
Izkušnje pridelovalcev kažejo, da je pri nas najbolj primeren čas za varstvo pred sivo plesnijo z
najboljšimi botriticidi v času zapiranja grozdov ter nato najkasneje 3 tedne pred zorenjem. Kljub
temu, da imajo pridelovalci občutek, da je na tržišču veliko botriticidov, je dejstvo, da se v zadnjih
20 letih uporabljajo praktično ene in iste aktivne snovi. To je z vidika anti rezistentne strategije
tvegano, saj občutljivost sive plesni na ta sredstva upada, zato je toliko bolj pomembno, da se
uporabi nova aktivna snov izofetamid, pripravek ZENBY.

 

ZENBY je najnovejši botriticid specifičnih lastnosti, ki ga bistveno razlikujejo od obstoječih rešitev.
Posledično kaže odlično biološko delovanje in ekonomičnost.

 

 
IZOFETAMID
Najnovejši SDHI botriticid s specifično strukturo
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ZENBY - video o mehanizmu
delovanja

ZENBY vsebuje najnovejšo aktivno snov iz
skupine SDHI - izofetamid. 
Večina SDHI fungicidov na specifičnem
mestu odločilnem za vezavo na ciljno mesto
za biološko delovanje (SDH encim) vsebuje
togo vezno skupino, ki preprečuje ustrezno
povezavo aktivne snovi pri rezistentnih
oblikah sive plesni. Posledično ti soji vse bolj
prevladujejo, delovanje takšnih fungicidov pa
se zmanjšuje oziroma izostane.
Izofetamid na omenjenem ključnem mestu
vsebuje fleksibilno vezno skupino. Le-to
omogoča ustrezno vezavo na SDH encim,
delovanje na sivo plesen pa je dobro tudi na
soje sive plesni, ki so odporni na druge
fungicide iz skupine SDHI. Rezultat je
odlično in zanesljivo delovanje na sivo
plesen.

 

 
ZENBY deluje na vse razvojne faze sive plesni!

 

https://youtu.be/4QEF9k4cXMk


ZENBY deluje na vse ključne razvojne faze
sive plesni. Med fungicidi za zatiranje sive
plesni ga odlikuje tudi kurativno delovanje na
zgodnje faze okužb s sivo plesnijo.

V programu varstva proti sivi plesni se ga
lahko uporabi v vseh fazah razvoja vinske
trte, ko se običajno zatira sivo plesen (A, B,
C, D).

Je zelo odporen za izpiranje z dežjem.

Deluje dolgo, učinkovitost je vedno
nadstandardna v primerjavi z uveljavljenimi
botriticidi. Ob preventivni uporabi varuje
grozdne jagode do 4 tedne. Predstavlja novi
vodilni standard v glavnih vinorodnih
državah v EU.

 

 

ZENBY odlično deluje na oidij in črno gnilobo
 



Več o ZENBY-ju

ZENBY so v Španiji, Italiji in Franciji obširno
preizkušali za oidij in črno gnilobo:

Že v odmerku 0,25 L/ha ima dobro
delovanje na oidij, v odmerku 1,5 L/ha
(odmerek za sivo plesen) je najmanj
enakovreden kot najboljši specialni
fungicidi za oidij.
Kadar se škropi z ZENBY-jem je
zagotovljeno odlično delovanje proti
oidiju. ZENBY je praktično lahko del
programa za varstvo pred oidijem,
prednost je, da ima drugačen
mehanizem delovanja kot drugi
fungicidi za oidij, kar je izredno
pomembno za preprečevanje
nastanka odpornosti.
ZENBY se za varstvo pred oidijem
lahko meša z žveplom.
ZENBY zelo dobro deluje tudi na črno
gnilobo

 

PRIPOROČILO ZA UPORABO
 

ZENBY 1,5 L/ha + HI-WETT 0,1-0,2 L/ha
Pri škropljenju v cono grozdja je odmerek
ZENBY-ja 0,8-1 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. Karenca: 21 dni.

Oprijemljivost in zadrževanje fungicidne
prevleke na grozdnih jagodah je zelo
problematična. Zato je uporaba močila z
botriticidi izjemno pomembna. HI-WETT je
povsem specifično močilo, ki izjemno
povečuje zanesljivost in učinkovitost
botriticidov.

 

 

https://belchim.si/pdf/Leaflet/2021-ZENBY_SI_za_WEB.pdf


Več o HI-WETT-u
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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

 

HI-WETT

Močilo HI-WETT omogoča odlično
omočevanje, zadrževanje škropilne brozge
na jagodah in listu ter zmanjšuje zanašanje
oz. drift. Posledično je učinkovitost, ne glede
na vremenske pogoje, bolj zanesljiva in
izboljšana. Lahko se uporabijo manjše
količine vode, 10-20% zmanjšani odmerki pa
v povprečju dajejo enake učinkovitosti kot
škropljenja brez dodajanja močila HI-WETT.

 

 
Vaš Belchim

Obiščite našo spletno 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.

 
© 2021 Vse pravice zadržane.
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