
Več o Ovitexu

Obeti za letošnjo sezono v sadjarstvu so ugodni. Hladnejše vreme v zadnjem času je dober obet,
da v sadjarstvu ne bo problemov s pozebami v nasadih, kjer je vegetacija prezgodnja in s tem
nevarnost za pozebe velika. Zato je še kako pomembno, da sadjarji dobro razmislijo o ukrepih
varstva in da z ustreznim ukrepanjem čim bolje izkoristijo rodni potencial ter zagotovijo
kakovostno sadje.

 

 Uporabite Ovitex - parafinsko olje

Zgodnje škropljenje s parafinskim oljem je zelo pomembno za
zmanjšanje številnih prezimitvenih oblik škodljivcev v sadnih
vrstah, saj močno zmanjšuje razmnožitveni potencial številnih
škodljivcev od samega začetka ter s tem omogoča bistveno lažje
obvladovanje le-teh v vegetacijski sezoni. 
OVITEX je visoko kakovostno parafinsko olje, ki deluje kontaktno
in ustvarja nestrupen film. Škodljivce prekrije s tanko, nepredušno
prevleko in tako ustavi pretok kisika (zadušitev). Deluje na gibljive
in negibljive oblike škodljivcev, vključno z jajčeci in ličinkami.
Registriran je praktično za vse sadne vrste, vključno oljko, in. se
lahko uporablja v ekološki pridelavi !

 

 Zgodnja uporaba bakra

Bakreni pripravki se uporabljajo v skoraj vseh kulturah. Med najpomembnejšimi kulturami so
večinoma sadne vrste. Baker ima širok spekter delovanja, zlasti na glive plesnivke in tudi druge
bolezni, npr. škrlup, ter na bakterioze. Bakreni pripravki delujejo nespecifično, na večih mestih
metabolizma, zato, za razliko od organskih fungicidov, ni tveganja za nastanek odpornosti
bolezni.  Belchim letos prvič ponuja baker visoke kakovosti KOCIDE 2000..
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.
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Več o pripravku KOCIDE 2000

Več o Difcorju

Več o Alcobanu

Več o Shirudu

Več o Milbeknocku

 

 

Kako naprej?

Že zdaj razmišljajte kakšne ukrepe boste opravili, ko
bo vegetacija v polnem toku. Belchim ima rešitve za
večino ključnih problemov v sadjarstvu. Spodaj je
nekaj ključnih informacij in napotil za naše pripravke.

 

ŠKRLUP
 Difcor in Alcoban vsebujeta ključni učinkovini za zatiranje škrlupa v pečkatem sadju,

difenokonazol, ki je najpomembnejši sistemični in kurativni triazol proti škrlupu, ter preventivni
fugicid ditianon, ki je daleč najbolj uporabljana učinkovina proti škrlupu.
Na samem začetku sezone ima pomemben prispevek pri zatiranju škrlupa baker - Kocide.
Kasneje, ko se začne program s fungicidi specifičnimi za škrlup, zaradi kurativnega delovanja
priporočamo najprej uporabo Difcor-ja, ki mu sledi Alcoban. Nato ta dva pripravka lahko
alternirata, ob veliki nevarnosti za škrlup pa se lahko uporabita skupaj.

 

 

 
 

PRŠICE
 SHIRUDO in MILBEKNOCK sta vrhunska akaricida z različnim mehanizmom delovanja in sta

zato odlična partnerja v programu zatiranja pršic, z njunim alterniranjem v programu je nevarnost
za pojav odpornosti pršic močno zmanjšana.  SHIRUDO in MILBEKNOCK imata zelo dober
“knock down” učinek, pri SHIRUDU malo močneje izraženo, zato v programu priporočamo najprej
uporabo SHIRUDA. MILBEKNOCK in SHIRUDO imata zelo dolgo delovanje in sta učinkovita
prav na vse razvojne faze pršic, vključno jajčeca.
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Več o Teppekiju

Več o Pomaxu

Več o Zenbyju

 

 

UŠI
 TEPPEKI je danes, ko neonikotinoidi niso več na voljo, daleč najbolj pomemben aficid. Odlikujejo

ga:

edini aficid s takšnim mehanizmom delovanja
deluje sistemično in translaminarno
ima odlično učinkovitost na najširši spekter uši ter zelo dolgo delovanje
visoke temperature in svetloba ne zmanjšujejo njegove učinkovitosti
je zelo varen za koristne insekte in čebele

TEPPEKI se lahko uporablja tako v pečkatem kot koščičastem sadju. Prvo škropljenje se
priporoča tik pred cvetenjem, četudi uši še niso prisotne, saj njegovo dolgo delovanje preprečuje
možno prerazmnožitev uši v času cvetenja, ko uporaba insekticidov ni dovoljena, zato je zatiranje
uši kasneje veliko lažje. TEPPEKI se nato lahko v pečkatem sadju uporabi še dvakrat (skupaj
trikrat v sezoni) ter v koščičastem sadju še enkrat (skupaj dvakrat v sezoni).

 

 
 

SKLADIŠČNE BOLEZNI
 POMAX vsebuje dve izjemno učinkoviti aktivni snovi za varstvo pred skladiščnimi boleznimi

jabolk in hrušk. Izjemna učinkovitost in delovanje na najširši spekter skladiščnih bolezni bistveno
razlikujeta POMAX od drugih sredstev za ta namen. 
Škropiti najbolj zgodaj 6 tednov pred obiranjem, najbolj priporočljivo je dvakratno škropljenje: 12
dni in 7 dni pred obiranjem. 

 

 
 

CVETNA MONILIJA KOŠČIČARJEV
 ZENBY je najnovejši fungicid širokega spektra iz skupine SDHI. Posebna prilagodljiva struktura

molekule, za razliko od drugih SDHI fungicidov, omogoča dobro delovanje tudi na odporne soje
bolezni. 
Ima izjemno delovanje na cvetno monilijo v koščičarjih. Škropi se preventivno v času cvetenja,
dovoljena je ena aplikacija.

 

 
 

FOLIARNA PREHRANA
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V letošnjem letu prvič nudimo nekatera ključna foliarna hranila največjega francoskega
proizvajalca visoko kakovostnih specialnih gnojil AGRONUTRITION . 

BORACTIV
Edinstven proizvod na trgu, ki omogoča istočasno oskrbo s koncentriranimi borom, molibdenom
in magnezijem v stabilni in topni obliki. BORACTIV je v sadjarstvu pomemben predvsem zaradi
stimuliranja rasti in cvetenja, kar zagotavlja zanesljiv in kakovosten pridelek.
Rastline hranila v BORACTIV-u sprejemajo veliko bolje kot iz tal (razlika je še posebno velika na
karbonatnih in/ali lahkih tleh). BORACTIV je kompatibilen s fitofarmacevtskimi sredstvi => vse v
enem prehodu, prihranek v času.
Dovoljena uporaba v organski proizvodnji.

UPORABA V SADJARSTVU:
3 aplikacije pred cvetenjem in 1 aplikacija po cvetenju v odmerku 2,5 L/ha

AZO-SPEED
je specialno dušično foliarno gnojilo z lignosulfonati ter žveplom in magnezijem. Gnojilo vsebuje
dušik v dveh oblikah:

Rastlina najprej porablja dušik iz uree (66%) => hitra dostopnost.
Urea formaldehid (33%) se sprošča postopoma => prehrana na dolgi rok (več tednov).

Lignosulfonati, ki jih vsebuje AZO-SPEED, zaradi svojih kelatnih in pomlajevalnih lastnosti
izboljšujejo absorpcijo hranil preko listja, zmanjšujejo tveganje za listne ožige in preprečujejo
nastanek kristaliziranih ostankov, ki povzročajo izgube hranil. Vnos dušika v rastlino je praktično
100%, zato lahko uporabite bistveno nižje odmerke v primerjavi z gnojili brez lignosulfonatov,
oziroma lahko popolnoma zanesljivo dozirate potrebne količine dušika.

UPORABA V SADJARSTVU:

1 aplikacija pred cvetenjem in/ali 1 aplikacija v fazi odpadanja cvetnih listov v odmerku 5-
10 L/ha
1 aplikacija po obiranju, pred odpadanjem listja v odmerku 5-10 L/ha

 



Več o Boractivu

Več o Azo-Speedu

Azo-Speed in lignosulfonati

AGRONUTRITION

Mag. Anton Gošnik Mitja Brežnik
Vodja BCP SI in ključni kupci Področni vodja prodaje

051 262 209 Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška

anton.gosnik@belchim.com 051 354 767

 mitja.breznik@belchim.com

Mitja Törnar  

Področni vodja prodaje Alma Flac
Štajerska in vzhodna Slovenija Vodja logistike

031 239 720 031 459 555

mitja.tornar@belchim.com alma.flac@belchim.com

  

Vasja Hafner Polona Petejan  

Vodja marketinga Področni vodja prodaje  

+385 91 4166 555 Zahodna, južna in JV Slovenija  

Vasja.hafner@belchim.com 031 459 500

 polona.petejan@belchim.com

 

 

 

 

 

 
Vaš Belchim

Za podrobnejše informacije o našem podjetju in pripravkih s klikom na spodnji gumb vstopite na
našo spletno stran.

Spletna stran BELCHIM Slovenija

 

Kontakti:

 

 

 
Ta mail je bil poslan:  user@example.com

 
Spremljajte nas na: 

 

            
 

Prijavi se   /   Uredi podatke   /   Posreduj   /   Odjava
 

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo
pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev.

Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.
 

© 2022 Vse pravice zadržane.
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