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Po cvetenju trte se intenzivni vegetativni razvoj umiri. Začnejo se rzvijati grozdne jagode, ki
zahtevajo varstvo s sredstvi, ki se dobro in enakomerno razporedijo po jagodah ter so čim manj
podvržena izpiranju z dežjem. Seveda je pomembno, da sredstva dobro varujejo listje vinske trte,
kjer pa je pomembno tudi, da se sredstva premeščajo translaminarno (varstvo spodnjih delov
listja), sistemično ali lokosistemično ter da imajo tudi sporocidno delovanje na peronosporo.
Glavni cilj v obdobju od konca cvetenja do zapiranja grozdov sta peronospora in oidij, je pa to
tudi obdobje, ko se povečuje nevarnost za sivo plesen. Običajno za zgodnejše varstvo proti sivi
plesni zadoščajo sredstva s stranskim delovanjem na sivo plesen, specifične pripravke za sivo
plesen pa se uporabi pred zapiranjem grozdov.

 

Peronospora vinske trte

Po cvetenju najprej uporabite MILDICUT v bloku 2-3 škropljenj, ki mu sledi blok škropljenj z
VIDERYO F. Oba pripravka vsebujeta ciazofamid; kontinuirano škropljenje s ciazofamidom preko
celotne sezone na grozdih ustvarja čvrst neizpirljiv depozit ciazofamida, ki omogoča dolgotrajno
odlično preventivno zaščito grozdov. Ciazofamid je aktivna snov, ki se lahko uporablja z
največjim številom škropljenj v sezoni, MILDICUT 8X ter VIDERYO F 6X!
MILDICUT in VIDERYO F delujeta preventivno, V primeru, da je potrebno zagotoviti kurativnost
se dodaja CYMBAL, ki ima 2 dni kurativnega delovanja.

 

Fungicd ustvarjen
za vinsko trto

 Vsebuje ciazofamid in di Na fosfonat

CIAZOFAMID

Edinstven mehanizem delovanja
Se ne izpira z dežjem
Povsem specifičen način premeščanja, zato
varuje novi prirast 
Deluje sporocidno
najmanj 2 dni daljše delovanje kot drugi fungicidi

https://email.belchim.si/x/?S7Y1.J9ra2hh_r8IyMrJT7ZNzU3MzNFLSs1JzsjM1SvOBAAA84&Z=2019753665&X
https://belchim.si/
https://belchim.webpower.eu/#
https://belchim.si/pdf/Leaflet/Plakat_trta_SI.pdf
https://belchim.webpower.eu/#
https://belchim.webpower.eu/#
https://belchim.webpower.eu/#
https://belchim.webpower.eu/#
https://belchim.webpower.eu/#
https://belchim.webpower.eu/#
https://belchim.webpower.eu/#
https://belchim.webpower.eu/#
https://belchim.webpower.eu/#
https://belchim.si/


Več za MILDICUT

Več za VIDERYO F

 DI Na FOSFONAT

Pripada isti skupini kot fosetil-AL, praktično enake lastnosti kot fosetil-AL
Pravi sistemik: bazipetalno in akropetalno

Zaščita novega prirasta
Preventivno delovanje na peronosporo vinske trte
Jača obrambni mehanizem rastline
 

PREDNOSTI IN NAČIN UPORABE MILDICUTA

Omogoča sestavo enostavnega in predvidljivega programa varstva proti peronospori
Praktično neodvisen od vremenskih razmer

daljši intervali
dolgo delovanje
manjše število škropljenj

Izjemna srobustnost depozita ciazofamida na grozdnih jagodah
Zagotovljeni pridelki in kakovost vinskega in namiznega grozdja

Visoka ekonomičnost

UPORABA:

Škropljenje polnega habitusa, vse šobe odprte: 3-4 l/ha
Pri zgodnjih škropljenjih oz., ko se šobe zapirajo, je odmerek lahko nižji: od 2-3 l/ha
Interval med škropljenji je odvisen tudi od odmerka:

3 l/ha     10 dni v vseh razmerah
3,5 l/ha  12 dni v vseh razmerah
4 l/ha     14 dni v vseh razmerah 

Priporočilo kadar je zaželena kurativa:
3 l/ha MILDICUT + 0,25 l/ha CYMBAL

 

IZJEMNA MOČ DVEH
AKTIVNIH SNOVI
(ciazofamid + folpet)

 Kombinacija, ki nudi polno zanesljivost

Dve aktivni snovi: ciazofamid in folpet
izjemno preventivno delovanje na peronosporo
sporocidno delovanje ciazofamida
retroaktivno oz. kurativno delovanje 12-24 ur

Velika odpornost proti izpiranju z dežjem
Ciazofamid fiksira folpet na listno površino
Folpet v VIDERYU F se težje izpira z dežjem kot
iz standardnih formulacij čistega folpeta

VIDERYO F difundira v okolico mesta aplikacije. Varuje
tudi dele, ki niso bili pokriti, podobno kot lokosistemiki!
Popolno orodje za obvladovanje odpornosti
peronospore
Folpet ima koristno delovanje na sivo plesen!

 UPORABA

Odmerek:  2,5 L/ha
V primeru izrazito kurativnih situacij dodajte:

CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha
Maksimalni interval med škropljenji 10-12 dni
VIDERYO F je izjemno robusten in fleksibilen pripravek, orodje za najtežje situacije tudi
kasneje v vegetaciji, saj se lahko v eni sezoni uporabi do 6 X  .

 

https://belchim.si/pdf/Leaflet/2022-Mildicut_SI.pdf
https://belchim.si/pdf/Leaflet/2022-VIDERYO_F_SI.pdf


Več za DIFCOR

Več za KUSABI

Oidij

Oidij je vsekakor potrebno zatirati na preventivni način! V situacijah, ko so simptomi že jasno
vidni, je za uspešno zatiranje oidija že prepozno.Ob vsakem škropljenju je primerna uporaba
žveplenih pripravkov, medtem ko je priporočilo Belchima za uporabo specifičnih pripravkov za
oidij najprej 2 škropljenji z DIFCORJEM, ki mu sledi blok škjropljenj s KUSABIJEM.

PRIPOROČILO

2 škropljenji: DIFCOR 0,12 L/ha
Prva uporaba DIFCORJA nekje od 5 listov naprej

Škropljenju z DIFCORJEM sledi blok škropljenj s KUSABIJEM
Odmerk: KUSABI 0,3 L/ha
KUSABI ima dobro stransko delovanje na sivo plesen.(največ do 60%
učinkovitost). V času po cvetenju ob sočasni uporabi KUSABIJA in folpeta (npr.
VIDERYO F) običajno to povsem zadostuje za varstvo pred sivo plesnijo in ni
potrebna uporaba specifičnih botriticidov.

 

 

https://belchim.si/pdf/Leaflet/2022-Difcor_SI.pdf
https://belchim.si/pdf/Leaflet/2022-Kusabi_SI.pdf


Več za ZENBY

ZENBY - video o načinu delovanja

Siva plesen

Zares uspešno varstvo pred sivo plesnijo je predvsem preventivno škropljenje. Tik pred
zapiranjem grozdov priporočamo prvo uporabo specifičnega botriticida ZENBY.
ZENBY vsebuje izofetamid, najnovejšo izjemno učinkovito aktivno snov iz skupine SDHI
fungicidov in se od drugih SDHI fungicidov razlikuje po fleksibilni molekulski strukturi, ki omogoča
ustrezno vezavo na encime bolezni, tako da deluje tudi na soje sive plesni na katere so drugi
SDHI fungicidi odporni. 

ZENBY - NAJPOMEMBNEJŠE LASTNOSTI

Fleksibilna struktura molekule (majnša nevarnost za nastanek odpornosti)
Delovanje na sve razvojne stadije sive plesni
Deluje tudi kurativno
Translaminarnost
Dobra odpornost za izpiranje z dežjem
Dolgo delovanje. Ob preventivni uporabi varuje grozdne jagode 4 tedne.
Prilagodljivost glede časa uporabe (A, B, C, D)
ZENBY je bil v Španiji, Italiji in Franciji prizkušan na oidij. Že v odmerku 0,25 l/ha ima zelo
dobro delovanje, v odmerku 1-1,5 l/ha (odmerek za sivo plesen) pa ima najmanj
enakovredno kot najboljši specialni fungicidi za oidij.

Kadar se škropi z ZENBY-jem je zagotovljeno odlično delovanje proti oidiju.
ZENBY se za varstvo pred oidijem lahko meša z žveplom.
ZENBY zelo dobro deluje tudi na črno gnilobo

PRIPOROČILO

Škropljenje pred zapiranjem grozdov
Odmerek: ZENBY 1,2 - 1,5 L/ha
(odmerek prilagoditi pričakovani nevarnosti za razvoj bolezni)

Pri škropljenju v cono grozdja ZENBY 0,7 - 0,8 L/ha
ZENBY uporabite 1X v sezoni (izjemoma do 2X kadar se z botriticidi škropi najmanj 3X) v
alternaciji z botriticidi z drugim mehanizmom delovanja.

 

 

Optimizacija delovanja
 

https://belchim.si/pdf/Leaflet/2022-ZENBY_SI.pdf
https://youtu.be/4QEF9k4cXMk


Več za HI-WETT

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

 

Dodajte HI-WETT

Učinkovitost in zanesljivost delovanja zgoraj
navedenih priporočil 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 L/ha
poraba vode 250-500 L/ha 0,15 L/ha
poraba vode nad 500 L/ha 0,2 L/ha

 

Vaš Belchim

Za več podrobnosti obiščite našo spletno stran:

Belchimova spletna stran

 

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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