabijem je bil tretiran le sredinski izrez 
lista 24 ur pred okužbo vseh izrezov z oidijem. Parno 
delovanje je dobro vidno na robovih netretiranih 
izrezov listov.

KUSABI – parno delovanje
Zaradi parnega delovanja KUSABI 
varuje tudi neškropljene dele listja v 
bližini tretiranega dela listja.

KUSABI-ju 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
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MILDICUT

MILDICUT
Preventivni sistemični fungicid za zatiranje 
peronospore vinske trte

Aktivna snov:  ciazofamid 2,5 %   
 dinatrijev fosfonat 25 %
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  327-02-377/04/15
Proizvajalec:  ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje:  1 L, 10 L

MILDICUT je kombinacija dveh aktivnih snovi (ciazofamid in dinatrijev fosfonat), ki 
omogočata preventivno, eradikativno, antisporulantno in sporocidno delovanje.

MILDICUT-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

UPORABA
MILDICUT se uporablja kot fungicid s preventivnim in 
translaminarnim delovanjem na trti za pridelavo vinskega 
in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske 
trte. Pri škropljenju polnega habitusa vinske trte morajo 
biti odprte vse šobe škropilnice in takrat mora biti 
odmerek 4 l/ha. V zgodnejših razvojnih fazah, ko se del 
šob lahko zapre, so odmerki lahko nižji, a le v skladu z 
obsegom zaprtih šob.

MILDICUT se lahko uporablja od razvojne faze razprtega 
petega lista do faze mehčanja jagod (BBCH 15-85) 
oziroma do najkasneje 21 dni pred trgatvijo. 

Lastnosti Mildicuta – odlično preventivno delovanje, 
neizpirljivost in sistemičnost, ki zagotavlja varovanje 
novega prirasta - so izredno dragocene v času cvetenja, 
ko je nevarnost za peronosporo največja. Mildicut je je 
zaradi odlične oprijemljivosti na jagodah izjemno zanesljiv 
za varstvo grozdja. 

Zaradi kratke karence in ker ne pušča nikakršnih madežev 
na grozdju pa je tudi najbolj pogosto uporabljan fungicid 
proti peronospori za zadnja škropljenja namiznih sort.

Največje število škropljenj v sezoni je 2 krat.

VINEPRO priporočilo
MILDICUT je sistemik a deluje izključno preventivno ima pa izjemno dobro 
antisporulantno delovanje. Kadar je potrebno kurativno delovanje, je idealni 
partner CYMBAL: 

3 L/ha MILDICUT + 0,2 - 0,25 L/ha CYMBAL

CYMBAL se lahko uporabi tokom cele sezone in ima 2 dni kurativnega delovanja.

MILDICUT je del programa varstva:
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MONCUT

MONCUT
Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim 
delovanjem za tretiranje semenskih gomoljev 
krompirja in čebulic tulipanov in perunik ter poletnih 
cvetlic 

Aktivna snov:  flutolanil	450	g/L
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-53/16/2
Proizvajalec:  Nichino-Europe Co., Ltd.
Pakiranje:  5 L

BELA NOGA 
KROMPIRJA 
(Rhizoctonia solani)
Bela noga lahko pri 
občutljivih sortah krompirja 
zmanjša pridelke tudi do 
50%, okuženi gomolji pa so 
nesprejemljivi za trgovske 
verige. Izvor okužb je seme 
krompirja ali pa gomolji 
preostali v zemlji iz prejšnje 
sezone. Gliva napada klice 
in s tem zmanjšuje vitalnost 
rastlin. Okuženi gomolji so 
lahko razpokani, na površini 
gomoljev pa se pojavijo črni 
sklerociji.

MONCUT ima odlično delovanje na belo nogo krompirja. Razvoj 
krompirja je neoviran od samega zečtka tudi zaradi najboljše 

selektivnosti MONCUT-a med vsemi sredstvi za ta namen.

UPORABA
KROMPIR
Tretiranje gomoljev v odmerku 200 mL sredstva na 1 tono gomoljev. Gomolje se lahko 
tretira pred saditvijo. Če se gomolje nakaljuje, se tretira pred nakaljevanjem, vendar ne več 
kot 1 mesec pred saditvijo. Tretiranje se lahko izvede tudi ob sajenju krompirja.

Tretiranje v skladišču pred saditvijo oz. nakaljevanjem:
• uporaba stacionarnih dozirnih naprav za ultra nizko porabo škropiva (ULV), kot je 

klasična pokrita hidravlična ali vrtljiva diskasta škropilna enota za tretiranje krompirja, 
ki je nameščena na valjčnem transporterju. Odmerjeno količino sredstva se razredči z 
vodo (200 mL sredstva z 2-3 L vode na 1 t gomoljev). Tretiranje mora biti opravljeno 
tako, da so gomolji enakomerno omočeni.

Tretiranje se lahko opravi tudi ob sajenju z neposrednim škropljenjem gomoljev na 
sadilniku: 
• V tem primeru se za 1 t gomoljev 200 mL sredstva razredči s 60-80 L vode. Tretirati 

tako, da z dvema šobama škropimo gomolje takrat, ko ti padajo s transportnih trakov 
sadilnika proti tlom. 

Program MONCUT in ZAFTRA: 
• Najbolj kvalitetni gomolji za trgovske verige in seme se zagotovijo v programu 

uporabe MONCUT-a in ZAFTRE.
• Odmerek MONCUT-a je v takšnem programu 0,2 L/tono semena, odmerek ZAFTRE pa 

1-2 L/ha. 
• ZAFTRA se aplicira ob sajenju tako, da se tretira samo brazda (tla), gomolji morajo 

ostati netretirani. V ta namen je potrebno ustrezno opremiti sadilnik krompirja.

ČEBULICE TULIPANOV IN PERUNIK, POLETNE CVETLICE NA PROSTEM
Zatiranje rizoktonijske gnilobe (Rhizoctonia solani) s tretiranjem tal (celotne površine):
• Tulipani, perunike:  v odmerku 6 L/ha, pri čemer je treba takoj po tretiranju sredstvo z 

ustrezno opremo zadelati 10-15 cm globoko v tla ali s tretiranjem v vrstah - tretira se 
nezasute čebulice v sadilni vrsti, v odmerku 3 L/ha, pri čemer je treba tretirati tudi pas 
prsti za zasutje.

• Poletne cvetlice na prostem: Zatiranje rizoktonijske gnilobe (Rhizoctonia solani), s 
tretiranjem takoj po sajenju sadik v odmerku 6 L/ha. 

• Poraba vode pri uporabi na tulipanih, perunikah in poletnih cvetlicah je ca. 1000 L/ha.

MONCUT je del programa varstva:
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POMAX

NAČIN DELOVANJA
POMAX je fungicid, ki združuje lastnosti aktivnih snovi pirimetanil 
in fludioksonil. Aktivna snov pirimetanil je translaminarni fungicid s 
preventivnim in delno izraženim kurativnim delovanjem. Aktivna snov 
fludioksonil je nesistemični fungicid z dolgim rezidualnim delovanjem.

UPORABA
POMAX se uporablja na jablanah in hruškah za zatiranje povzročiteljev 
skladiščnih bolezni iz rodu Gloeosporium, iz rodov Botryotinia in 
Penicillium ter za zmanjševanje okužb z navadno sadno gnilobo 
(Monilinia fructigena) v odmerku 1,6 L/ha. Prvič se tretira najbolj zgodaj 
6 tednov pred obiranjem, od razvojne faze, ko je premer plodov večji 
od 40 mm (BBCH 74), drugič pa najpozneje 5 dni pred obiranjem (BBCH 
89). Najboljši rezultati so z dvema škropljenjima pred obiranjem: prvo 
škropljenje 12 dni pred obiranjem ter drugo škropljenje 5 dni pred 
obiranjem.
Priporočena poraba vode je od 200 do 1000 L na ha. S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ dva krat v eni rastni sezoni, v 
razmaku 7 dni.

POMAX
Fungicid za zatiranje skladiščnih bolezni jabolk in 
hrušk z dolgim rezidualnim delovanjem 

Aktivna snov:  fludioksonil	13,3	%		 	
 pirimetanil 33,6 % 
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-95/15/7
Proizvajalec:  GLOBACHEM NV
Pakiranje:  1 L

Gleosporium      Botryotinia    Penicillium

Glavne skladiščne bolezni:
POMAX-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

POMAX 2000 je del programa varstva:



7372

PROTENDO 300 SC

PROTENDO 300 SC
Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim
delovanjem proti boleznim žit in oljne ogrščice 

Aktivna snov:  protiokonazol 300 g/L 
Formulacija:  koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija:  U34330-70/18/9
Proizvajalec:  GLOBACHEM NV
Pakiranje:  1 L, 5 L

CEREAL PRO PROGRAM ZAŠTITE
PROTENDO je sistemični fungicid. Vsebuje aktivno snov protiokonazol, ki je eden 
najpomembnejših triazolnih fungicidov. Protiokonazol odlikuje izjemno širok spekter 
delovanja za bolezni žit, velja za fungicid z izjemnim delovanjem na fuzarioze in 
septorioze, PROTENDO je ključni triazolni pripravek za varstvo klasa pšenice. 
PROTENDO odlično zatira belo rjo na oljni ogrščici. PROTENDO se v žitih uporablja 
v odmerkih 0,33-0,65 L/ha, v oljni ogrščici pa v odmerkih 0,3-0,6 L/ha. PROTENDO 
zagotavlja odlično in zanesljivo varstvo sam ali v kombinacijah z drugimi fungicidi kot 
so:
• BOUNTY: fungicid na osnovi tebukonazola, najbolj uporabljane fungicidne aktivne 

snovi v žitih v Evropi. Ima izredno širok spekter delovanja, še posebno dobro 
deluje na rje, dobro pa tudi na fuzarioze in septorioze.

• SIRENA: fungicid na osnovi metkonazola z izjemnim delovanjem na fuzarioze klasa, 
zelo dobro pa deluje tudi na septorioze in rje.

• ZAFTRA: strobilurinski fungicid na osnovi azoksistrobina, 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.

PROTENDO 300 SC je del programa varstva:

Vsem priporočenim rešitvam se izjemno poveča učinkovitost in zanesljivost delovanja 
v vseh vremenskih pogojih z dodajanjem 0,1-0,15 L/ha močila HI-WETT

CEREALPRO
PROTENDO se lahko uporablja sam, vendar pa se odlično kombinira z 
drugimi pripravki. Primerne kombinacije zagotavljajo boljše in celovitejše 
delovanje na različne bolezni, zmanjšujejo nevarnost za razvoj odpornosti 
bolezni, pa tudi boljšo ekonomiko. V eni sezoni se lahko PROTENDO 
uporabi največ 2 X.

PŠENICA - program "ECO"
• T1-2: BOUNTY 0,6 L/ha
• T2-3: PROTENDO 0,6 L/ha           
       ali SIRENA 1,5 L/ha

PŠENICA - program "STANDARD"
• T1-2:  PROTENDO 0,65 L/ha           
       ali BOUNTY 0,6 L/ha
• T2-3:  BOUNTY 0,3 L/ha            
       + PROTENDO 0,4 L/ha           
       ali BOUNTY 0,5 L/ha                
      + SIRENA 0,8 L/ha

PŠENICA - PROGRAM "PREMIUM"
• T1: PROTENDO 0,65 L/ha           
       ali BOUNTY 0,6 L/ha
• T2: SIRENA 1,2 L/ha
• T3: BOUNTY 0,3 L/ha           
      + SIRENA 0,8 L/ha           
      + PROTENDO 0,35 L/ha 

RŽ, TRITIKALA
• T1-2: PROTENDO 0,65 L/ha           
       ali BOUNTY 0,6 L/ha
• T2-3: BOUNTY 0,3 L/ha          
       + PROTENDO 0,4 L/ha             
       ali BOUNTY 0,5 L/ha                 
       + SIRENA 0,8 L/ha

JEČMEN
• T1: PROTENDO 0,4 L/ha        
      ali BOUNTY 0,5 L/ha             
      + ZAFTRA 0,5 L/ha
• T2:   BOUNTY 0,3 L/ha          
      + PROTENDO 0,4           
      ali BOUNTY 0,5 L/ha               
      + SIRENA 0,8 L/ha

OILSEEDPRO
Najbolj nevarna bolezen oljne ogrščice je bela gniloba 
(Sclerotinia sclerotiorum). PROTENDO se lahko uporabi 
od začetka do konca cvetenja (BBCH 61-69) sam ali v 
kombinaciji z drugimi fungicidi, ki povečajo spekter in 
robustnost delovanja:
Program "PREMIUM" - dvakratna aplikacija:
• 1. aplikacija takoj spomladi: BOUNTY 0,5 L/ha ali 

SIRENA 1,2 L/ha
• 2. aplikacija pred cvetenjem ali v času cvetenja: 

ZAFTRA 0,5 L/ha + PROTENDO 0,35 L/ha ali 
PROTENDO 0,35 L/ha + ZENBY 0,35 L/ha.

fuzarioza

pšenična listna pegavost

bela gniloba
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PROTENDO 300 SC

RANMAN TOP
Fungicid za zatiranje bolezni na krompirju, 
kumarah, bučkah, jajčevcih in okrasnih rastlinah

Aktivna snov:  ciazofamid 160 g/L
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  34330-15/10/4
Proizvajalec:  ISK Bioscience Europe N.V.
Pakiranje:  1 L

Zoospore lahko s krompirjevo plesnijo 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.
RANMAN TOP in SHIRLAN veljata za najbolj učinkoviti sredstvi za preprečevanje 
okužb gomoljev s krompirjevo plesnijo. Čim večkrat se od cvetenja naprej škropi z 
njima, toliko bolj so gomolji zaščiteni. Najbolj sta pomembni zadnji dve škropljenji 
pred izkopom. Zadnje škropljenje se opravi v kombinaciji z desikantom.

RANMAN TOP je del programa varstva: RANMAN TOP-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

RANMAN TOP
POTATOPRO
Ranman Top je ključni člen Certis Belchim programa varstva 
krompirja pred krompirjevo plesnijo. Je najbolj zastopan 
specifični fungicid proti krompirjevi plesni v EU.
Kadar se uporablja sam (odmerek 0,5 L/ha) je obvezna 
preventivna uporaba. Deluje izključno preventivno, vendar 
odlično varuje novi prirast krompirja. Dež ga ne more izprati, 
zato ni potrebno ponavljati škropljenj tudi po obilnejših 
padavinah.

Kadar pridelovalec želi večjo kurativnost v varstvu pred 
krompirjevo plesnijo je priporočilo kombinacija: 

• RANMAN TOP 0,4 L/ha + CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha.

RANMAN TOP ne deluje na Alternaria spp., za ta namen mu je 
idelni partner Difcor:

• RANMAN TOP 0,5 l/ha + DIFCOR 0,5 l/ha 

Na isti površini se lahko tretira največ 3 krat v eni rastni sezoni 
v časovnem intervalu od 7 do10 dni, ki ga je treba prilagodit 
pritisku bolezni in vremenskim razmeram. Karenca: 7 dni.

KUMARICE IN BUČKE, JAJČEVCI 
Zatiranje kumarne plesni (Pseudoperonospora cubensis) na 
kumarah in krompirjeve plesni (Phytophtora infestans) na 
jajčevcih v odmerku 0,5 L/ha. Tretira se od 5 razvitega lista dalje 
(od BBCH 15). Na isti površini se lahko tretira največ 3 krat v eni 
rastni sezoni, v časovnem intervalu od 7 do 10 dni. Karenca: 3 
dni.

OKRASNE RASTLINE – ENOLETNICE IZ SEMENA
Zatiranje bolezni iz rodov Peronospora sp., Plasmopara sp., 
Phythium sp. in Phytophtora sp. v odmerku 0,5 L/ha pri porabi 
1000 L vode na ha. Na isti površini se lahko tretira največ 3 krat v 
eni rastni sezoni, v časovnem intervalu od 7 do 10 dni.
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PROTENDO 300 SC

Zoospore lahko s krompirjevo plesnijo 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.
RANMAN TOP in SHIRLAN veljata za najbolj učinkoviti sredstvi za preprečevanje 
okužb gomoljev s krompirjevo plesnijo. Čim večkrat se od cvetenja naprej škropi z 
njima, toliko bolj so gomolji zaščiteni. Najbolj sta pomembni zadnji dve škropljenji 
pred izkopom. Zadnje škropljenje se opravi v kombinaciji z desikantom.

SHIRLAN 500 SC je del programa varstva: SHIRLANU-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

POTATOPRO
SHIRLAN je specifičen, visoko učinkovit kontaktni fungicid za zatiranje 
krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) v krompirju. Je “multi site” 
fungicid (zelo mala verjetnost za nastanek odpornosti na krompirjevo plesen). 
Odlično preventivno in antisporulantno deluje na krompirjevo plesen na listih in 
gomoljih.

SHIRLAN 500 SC

SHIRLAN 500 SC
Fungicid za zatiranje krompirjeve plesni 

Aktivna snov:  fluazinam	500	g/la
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  327-02-178/02
Proizvajalec:  ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje:  1 L

SHIRLAN na plesen na listu 
izrazito bolje deluje na zoospore 
oziroma pri nižjih temperaturah 
medtem, ko ima RANMAN TOP 
optimalno učinkovitost ne glede 
na čas v vegetaciji.
Zato se priporoča uporaba 
SHIRLANA na začetku škropilnega 
programa, RANMAN TOP pa se 
uporabi kasneje. Oba pripravka 
sta izjemna in najbolj uporabljana 
fungicida za varstvo gomoljev 
pred krompirjevo plesnijo z 
zaključnimi škropljenji.

Registrirani odmerek v krompirju je 0,4 L/ha. 
Uporablja se preventivno, pred pojavom bolezni. S 
Shirlanom se lahko na istem zemljišču tretira največ 
štiri krat v eni rastni sezoni. Razmak med tretiranji 
naj bo 7-10 dni. SHIRLAN zelo dobro varuje 
gomolje pred krompirjevo plesnijo. Karenca za
krompir je 7 dni.

SHIRLAN deluje samo preventivno. Zato se, kadar 
je potrebno, priporoča kombinranje s s fungicidom 
CYMBAL, ki dopolnjuje SHIRLAN s kurativnostjo:
• SHIRLAN 0,3 l/ha + CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha 
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SIRENA
Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim
delovanjem proti boleznim žit in oljne ogrščice

Aktivna snov:  metkonazol 60 g/L
Formulacija:  koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija:  U34330-69/18/3
Proizvajalec:  GLOBACHEM NV
Pakiranje:  1 L, 5 L

SIRENA je sistemični fungicid. Vsebuje aktivno snov metkonazol, 
ki je eden najpomembnejših triazolnih fungicidov. Metkonazol 
odlikuje širok spekter delovanja, predvsem pa je pomembno 
odlično delovanje na fuzarioze za katere ni na voljo veliko 
učinkovitih rešitev, zato SIRENA predstavlja ključni triazolni 
pripravek za varstvo pšenice pred fuzariozami klasa. SIRENA 
dobro deluje tudi na rje in septorioze. SIRENA je izjemno 
prilagodljiva za kombiniranje z drugimi fungicidi:
• PROTENDO: fungicid na osnovi protiokonazola, ki velja za 

najbolj široko uporabljan vrhunski fungicide proti fuzariozam 
klasa, odlikuje pa ga tudi zelo dobro delovanje na večino 
ostalih bolezni žit.

• ZAFTRA: strobilurinski fungicid na osnovi azoksistrobina, 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.

• BOUNTY: fungicid na osnovi tebukonazola, najbolj 
uporabljane fungicidne aktivne snovi v žitih v Evropi. Ima 
izredno širok spekter delovanja, še posebno dobro deluje na 
rje, dobro pa tudi na fuzarioze in septorioze.

SIRENA je del programa varstva:

Vsem priporočenim rešitvam se izjemno poveča učinkovitost in zanesljivost delovanja 
v vseh vremenskih pogojih z dodajanjem 0,1-0,15 L/ha močila HI-WETT

fuzarioza

bela gniloba

OILSEEDPRO
Registrirani odmerek v oljni ogrščici je do 1,2 L/ha tako za jesenska kot spomladansko 
uporabo. SIRENA poleg varstva pred boleznimi deluje tudi kot rastni regulator.

JESEN
Cilj je, da je oljna ogrščica za prezimitev nizka in čvrsta, saj tako laže prezimi in se spomladi 
bolje razvija. Škropiti v fazi 4-6 listov oljne ogrščice:
SIRENA 1 L/ha ali BOUNTY 0,4 L/ha pri redkem sklopu, manj bujnih rastlinah, sortah bolj 
odpornih na prezimitev
SIRENA 1,2 L/ha ali BOUNTY 0,5 L/ha ob gostem sklopu, bujnem posevku, sortah manj 
odpornih za prezimitev, dobri razpoložljivosti dušika.

SPOMLADI
Spomladi SIRENA že sama dobro zatira prisotne bolezni ter uravnava bujnost posevka, 
v kombinaciji s fungicidi ZAFTRA, PROTENDO, ZENBY ali BOUNTY pa se razširi spekter 
delovanja in optimizira ekonomika:
• Program “ECO” - enkratna aplikacija: BOUNTY 0,5 L/ha ali SIRENA 1,2 L/ha

• Program "PREMIUM" - dvakratna aplikacija:
1. aplikacija takoj spomladi: BOUNTY 0,5 L/ha ali SIRENA 1,2 
L/ha
2. aplikacija pred cvetenjem ali v času cvetenja: ZAFTRA 0,5 
L/ha + PROTENDO 0,35 L/ha ali PROTENDO 0,35 L/ha + 

ZENBY 0,35 L/ha.

CEREALPRO
SIRENA je v žitu registrirana v odmerku do 1,5 L/ha od začetka 
razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59). V eni sezoni največ 
dve škropljenji. Odlično se kombinira z drugimi pripravki. Primerne 
kombinacije zagotavljajo boljše in celovitejše delovanje na različne 
bolezni, pa tudi boljšo ekonomiko.

PŠENICA - program "ECO"
• T1-2: BOUNTY 0,6 L/ha
• T2-3: PROTENDO 0,6 L/ha           
       ali SIRENA 1,5 L/ha

PŠENICA - program "STANDARD"
• T1-2:  PROTENDO 0,65 L/ha           
       ali BOUNTY 0,6 L/ha
• T2-3:  BOUNTY 0,3 L/ha            
       + PROTENDO 0,4 L/ha           
       ali BOUNTY 0,5 L/ha                
       + SIRENA 0,8 L/ha

PŠENICA - PROGRAM "PREMIUM"
• T1: PROTENDO 0,65 L/ha           
       ali BOUNTY 0,6 L/ha
• T2: SIRENA 1,2 L/ha
• T3: BOUNTY 0,3 L/ha          
       + SIRENA 0,8 L/ha           
       + PROTENDO 0,35 L/ha

JEČMEN
• T1: PROTENDO 0,4 L/ha        
       ali BOUNTY 0,5 L/ha             
       + ZAFTRA 0,5 L/ha
• T2: BOUNTY 0,3 L/ha          
      + PROTENDO 0,4           
      ali BOUNTY 0,5 L/ha               
      + SIRENA 0,8 L/ha

RŽ, TRITIKALA
• T1-2: PROTENDO 0,65 L/

ha           
       ali BOUNTY 0,6 L/ha
• T2-3: BOUNTY 0,3 L/ha          
       + PROTENDO 0,4 L/ha             
       ali BOUNTY 0,5 L/ha                 
       + SIRENA 0,8 L/ha

SIRENA
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STAMPA

STAMPA*
Fungicid za zatiranje skladiščnih bolezni jabolk in 
hrušk z dolgim rezidualnim delovanjem 

Aktivna snov:  fludioksonil	500	g/kg	
Formulacija:  močljiva	zrnca	(WG)
Registracija:  v postopku registracije
Proizvajalec:  GLOBACHEM NV
Pakiranje:  1 kg

Kontaktni fungicid za zatiranje skladiščnih bolezni na jablanah in hruškah z 
dolgotrajnim rezidualnim delovanjem. STAMPA varuje pred glavnimi povzročitelji 
skladiščnih bolezni jablan in hrušk kot so Botrytis spp., Gloeosporium spp., 
Alternaria spp., Penicillium spp., Monilinia spp., Fusarium spp., Stemphylium spp., 
Nectria spp..

Gleosporium      Botryotinia    Penicillium

STAMPA je del programa varstva:

* v postopku registracije

STAMPI 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

nov proizvod
UPORABA

• Zanesljiv, širok spekter delovanja, dolgotrajno varstvo 
pred skladiščnimi boleznimi pri jablanah in hruškah.

• Močno se veže na površino plodov in tvori zaščitno 
prevleko dobro odporno na izpiranje z dežjem.

• Zelo učinkovito na Botrytis spp., Gleosporiumspp., 
Alternaria spp., Penicillium spp., Monilinia spp., 
Fusarium spp., Stemphylium spp., Nectria spp..

• Idealen partner v strategiji čim manjšega števila aktivnih 
snovi ugotovljenih kot rezidui, saj vsebuje samo 1 
učinkovino.

• Prilagodljiva uporaba: najkasneje 3 dni pred obiranjem.
• Temeljni fungicid v strategiji obvladovanja odpornosti 

bolezni na fungicide, saj nima navzkrižne odpornosti z 
drugimi aktivnimi snovmi.

Najvišji dovoljeni odmerek je 0,45 kg/ha.
Dovoljeni sta največ 2 aplikaciji v sezoni.
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TWINGO

TWINGU 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

TWINGO je fungicid, ki združuje lastnosti 
aktivnih snovi folpet in cimoksanil. Folpet 
deluje preventivno, na površini rastline 
ustvari zaščitno plast in jo ščiti pred novo 
okužbo. Cimoksanil je lokosistemik s 
preventivnim in kurativnim delovanjem.

UPORABA
Sredstvo se uporablja za preventivno in 
kurativno zatiranje peronospore vinske trte 
(Plasmopara viticola) na trti za pridelavo 
vinskega in namiznega grozdja v odmerku 
do 3 kg /ha.

ČAS UPORABE
Trto za pridelavo vinskega grozdja se lahko 
tretira od faze, ko je drugi list razprt (BBCH 
12) do faze, ko se nadaljuje obarvanje jagod 
(BBCH 83).
Trto za pridelavo namiznega grozdja se 
lahko tretira od faze, ko je drugi list razprt 
(BBCH 12), do konca cvetenja (BBCH 69). 

TWINGO
Lokosistemični fungicid za zatiranje 
peronospore vinske trte 

Aktivna snov:  cimoksanil 4 %   
 folpet 33,4 %
Formulacija:  močljiva	zrnca	(WG)
Registracija:  U34330-116/13/9
Proizvajalec:  Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje:  250 g, 1 kg, 5 kg

TWINGO vsebuje 
najbolj zanesljivo 
kurativno aktivno snov 
cimoksanil ter najbolj 
uveljavljeno kontaktno 
aktivno snov folpet

TWINGO je del programa varstva:
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VALIS F
Polsistemični fungicid s preventivnim  
kurativnim, eradikativnim in kontaktnim 
delovanjem proti peronospori vinske trte 

Aktivna snov:  valifenalat 6 %   
 folpet 48 % 
Formulacija:  močljiva	zrnca	(WG)
Registracija:  3433-571/09/16
Proizvajalec:  Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje:  200 g, 1 kg, 5 kg

VALIS F

Valifenalat
inducira naravno 

odpornost rastlin…

...vzpodbuja 
specifični genski zapis 

PR-1 za produkcijo beljakovin,
ki so del sistema obrambnega
reagiranja rastlin.

V poskusih je v primerjavi z drugimi 
fungicidi  le valifenalat pokazal vpliv 

na večjo aktivnost PR-1.

Izraženost gena 
PR-1 z valifenalatom 
je 5 X večja kot pri 
kontrolnih rastlinah.

UPORABA
VALIS F je v praksi izjemno zanesljiv in učinkovit zaradi:

• ACTIN’POWER lastnosti valifenalata
• Folpeta kot najbolj širokega kontaktnega fungicida 

za vinsko trto

Odmerek je do 2 kg/ha. Prvič se lahko tretira, ko se 
pojavi nevarnost okužbe s peronosporo, vendar ne pred 
razvojno fazo 5 listov (BBCH15). Na istem zemljišču se 
lahko tretira največ dva krat v eni rastni dobi. Folpet se 
najboljše pokaže pri zgodnjih škropljenjih, zato se VALIS 
F priporoča na začetku vegetacije do konca cvetenja, 
medtem ko se VALIS PLUS, ki vsebuje baker priporoča 
za škropljenja kasneje v sezoni.

VALIS F je del programa varstva: mesto aplikacije

Valifenalat ima povsem specifičen način celovite in enakomerne razporeditve na površini in v 
notranjosti rastlin. Stimulativno deluje na genetsko osnovan mehanizem obrambnega sistema 
rastlin. Je edini predstavnik v svoji kemični skupini, ki se premešča sistemično in je kurativen.

 Ta specifična moč aktivnosti znotraj („in”) 
rastlin je poimenovana kot ACTIN’POWER

Edina aktivna snov iz skupine 
CAA z blago sistemičnimi 
lastnostmi.
Radiografska fotografija prikazuje 
razpored valifenelata 2 dni po 
točkovnem nanosu. 
Valifenalat se enakomerno 
premešča po ksilemu. Valifenalat 
varuje tudi listje, ki se razvije po 
škropljenju in se tudi ob slabših 
aplikacijah enakomerno razporedi 
znotraj rastlinskega tkiva.

Valifenalat deluje v notranjosti 
listja. Po škropljenju se zelo hitro 
in čvrsto veže v voščene sloje, kjer 
ustvari depo, ki se postopoma sprošča 
v notranjost listnega tkiva kar omogoča 
dolgotrajno biološko aktivno koncentracijo 
aktivne snovi v celotni rastlini.  Valifenalat v 
depoju je povsem odporen na izpiranje z dežjem.

VALISU F 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
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VALIS PLUS

Valifenalat
inducira naravno 

odpornost rastlin…

...vzpodbuja 
specifični genski zapis 

PR-1 za produkcijo beljakovin,
ki so del sistema obrambnega
reagiranja rastlin.

V poskusih je v primerjavi z drugimi 
fungicidi  le valifenalat pokazal vpliv 

na večjo aktivnost PR-1.

Izraženost gena 
PR-1 z valifenalatom 
je 5 X večja kot pri 
kontrolnih rastlinah.

UPORABA
VALIS PLUS je v praksi izjemno zanesljiv in učinkovit 
zaradi:
• ACTIN’POWER lastnosti valifenalata
• Bakrov oksiklorid (150 g/kg) - ima najvišjo vsebnost 

aktivnih (prostih) bakrovih ionov, je odporen na 
izpiranje z dežjem, počasneje vstopa v pore listov, 
vendar je zato bolj obstojen (dolgo delovanje), ima 
podaljšano preventivno delovanje.

• Bakrov hidroksid (150 g/kg) - deluje preventivno 
tako, da preprečuje kalitev spor, zavira encime 
SH, torej dihanje. Zaradi kompleksnega načina 
delovanja patogeni ne razvijejo odpornosti. Zanj je 
za razliko od oksikloridne oblike značilno zelo hitro 
in agresivno delovanje.

VALIS PLUS je del programa varstva: mesto aplikacije

Valifenalat ima povsem specifičen način celovite in enakomerne razporeditve na površini in v 
notranjosti rastlin. Stimulativno deluje na genetsko osnovan mehanizem obrambnega sistema 
rastlin. Je edini predstavnik v svoji kemični skupini, ki se premešča sistemično in je kurativen.

 Ta specifična moč aktivnosti znotraj („in”) 
rastlin je poimenovana kot ACTIN’POWER

Edina aktivna snov iz skupine 
CAA z blago sistemičnimi 
lastnostmi.
Radiografska fotografija prikazuje 
razpored valifenelata 2 dni po 
točkovnem nanosu. 
Valifenalat se enakomerno 
premešča po ksilemu. Valifenalat 
varuje tudi listje, ki se razvije po 
škropljenju in se tudi ob slabših 
aplikacijah enakomerno razporedi 
znotraj rastlinskega tkiva.

Valifenalat deluje v notranjosti 
listja. Po škropljenju se zelo hitro 
in čvrsto veže v voščene sloje, kjer 
ustvari depo, ki se postopoma sprošča 
v notranjost listnega tkiva kar omogoča 
dolgotrajno biološko aktivno koncentracijo 
aktivne snovi v celotni rastlini.  Valifenalat v 
depoju je povsem odporen na izpiranje z dežjem.

VALISU PLUS 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

VALIS PLUS*
Polsistemični fungicid s preventivnim  
kurativnim, eradikativnim in kontaktnim 
delovanjem proti peronospori vinske trte 

Aktivna snov:  valifenalat 60 g/kg   
 bakrov oksiklorid 150 g/kg
 bakrov hidroksid 150 g/kg
Formulacija:  močljiva	zrnca	(WG)
Registracija:  v postopku registracije
Proizvajalec:  Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje:  1 kg, 5 kg

nov proizvod
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VIDERYO F

VIDERYO F
Preventivni fungicid za zatiranje peronospore 
vinske trte 

Aktivna snov:  cizofamid 40 g/L
  folpet 400 g/L 
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-133/13/5
Proizvajalec:  ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje:  500 mL, 1 L, 5 L

VIDERYO F je edinstvena kombinacija dveh aktivnih snovi (ciazofamid in folpet), ki 
je izredno robustna v vseh pogojih, ker je odličen antisporulant, difundira znotraj 
tkiv in ima tudi retroaktivno delovanje (kurativa 12-24 ur).

Kombinacija ciazofamida in folpeta je odlična kombinacija za sporocidno 
delovanje. Folpet je znan preventivni fungicid z dobrim sporocidnim delovanjem. 
Vendar je šele v kombinaciji s ciazofamidom zares dovolj učinkovit za zaustavljanje 
sporulacije 

VIDERYO F je del programa varstva:

VIDERYO F je zelo odporen za izpiranje z dežjem. Ciazofamid se 
sploh ne izpira z dežjem, folpet pa se v formulaciji s ciazofamidom 
veliko boljše oprijema listne površine kot v drugih pripravkih. 
Priporočilo: naj ne bo padavin najmanj 2 uri po škropljenju.
VIDERYO F ima dobro izraženo stransko delovanje na rdeči listni 
ožig, črno grozdno gnilobo, črno pegavost in sivo plesen. 
VIDERYO F se po aplikaciji porazdeli enakomerno po celotnem 
listu, saj enakomerno difundira tudi v okolico nanešenih kapljic. S 
ciazofamidom in folpetom je zagotavljeno dolgo varovanje celotne 
mase lista, zunaj in znotraj. zaradi tega je v enem letu dovoljeno 6 
škropljenj s fungicidom VIDERYO F.

UPORABA
VIDERYO F se uporablja kot preventivni fungicid. v
pridelavi vinskega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte v 
odmerku do 2,5 L/ha. Je zelo prilagodljiv glede časa uporabe saj se 
lahko uspešno uporablja vse od faze, ko je razvitih 5 listov do faze 
mehčanja jagod. Časovni interval med tretiranji je do 10-12 dni in ga 
je potrebno prilagoditi pritisku bolezni in vremenskim razmeram. V 
eni rastni sezoni se lahko na istem zemljišču uporabi največ 6 krat.

Kadar je nevarnost za peronosporo velika, je VIDERYU F odličen 
partner CYMBAL, ki dopolnjuje odlične lastnosti VIDERYA F s 
kurativnostjo. V kombinaciji je priporočilo: 
• VIDERYO F 2 L/ha + CYMBAL 0,25 kg/ha

netretirano              folpet                 VIDERYO F

VIDERYU F 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

netretirano

VIDERYO F
točkovna	aplikacija

VIDERYO F 
difuzija

VIDERYO F (predvsem ciazofamid) enakomerno difundira v okolico dejanskega 
nanosa.Posledično se zagotavlja dobra učinkovitost tudi kadar aplikacija ni optimalna.
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VINTEC

VINTEC je del programa varstva:

VINTEC
Biološki fungicid za zmanjševanje okužb z 
boleznimi lesa vinske trte (kap vinske trte)

Aktivna snov:  Trichoderma atroviride soj SC 150 g/kg
Formulacija:  močljiva	zrnca	(WG)
Registracija:  U34330-85/19/5
Proizvajalec:  BiPA nv
Pakiranje:  100 g, 200 g

Povzročitelji bolezni lesa vinske trte ali kapi vinske trte (=KVT) so številne glive že 
vse od vzgoje v trsnicah. Nekatere glive so bolj pogoste v mladih nasadih, nekatere 
pa v starejših vinogradih. Kompleksi simptomov okužb z različnimi vrstami gliv so 
poznani kot Petrijeva bolezen, ESCA, BDA. Bolezni lesa vinske trte povzročajo 
kloroze in venenje listja, oslabljen razvoj lesa trt, v prerezih trsov se pojavljajo 
značilni temnejši nekrotizirani deli. Te bolezni se pogosto razvijajo počasi, lahko pa 
prihaja tudi do hitrega propadanja trt. Vinogradniki so pogosto premalo pozorni za 
te bolezni, čeprav so lahko ekonomske škode tudi več kot 30% (vpliv slabe rasti trt, 
nekroze in kloroze listja, sajenje novih trt).

KVT napada prevodni sistem trsa. 
Glavni predstavniki bolezni 
kompleksa simptomov KVT 
povzročajo glive skupine ESCA, tim. 
zgodnja ESCA oz. Petrijeva bolezen 
ter BDA (Black Dead Arm). Simptomi 
ESCA in BDA so zelo podobni, zato 
navadno govorimo o ESCA/BDA 
simptomih.

Čeprav so že okuženi s kapjo vinske trte, so vinogradi dolgo časa na izgled zdravi, 
ob izbruhu kapi vinske trte pa je navadno že prepozno. Prva leta po sajenju so, 
razen npr. v primeru Petrijeve bolezni, redko opazni simptomi propadanja trsov. 
Vidni simptomi se navadno razmahnejo šele 8 do 10 let po sajenju. 
Agroekonomski aspekti (propadanje trsov, neizenačenost kakovosti grozdja ob 
zamenjavi propadlih trsov,...) pojava KVT so nedvomno izjemno neugodni. 
Kar se tiče percepcije s strani vinogradnikov, je KVT težko razumljiva, težko vidno 
prepoznana, zato tudi težko merodajno ocenjena. Pravilno reševanje KVT zahteva 
povsem nove strategije varstva trte: spremembe standardnih navad, npr. uvajanje 
tretiranj že pozimi, mesece pred pojavi znakov bolezni ter strateško dolgoletno 
izvajanje ustreznih ukrepov (ustrezen in zdrav sadilni material, pravilna rez, ustrezno 
“čiščenje” oz. odstranjevanje obrezanega materiala iz vinograda ter ustrezna 
zaščita ran po rezi.

VINTEC - ZAŠČITA VSTOPNIH 
MEST (RAN PO REZI)  ZA GLIVE 
POVZROČITELJICE KVT
Za KVT je na voljo le malo kemičnih 
in bioloških sredstev (v preteklosti je 
bilo najbolj učinkovito sredstvo danes 
prepovedani Na-arzenit). VINTEC je kot 
biološko sredstvo v številnih poglobljenih 
raziskavah in preizkušanjih v inštitutih in na 
fakultetah v EU pokazal najboljše delovanje 
za zmanjševanje problemov s KVT. 
VINTEC je biološki pripravek na osnovi 
Trichoderma atroviride (soj SC1). 
Trichodermae so antagonistične glive 

prisotne v naravi. Trichoderma atroviride (soj SC1) v VINTECU je edina gliva iz rodu 
Trichoderma, ki je v naravi prisotna v lesu, medtem ko so vse druge glive (in soji) iz 
rodu Trichoderma v naravi prisotne v tleh, zato se običajno uporabljajo za biološko 
zatiranje bolezni, ki se prenašajo preko tal. 
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MEHANIZEM DELOVANJA
VINTEC-a ima v primerjavi z drugimi biološkimi sredstvi ter tudi v primerjavi s 
konvencionalnimi FFS izrazito dobre lastnosti in učinkovitost.

KLJUČNI MEHANIZMI DELOVANJA
Antagonizem
Ob škropljenju preko ran po obrezovanju Trichoderma v VINTECU >10X hitreje 
kolonizira les vinske trte kot vse druge vrste gliv (in sojev) Trichoderma. S tem 
onemogoča dostop do hrane in razvoj patogenov KVT.

Antibioza (dvojni mehanizem)
Encimatska antibioza: Encimi 
Trichodermae VINTECA razgradijo 
patogene v kontaktu oz. v neposredni 
bližini in to tako hife ter delno tudi 
spore.
BlastProtect antibioza: V poskusih 
je ugotovljeno, da Vintec hife 
razgrajujejo hife in spore patogenov 
tudi na oddaljenosti do nekaj 
centimetrov.

Mikoparazitizem
VINTEC mikoparazitira hife patogena 
z neposrednim delovanjem na hife 
patogena. 
Trichoderma atroviride (soj SC1) 
prerašča/ovija patogene in parazitira 
s pomočjo encimov kot so hitinaze, ki 
razgrajujejo celične stene.

SKLADIŠČENJE
VINTEC vsebuje žive organizme, zato je pomembno upoštevati priporočila 
za skladiščenje. Če se VINTEC skladišči pri temperaturi 0-4°C je rok uporabe 
najmanj 2 leti, če pa se skladišči na sobni temperaturi, je pripravek učinkovit 
najmanj 6 mesecev.

UPORABA
TRSNICE
VINTEC se lahko uporablja v treh terminih proizvodnje sadik vinske trte:
• HIDRATACIJA 
 Kratka dezinfekcija s škropljenjem ali namakanjem cepičev in podlog   
 (raztopina z 2g/L Vinteca).
• PRED SAJENJEM 
 Škropljenje ali namakanje celih rastlin v raztopino z 2g/L Vinteca.
• PO SELEKCIJI
 Škropljenje ali namakanje celih rastlin v raztopino z 2g/L Vinteca.

Temperature in pH vode v škropilni brozgi ne vplivajo na delovanje pripravka. 
Uporaba VINTECA je kompatibilna s termoterapijo v trsnicah, saj VINTEC dobro 
deluje tudi pri temperaturah okoli 50°C kar je ciljna maksimalna temperatura za 
termoterapijo v trsnicah. 

VINOGRADI
Odmerek: 2 g/L vode, maksimalna količina vode 200 L/
ha, maksimaln odmerek VINTEC-a 200 g/ha. Najboljše 
je škropiti čimprej po rezi (rane od rezi morajo biti dobro 
poškropljene) v času mirovanja vinske trte, najkasne do 
začetka brstenja. VINTEC je pokazal dobro delovanje 
tudi pri škropljenju ob nizkih temperaturah. Tako je ob 
jesenskem škropljenju po rezi, ko so temperature pogosto 
pod 0°C, potrebno paziti le, da so temperature tokom 
škropilnega dneva >10°C ter da 24 ur ne pade dež 
oziroma ni pozebe, relativna zračna vlaga pa je najmanj 
70 %. Dovoljeni sta največ dve škropljenji v sezoni. Drugo 
škropljenje je smiselno le ob neustreznih vremenskih 
pogojih (prenizke temperature, dež in podobno).

EKONOMIČNOST UPORABE
Škropljenja proti KVT navadno ne zadovoljujejo oz. prepričajo vinogradnikov o 
potrebi takšnih ukrepov, rezultatov ni lahko zaznati in oceniti, saj gre za povsem 
preventivne ukrepe. Raziskave kažejo, da so ekonomske škode zaradi posledic 
bolezni lesa (slabša kakovost grozdja, manjši pridelki, propadanje trt, ...) lahko 
zelo velike. Stroški za zamenjavo propadlih trt v vinogradu so veliki: v Franciji 
je kalkulativni strošek po trti (odstranitev propadle trte, izkop novega sadilnega 
mesta, sadika, organsko gnojilo, varnostna mreža + zaščitna obloga + armatura, 
zaoravanje, skrb za novo trto v 1. in naslednjih 3 letih) najmanj 10 € po trti.

Ocenite ekonomičnost uporabe v vašem vinogradu preko: 
https://belchim.si/Vintec-application/ 

VINTEC
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ZAFTRA AZT 250 SC
Fungicid za zatiranje bolezni v vrtninah in poljščinah 

Aktivna snov:  azoksistrobin 250 g/L
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-109/17/3
Proizvajalec:  Syngenta Crop Protection AG
Pakiranje:  1 L, 5 L

Azoksistrobin je vodilni fungicid zelo širokega spektra v varstvu številnih kultur, 
tako je ZAFTRA registrirana v kumarah, bučnicah z neužitno lupino (brez oljnih 
buč), paradižniku, papriki, jajčevecu, jagodah, čebuli, fižolu za stročje, redkvi, 
redkvici, krompirju, brokoliju, cvetači, glavnatem zelju, kitajskem kapusu, glavnatem 
ohrovtu, listnem ohrovtu, brstičnem ohrovtu, grahu za stročje, fižolu za zrnje, česnu, 
šalotki, drobnjaku, solati, endiviji, rukoli, listnatem radiču, radiču za siljenje, vitlof 
radiču, korenju, rumeni (podzemni) kolerabi, kolerabici, gomoljni in belušni zeleni, 
peteršilju, pastinaku, rdeči, krmni in sladkorni pesi, poru, oljni ogrščici, grahu, 
krmnem grahu, ječmenu, tritikali, pšenici, rži, volčjem bobu, špargljih. Je fungicid z 
najširšo registracijo, še posebno v vrtninah, kjer ga odlikujejo kratke karence pa tudi 
sprejemljivost ostankov v celi Evropi pa tudi globalno.

ZAFTRA AZT 250 SC je del programa varstva:

ZAFTRI 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
• 

OILSEEDPRO
Najbolj nevarna bolezen oljne ogrščice je bela gniloba (Sclerotinia 
sclerotiorum). ZAFTRA ima odlično delovanje na belo gnilobo.
Program “PREMIUM” - dvakratna aplikacija
• 1. aplikacija takoj spomladi: BOUNTY 0,5 L/ha 

ali SIRENA 1,2 L/ha
• 2. aplikacija pred cvetenjem ali v času cvetenja:

ZAFTRA 0,5 L/ha + PROTENDO 0,35 L/ha ali 
PROTENDO 0,35 L/ha + ZENBY 0,35 L/ha.

UPORABA
POTATOPRO
ZAFTRA vsebuje azoksistrobin, ki je ena najboljših aktivnih snovi 
za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria solani). Škropiti 
preventivno v odmerku 0,5 L/ha. V programu je ZAFTRA odličen 
partner DIFCOR-ju, zato je primerno da se s škropljenji s tema 
dvema pripravkoma alternira. Pri tem je treba upoštevati, da ima 
DIFCOR dobro kurativno delovanje, medtem ko ZAFTRA deluje 
predvsem preventivno.

ZAFTRA se v programu z MONCUT-om lahko uporabi za 
zatiranje bele noge krompirja. Odmerek MONCUT-a je v 
takšnem programu 0,2 L/tono semena, odmerek ZAFTRE pa 
1-2 L/ha. ZAFTRA se aplicira ob sajenju tako, da se tretira samo 
brazda (tla), gomolji morajo ostati netretirani. V ta namen je 
potrebno ustrezno opremiti sadilnik krompirja.

CEREALPRO
ZAFTRA je strobilurinski fungicid, ki dobro deluje na širok spekter 
bolezni, še posebno pa ga odlikuje delovanje na najnevarnejše bolezni 
ječmena ter izražen vpliv na metabolizem žit, ki rezultira v pomembnem 
povečanju pridelka tudi kadar bolezni niso prisotne. V žitih se priporoča 
izključno raba v kombinaciji z drugimi fungicidi. Zaftra je registrirana v 
ječmenu, pšenici, rži in tritikali, v prvi vrsti ga priporočamo za ječmen, 
kjer njegove lastnosti (odlično delovanje na specifične bolezni ječmena, 
metabolni vpliv na pridelek) pridejo najbolj do izraza.

JEČMEN
• T1: PROTENDO 0,4 L/ha ali BOUNTY 0,5 L/ha + ZAFTRA 0,5 L/ha
• T2: BOUNTY 0,3 L/ha + PROTENDO 0,4 ali BOUNTY 0,5 L/ha + 

SIRENA 0,8 L/ha

ZAFTRA AZT 250 SC
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ZENBY

ZENBY
Fungicid za zatiranje sive plesni, monilij in bele 
gnilobe na vinski trti, jagodah, oljni ogrščici, solati, 
koščičastem sadnem drevju, špinači, blitvi, tolščaku, 
maku, lanu, gorjušici, ričku in zeliščih

Aktivna snov:  izofetamid 400 g/L
Formulacija:  koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija:  U34330-9/16/7
Proizvajalec:  ISK Bioscience Europe N.V.
Pakiranje:  200 mL, 1 L

ZENBY DELUJE TUDI NA SOJE SIVE PLESNI, KI SO
ODPORNI NA DRUGE SDHI FUNGICIDE
SDHI fungicidi imajo v delu molekule pomembnem za vezavo na SDH encim togo 
vezno skupino, ki onemogoča učinkovito povezovanje fungicidne molekule z SDH 
encimom rezistentnih sojev sive plesni. Za razliko od drugih SDHI fungicidov ima 
izofetamid na tem mestu fleksibilno vezno skupino, ki se lahko pravilno povezuje z 
SDH encimom tudi pri rezistentnih sojih sive plesni. To je eden glavnih razlogov, da 
ZENBY kaže boljšo učinkovitost na sivo plesen kot drugi SDHI fungicidi.

ZENBY je del programa varstva:

NAČIN DELOVANJA
ZENBY je učinkovit praktično na vse 
razvojne faze sive plesni razen na 
spore.
ZENBY ima do 36 ur kurativnega 
delovanja na sivo plesen. Zaradi 
zanesljivosti se kljub temu priporoča 
izključno preventivna uporaba, kakor 
je to primer tudi z drugimi botriticidi.
ZENBY ima zelo dolgo preventivno 
delovanje (na trti do 4 tedne).
ZENBY se premešča translaminarno.
Za razliko od drugih SDHI botriticidov 
mu molekulska struktura omogoča 
dobro delovanje tudi na soje sive 
plesni odporne na druge SDHI 
fungicide.  

UPORABA
JAGODE
Škropiti po preventivnem programu. Lahko se uporabi od odpiranja prvih cvetov (BBCH 
60) pa vse do glavnega obiranja (BBCH 87). ZENBY uporabite enkrat v sezoni (izjemoma 
2 krat, kadar je potrebno škropljenje proti sivi plesni najmanj 3 krat v sezoni).
ZENBY v primerjavi z drugimi botriticidi kaže zelo dobro delovanje, zato je priporočljivo, 
da se uporabi že na samem začetku programa varstva proti sivi plesni, kar je osnova za 
lažje obvladovanje bolezni kasneje. Karenca za jagode je 1 dan.

Odmerek v jagodah: 1,2 L/ha.

ZENBY na pušča nobenih madežev na plodovih, prav tako ne vpliva na spremembo 
obarvanosti plodov, kar je pogosto pri nekaterih drugih pripravkih.

Siva plesen na jagodah           ZENBY
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ZENBY-ju 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

Siva plesen na vinski trti

Oidij vinske trte

VINSKA TRTA
ZENBY uporabite enkrat v sezoni 
(izjemoma 2 krat, kadar je potrebno 
škropljenje proti sivi plesni najmanj 
3 krat v sezoni). ZENBY se lahko 
uporabi vse od cvetenja pa do pred 
trgatve, odvisno od karence. 

Pri škropljenju celotnega habitusa trte 
je odmerek 1,5 L/ha, pri škropljenju 
v cono grozdja pa je odmerek lahko 
0,8-1 L/ha. 

Navedeni odmerki odlično zatirajo 
tudi oidij vinske trte. Zato kadar se 
škropi z ZENBY-jem ni potrebno 
uporabljati specifičnih fungicidov 
proti oidiju, smiselen je le dodatek 
žvepla.

OSTALE KULTURE
ZENBY se lahko uporabi za zatiranje sive plesni na:
• solati, špinači, blitvi, tolščaku in zeliščih.
ZENBY se lahko uporabi za zatiranje bele gnilobe na:
• solati, špinači, maku, lanu, gorjušici, ričku in zeliščih.
ZENBY se lahko uporabi za zatiranje cvetne monilije na:
• koščičastem sadnem drevju (češnje, višnje, marelice, slive, breskve in nektarine).

OLJNA OGRŠČICA
ZENBY je izjemno učinkovit za zatiranje bele gnilobe 
na oljni ogrščici. Lahko se uporablja sam (odmerek 
do 0,8 L/ha), najboljša pa je uporaba v kombinaciji z 
drugimi fungicidi (visoko profesionalna učinkovitost 
pa tudi povečana ekonomičnost):

Program “PREMIUM” - dvakratna aplikacija
• 1. aplikacija takoj spomladi: BOUNTY 0,5 L/ha 

ali SIRENA 1,2 L/ha
• 2. aplikacija pred cvetenjem ali v času cvetenja: 

ZAFTRA 0,5 L/ha + PROTENDO 0,35 L/ha ali 
PROTENDO 0,35 L/ha + ZENBY 0,35 L/ha.

ZENBY
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INSEKTICIDI

MILBEKNOCK 102
OVITEX 104
SHIRUDO 106
TEPPEKI 500 WG 108

Na tržišču je na razpolago vse
manj insekticidov. 

Čuvajmo jih! 
V programih varstva vedno
uporabljajmo insekticide z

različnimi mehanizmi delovanja!
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MILBEKNOCK
Akaricid za pečkato sadje, jagode, okrasne 
rastline in hmelj

Aktivna snov:  milbemektin 9,3 g/L
Formulacija:  koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija:  U34330-37/14/11
Proizvajalec:  Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje:  1 L

NAČIN DELOVANJA
MIKLBEKNOCK je kontaktni in ingestivni akaricid, ki deluje larvicidno, adulticidno ter 
tudi ovicidno (odrasle samičke prizadete s subletalno količino pripravka ležejo manjše 
število jajčec, ki so predvsem sterilna). MILBEKNOCK deluje dolgo: 3-4 tedne.
V primerjavi z drugimi akaricidi je verjetnost za nastanek odpornosti pri 
MILBEKNOCKU majhna, zato je primeren člen vsakega programa varstva pred 
pršicami. Za čim boljšo učinkovitost delovanja, je MILBEKNOCK potrebno uporabiti 
ob pojavu prvih gibljivih stadijev pršic. MILBEKNOCK je malo nevaren za koristne 
insekte, zato je idealen akaricid za programe integriranega varstva. MILBEKNOCK in 
SHIRUDO sta optimalna partnerja v programih varstva proti pršicam.

MILBEKNOCK je del programa varstva:

MILBEKNOCK-u se poveča učinkovitost in še posebno 
zanesljivost delovanja v vseh vremenskihpogojih 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

• Dober “knock down” učinek obeh, pri SHIRUDU 
malo močneje izražen

• Dolgo delovanje obeh pripravkov
• SHIRUDO je pri poznejši uporabi hitreje polno 

učinkovit od prav tako pozno uporabljenega 
MILBEKNOCK-a 

• Pozni programi z MILBEKNOCKOM in 
SHIRUDOM imajo končno učinkovitost 
primerljivo z zgodnjimi programi

• Vseeno bolje program začeti zgodaj, v izogib 
zgodnjim škodam zaradi pršic

Priporočilo: škropiti v programu, ki se začne 
z uporabo SHIRUDA, sledi MILBEKNOCK, 
kar zagotavlja odlično učinkovitost ter tudi 
obvladovanje odpornosti (rezistence) pršic.

MILBEKNOCK IN SHIRUDO OPTIMALNA PARTNERJA V 
PROGRAMU VARSTVA PRED PRŠICAMI NA PEČKATEM SADJU

UPORABA
MILBEKNOCK
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OVITEX
Insekticid in akaricid v sadjarstvu, okrasnih
rastlinah in vinski trti

Aktivna snov:  parafinsko	olje	817	g/L
Formulacija:  koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija:  U34330-273/14/7
Proizvajalec:  Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje:  1 L, 10 L

NAČIN DELOVANJA
Deluje kontaktno, tako da ustvarja nestrupen film. Škodljivce prekrije s tanko prevleko, 
ki ne prepušča zraka in tako ustavi dotok kisika (dušenje, zadušitev). 

Ovitex deluje na nemobilne in mobilne stadije škodljivcev, vključno jajčeca in larve
JAJČECA: Ustavi izmenjavo plinov, omehča in poveča prepustnost jajčne membrane 
ter občutljivost na vremenske razmere, posledično jajčeca propadejo.
GIBLJIVI STADIJI: Glavni mehanizem je zadušitev. “Koža” postane bolj občutljiva 
zaradi interakcije maščob žuželk in olja. Repelentni učinek vpliva na polaganje jajčec, 
hranjenje in pritrjevanje na rastlinska tkiva.

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

• Dobro kontaktno delovanje
• Ni nevarnosti za nastanek odpornosti žuželk
• Uporaba v zelo velikem številu kultur
• Dovoljena raba v integrirani in organski 

proizvodnji
• Dobra kompatibilnost z drugimi FFS

UPORABA
OVITEX
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SHIRUDO
Translaminarni akaricid na jablanah in hruškah

Aktivna snov:  tebufenpirad 200 g/kg
Formulacija:  močljivi	prašek	(WP)
Registracija:  U34330-158/14/2
Proizvajalec:  Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje:  500 g

NAČIN DELOVANJA
• KONTAKTNO: Direktno poškropljene pršice umrejo
• ŽELODČNO: Če list poškropimo, ko pršice še niso prisotne, kasneje zaužijejo 

letalne odmerke sredstva s hranjenjem na listu
• TRANSLAMINARNO: Tebufenpirad prehaja z ene strani lista na drugo. Količine, 

ki preidejo skozi liste na neškropljeno stran, zadostujejo za zatiranje pršic na 
nepoškropljeni strani.

SHIRUDO je del programa varstva:

UPORABA
• Odmerek: 0,5 kg/ha 
• Čas uporabe: po cvetenju do 

zrelosti za obiranje (BBCH 70-87). 
• Sredstvo deluje v vseh razvojnih 

stadijih pršice (razen zimskih jajčec).
• Zaradi nevarnosti nastanka 

rezistence, se sredstvo v istem 
nasadu lahko uporabi največ enkrat 
v eni rastni sezoni. 

• Ne priporoča se tretiranja pri 
temperaturah zraka nad 25 °C. 

• KARENCA: jablane in hruške 7 dni.

SHIRUDO je učinkovit 
ne vse vrste pršic ter ima 
koristno stransko delovanje 
na nekatere insekte kot so 
uši, ščitkarji, hruševa bolšica, 
škržatki.

MILBEKNOCK IN SHIRUDO 
OPTIMALNA PARTNERJA V 
PROGRAMU VARSTVA PRED 
PRŠICAMI NA PEČKATEM SADJU
• Dober “knock down” učinek obeh, pri SHIRUDU malo močneje izražen
• Dolgo delovanje obeh pripravkov
• SHIRUDO je pri poznejši uporabi hitreje polno učinkovit od prav tako pozno 

uporabljenega MILBEKNOCK-a 
• Pozni programi z MILBEKNOCKOM in SHIRUDOM imajo končno učinkovitost 

primerljivo z zgodnjimi programi
• Vseeno bolje program začeti zgodaj, v izogib zgodnjim škodam zaradi pršic

Priporočilo: škropiti v programu, ki se začne z uporabo SHIRUDA, sledi 
MILBEKNOCK, kar zagotavlja odlično učinkovitost ter tudi obvladovanje odpornosti 
(rezistence) pršic.

SHIRUDU 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

SHIRUDO
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TEPPEKI DELUJE NA ZELO ŠIROK SPEKTER UŠI
Teppeki je registriran v 
številnih kulturah ter  deluje 
na zelo širok spekter uši 
kot so npr.: Macrosiphum 
euphorbiae, Phorodon humuli,  
Rhopalosiphum maidis, Aphis 
pomi, Dysaphis plantaginea, 
Myzus persicae, Anuraphis 
helichrysi, Dazctynotus 
ambrosiae, Aphis gossypii, 
Aphis nasturtii, Aphis frangulae,  
Macrosiphum rosae.

TEPPEKI

TEPPEKI
Sistemični insekticid za zatiranje uši v sadjarstvu, 
žitaricah, vrtninah, hmelju, cvetličarstvu

Aktivna snov:  flonikamid	500	g/kg
Formulacija:  močljiva	zrnca	(WG)
Registracija:  U34330-1/15/6
Proizvajalec:  ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje:  500 g, 2 kg

FLONIKAMID: EDINSTVEN NAČIN DELOVANJA
Pri številnih pomembnih aficidih se vse pogosteje opaža krajše delovanje pa tudi 
zmanjšanje učinkovitosti.
Flonikamid ima edinstven mehanizem delovanja in nima navzkrižne odpornosti z 
nobenim insekticidom, zato ga je smotrno uporabiti v vseh programih varstva proti 
ušem in rastlinjakovemu ščitkarju.
Flonikamid deluje kontaktno in digestivno. Listne uši prenehajo s hranjenjem 
najkasneje 1 uro po škropljenju. Zaradi izstradanosti in dehidriranosti poginejo v 
2-5 dni po škropljenju. Flonikamid se v rastlinah prmešča sistemično akropetalno 
pa tudi translaminarno. Rastline flonikamid intenzivno vnašajo tako preko listja kot 
korenin. Veliko insekticidom se učinkovitost hitro zmanjšuje pod vplivom svetlobe 
in temperature, TEPPEKI pa je učinkovit v vseh vremenskih pogojih. TEPPEKI ima 
zelo dolgo delovanje. Navadno tudi v težkih pogojih varuje kulture najmanj 21 dni. 
V primeru izjemno močnih napadov (npr. intenznivni in stalni napadi populacij uši iz 
okoliških površin) je delovanje najmanj 14 dni.

TEPPEKI je del programa varstva:

NAČIN PREMEŠČANJA
TEPPEKI se v rastlinah premešča 
sistemično akropetalno in 
translaminarno. Premeščanje v 
škropljenih delih rastlin (rumena 
barva) je sistemično navzgor in 
translaminarno z ene strani lista 
na drugo stran.

TEPPEKI JE VAREN ZA KORISTNE INSEKTE
TEPPEKI ima zelo specifično 
aficidno delovanje, poleg uši 
deluje le še na rastlinjakovega 
ščitkarja ter hruševo bolšico. Med 
insekticidi velja za morda najbolj 
varno sredstvo za čebele, čmrlje 
in koristne insekte.

NIMA NAVZKRIŽE ODPORNOSTI Z DRUGIMI INSEKTICIDI
IRAC klasificira Teppeki ločeno od vseh drugih insekticidov.
Ključni pripravek za anti-rezistentne programe.

NEODVISEN OD TEMPERATUR IN SVETLOBE
Mala verjetnost napak zaradi aplikacije.
Polna učinkovitost v vseh vremenskih razmerah.
Polna učinkovitost kadarkoli v vegetaciji.

Aphis pomi Myzus persicae Phorodon humuli

Apis mellifera Chrysoperla
carnea

Coccinella 
septempunctata
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UPORABA

JABLANA, HRUŠKA
Zatiranje mokaste jablanove uši (Dysaphis plantaginea) in 
zelene jablanove uši (Aphis pomi) ter na hruškah za zatiranje 
mokaste hruševe uši (Dysaphis pyri) v odmerku 0,14 kg/ha. Prvo 
tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je dosežen prag 
škodljivosti. Najboljša je uporaba pred cvetenjem, celo če uši 
še niso prisotne oz. prag škodljivosti ni presežen, saj TEPPEKI 
deluje dolgo in zavaruje nasade v fazi cvetenja, ko se ne 
more uporabljati insekticidov. Škropljenje s TEPPEKI-jem pred 
cvetenjem olajša varstvo pred ušmi tudi kasneje v sezoni, saj se 
potencial prerazmnožitev bistveno zmanjša. V eni rastni dobi 
se lahko uporabi največ trikrat, v razmaku 21 dni. Med drugim 
in tretjim tretiranjem s sredstvom TEPPEKI je zaradi nevarnosti 
razvoja rezistence potrebno uporabiti sredstvo z drugačnim 
načinom delovanja.

BRESKVE, NEKTARINE, MARELICE, SLIVE, 
ČEŠNJE
Za zatiranje sive breskove uši (Myzus persicae), črne češnjeve 
uši (Myzus cerasi) in drugih vrst listnih uši v odmerku 0,14 kg/ha. 
Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je dosežen 
prag škodljivosti, zaradi dolgega delovanja je najboljša uporaba 
pred cvetenjem, da se nasad zaščiti v času cvetenja, ko ni 
možno uporabiti insekticidov. V eni rastni dobi se lahko uporabi 
največ dvakrat.

HMELJ
Zatiranje hmeljeve listne uši (Phorodon humuli) v odmerku 0,18 
kg/ha pri običajni porabi vode (od 300 do 400 L vode na meter 
višine hmelja). Sredstvo se lahko v eni rastni sezoni na hmelju 
uporabi največ dvakrat, v razmaku 21 dni.

KUMARE, BUČKE, BUČE, OLJNE BUČE, 
DINJE, LUBENICE, PAPRIKA, NAVADNI 
GRAH
Zatiranje listnih uši (Aphididae) na prostem in v zaprtih 
prostorih, v odmerku 0,1 kg/ha (v papriki 0,12 kg/ha, v 
navadnem grahu 0,14 kg/ha) pri porabi vode 400 do 1000 L/ha. 
Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je presežen 
prag škodljivosti.

TEPPEKI-ju 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

OKRASNE RASTLINE
TEPPEKI se uporablja za zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja 
(Trialeurodes vaporariorum) ter drugih sesajočih žuželk na eno in dvoletnem cvetju ter 
v drevesnicah okrasnega drevja, grmičevja, sadnega drevja in jagodičevja.

KROMPIR
Za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,16 kg/ha. Tretiranje se opravi ob 
pojavu uši. V krompirju se lahko uporabi največ enkrat v sezoni. Tretiranje se lahko 
opravi od faze tvorbe listov iz gomoljev: prvi listi se začenjajo razgrinjati/prvi list iz 
glavnega stebla je razgrnjen (> 4 cm) (BBCH 10/11), do faze pojava socvetja: vidni 
prvi posamezni popki (1-2 mm) prvega socvetja (glavno steblo) (BBCH 51), vendar 
najpozneje do 70 dni pred spravilom pridelka.

PŠENICA, RŽ, TRITIKALA, JEČMEN, OVES
• v pšenici, rži in tritikali za zatiranje listnih uši v odmerku 0,14 kg/ha. Prvo tretiranje 

se opravi ob pojavu uši. 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 v odmerku 0,14 kg/ha. Tretiranje se 
opravi ob pojavu uši. Sredstvo se lahko v ječmenu in ovsu v eni rastni dobi 
uporabi največ enkrat.

• v ječmenu za zatiranje listnih uši prenašalcev virusov, ki povzročajo virusna 
obolenja na ječmenu v odmerku 0,14 kg/ha. Tretiranje se opravi v jesenskem 
času, ob pojavu uši. Sredstvo se lahko v ječmenu v eni rastni dobi uporabi največ 
enkrat.

TEPPEKI
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SREDSTVA ZA
RAZLIČNE 
NAMENE

HI-WETT                114
MOXA     118

Sodobna pomožna in specialna sredstva 
omogočajo

kakovostne in velike pridelke 
pridelane na okolju čim bolj prijazen 

način.
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HI-WETT
Univerzalno profesionalno pomožno sredstvo za 
vse kulture ter za vse vrste FFS in foliarnih gnojil

Sestava:  Kompleksni ne-ionski organosilikonski adjuvant 
Formulacija:  emulzija v vodi (EW)
Proizvajalec:  DE SANGOSSE
Pakiranje:  1 L, 5 L

PREDNOSTI
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.

Zmanjšanje zanašanja
Homogeniziranje velikosti kapljic, zmanjšanje deleža kapljic manjših 
od 100 μm. Zmanjšan vpliv na okolje. Povečanje učinkovitosti FFS.

Zadrževanje na listni površini (super retencija)
Povečuje zadrževanje nanešenih kapljic na površini poškropljenih 
rastlin. Močno zmanjšuje zdrs kapljic z listne površine, ki tako ostanejo 
na želenem mestu.

Super omočevanje
Omogoča optimalno širjenje kapljic. Kontaktna površina kapljice 
se poveča do 8X, vendar ne preveč, zato ne prihaja do odcejanja z 
listne površine. Aktivna snov se v največji možni meri enakomerno 
razporedi, zato je učinkovitost boljša.

Lepljenje in vnos v rastlino
Optimizirano razmerje med intenzivnostjo lepljenja ter penetracije v 
rastlinska tkiva. Zmerno lepljenje omogoča boljše vezanje sredstev na 
površino listja, zmerno pospeševanje vnosa v rastlino pa je predvsem 
pomembno za herbicide, ki s tem boljše delujejo na plevele, 
nevarnost za fitotoksičnost pa je močno zmanjšana v primerjavi z 
drugimi penetrativnimi močili.

Pozicioniranje talnih herbicidov v tleh
Enakomerna razporeditev talnih herbicidov v talnem profilu, 
posledično je delovanje talnih herbicidov na različnih tleh ter ob 
različnih vremenskih pogojih bolj zanesljivo.

ZMANJŠANJE ZANAŠANJA
HI-WETT homogenizira velikost kapljic. 
Zanašanje kapljic na sosednje površine 
zmanjšuje za okoli 25%. Optimizirana 
velikost kapljic omogoča bolj 
kakovosten nanos sredstev na rastline in 
s tem povečuje njihovo učinkovitost.

PROFESIONALNA TEHNOLOGIJA ZA 
BOLJŠE DELOVANJE FFS:

HI-WETT
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ZADRŽEVANJE NA LISTNI POVRŠINI 
(super retencija)
HI-WETT vpliva na dobro zadrževanje ter zmerno lepljenje nanosa na 
listni površini. To povečuje količino zadržanega sredstva na poškropljenih 
rastlinah ter omogoča boljši vnos v notranjost rastlin ter dobro 
prekrivanje tudi bolj skritih ali manj oprijemljivih rastlinskih delov.

SUPER OMOČEVANJE
HI-WETT omogoča optimalno širjenje kapljic. Povečanje kontaktne 
površine do 8X, vendar ne preveč, zato ne pride do odtekanja (drifta) 
z listja. Standardna super močila se zelo pogosto razširijo preveč 
intenzivno, zato lahko pride do obilnega odtekanja z listja na tla. Z 
dodajanjem HI-WETT-a se sredstva v največji možni meri enakomerno 
razporedijo ter vnesejo v rastlino in so zato bolj učinkovita.

Slike predstavljajo poskus na zelju, ki ima izjemno slabo oprijemljive liste. Za 
zadrževanje depozita na listu je izredno pomemben le delček sekunde, ko 
škropilna brozga pljuskne na površino rastline.

SAMO FFS
Trenutek, ko curek 

pade na težko 
oprijemljivo listno 

površino zelja.

SAMO FFS
Po padcu curka ostane 

na težko oprijemljivi 
listni površini zelja le 

malo depozita

HI-WETT + FFS
Trenutek, ko curek 

pade na težko 
oprijemljivo listno 

površino zelja.

HI-WETT + FFS
Po padcu curka ostane 

na težko oprijemljivi 
listni površini zelja 

večina depozita

Brez HI-WETT-a     Dodan HI-WETT

Super močilo HI-WETT

Razpored 
herbicida v 

zgornjem sloju 
tal.

Brez HI-WETT-a.

Razpored 
herbicida v 
zgornjem sloju 
tal.
Dodan HI-WETT.

LEPLJENJE IN VNOS V RASTLINO

POZICIONIRANJE TALNIH HERBICIDOV V TLEH
HI-WETT ima posebno lastnost, ki ga pomembno razlikuje od vseh 
drugih pomožnih sredstev. HI-WETT omogoča bistveno izboljšano 
razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju tal. S tem vpliva na 
čimbolj primerno koncentracijo talnih herbicidov v celotnem sloju tal iz 
katerega vznikajo pleveli. Na ta način je delovanje na plevele v širokem 
spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo, zmanjšana pa 
je tudi možnost fitotoksičnosti za kulturo, ki je pogosto posledica 
neenakomernih koncentracij (prisotnost področij prevelikih in premajhnih 
koncentracij) talnih herbicidov.

HI-WETT ima uravnoteženo 
delovanje na vnos 

sredstev v rastlinska 
tkiva. Uravnoteženost te 

lastnosti in ostale navedene 
funkcionalnosti izboljšajo 

delovanje herbicidov, 
tveganje za fitotoksičnost 

pa se minimalizira.

Super močila ter specifična 
močila za povečevanje 
penetracije pogosto preveč 
intenzivno pospešujejo 
vnos sredstev v rastline 
preko stom. Posledično je 
npr. delovanje herbicidov 
izboljšano, vendar pa se 
močno poveča nevarnost 
za fitotoksičnost na gojeni 
kulturi.

UPORABA
HI-WETT se lahko uporablja v vseh kulturah

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

HI-WETT
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MOXA

MOXA
Regulator rasti, ki zmanjša višino rastlin, 
zadebeljuje stebla in preprečuje poleganje žita in 
travinja

Aktivna snov:  trineksapak-etil 250 g/L
Formulacija:  koncentrat za emulzijo (EC)
Registracija:  U34330-63/14/13
Proizvajalec:  GLOBACHEM NV
Pakiranje:  1 L, 5 L

MOXA zmanjšuje višino rastlin, ki so zato manj podvržene poleganju. Je zelo 
zanesljiv regulator rasti. Pomembno se razlikuje od ostalih rastnih regulatorjev za isti 
namen, saj poleg za vse regulatorje značilnega nižanja rastlin, tudi zadebeljuje stebla, 
povečuje maso koreninskega sistema ter stimulira sintezo ogljikovih hidratov. Zadnji 
dve lastnosti neposredno vplivata na povečanje pridelkov.

Direkten vpliv na zmanjšanje poleganja žita:
• skrajšuje internodije (zmanjšuje višino posevka)
• stebla so bolj elastična in odebeljena (celične stene 

so bolj odebeljene, premer stebla je večji). 

MOXA je del programa varstva:

netretirano MOXA

Povečanje mase 
koreninskega sistema in

stimulacija sinteze ogljikovih 
hidratov neposredno vplivata 

na povečanje pridelkov.

UPORABA

netretirano

MOXA

netretirano

MOXA
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FOLIARNA
GNOJILA

AZO-SPEED        122
BORACTIV        126
STARMAX Zn       130
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AZO-SPEED
Foliarno tekoče gnojilo z urea formaldehidom

Sestava:  dušik	(N)	300	g/L	 	 	
	 	 ➡ 1/3 dušik z dolgim delovanjem (urea formaldehid)     
  ➡ 2/3 dušik v obliki uree
 magnezij (MgO) 33 g/L
		 žveplo	(SO3) 
  lignosulfonati
Formulacija:  vodotopni koncentrat (SL)
Proizvajalec:  AGRO-NUTRITION SAS., Francija
Pakiranje:  10 L

• Lignosulfonati zmanjšujejo tveganje za listne ožige (zlasti zaradi 
preprečevanja tvorbe kristaliziranih depozitov gnojila) 

• Lignosulfonati omogočajo zelo hiter in popoln vnos hranil, ni 
kristaliziranih ostankov, ki povzročajo izgube hranil (uporabljamo lahko 
bistveno nižje odmerke v primerjavi z gnojili brez lignosulfonatov)

• Lignosulfonati prispevajo k povečanju količine vode na površini listov 
(omočenje).

AZO-SPEED vsebuje lignosulfonate (naravne organske spojine iz lesa): 

DUŠIK V 2 OBLIKAH 
Kombinacija uree formaldehida + uree preprečuje hitro sušenje depozita dušika 
iz uree. Ostale oblike dušika (npr. neformulirana urea, tradicionalne raztopine 
dušika,...) na površini lista zelo hitro kristalizirajo, zato se močno zmanjša 
absorbcija dušika v rastlinsko tkivo. Posledično so lastnosti in prednosti gnojila 
AZO-SPEED: 

• Omogočena hitra dostopnost in razpoložljivost na daljši rok

• Rastlina najprej porablja dušik iz uree (2/3) 

	 	➡ hitra prehrana.

• Urea formaldehid (1/3) se sprošča postopoma 

	 	➡ prehrana na dolgi rok (več tednov). 

• Izrazito zmanjšanje izgub dušika z izhlapevanjem. 

• Močno izražene omočevalne in tenzidne lastnosti,  kar vpliva na izboljšano 
prekrivanje listne površine. 

• Spodbuja foliarno penetracijo in odlično lepi depozit na list (manjše izgube 
zaradi izpiranja, izboljšano delovanje herbicidov)

• Odlična kompatibilnost s fitofarmacevtskimi sredstvi (izboljšanje učinkovitosti 
FFS, manjše število škropljenj, ni omejitev mešanja).

Primerjava foliarne selektivnosti po 
uporabi različnih vrst dušičnih gnojil

➡ urea formaldehid je najbolj 
selektivno in varno dušično gnojilo

AZO-SPEED
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ŽVEPLO
Danes so tla običajno slabo preskrbljena z žveplom. Zimsko izpiranje in poraba 
žvepla s strani posevkov, ciljanih na visoke pridelke, je osnova za zmanjšanje 
zalog žvepla v tleh od 100 - 300 kg letno. Problematika pomanjkanja žvepla pa je 
odvisna tudi od: 
• premajhnega atmosferskega dotoka žvepla s padavinami
• zmanjševanja uporabe enostavnih oblik superfosfata z žveplom
• zmanjševanja uporabe organskih gnojil (npr. hlevski gnoj)

Žveplo se asimilira v obliki sulfata SO42-. Žveplo je sestavni del koencima nujnega 
za formiranje kloroplastov, to pomeni, da je bistveni dejavnik za normalen potek 
fotosinteze.

Žveplo je ključni gradnik esencialnih aminokislin (cistein, cistin in metionin). V 
primeru pomanjkanja žvepla, dušikove spojine ostajajo v neželeni nitratni obliki. 

Vsebnost žvepla v zrnju vpliva na količino in kakovost beljakovin ter tudi na trdoto 
zrnja. 

Žveplo	je	nujen	gradnik	za	kakovostne	beljakovine!

Kakovost zrnja žita se ocenjuje 
z meritvami vsebnosti 4 vrst 
beljakovin: glutenina, gliadina, 
globulina in albumina.
Za sintezo glutenina in gliadina 
je žveplo ključno, oba pa sta 
zelo pomembna mlinarjem 
zaradi vpliva na elastičnost 
testa.

MAGNEZIJ
Kakšne so prednosti foliarne uporabe magnezija? 
V Franciji ocenjujejo, da 2/3 tal ne vsebuje dovolj magnezija. 

V žitu se za zrnje uporabi 50% od skupne količine Mg.  Klas prevzema večino 
magnezija iz lista zastavičarja, zato je oskrba z Mg v sušnih obdobjih v času cvetenja 
nezadovoljiva (ni zadostne asimilacije preko korenin), omejena je fotosinteza, žito 
prisilno dozoreva. 

Magnezij se v rastlinah lahko premešča iz starejšega v mlajše listje: posledično se 
pomanjkanje magnezija najprej opazi na najstarejših listih. 

UPORABA

*Minimalna poraba vode: 100 L/ha

*Minimalna poraba vode: 100 L/ha
** Minimalna poraba vode: 200 L/ha

*** Minimalna poraba vode: 500 L/ha

AZO-SPEED
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BORACTIV
Foliarno tekoče gnojilo z urea formaldehidom

Sestava:  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
Formulacija:  vodotopni koncentrat (SL)
Proizvajalec:  AGRO-NUTRITION SAS., Francija
Pakiranje:  10 L

LASTNOSTI, DELOVANJE
• Edinstven proizvod na trgu, ki omogoča istočasno 

oskrbo s koncentriranimi borom, molibdenom in 
magnezijem v stabilni in topni obliki. 

• S stimulacijo rasti in cvetenja oljne ogrščice BORACTIV 
zagotavlja povečanje pridelka. 

• Rastline hranila v BORACTIV-u sprejemajo veliko bolje 
kot iz tal (razlika je še posebno velika na karbonatnih in/
ali lahkih tleh).

• OBLIKA: raztopina, enostavno rokovanje.
• PRILAGODLJIVOST IN EKONOMIČNOST: kompatibilen 

s fitofarmacevtskimi sredstvi  
 ➡ vse v enem prehodu, prihranek v času.
• Dovoljena uporaba v organski proizvodnji. 

Precision
technologies

TEHNOLOGIJA  
AKTIVNE PREHRANE
Optimizacija rasti in pridelkov
BORACTIV je celovit proizvod za oskrbo rastlin z borom, 
molibdenom in magnezijem. 

Popolnoma uravnotežena formulacija  posebno prilagojena 
potrebam križnic in sladkorne pese. S stimulacijo rasti in 
cvetenja posevkov oljne ogrščice BORACTIV zagotavlja 
večje pridelke. 

BORACTIV vsebuje izjemno čista hranila in je povsem topen.

Boractiv vsebuje organski dušik.

FORMULACIJA
’SPECIFIC MINERAL BALANCE’
Edinstvena formulacija zagotavlja maksimalni vnos 
preko lista, bez tveganj za fitotoksičnost, hranila se 
absorbirajo v manj kot 6 urah.

BORACTIV
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Precision
technologies

BORACTIV

Proizvod je formuliran iz natančno 
izbranih surovin, ki so podvržene 
strogi kontroli kakovosti, kar 
zagotavlja zanesljivost uporabe ter 
optimalno absorbcijo preko lista.

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

MAGNEZIJ  vpliva na:
• fotosintezo 
• sintezo ogljikovih hidratov in 

lipidov.

MOLIBDEN je pomemben za: 
redukcijo nitratov
sintezo beljakovin
stimuliranje nodulacije pri 
metuljnicah.

UPORABA
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STARMAX Zn
Foliarno tekoče gnojilo z urea formaldehidom

Sestava:  29,6% fosfor pentoksida topnega v vodi (P2O5) (440 g /L)  
 5% vodotopnega kalijevega oksida (K2O) (75 g/L)
  6,7% vodotopnega cinka (Zn) (100 g/L)
Formulacija:  vodotopni koncentrat (SL)
Proizvajalec:  AGRO-NUTRITION SAS., Francija
Pakiranje:  10 L

ZAKAJ STARMAX Zn?
• Simultana oskrba s fosforjem in cinkom za optimalen razvoj koreninskega 

sistema, kar je osnova za visoke pridelke.
•  Kisla pH formulacija izboljšuje lastnosti škropilne brozge  (stabilizirano, 

puferirano in zakisano) in omogoča kakovosten nanos na listje 
 ➡ povečanje afinitete na listno površino, hitra in učinkovita absorbcija v 

rastlinsko tkivo. 
• Vnos hranil iz STARMAX Zn praktično 100%.
• Dostopnost in vnos STARMAX Zn preko lista veliko bolj zanesljivo kot 

dostopnost in vnos fosforja in cinka preko tal.
• Enostavna uporaba (tekoča formulacija).
• Prilagodljivo in ekonomično: možnost mešanja s FFS 
 ➡ eno škropljenje manj, prihranek časa. Intenzivira delovanje foliarnih 

herbicidov.

ZAKAJ FOLIARNA UPORABA FOSFORJA?
Prisotnost fosforja v tleh je zelo velika (1), vendar je njegova mobilnost zelo 
šibka in biološka razpoložljivost majhna. CAH fosfor (2) se v talno raztopino, 
kjer je dostopen rastlinam, sprošča zelo počasi in v majhnih količinah . 

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

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 (4)

1 kg fosforja fosforja pri 
foliarni uporabi  je biološko 
ekvivalenten približno 20 kg 
fosforja pri uporabi preko tal.  

Equivalence soil/leaf absorption study. 
University of DAVIS in California

FOLIARNO TLA

FOSFOR 1 20

STARMAX Zn

Pomanjkanje fosforja na koruzi
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STARMAX Zn

Precision
technologies

UPORABA

Fosfor in cink sta izjemno pomembna za razvoj koreninskega sistema. 
Foliarna aplikacija STARMAX-a Zn rastlinam zagotavlja takojšnjo 
zadovoljevanje potreb za fosforjem, tako krepi koreninski sistem že 
od najzgodnejših faz in omogoča da so posevki čim hitreje v polni 
kondiciji. Kalij dodatno intenzivira fotosintezo. 

STARMAX Zn rastline maksimalno oskrbi s fosforjem in cinkom, zato 
se koreninski sistem maksimalno razvije, kar omogoča optimalen vnos 
vseh hranil, zaradi povečanega obsega koreninskega sistema se zelo 
poveča tudi  vnos  fosforja iz tal. 

TEHNOLOGIJA  
AKTIVNE PREHRANE 
Optimizacija razvoja korenin

FORMULACIJA S KISLIM pH
Kisla pH formulacija temelji na kompleksu organskega 
pufra - rezultat razvoja Agronutrition-a -  ki omogoča:
• Znižanje pH v škropilnici
• Da se kalcijeve soli ne obarjajo
• Odlično kompatibilnost s fitofarmacevtskimi sredstvi

Formulacija s kislim pH omogoča hiter in optimalen vnos 
hranil v rastline. Posledično je rastlinam omogočena 
odlična absorbcija hranil, rastline izkoristijo hranila skoraj 
100%.

POMANJKANJE FOSFORJA
Okoliščine tveganja
• Suša
• Nizke temperature, ki omejujejo aktivnost korenin
• Zbita, slabo strukturirana ali slabo drenirana tla

• Tla s kislim (peščena) ali alkalnim pH
• Tla z visoko sposobnostjo adsorpcije (> 90%)
• Tla z nizkimi zalogami P2O5 (< 0.1 mg/kg)
• Tla  z nizko vsebnostjo 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.
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PROGRAMI VARSTVA

KROMPIR  136
VINSKA TRTA 138
PEČKARJI	 140
KOŠČIČARJI	 142
KORUZA 144
ŽITO	 146
OLJNA	OGRŠČICA	 148
HMELJ	 150

Pripravki se pri različnih pogojih, 
bodisi vremenu ali razvojni fazi kulture 

ali škodljivih organizmov, obnašajo 
različno.

Pravočasna uporaba pripravkov 
optimizira učinkovitost.
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HERBICIDI FUNGICIDI INSEKTICIDI OSTALO GNOJILA

BOLEZNI SEMENA 
PLEVEL

ZAČETNA	
ŠKROPLJENJA

HITRA RAST CIME
CVETENJE	IN	ZGODNJA	ZAŠČITA	

GOMOLJEV
ZAŠČITA	GOMOLJEV

Priporočilo je orientacijske narave.
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

STARMAX Zn AZO-SPEED

                          HI-WETT

TEPPEKI

FUSILADE MAX

PROMAN
CHANON
SINOPIA

CLOMATE
BELOUKHA

ZAFTRA

DIFCOR

                           CYMBAL

RANMAN TOP

SHIRLANSHIRLAN

MONCUT

KROMPIR
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VINSKA TRTA

HERBICIDI FUNGICIDI INSEKTICIDI OSTALO GNOJILA Priporočilo je orientacijske narave.
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

*v postopku registracije

BORACTIV

AZO-SPEED AZO-SPEED

BORACTIV

                                 HI-WETT

OVITEX

BELOUKHA

CHIKARA

                                    FUSILADE MAX

VINTEC ZENBY

KUSABI

DIFCOR

VIDERYO F

VALIS F VALIS PLUS*

KOCIDE 2000

TWINGO

MILDICUT

KOCIDE 2000

CYMBAL
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HERBICIDI FUNGICIDI INSEKTICIDI OSTALO GNOJILA Priporočilo je orientacijske narave.
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

*v postopku registracije

BORACTIV

AZO-SPEED AZO-SPEED

                           HI-WETT

                        FUSILADE MAX

TEPPEKI

MILBEKNOCK

SHIRUDO

OVITEX

DIFOL

                                           ALCOBAN

                                       DIFCOR

POMAX

STAMPA*

PEČKARJI
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HERBICIDI FUNGICIDI INSEKTICIDI OSTALO GNOJILA Priporočilo je orientacijske narave.
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

BORACTIV

AZO-SPEED AZO-SPEED

                            HI-WETT

                             FUSILADE MAX

TEPPEKI

OVITEX

ZENBY

KOŠČIČARJI
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KORUZA

HERBICIDI FUNGICIDI INSEKTICIDI OSTALO GNOJILA Priporočilo je orientacijske narave.
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

       STARMAX Zn

       AZO-SPEED

                       HI-WETT

                        BOTIGA

MOTIVELL EXTRA 6 OD

                                    KAMBA

                     TEMSA

MOTIVELL EXTRA 6 OD Corn Pack
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HERBICIDI FUNGICIDI INSEKTICIDI OSTALO GNOJILA Priporočilo je orientacijske narave.
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

*zgodnja rabaTeppekija samo v ozimnem ječmenu

AZO-SPEED

                         HI-WETT

TEPPEKITEPPEKI*

FLUROSTAR SUPER

FLUROSTAR 200

ZAFTRA

SIRENA

BOUNTY

PROTENDO

DIFEND EXTRA

ŽITO
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OLJNA OGRŠČICA

HERBICIDI FUNGICIDI INSEKTICIDI OSTALO GNOJILA Priporočilo je orientacijske narave.
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

*reguliranje rasti

STARMAX ZN

BORACTIV

AZO-SPEEDAZO-SPEED

HI-WETT

FUSILADE SUPER

BELOUKHA
RAPSANRAPSAN

CLOMATE

ZENBY

ZAFTRA

BOUNTY*

                    PROTENDO

SIRENA

BOUNTY
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HERBICIDI FUNGICIDI INSEKTICIDI OSTALO GNOJILA Priporočilo je orientacijske narave.
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

HI-WETT

TEPPEKI

MILBEKNOCK

BELOUKHA

ZAFTRA

HMELJ
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PREGLEDNICA REGISTRACIJ FFS PO     KULTURAH ALI SKUPINAH  KULTUR 

*v postopku registracije

AGRUMI
OVITEX

BUČE
CLOMATE 
FUSILADE MAX
ZAFTRA AZT 250 SC 
TEPPEKI

ČEBULA
FUSILADE MAX 
LENTAGRAN WP 
ZAFTRA AZT 250 SC

DRUGE POLJŠČINE
FUSILADE MAX K
KAMBA 480 SL 
BOUNTY 
DIFCOR 250 EC 
ZENBY

DRUGE SADNE VRSTE
FUSILADE MAX 
OVITEX

DRUGE STROČNICE
CHANON 
FUSILADE MAX 
PROMAN
ZAFTRA AZT 250 SC

DRUGE VRTNINE
FRESCO 
FUSILADE MAX 
LENTAGRAN WP 
RAPSAN 500 SC
DIFCOR 250 EC
KOCIDE 2000 
RANMAN TOP 
ZAFTRA AZT 250 SC 
ZENBY
TEPPEKI

FIŽOL
CHANON 
CLOMATE 
FRESCO 
FUSILADE MAX
ZAFTRA AZT 250 SC

GRAH
CHANON 
CLOMATE 
FUSILADE MAX
ZAFTRA AZT 250 SC 
TEPPEKI

HMELJ
BELOUKHA
ZAFTRA AZT 250 SC 
MILBEKNOCK 
TEPPEKI

HRUŠKA, JABLANA
FUSILADE MAX 
ALCOBAN
DIFOL 
KOCIDE 2000 
POMAX 
STAMPA* 
MILBEKNOCK 
OVITEX 
SHIRUDO 
TEPPEKI

JAGODE
ZAFTRA AZT 250 SC 
ZENBY 
MILBEKNOCK

JAGODIČEVJE
OVITEX

KAPUSNICE
LENTAGRAN WP 
RAPSAN 500 SC 
ZAFTRA AZT 250 SC

KORENJE
CLOMATE 
FRESCO 
FUSILADE MAX
ZAFTRA AZT 250 SC

KORUZA
BOTIGA 
KAMBA 480 SL
MOTIVELL EXTRA 6 OD 
TEMSA SC

KOŠČIČARJI 
FUSILADE MAX 
ZENBY 
OVITEX 
TEPPEKI

KROMPIR
BELOUKHA 
CHANON 
CLOMATE 
FUSILADE MAX 
PROMAN 
SINOPIA 
CYMBAL
DIFCOR 250 EC 
MONCUT 
RANMAN TOP 
SHIRLAN 500 SC
ZAFTRA AZT 250 SC 
OVITEX
TEPPEKI

KUMARE
RANMAN TOP 
ZAFTRA AZT 250 SC 
TEPPEKI

OKRASNE RASTLINE
FRESCO 
RAPSAN 500 SC
DIFCOR 250 EC 
MONCUT 
RANMAN TOP 
MILBEKNOCK 
OVITEX

OLJNA OGRŠČICA
CLOMATE 
FUSILADE MAX 
RAPSAN 500 SC 
BOUNTY
PROTENDO 300 EC 
SIRENA
ZAFTRA AZT 250 
ZENBY

PAPRIKA
ZAFTRA AZT 250 SC 
TEPPEKI
PARADIŽNIK
KOCIDE 2000 
ZAFTRA AZT 250 SC

POR
FUSILADE MAX 
LENTAGRAN WP 
RAPSAN 500 SC 
ZAFTRA AZT 250 SC 
TEPPEKI

SOJA
CHANON 
CLOMATE 
PROMAN

SOLATA
ZAFTRA AZT 250 SC 
ZENBY

SONČNICE
CHANON 
FUSILADE MAX 
PROMAN

ŠPARGLJI 
FRESCO 
LENTAGRAN WP 
DIFCOR 250 EC
ZAFTRA AZT 250 SC

TRAVINJE
FLUROSTAR 200 
MOXA

VINSKA TRTA
BELOUKHA 
CHIKARA 25 WG 
FUSILADE MAX 
CYMBAL 
DIFCOR 250 EC
KOCIDE 2000 
KUSABI 
MILDICUT 
TWINGO 
VALIS F
VALIS PLUS* 
VIDERYO F 
VINTEC 
ZENBY 
OVITEX

ZELIŠČA
FRESCO 
FUSILADE MAX 
DIFCOR 250 EC
ZAFTRA AZT 250 SC 
ZENBY

ŽITO
FLUROSTAR 200 
FLUROSTAR SUPER 
BOUNTY
DIFEND EXTRA 
PROTENDO 300 EC 
SIRENA
ZAFTRA AZT 250 SC 
TEPPEKI
MOXA

HERBICIDI       FUNGICIDI             INSEKTICIDI               OSTALO
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Beležke: Beležke:
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Beležke: Beležke:
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Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška
GSM: 051 354 767

Zahodna, južna in JV Slovenija
GSM: 031 459 500

Štajerska in vzhodna Slovenija
GSM: 031 239 720

STROKOVNO TEHNIČNA 
PODPORA
(kontaktne številke po regijah)


