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Уважаеми партньори, колеги и приятели,
Суммит Агро, като част от една от най-големите японски корпорации
Сумитомо Корпорейшън е на българския пазар от дълги години, през които се доказа
като компания с традиции, авторитет и коректност. Основната задача на екипа
на Суммит Агро е да работи ефективно и професионално, за да е максимално полезен
и да спомага ежедневно реализиране целите на земеделските стопани.
Предимството на Суммит Агро е, че в реално време може да актуализира
продуктовта си листа. Компанията предлага широка гама от качествени продукти
за растителна защита, торове и семена произведени от водещи фирми отговарящи
на европейските стандарти за качество и удовлетворяващи нуждите на българския потребител.
Суммит Агро осигурява иновативни решения, все по-богата гама от продукти,
по-лесен достъп до тях и конкурентни цени.
Благодарение на общите ни усилия ще имаме много съвместни успехи и професионално израстване!
Благодаря Ви!
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ЕРГОН ВГ
СЕЛЕКТИВЕН, СИСТЕМЕН, СУЛФОНИЛУРЕЕН ХЕРБИЦИД
ЗА КОНТРОЛ НА ЕДНОГОДИШНИ ШИРОКОЛИСТНИ
ПЛЕВЕЛИ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ

КОНТРОЛА ПРЕДИ ТРЕТИТАНЕ

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
¦

¦

1

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

68 г/кг метсулфурон-метил +
682 г/кг тифенсулфурон-метил

ВГ - вододиспергируеми гранули

¦

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

ДОЗА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

¦
¦

пшеница, тритикале и ръж

зимен ечемик

5 - 9 г/дка

5 - 6 г/дка

пролетен ечемик

BBCH 13-39 (3-ти лист до флагов лист
на житните култури и от котиледони
до 6-ти лист на плевелите) с 10 - 40
л/дка работен разтвор

6 г/дка

¦

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ЕРГОН ВГ е силно активен хербицид от групата на сулфонилуреите, с листно и почвено действие срещу широк
спектър от широколистни плевели. Механизмът на действие включва инхибирането на ензима ацетолактат синтаза
(ALS), необходим за синтеза на незаменимите аминокиселини левцин, изолевцин и валин.
Комбинацията от двете активни вещества допринася за повишаване на ефикасността и разширяване спектъра на
контролираните плевели.
Оптимален ефект се постига, когато плевелите са в ранен етап на развитие и в активен растеж.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
СИЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ Врабчови чревца (Stelaria media)
¦ Щир хибриден (Amaranthus hybridus)
¦ Щир светъл (Amaranthus lividus)
¦
Щир обикновен (Amaranthus retroexus)
¦ Огнивче обикновено (Anagallis arvensis)
¦ Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
¦ Див морков (Daucus carota)
¦ Бударица жълта (Galeopsis ladanum)
¦ Бударица петниста (Galeopsis tetrahit)
¦ Здравец насеченолистен (Geranium dissectum)
¦ Мъртва коприва стъблообхватна (Lamium amplexicaule)

¦

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Мъртва коприва червена (Lamium purpureum)
Лайка (Matricaria chamomilla)
Коронеста лайкучка (Matricaria perforata)
Незабравка полска (Myosotis arvensis)
Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
Спореж обикновен (Senecio vulgaris)
Синап полски (Sinapsis arvensis)
Кострец градински (Sonchus oleraceus)
Звездица (Stellaria media)
Попова лъжичка (Thlaspi arvense)
Теменуга полска (Viola arvensis)
Полски мак (Papaver rhoeas)
Рапица – самосевки (Brassica napus)
Слънчоглед – самосевки (Helianthus annus)

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
Бяла лобода (Chenopodium album)
Лобода разстлана (Atriplex patula)
Куча лобода хибридна (Chenopodium hybridum)
Сладък бурен (Chenopodium polyspermum)
Струпейник (Chenopodium vulvaria)
Лепка обикновена (Galium aparine)
Паламида (Cirsium arvense)
Мента полска (Mentha arvensis)
Пача трева (Polygonum aviculare)
Фасулче (Polygonum convolvulus)
Пипериче лападоволистно (Polygonum lapathifolium)
Пипериче прасковолистно (Polygonum persicaria)
Гръцка коприва (Urtica urens)
Глушина птича (Vicia cracca)
Теменуга трицветна (Viola tricolor)

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

¦

¦

ЕРГОН ВГ се прилага в дози от 5 до 9 г/дка според стадия на развитие на културата и плевелите. Да не се
прилага в доза по-висока от 9 г/дка.
При мека пшеница и видове пшеници с висока хлебопекарна сила, дозата се намалява на 6 г/дка при
варовити почви с ниско съдържание на глина.
ЕРГОН ВГ не трябва да се употребява при култури в
стресово състояние причинено от суша, наводнение, ниски температури, нападение от неприятели
или болести, хранителен дефицит или други фактори, затормозяващи развитието на културата.
Не използвайте ЕРГОН ВГ при житни култури, подсяти
с друга широколистна култура.
Да се прилага върху суха растителност (когато се
вдигне росата).
Да се третира при тихо време и без вятър, за да се
избегне отнасянето на хербицида върху съседни
чувствителни широколистни култури (цвекло, грах,
слънчоглед, рапица).
Внимателното почистване на техниката след приложение на продукта е много важно, за да се избегне увреждане на други култури при следващо ползване на пръскачката.
В случай на провал на културата, третирана с
ЕРГОН ВГ, на същата площ след изораване може
да се сее мека пшеница, твърда пшеница или пролетен ечемик.
Да се изчакат 120 дни преди да се сеят или засаждат каквито и да било други култури в случай на провал на културата.

СЛАБО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ Метличина синя полска (Centaurea cyanus)

15 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ

КОНТРОЛА

ЕРГОН ВГ - 6 г/дка

15 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ

ПОСЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ
Есен, следваща култура след житната култура – зърнени култури, фуражни треви, рапица, бакла, зимен
грах, угар на базата на треви, бяла детелина, алена
детелина, лилава детелина, бял синап.
Пролет, следваща култура след житната култура цвекло, протеинов грах, консервен грах, слънчоглед,
царевица, фасул, цикория, картофи, соя, лен, сорго.

EФЕКТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЕРГОН ВГ

ЛЕПКА

УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ Великденче посевно (Veronica agrestis)
¦ Великденче полско (Veronica arvensis)
¦ Великденче бръшлянолистно (Veronica hederifolia)
¦ Великденче персийско (Veronica persica)
¦ Великденче гладколистно (Veronica polita)

2

ОВЧАРСКА ТОРБИЧКА

РАПИЦА САМОСЕВКА

ЕРГОН ВГ - 6 г/дка
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Лайка (Matricaria chamomilla)
Коронеста лайкучка (Matricaria perforata)
Незабравка полска (Myosotis arvensis)
Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
Спореж обикновен (Senecio vulgaris)
Синап полски (Sinapsis arvensis)
Кострец градински (Sonchus oleraceus)
Звездица (Stellaria media)
Попова лъжичка (Thlaspi arvense)
Теменуга полска (Viola arvensis)
Полски мак (Papaver rhoeas)
Рапица – самосевки (Brassica napus)
Слънчоглед – самосевки (Helianthus annus)

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
Бяла лобода (Chenopodium album)
Лобода разстлана (Atriplex patula)
Куча лобода хибридна (Chenopodium hybridum)
Сладък бурен (Chenopodium polyspermum)
Струпейник (Chenopodium vulvaria)
Лепка обикновена (Galium aparine)
Паламида (Cirsium arvense)
Мента полска (Mentha arvensis)
Пача трева (Polygonum aviculare)
Фасулче (Polygonum convolvulus)
Пипериче лападоволистно (Polygonum lapathifolium)
Пипериче прасковолистно (Polygonum persicaria)
Гръцка коприва (Urtica urens)
Глушина птича (Vicia cracca)
Теменуга трицветна (Viola tricolor)

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

¦

¦

ЕРГОН ВГ се прилага в дози от 5 до 9 г/дка според стадия на развитие на културата и плевелите. Да не се
прилага в доза по-висока от 9 г/дка.
При мека пшеница и видове пшеници с висока хлебопекарна сила, дозата се намалява на 6 г/дка при
варовити почви с ниско съдържание на глина.
ЕРГОН ВГ не трябва да се употребява при култури в
стресово състояние причинено от суша, наводнение, ниски температури, нападение от неприятели
или болести, хранителен дефицит или други фактори, затормозяващи развитието на културата.
Не използвайте ЕРГОН ВГ при житни култури, подсяти
с друга широколистна култура.
Да се прилага върху суха растителност (когато се
вдигне росата).
Да се третира при тихо време и без вятър, за да се
избегне отнасянето на хербицида върху съседни
чувствителни широколистни култури (цвекло, грах,
слънчоглед, рапица).
Внимателното почистване на техниката след приложение на продукта е много важно, за да се избегне увреждане на други култури при следващо ползване на пръскачката.
В случай на провал на културата, третирана с
ЕРГОН ВГ, на същата площ след изораване може
да се сее мека пшеница, твърда пшеница или пролетен ечемик.
Да се изчакат 120 дни преди да се сеят или засаждат каквито и да било други култури в случай на провал на културата.

СЛАБО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ Метличина синя полска (Centaurea cyanus)

15 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ

КОНТРОЛА

ЕРГОН ВГ - 6 г/дка

15 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ

ПОСЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ
Есен, следваща култура след житната култура – зърнени култури, фуражни треви, рапица, бакла, зимен
грах, угар на базата на треви, бяла детелина, алена
детелина, лилава детелина, бял синап.
Пролет, следваща култура след житната култура цвекло, протеинов грах, консервен грах, слънчоглед,
царевица, фасул, цикория, картофи, соя, лен, сорго.

EФЕКТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЕРГОН ВГ

ЛЕПКА

УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ Великденче посевно (Veronica agrestis)
¦ Великденче полско (Veronica arvensis)
¦ Великденче бръшлянолистно (Veronica hederifolia)
¦ Великденче персийско (Veronica persica)
¦ Великденче гладколистно (Veronica polita)

2

ОВЧАРСКА ТОРБИЧКА

РАПИЦА САМОСЕВКА

ЕРГОН ВГ - 6 г/дка

3

РОТЕР

БЕЛУРЕ-Т

СЕЛЕКТИВЕН, СИСТЕМЕН, ВЕГЕТАЦИОНЕН
ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ
ПЛЕВЕЛИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ

СИСТЕМЕН, ВЕГЕТАЦИОНЕН ХЕРБИЦИД
ЗА КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
В ЖИТНИ КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

600 г/кг метсулфурон-метил

ВГ - вододиспергируеми гранули

750 г/кг трибенурон-метил

ВГ - вододиспергируеми гранули

УПОТРЕБА

4

УПОТРЕБА

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

пшеница

широколистни плевели,
включително устойчиви на
хормоноподобни
хербициди

от 3-ти лист до края на
братене на културата и фаза
на плевелите 2-4 лист

1 г/дка

пшеница,
ечемик,
тритикале,
ръж и овес

Широколистни плевели

Да не се прилага след
BBCH 39 (флагов лист)

2 г/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
РОТЕР ВГ е селективен, системен, вегетационен хербицид, ефикасен срещу широколистни плевели в т.ч. устойчиви на
хормоноподобни хербициди (2,4-Д) в
житни култури. Прилага се еднократно
през вегетацията.
РОТЕР ВГ се абсорбира предимно от листата и бързо се придвижва към растежните върхове и кореновата система на
чувствителните видове плевели. Блокира
деленето на клетките в точките на нарастване на стъблата и корените. Видим
ефект се проявява след около 5-10 дни и
се изразява в забавяне на растежа, хлороза и некроза, а пълното загиване на
плевелите настъпва до 2-3 седмици. Някои по-устойчиви плевели или чувствителни видове, третирани в по-късни фенофази от развитието им, остават със затормозено развитие, чупливи, вджуджени с хлоротични листа. РОТЕР ВГ е найефикасен, когато се прилага при млади, активно растящи плевели.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
РОТЕР ВГ е много ефикасен, когато се прилага срещу активно растящи плевели.
Да не се третира с РОТЕР ВГ култура, страдаща от стрес вследствие
на засушаване, наводнение, ниски температури, нападение от болести и неприятели, хранителен дефицит и други фактори затормозяващи развитието на културата.
Не се наблюдава фитотоксичност или други директни или индиректни нежелани ефекти, засягащи растенията или растителната продукция при разрешените употреби и дози. Селективен за пшеница.
Дъжд, паднал два часа след третиране не понижава ефекта, поради
бързата абсорбция на продукта от растенията.
Работен разтвор: 20 - 40 л вода/дка. По-голямото количество вода се
прилага, когато културата е в напреднала фаза и плевелите са с поголяма плътност. Работният разтвор трябва да осигури добро покритие на плевелите.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
Врабчови чревца (Stelaria media)
Подрумче (Anthemis spp.)
Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
Лобода (Chenopodium album)
Полска ралица (Delphinium consolida)
Лайка (Matricaria spp.)
Скърбица (Myagrum perfoliatum)
Мъртва коприва (Lamium purpureum)
Врабчово семе (Lithospermum arvensis)
Див мак (Papaver rhoeas)
Фасулче (Polygonum convolvulus)
Полски синап (Sinapis arvensis)
Полска теменуга (Viola arvensis)
Трицветна теменуга (Viola tricolor)

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
Колендро (Bifora radians)
Паламида (Cirsium arvense)
Лепка (Galium aparine)

¦
¦
¦

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 орално за плъх -> 2000 мг/кг

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

БЕЛУРЕ-Т се абсорбира от листата и се предава
чрез възходящите и низходящите проводящи системи към меристемната тъкан, като блокира клетъчното делене. Той действа чрез инхибиране на
ензима ацетолактат синтаза (ALS). БЕЛУРЕ-Т бързо
предизвиква спиране на растежа на чувствителните плевели (предимно широколистни плевели),
които загиват след 3 до 6 седмици. Трибенуронметил принадлежи към групата на сулфонилуреите. Чувствителните широколистни плевели променят цвета си, после прогресивно изсъхват.
БЕЛУРЕ-T е селективен при всички съвременни
сортове твърда и мека пшеница, зимен и пролетен ечемик, тритикале и ръж. Ефикасен е срещу
голям брой широколистни плевели, когато се използва в начална фаза на развитие и активен растеж на плевелите. Чувствителността на плевелите
зависи както от доброто омокряне с работния разтвор така и от условията на средата. Възможно е
плевелите поникнали след третирането да не се
повлияят в пълна степен.

1. Борбата с лепката задължително се извежда с прибавяне
на прилепител. Този плевел е чувствителен в ранни фази на
развитие (7-10 см). При прорастнала лепка дозата на продукта трябва да се завиши.
2. За борба с лепката и поветицата се препоръчва комбинация на БЕЛУРЕ-Т (1-1.5 г/дка) с ФЛУРОСТАР 200 (50 мл/дка ).
3. БЕЛУРЕ-T не трябва да се прилага:
¦ при култури, страдащи от стрес в резултат на суша,
преовлажняване, ниски температури, нападение от болести и неприятели, недостиг на развитието на културата.
¦ при зърнено-житни култури подсяти с тревни смески, детелина или други бобови култури или широколистни култури.
¦ при зърнено-житни култури последователно или в резервоарна смес с хербициди на база сулфонилуреа.
Да се прилага върху суха растителност. Да се третира при
спокойно време без валеж или вятър, за да се избегне отвяване на хербицида върху чувствителни култури. Хербицидът
да не излиза извън площта за третиране.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
Азмацук
Бяла куча лобода
Венерин гребен
Видове глушина
Видове горуха
Видове здравец
Видове киселец
Видове лайка
Видове мотовилка
Видове мъртва коприва
Видове подрумче
Видове слез
Видове щир
Врабчови чревца
Горва (кардамин)
Горчивка
Гръцка коприва
Гъшарка

Див мак
Дива ряпа
Дилянка
Колендро
Коприва
Кукувиче око
Летен гороцвет
Млечка
Млечок
Обикновен сгърбун
Обикновен спореж
Обикновена колянка
Обикновено огнивче
Овчарска торбичка
Паламида
Персийско великденче
Пипериче
Полска маргаритка

УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
Фасулче
Глухарче
Трицветна теменуга
Пача трева
Синя метличина
Лепка

Полска метличина
Полска незабравка
Полски невен
Полски рожец
Синап
Полско птиче просо
Попова лъжичка
Самосевка маслодайна
рапица
Самосевка слънчоглед
Синя метличина
Слети коса
Спореж
Черно куче грозде
Шапиче

УСТОЙЧИВИ ПЛЕВЕЛИ
Великденче
Поветица
Росопас

3

РОТЕР

БЕЛУРЕ-Т

СЕЛЕКТИВЕН, СИСТЕМЕН, ВЕГЕТАЦИОНЕН
ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ
ПЛЕВЕЛИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ

СИСТЕМЕН, ВЕГЕТАЦИОНЕН ХЕРБИЦИД
ЗА КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
В ЖИТНИ КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

600 г/кг метсулфурон-метил

ВГ - вододиспергируеми гранули

750 г/кг трибенурон-метил

ВГ - вододиспергируеми гранули

УПОТРЕБА

4

УПОТРЕБА

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

пшеница

широколистни плевели,
включително устойчиви на
хормоноподобни
хербициди

от 3-ти лист до края на
братене на културата и фаза
на плевелите 2-4 лист

1 г/дка

пшеница,
ечемик,
тритикале,
ръж и овес

Широколистни плевели

Да не се прилага след
BBCH 39 (флагов лист)

2 г/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
РОТЕР ВГ е селективен, системен, вегетационен хербицид, ефикасен срещу широколистни плевели в т.ч. устойчиви на
хормоноподобни хербициди (2,4-Д) в
житни култури. Прилага се еднократно
през вегетацията.
РОТЕР ВГ се абсорбира предимно от листата и бързо се придвижва към растежните върхове и кореновата система на
чувствителните видове плевели. Блокира
деленето на клетките в точките на нарастване на стъблата и корените. Видим
ефект се проявява след около 5-10 дни и
се изразява в забавяне на растежа, хлороза и некроза, а пълното загиване на
плевелите настъпва до 2-3 седмици. Някои по-устойчиви плевели или чувствителни видове, третирани в по-късни фенофази от развитието им, остават със затормозено развитие, чупливи, вджуджени с хлоротични листа. РОТЕР ВГ е найефикасен, когато се прилага при млади, активно растящи плевели.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
РОТЕР ВГ е много ефикасен, когато се прилага срещу активно растящи плевели.
Да не се третира с РОТЕР ВГ култура, страдаща от стрес вследствие
на засушаване, наводнение, ниски температури, нападение от болести и неприятели, хранителен дефицит и други фактори затормозяващи развитието на културата.
Не се наблюдава фитотоксичност или други директни или индиректни нежелани ефекти, засягащи растенията или растителната продукция при разрешените употреби и дози. Селективен за пшеница.
Дъжд, паднал два часа след третиране не понижава ефекта, поради
бързата абсорбция на продукта от растенията.
Работен разтвор: 20 - 40 л вода/дка. По-голямото количество вода се
прилага, когато културата е в напреднала фаза и плевелите са с поголяма плътност. Работният разтвор трябва да осигури добро покритие на плевелите.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
Врабчови чревца (Stelaria media)
Подрумче (Anthemis spp.)
Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
Лобода (Chenopodium album)
Полска ралица (Delphinium consolida)
Лайка (Matricaria spp.)
Скърбица (Myagrum perfoliatum)
Мъртва коприва (Lamium purpureum)
Врабчово семе (Lithospermum arvensis)
Див мак (Papaver rhoeas)
Фасулче (Polygonum convolvulus)
Полски синап (Sinapis arvensis)
Полска теменуга (Viola arvensis)
Трицветна теменуга (Viola tricolor)

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
Колендро (Bifora radians)
Паламида (Cirsium arvense)
Лепка (Galium aparine)

¦
¦
¦

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 орално за плъх -> 2000 мг/кг

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

БЕЛУРЕ-Т се абсорбира от листата и се предава
чрез възходящите и низходящите проводящи системи към меристемната тъкан, като блокира клетъчното делене. Той действа чрез инхибиране на
ензима ацетолактат синтаза (ALS). БЕЛУРЕ-Т бързо
предизвиква спиране на растежа на чувствителните плевели (предимно широколистни плевели),
които загиват след 3 до 6 седмици. Трибенуронметил принадлежи към групата на сулфонилуреите. Чувствителните широколистни плевели променят цвета си, после прогресивно изсъхват.
БЕЛУРЕ-T е селективен при всички съвременни
сортове твърда и мека пшеница, зимен и пролетен ечемик, тритикале и ръж. Ефикасен е срещу
голям брой широколистни плевели, когато се използва в начална фаза на развитие и активен растеж на плевелите. Чувствителността на плевелите
зависи както от доброто омокряне с работния разтвор така и от условията на средата. Възможно е
плевелите поникнали след третирането да не се
повлияят в пълна степен.

1. Борбата с лепката задължително се извежда с прибавяне
на прилепител. Този плевел е чувствителен в ранни фази на
развитие (7-10 см). При прорастнала лепка дозата на продукта трябва да се завиши.
2. За борба с лепката и поветицата се препоръчва комбинация на БЕЛУРЕ-Т (1-1.5 г/дка) с ФЛУРОСТАР 200 (50 мл/дка ).
3. БЕЛУРЕ-T не трябва да се прилага:
¦ при култури, страдащи от стрес в резултат на суша,
преовлажняване, ниски температури, нападение от болести и неприятели, недостиг на развитието на културата.
¦ при зърнено-житни култури подсяти с тревни смески, детелина или други бобови култури или широколистни култури.
¦ при зърнено-житни култури последователно или в резервоарна смес с хербициди на база сулфонилуреа.
Да се прилага върху суха растителност. Да се третира при
спокойно време без валеж или вятър, за да се избегне отвяване на хербицида върху чувствителни култури. Хербицидът
да не излиза извън площта за третиране.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
Азмацук
Бяла куча лобода
Венерин гребен
Видове глушина
Видове горуха
Видове здравец
Видове киселец
Видове лайка
Видове мотовилка
Видове мъртва коприва
Видове подрумче
Видове слез
Видове щир
Врабчови чревца
Горва (кардамин)
Горчивка
Гръцка коприва
Гъшарка

Див мак
Дива ряпа
Дилянка
Колендро
Коприва
Кукувиче око
Летен гороцвет
Млечка
Млечок
Обикновен сгърбун
Обикновен спореж
Обикновена колянка
Обикновено огнивче
Овчарска торбичка
Паламида
Персийско великденче
Пипериче
Полска маргаритка

УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
Фасулче
Глухарче
Трицветна теменуга
Пача трева
Синя метличина
Лепка

Полска метличина
Полска незабравка
Полски невен
Полски рожец
Синап
Полско птиче просо
Попова лъжичка
Самосевка маслодайна
рапица
Самосевка слънчоглед
Синя метличина
Слети коса
Спореж
Черно куче грозде
Шапиче

УСТОЙЧИВИ ПЛЕВЕЛИ
Великденче
Поветица
Росопас
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ФЛУРОСТАР 200

ВАЛСАМИН

ВЕГЕТАЦИОНЕН, СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД
СРЕЩУ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ И ЦАРЕВИЦА

СЕЛЕКТИВЕН, ЛИСТЕН ВЕГЕТАЦИОНЕН
ХЕРБИЦИД СЪС СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

200 г/л флуроксипир

ЕК- емулсионен концентрат

2,4-Д 600 г/л аминна сол

КОНТРОЛИРАНИ
ПЛЕВЕЛИ

КУЛТУРА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ФЛУРОСТАР 200 е вегетационен системен хербицид, който се абсорбира
най-вече от листата (и само частично от
корените) и бързо се разнася чрез флоема и ксилема в цялото плевелно растение, включително меристема. Продуктът
действа на процеса на делене на клетките и нарастването, нарушавайки нормалното развитие на плевелите. Първите
симптоми се проявяват след няколко
дни, а пълния ефект се наблюдава след
няколко седмици.

ФЛУРОКСИПИР Е ИЗВЕСТЕН С
ВИСОКАТА ЕФИКАСНОСТ СРЕЩУ
ПЛЕВЕЛИТЕ - ЛЕПКА И ПОВЕТИЦА
И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
В ПО-КЪСНА ФАЗА НА РАЗВИТИЕ
НА КУЛТУРАТА ЗА КОНТРОЛ
НА ВТОРИЧНО И КЪСНО
ЗАПЛЕВЕЛЯВАНЕ.

мека и твърда
пшеница,
ечемик, ръж и
овес

Широколистни
плевели

царевица

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

след поникване на плевелите и
фаза на културата ВВСН 12-45
(разтворени 2 листа - късна фаза
на вретенене: влагалището на
флаговия лист е издуто)

90
мл/дка

след поникване на плевелите и
фаза 2-6 лист на царевицата
(ВВСН12-16)

50 - 70
мл/дка

ФАЗА

пшеница,
ечемик

фаза братене на културата

ДОЗА

РАБОТЕН РАЗТВОР

150 мл/дка

40 - 60 л/дка

Продуктът се абсорбира бързо от листата на чувствителните видове плевели, акумулира се в меристемната тъкан
на нарастващите части, като причинява специфични изкривявания по дръжките и стъблата и деформация на
листата. Нарушава ауксиновия обмен на веществата и рязко променя въглехидратния и белтъчен обмен, което
предизвиква затормозяване на дишането и деленето на клетките.
Персистентност в почвата около 15 дни, без да влияе отрицателно на следващите култури в сеитбообръщението. Не е
фитотоксичен при разрешените употреби и дози. Първите признаци на хербицидно действие се проявяват 2 - 6 часа след
пръскане.

Лепка (Galium aparine)
Фасулче (Polygonum convolvulus)
Поветица (Convolvulus arvensis)
Звездица (Stellaria media)
Просфорник (Abutilon theophrasti)
Бутрак триделен (Bidens tripartite)
Дребноцветно чадърче (Calystegia sepium)
Лапад, Киселец, Козя брада (Rumex spp.)
Черно куче грозде (Solanum nigrum)
Тученица (Portulaca oleracea)
Врабчови чревца (Stellaria media)
Абутилон (Abutilon theophrasti.)

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Мека и твърда пшеница, ечемик, ръж и овес: ФЛУРОСТАР 200
се прилага след поникване на плевелите в доза 90 мл/дка с 3040 л вода/дка. Когато се прилага в комбинация с други вегетационни хербициди (за контрол на широколистни плевели) дозата трябва да се намали до 50 мл/дка.
Царевица: ФЛУРОСТАР 200 се прилага след поникване на плевелите в доза 50 до 70 мл/дка с 30-40 л вода/дка. За контрол на
многогодишни плевели дозата може да бъде завишена до 100
мл/дка, като се раздели на две третирания. ФЛУРОСТАР 200 не
може да се прилага след 6-ти лист на царевицата.
ФЛУРОСТАР 200 e отличен партньор на хербицидите от групата
на сулфонилуреите – Белуре-Т (при пшеница и ечемик) и
Нишин 4 ОД / Даичи 4 ОД (при царевица).
Най-добри резултати се получават в дози, както следва:
житни култури:
ФЛУРОСТАР 200 (50 мл/дка) + Белуре-Т (1-1.5 г/дка)
царевица:
ФЛУРОСТАР 200 (50 мл/дка) + Нишин 4 ОД / Даичи 4 ОД (120
мл/дка)

ЛЕПКА

КУЛТУРА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

ПОВЕТИЦА

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
При засушаване хербицидното действие на продукта
силно намалява.
о
¦ Оптималната температура за прилагане е 18 - 20
о
о
С. Под 14 С ефектът се забавя, а при 4 - 5 С продуктът не е ефикасен.
¦ Да се прилага при поникнали плевели.
¦ Не се препоръчва третирането на болни и пострадали от измръзване, вредители, преовлажняване и
суша култури.
¦ Да не се пръскат двукратно краищата на третираните площи.
¦ За да се избегне опастността от попадане на препарат върху съседни площи, пръскането да се извършва при спазване на определени изисквания
за максимално допустима скорост на вятъра в зависимост от вида на използваната техника.

СМЕСИМОСТ
Препоръчва се предварително да се направи проверка
за съвместимостта на сместа и поносимостта от
третираните растения.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 - орална за плъх 1200 мг/кг телесна маса.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
Див мак, Полски синап, Червена мъртва коприва,
Черно куче грозде, Едър живовлек, Овчарска торбичка, Полска ралица, Секирче, Магарешки бодил,
Дива ряпа, Полско лютиче, Градински кострец,
Галингоза, Тученица, Глушина, Обикновен щир,
Паламида, Обикновен бабинец, Влакнеста и дребноцветна галингоза, Свиница, Гладница, Канадска
злолетница, Висока кисела трева, Пореч, Слети коса, Абутилон, Бабини зъби, Едра клопачка, Лубечник, Врабчово семе, Поветица, Млечок, Глухарче,
Полски хвощ, Полско подрумче, Лайка, Лепка, Звездица, Пиперче, Петниста бударица, Полянка, Росопас, Фасулче, Полска теменуга, Трирога лепка,
Гайтанка
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ФЛУРОСТАР 200

ВАЛСАМИН

ВЕГЕТАЦИОНЕН, СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД
СРЕЩУ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ И ЦАРЕВИЦА

СЕЛЕКТИВЕН, ЛИСТЕН ВЕГЕТАЦИОНЕН
ХЕРБИЦИД СЪС СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

200 г/л флуроксипир

ЕК- емулсионен концентрат

2,4-Д 600 г/л аминна сол

КОНТРОЛИРАНИ
ПЛЕВЕЛИ

КУЛТУРА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ФЛУРОСТАР 200 е вегетационен системен хербицид, който се абсорбира
най-вече от листата (и само частично от
корените) и бързо се разнася чрез флоема и ксилема в цялото плевелно растение, включително меристема. Продуктът
действа на процеса на делене на клетките и нарастването, нарушавайки нормалното развитие на плевелите. Първите
симптоми се проявяват след няколко
дни, а пълния ефект се наблюдава след
няколко седмици.

ФЛУРОКСИПИР Е ИЗВЕСТЕН С
ВИСОКАТА ЕФИКАСНОСТ СРЕЩУ
ПЛЕВЕЛИТЕ - ЛЕПКА И ПОВЕТИЦА
И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
В ПО-КЪСНА ФАЗА НА РАЗВИТИЕ
НА КУЛТУРАТА ЗА КОНТРОЛ
НА ВТОРИЧНО И КЪСНО
ЗАПЛЕВЕЛЯВАНЕ.

мека и твърда
пшеница,
ечемик, ръж и
овес

Широколистни
плевели

царевица

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

след поникване на плевелите и
фаза на културата ВВСН 12-45
(разтворени 2 листа - късна фаза
на вретенене: влагалището на
флаговия лист е издуто)

90
мл/дка

след поникване на плевелите и
фаза 2-6 лист на царевицата
(ВВСН12-16)

50 - 70
мл/дка

ФАЗА

пшеница,
ечемик

фаза братене на културата

ДОЗА

РАБОТЕН РАЗТВОР

150 мл/дка

40 - 60 л/дка

Продуктът се абсорбира бързо от листата на чувствителните видове плевели, акумулира се в меристемната тъкан
на нарастващите части, като причинява специфични изкривявания по дръжките и стъблата и деформация на
листата. Нарушава ауксиновия обмен на веществата и рязко променя въглехидратния и белтъчен обмен, което
предизвиква затормозяване на дишането и деленето на клетките.
Персистентност в почвата около 15 дни, без да влияе отрицателно на следващите култури в сеитбообръщението. Не е
фитотоксичен при разрешените употреби и дози. Първите признаци на хербицидно действие се проявяват 2 - 6 часа след
пръскане.

Лепка (Galium aparine)
Фасулче (Polygonum convolvulus)
Поветица (Convolvulus arvensis)
Звездица (Stellaria media)
Просфорник (Abutilon theophrasti)
Бутрак триделен (Bidens tripartite)
Дребноцветно чадърче (Calystegia sepium)
Лапад, Киселец, Козя брада (Rumex spp.)
Черно куче грозде (Solanum nigrum)
Тученица (Portulaca oleracea)
Врабчови чревца (Stellaria media)
Абутилон (Abutilon theophrasti.)

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Мека и твърда пшеница, ечемик, ръж и овес: ФЛУРОСТАР 200
се прилага след поникване на плевелите в доза 90 мл/дка с 3040 л вода/дка. Когато се прилага в комбинация с други вегетационни хербициди (за контрол на широколистни плевели) дозата трябва да се намали до 50 мл/дка.
Царевица: ФЛУРОСТАР 200 се прилага след поникване на плевелите в доза 50 до 70 мл/дка с 30-40 л вода/дка. За контрол на
многогодишни плевели дозата може да бъде завишена до 100
мл/дка, като се раздели на две третирания. ФЛУРОСТАР 200 не
може да се прилага след 6-ти лист на царевицата.
ФЛУРОСТАР 200 e отличен партньор на хербицидите от групата
на сулфонилуреите – Белуре-Т (при пшеница и ечемик) и
Нишин 4 ОД / Даичи 4 ОД (при царевица).
Най-добри резултати се получават в дози, както следва:
житни култури:
ФЛУРОСТАР 200 (50 мл/дка) + Белуре-Т (1-1.5 г/дка)
царевица:
ФЛУРОСТАР 200 (50 мл/дка) + Нишин 4 ОД / Даичи 4 ОД (120
мл/дка)

ЛЕПКА

КУЛТУРА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

ПОВЕТИЦА

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
При засушаване хербицидното действие на продукта
силно намалява.
о
¦ Оптималната температура за прилагане е 18 - 20
о
о
С. Под 14 С ефектът се забавя, а при 4 - 5 С продуктът не е ефикасен.
¦ Да се прилага при поникнали плевели.
¦ Не се препоръчва третирането на болни и пострадали от измръзване, вредители, преовлажняване и
суша култури.
¦ Да не се пръскат двукратно краищата на третираните площи.
¦ За да се избегне опастността от попадане на препарат върху съседни площи, пръскането да се извършва при спазване на определени изисквания
за максимално допустима скорост на вятъра в зависимост от вида на използваната техника.

СМЕСИМОСТ
Препоръчва се предварително да се направи проверка
за съвместимостта на сместа и поносимостта от
третираните растения.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 - орална за плъх 1200 мг/кг телесна маса.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
Див мак, Полски синап, Червена мъртва коприва,
Черно куче грозде, Едър живовлек, Овчарска торбичка, Полска ралица, Секирче, Магарешки бодил,
Дива ряпа, Полско лютиче, Градински кострец,
Галингоза, Тученица, Глушина, Обикновен щир,
Паламида, Обикновен бабинец, Влакнеста и дребноцветна галингоза, Свиница, Гладница, Канадска
злолетница, Висока кисела трева, Пореч, Слети коса, Абутилон, Бабини зъби, Едра клопачка, Лубечник, Врабчово семе, Поветица, Млечок, Глухарче,
Полски хвощ, Полско подрумче, Лайка, Лепка, Звездица, Пиперче, Петниста бударица, Полянка, Росопас, Фасулче, Полска теменуга, Трирога лепка,
Гайтанка
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ГАЛЕРА СУПЕР

КЛИК КОМБИ СЕ

НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ЗА БОРБА
С ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ ПРИ РАПИЦА

НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ
ЗА БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ ПРИ ЦАРЕВИЦА

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

240 г/л клопиралид + 80 г/л пиклорам + 40 г/л аминопиралид

300 г/л тербутилазин +
265 г/л диметенамид-П

СЕ – суспо-емулсия

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

зимна и
пролетна
маслодайна
рапица

широколистни плевели

ВВСН 12-39 (разтворен
втори лист – 9 и повече
оформени междувъзлия)

20
мл/дка

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ Синя метличина (Centaurea cyanus)
¦ Бяла лобода (Chenopodium album)
¦ Лайка (Matricaria inodora)
¦ Паламида (Cirsium arvense)
¦ Подрумче (Anthemis arvensis)
¦ Щир (Amaranthus spp.)
¦ Млечок (Sonchus arvensis)
¦ Самосевка слънчоглед
¦ Пача трева (Polygonum spp)
¦ Черно куче грозде (Solanum nigrum)

Системен, вегетационен хербицид срещу широколистни плевели при рапица. Благодарение на трите си активни вещества
клопиралид, пиклорам и аминопиралид продуктът осигурява отличен ефект срещу голям брой плевели:
¦ Клопиралид осигурява контрол на Паламида, Млечок, Лайка, Поветица, Синя метличина.
¦ Пиклорам осигурява контрол на плевели Лепка, Лобода,
Щир и допълва ефикасността на клопиралид
¦ Аминопиралид добавя контрол на плевели като Мак, Здравец и Виола, както и подобрява ефикасността при Лепка,
Лобода, Щир.
Активните вещества принадлежат към химичния клас на пиридините. Те нарушават процеса на растежа на плевелните
клетки (растежни регулатори).

УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
Звездица (Stelaria media)
Мъртва коприва (Lamium sp.)
Див мак (Papaver rhoeas)
Лепка (Galium aparine)
Великденче (Veronica spp.)
Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)

УСТОЙЧИВИ ПЛЕВЕЛИ
Житни плевели, плевели от сем.
Кръстоцветни (Brassicaceae)

¦

ВО
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

¦
¦
¦
¦
¦
¦

НО

ПОСЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ
В случай на провал на културата третирана с ГАЛЕРА СУПЕР,
поради каквато и да е причина (например поради замръзване
на почвата, слана, болести, неприятели), на същото място могат
да се сеят пролетна маслодайна рапица, синап, разсадно зеле, житни или царевица в същият сезон, най-малко 1 месец след
приложението и предсеитбена обработка – оран.
На площи, третирани с ГАЛЕРА СУПЕР през есента, следните
култури могат да бъдат засети/засадени:
¦ През есента на следващата календарна година (12 месеца
след приложение): житни, маслодайна рапица, синап,
тревни смески;
¦ През пролетта на по-следващата календарна година (18 месеца след приложението): всички култури.
На площи, третирани с ГАЛЕРА СУПЕР през пролетта, могат да
бъдат засяти/засадени следните култури:
¦ През есента на същата календарна година: зимна маслодайна рапица, зимни житни, тревни смески;
¦ През пролетта на следващата календарна година: пролетна маслодайна рапица, синап, зеле, житни култури, царевица, сорго, лен, захарно и кръмно цвекло, моркови, домати, картофи, слънчоглед, копър, люцерна и цикория могат
да бъдат засяти не по-рано от 10-11 месеца след приложението; соя, грах, фъстъци, фасул - не по-рано от 14 месеца
след приложението.
Количество работен разтвор: 10-40 л/дка.
Техника на приложение: листно приложение с тракторна щангова пръскачка.

КУЛТУРА

УПОТРЕБА

царевица

едногодишни и
многогодишни
широколистни и
някои житни
плевели

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

BBCH 01- 09 (от начало на набъбване
на семето до поникване:
колеоптилът пробива почвената
повърхност)

200 - 280
мл/дка

BBCH 11- 13 (от разтворен първи лист
до 3 листа разтворени)

200 - 250
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
КЛИК КОМБИ е широкоспектърен хербицид. Той е ефикасен за контрол на широка гама от едногодишни и
многогодишни широколистни плевели. Има и добра ефикасност срещу някои едногодишни житни плевели.
Поради начина си на действие като инхибитор на фотосинтезата, активното вещество тербутилазин нарушава
усвояването на СО2. Освен това свръх активираният хлорофил може да реагира с кислорода и да се формират
радикали, които разрушават клетъчната мембрана. Засегнатите плевели загиват напълно. Първите симптоми са
хлороза, некроза и увяхване на листата.
Диметенамид-П прониква в растенията основно през колеоптила или кълновете и контролира плевелите чрез
нарушаване деленето на клетките и растежа, в резултат на действие върху мастните киселини и липидния биосинтез
и инхибиране синтеза на коензим А. Резултатът е спиране на растежа и деформация на кълновете. Плевелите
загиват преди или скоро след показване над почвата.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Клик Комби СЕ се прилага след сеитба, преди поникване или вегетационно в ранни фази на развитие на културата
– 1-3 лист. Продуктът запазва действието си срещу чувствителните плевели до жътвата на културата.
Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
Просфорник (Abutilon theophrasti), Щир обикновен
(Amaranthus retroexus), Зелен щир (Amaranthus viridis),
Разстлан щир (Amaranthus blitoides), Огнивче (Anagallis
arvensis), Разстлана лобода (Atriplex patula), Овчарска
торбичка (Capsella bursa-pastoris), Бяла лобода
(Chenopodium album), Хибридна лобода (Chenopodium
hibridum), Острица (Cyperus rotundus), Татул (Datura
stramonium), Европейска знойка (Heliotropium europaeum),
Лайка (Matricaria spp.), Пача трева (Polygonum aviculare),
Пипериче (Polygonum amplexicaule), Фасулче (Polygonum
convolvulus), Пипериче лападоволистно (Polygonum
lapathifolium), Пипериче прасковолистно (Polygonum
persicaria), Тученица обикновена (Portulaca oleracea), Див
синап (Sinapis arvensis), Черно куче грозде (Solanum nigrum),
Куче грозде (Solanum physalifolium), Врабчови чревца
(Stellaria media), Теменуга полска (Viola arvensis),
Персийско великденче (Veronica persicaria), Бутрак
(Xanthium spp.), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Кокошо
просо (Echinocloa crus-galli), Вид диво просо (Panicum
dichotomiorum), Обикновена метлица (Poa trivialis),
Кощрява зелена (Setaria viridis), Кощрява прешленеста
(Setaria verticillata), Балур (Sorghum halepense) от семена,
Бутрак триделен (Bidens tripartita), Галинзога дребноцветна
(Galinsoga parviora), Едногодишна живолина (Mercurialis
annua), Скърбица (Miagrum perfoliatum), Репник (Rapistrum
rugosus), Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
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ГАЛЕРА СУПЕР

КЛИК КОМБИ СЕ

НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ЗА БОРБА
С ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ ПРИ РАПИЦА

НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ
ЗА БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ ПРИ ЦАРЕВИЦА

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

240 г/л клопиралид + 80 г/л пиклорам + 40 г/л аминопиралид

300 г/л тербутилазин +
265 г/л диметенамид-П

СЕ – суспо-емулсия

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

зимна и
пролетна
маслодайна
рапица

широколистни плевели

ВВСН 12-39 (разтворен
втори лист – 9 и повече
оформени междувъзлия)

20
мл/дка

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ Синя метличина (Centaurea cyanus)
¦ Бяла лобода (Chenopodium album)
¦ Лайка (Matricaria inodora)
¦ Паламида (Cirsium arvense)
¦ Подрумче (Anthemis arvensis)
¦ Щир (Amaranthus spp.)
¦ Млечок (Sonchus arvensis)
¦ Самосевка слънчоглед
¦ Пача трева (Polygonum spp)
¦ Черно куче грозде (Solanum nigrum)

Системен, вегетационен хербицид срещу широколистни плевели при рапица. Благодарение на трите си активни вещества
клопиралид, пиклорам и аминопиралид продуктът осигурява отличен ефект срещу голям брой плевели:
¦ Клопиралид осигурява контрол на Паламида, Млечок, Лайка, Поветица, Синя метличина.
¦ Пиклорам осигурява контрол на плевели Лепка, Лобода,
Щир и допълва ефикасността на клопиралид
¦ Аминопиралид добавя контрол на плевели като Мак, Здравец и Виола, както и подобрява ефикасността при Лепка,
Лобода, Щир.
Активните вещества принадлежат към химичния клас на пиридините. Те нарушават процеса на растежа на плевелните
клетки (растежни регулатори).

УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
Звездица (Stelaria media)
Мъртва коприва (Lamium sp.)
Див мак (Papaver rhoeas)
Лепка (Galium aparine)
Великденче (Veronica spp.)
Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)

УСТОЙЧИВИ ПЛЕВЕЛИ
Житни плевели, плевели от сем.
Кръстоцветни (Brassicaceae)

¦

ВО
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

¦
¦
¦
¦
¦
¦

НО

ПОСЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ
В случай на провал на културата третирана с ГАЛЕРА СУПЕР,
поради каквато и да е причина (например поради замръзване
на почвата, слана, болести, неприятели), на същото място могат
да се сеят пролетна маслодайна рапица, синап, разсадно зеле, житни или царевица в същият сезон, най-малко 1 месец след
приложението и предсеитбена обработка – оран.
На площи, третирани с ГАЛЕРА СУПЕР през есента, следните
култури могат да бъдат засети/засадени:
¦ През есента на следващата календарна година (12 месеца
след приложение): житни, маслодайна рапица, синап,
тревни смески;
¦ През пролетта на по-следващата календарна година (18 месеца след приложението): всички култури.
На площи, третирани с ГАЛЕРА СУПЕР през пролетта, могат да
бъдат засяти/засадени следните култури:
¦ През есента на същата календарна година: зимна маслодайна рапица, зимни житни, тревни смески;
¦ През пролетта на следващата календарна година: пролетна маслодайна рапица, синап, зеле, житни култури, царевица, сорго, лен, захарно и кръмно цвекло, моркови, домати, картофи, слънчоглед, копър, люцерна и цикория могат
да бъдат засяти не по-рано от 10-11 месеца след приложението; соя, грах, фъстъци, фасул - не по-рано от 14 месеца
след приложението.
Количество работен разтвор: 10-40 л/дка.
Техника на приложение: листно приложение с тракторна щангова пръскачка.

КУЛТУРА

УПОТРЕБА

царевица

едногодишни и
многогодишни
широколистни и
някои житни
плевели

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

BBCH 01- 09 (от начало на набъбване
на семето до поникване:
колеоптилът пробива почвената
повърхност)

200 - 280
мл/дка

BBCH 11- 13 (от разтворен първи лист
до 3 листа разтворени)

200 - 250
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
КЛИК КОМБИ е широкоспектърен хербицид. Той е ефикасен за контрол на широка гама от едногодишни и
многогодишни широколистни плевели. Има и добра ефикасност срещу някои едногодишни житни плевели.
Поради начина си на действие като инхибитор на фотосинтезата, активното вещество тербутилазин нарушава
усвояването на СО2. Освен това свръх активираният хлорофил може да реагира с кислорода и да се формират
радикали, които разрушават клетъчната мембрана. Засегнатите плевели загиват напълно. Първите симптоми са
хлороза, некроза и увяхване на листата.
Диметенамид-П прониква в растенията основно през колеоптила или кълновете и контролира плевелите чрез
нарушаване деленето на клетките и растежа, в резултат на действие върху мастните киселини и липидния биосинтез
и инхибиране синтеза на коензим А. Резултатът е спиране на растежа и деформация на кълновете. Плевелите
загиват преди или скоро след показване над почвата.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Клик Комби СЕ се прилага след сеитба, преди поникване или вегетационно в ранни фази на развитие на културата
– 1-3 лист. Продуктът запазва действието си срещу чувствителните плевели до жътвата на културата.
Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
Просфорник (Abutilon theophrasti), Щир обикновен
(Amaranthus retroexus), Зелен щир (Amaranthus viridis),
Разстлан щир (Amaranthus blitoides), Огнивче (Anagallis
arvensis), Разстлана лобода (Atriplex patula), Овчарска
торбичка (Capsella bursa-pastoris), Бяла лобода
(Chenopodium album), Хибридна лобода (Chenopodium
hibridum), Острица (Cyperus rotundus), Татул (Datura
stramonium), Европейска знойка (Heliotropium europaeum),
Лайка (Matricaria spp.), Пача трева (Polygonum aviculare),
Пипериче (Polygonum amplexicaule), Фасулче (Polygonum
convolvulus), Пипериче лападоволистно (Polygonum
lapathifolium), Пипериче прасковолистно (Polygonum
persicaria), Тученица обикновена (Portulaca oleracea), Див
синап (Sinapis arvensis), Черно куче грозде (Solanum nigrum),
Куче грозде (Solanum physalifolium), Врабчови чревца
(Stellaria media), Теменуга полска (Viola arvensis),
Персийско великденче (Veronica persicaria), Бутрак
(Xanthium spp.), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Кокошо
просо (Echinocloa crus-galli), Вид диво просо (Panicum
dichotomiorum), Обикновена метлица (Poa trivialis),
Кощрява зелена (Setaria viridis), Кощрява прешленеста
(Setaria verticillata), Балур (Sorghum halepense) от семена,
Бутрак триделен (Bidens tripartita), Галинзога дребноцветна
(Galinsoga parviora), Едногодишна живолина (Mercurialis
annua), Скърбица (Miagrum perfoliatum), Репник (Rapistrum
rugosus), Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)

ВО

КЛИК ДУО

НО

БИСМАР

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД
ЗА КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИ ПРИ ЦАРЕВИЦА
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СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ
НА ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ
ПЛЕВЕЛИ ПРИ РЕДИЦА КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

125 г/л тербутилазин +
250 г/л пендиметалин

ЗК – смесена формулация от (СК)

55 г/л кломазон +
275 г/л пендиметалин

КС - суспензия капсули

УПОТРЕБА

суспензионен концентрат на
тербутилазин и (КС) суспензия
капсули на пендиметалин

КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

царевица

житни и широколистни
плевели

След сеитба и преди
поникване на културата
BBCH 01-BBCH 03

ДОЗА

400
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:
видове кощрява (Setaria spp.), балур от семена
(Sorghum halepense), кокоше просо (Echinochloa
crus-galli), видове щир (Amaranthus spp.), видове
лобода (Chenopodium spp.), тученица (Portulaca
oleracea), прасковолистно пипериче (Polygonum
persicaria), пача трева (Polygonum aviculare),
поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus),
видове великденче (Veronica spp.), татул (Datura
stramonium), черно куче грозде (Solanum nigrum),
бутрак (Xanthium spp).
УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:
просфорник (Abutilon theophrasti), млечка
(Euphorbia prostrata), европейска знойка (Heliotropium europaeum), Solanum physalifolium.

КС

КЛИК ДУО е селективен почвен хербицид, ефикасен за
контрол на широка гама от житни и широколистни
плевели.
Продуктът се прилага след сеитба на царевицата и
преди поникване на плевелите. Действа на плевелите,
като се абсорбира от корените и кълновете при
поникването им.
КЛИК ДУО е комбинация от две активни вещества с
различен начин на действие, което осигурява поефикасно хербицидно действие и по-широк спектър на
контролирани плевели.
Тербутилазин действа като инхибитор на фотосинтезата
и нарушава усвояването на СО2. Освен това свръх
активираният хлорофил може да реагира с кислорода и
да се формират радикали, които разрушават
клетъчната мембрана.
Пендиметалин нарушава процеса на удължаване и
делене на клетките, вследствие на което се възпрепяства
нормалното развитие и растеж на корените и кълновете
на плевелите.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
КЛИК ДУО се прилага след сеитба и преди поникване на
културата и плевелите.
Ефикасността на продукта се повишава при наличие на
дъжд от поне 10-15 мм до две седмици след приложението. В противен случай се препоръчва поливане на
културата. Царевица, третирана с продукта, не може да
бъде отглеждана заедно с други култури.
Да не се прилага продукта върху торфени почви, тъй като
органичното вещество разгражда продукта и по този
начин намалява ефективността му.
Оборски тор, който може да е бил разхвърлян преди
сеитба, трябва да се смеси добре с почвата, за да не се
отслаби действието на продукта; чието действие също се
намалява или неутрализира при разпръскване на течен
оборски тор.
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УПОТРЕБА
ДОЗА
л/дка

КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Царевица

След сеитба преди поникване или
рано след поникване

0,15 – 0,2

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

Рапица

След сеитба преди поникване

0,12 – 0,15

Ориз

След сеитба преди поникване

0,2 – 0,3

Соя

След сеитба преди поникване

0,2 – 0,25

Тютюн

Преди разсаждане

0,25 – 0,3

Картофи

След сеитба преди поникване, след
загърляне

0,15 – 0,2

Моркови

След сеитба преди поникване

0,15 – 0,2

Резене

След сеитба преди поникване или
преди разсаждане

0,15 – 0,2

Аспержи

След беритба, преди показване на
новите стъбла над почвената
повърхност

0,2 – 0,3

Кориандър (за
семена)

След сеитба преди поникване

0,15 – 0,2

Памук

След сеитба преди поникване

0,2 – 0,25

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:
Житни плевели: лисича опашка, кокоше просо,
кръвно просо, диво просо, видове метлица, кощрява, балур
Широколистни плевели: просфорник, татул, галинзога, черно куче грозде, лепка, живолина едногодишна, лайка, тученица, прасковолистно пипериче, лападоволистно пипериче, пача трева, бяла
куча лобода, фасулче, овчарска торбичка, обикновен спореж, врабчови чревца, млечок видове,
персийско великденче, видове слез, полско огнивче, видове лобода, видове млечка, обикновен
росопас, европейска знойка, червена мъртва коприва, видове незабравка, полски мак, видове лютиче, коприва гръцка, ранилист, попова лъжичка,
теменуга трицветна
УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:
обикновен щир, диплотаксис

Фасул, грах, бакла

След сеитба преди поникване

0,15 – 0,2

Култури за семепроизводство

Виж горепосочените дози за отделните
култури.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

¦

¦

¦
¦

Количество работен разтвор: 20-50 л вода/дка
¦

¦
¦
¦

БИСМАРК КС е почвен хербицид за приложение след сеитба
преди поникване. Контролира житни и широколистни плевели при голям брой култури. Съдържа две активни вещества
с различен механизъм и спектър на действие, което дава двоен ефект срещу плевелите. Кломазон проявява своята активност, като потиска синтеза на хлорофил и на каротиноиди от
растенията. Абсорбира се при поникване на семената (хипокотил и епикотил) и от корените и кълновете на растенията
се пренася по ксилема, нагоре към върха на растението.
Пендиметалин проявява действието си, като възпрепятства
покълнването на семената и развитието на кълновете на едногодишните плевели както житни, така и широколистни.
БИСМАРК КС е иновативна формулация от микрокапсули:

Предимства на технологията МикроПлюс:

¦
¦
¦
¦

Равномерно освобождаване на активните вещества независимо от атмосферните условия
Удължена продължителност на действие
Постоянно наличие на най-ефикасното
съотношение на активните вещества
Увеличена селективност към регистрираните
култури
По-висока безопасност за операторите
Намаляване мириса на продукта
Лесно почистване на оборудването –
предотвратява се замърсяване, задръстване,
оцветяване на техниката за приложение

кломазон +
пендиметалин

Формулацията представлява комбинация от вода и микрокапсули
полимерна
мембрана
произведени по технологията
МикроПлюс.
Всяка микрокапсула с размер 5-7
микрона (1 микрон = 1/1000 мм)
съдържа активните вещества затворени в обвивка от полимерна
мембрана
След приложението на продукта, активните вещества започват
да се освобождават от капсулите
Синхронното и хомогенно освобождаване осигурява постоянно
наличие на идеалното съотношение на активните вещества
Продължителното и равномерно освобождаване на активните
вещества осигурява висока ефективност на приложението.

В нахут БИСМАРК КС се прилага в доза 180-190 мл/дка - след
сеитба, преди поникване.

БИСМАРК
200 мл/дка

КОНТРОЛА

ВО

КЛИК ДУО

НО

БИСМАР

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД
ЗА КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИ ПРИ ЦАРЕВИЦА
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СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ
НА ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ
ПЛЕВЕЛИ ПРИ РЕДИЦА КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

125 г/л тербутилазин +
250 г/л пендиметалин

ЗК – смесена формулация от (СК)

55 г/л кломазон +
275 г/л пендиметалин

КС - суспензия капсули

УПОТРЕБА

суспензионен концентрат на
тербутилазин и (КС) суспензия
капсули на пендиметалин

КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

царевица

житни и широколистни
плевели

След сеитба и преди
поникване на културата
BBCH 01-BBCH 03

ДОЗА

400
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:
видове кощрява (Setaria spp.), балур от семена
(Sorghum halepense), кокоше просо (Echinochloa
crus-galli), видове щир (Amaranthus spp.), видове
лобода (Chenopodium spp.), тученица (Portulaca
oleracea), прасковолистно пипериче (Polygonum
persicaria), пача трева (Polygonum aviculare),
поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus),
видове великденче (Veronica spp.), татул (Datura
stramonium), черно куче грозде (Solanum nigrum),
бутрак (Xanthium spp).
УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:
просфорник (Abutilon theophrasti), млечка
(Euphorbia prostrata), европейска знойка (Heliotropium europaeum), Solanum physalifolium.

КС

КЛИК ДУО е селективен почвен хербицид, ефикасен за
контрол на широка гама от житни и широколистни
плевели.
Продуктът се прилага след сеитба на царевицата и
преди поникване на плевелите. Действа на плевелите,
като се абсорбира от корените и кълновете при
поникването им.
КЛИК ДУО е комбинация от две активни вещества с
различен начин на действие, което осигурява поефикасно хербицидно действие и по-широк спектър на
контролирани плевели.
Тербутилазин действа като инхибитор на фотосинтезата
и нарушава усвояването на СО2. Освен това свръх
активираният хлорофил може да реагира с кислорода и
да се формират радикали, които разрушават
клетъчната мембрана.
Пендиметалин нарушава процеса на удължаване и
делене на клетките, вследствие на което се възпрепяства
нормалното развитие и растеж на корените и кълновете
на плевелите.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
КЛИК ДУО се прилага след сеитба и преди поникване на
културата и плевелите.
Ефикасността на продукта се повишава при наличие на
дъжд от поне 10-15 мм до две седмици след приложението. В противен случай се препоръчва поливане на
културата. Царевица, третирана с продукта, не може да
бъде отглеждана заедно с други култури.
Да не се прилага продукта върху торфени почви, тъй като
органичното вещество разгражда продукта и по този
начин намалява ефективността му.
Оборски тор, който може да е бил разхвърлян преди
сеитба, трябва да се смеси добре с почвата, за да не се
отслаби действието на продукта; чието действие също се
намалява или неутрализира при разпръскване на течен
оборски тор.
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УПОТРЕБА
ДОЗА
л/дка

КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Царевица

След сеитба преди поникване или
рано след поникване

0,15 – 0,2

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

Рапица

След сеитба преди поникване

0,12 – 0,15

Ориз

След сеитба преди поникване

0,2 – 0,3

Соя

След сеитба преди поникване

0,2 – 0,25

Тютюн

Преди разсаждане

0,25 – 0,3

Картофи

След сеитба преди поникване, след
загърляне

0,15 – 0,2

Моркови

След сеитба преди поникване

0,15 – 0,2

Резене

След сеитба преди поникване или
преди разсаждане

0,15 – 0,2

Аспержи

След беритба, преди показване на
новите стъбла над почвената
повърхност

0,2 – 0,3

Кориандър (за
семена)

След сеитба преди поникване

0,15 – 0,2

Памук

След сеитба преди поникване

0,2 – 0,25

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:
Житни плевели: лисича опашка, кокоше просо,
кръвно просо, диво просо, видове метлица, кощрява, балур
Широколистни плевели: просфорник, татул, галинзога, черно куче грозде, лепка, живолина едногодишна, лайка, тученица, прасковолистно пипериче, лападоволистно пипериче, пача трева, бяла
куча лобода, фасулче, овчарска торбичка, обикновен спореж, врабчови чревца, млечок видове,
персийско великденче, видове слез, полско огнивче, видове лобода, видове млечка, обикновен
росопас, европейска знойка, червена мъртва коприва, видове незабравка, полски мак, видове лютиче, коприва гръцка, ранилист, попова лъжичка,
теменуга трицветна
УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:
обикновен щир, диплотаксис

Фасул, грах, бакла

След сеитба преди поникване

0,15 – 0,2

Култури за семепроизводство

Виж горепосочените дози за отделните
култури.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

¦

¦

¦
¦

Количество работен разтвор: 20-50 л вода/дка
¦

¦
¦
¦

БИСМАРК КС е почвен хербицид за приложение след сеитба
преди поникване. Контролира житни и широколистни плевели при голям брой култури. Съдържа две активни вещества
с различен механизъм и спектър на действие, което дава двоен ефект срещу плевелите. Кломазон проявява своята активност, като потиска синтеза на хлорофил и на каротиноиди от
растенията. Абсорбира се при поникване на семената (хипокотил и епикотил) и от корените и кълновете на растенията
се пренася по ксилема, нагоре към върха на растението.
Пендиметалин проявява действието си, като възпрепятства
покълнването на семената и развитието на кълновете на едногодишните плевели както житни, така и широколистни.
БИСМАРК КС е иновативна формулация от микрокапсули:

Предимства на технологията МикроПлюс:

¦
¦
¦
¦

Равномерно освобождаване на активните вещества независимо от атмосферните условия
Удължена продължителност на действие
Постоянно наличие на най-ефикасното
съотношение на активните вещества
Увеличена селективност към регистрираните
култури
По-висока безопасност за операторите
Намаляване мириса на продукта
Лесно почистване на оборудването –
предотвратява се замърсяване, задръстване,
оцветяване на техниката за приложение

кломазон +
пендиметалин

Формулацията представлява комбинация от вода и микрокапсули
полимерна
мембрана
произведени по технологията
МикроПлюс.
Всяка микрокапсула с размер 5-7
микрона (1 микрон = 1/1000 мм)
съдържа активните вещества затворени в обвивка от полимерна
мембрана
След приложението на продукта, активните вещества започват
да се освобождават от капсулите
Синхронното и хомогенно освобождаване осигурява постоянно
наличие на идеалното съотношение на активните вещества
Продължителното и равномерно освобождаване на активните
вещества осигурява висока ефективност на приложението.

В нахут БИСМАРК КС се прилага в доза 180-190 мл/дка - след
сеитба, преди поникване.

БИСМАРК
200 мл/дка

КОНТРОЛА

ШАРПЕН 33 ЕК

ПЕНДИСТАР 40 СК

ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ЕДНОГОДИШНИ
ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
ПРИ ШИРОК СПЕКТЪР ОТ КУЛТУРИ

ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ЕДНОГОДИШНИ
ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
ПРИ ШИРОК СПЕКТЪР ОТ КУЛТУРИ

НО

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

330 г/л пендиметалин

ЕК – емулсионен концентрат

400 г/л пендиметалин

СК - суспензионен концентрат
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА
мл/дка

КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА
мл/дка

слънчоглед, царевица,
фасул, грах (за консерви),
нахут, картофи

след сеитба преди поникване

360-600

слънчоглед, царевица,
фасул, грах (за консерви),
нахут, картофи

след сеитба преди поникване

300-500

соя, моркови, ряпа

след сеитба преди поникване

300-600

соя, моркови, ряпа

след сеитба преди поникване

250-500

аспержи

период на покой

400-600

аспержи

период на покой

330-500

тютюн

преди разсаждане

360-600

тютюн

преди разсаждане

300-500

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

пипер, памук

след сеитба преди поникване или преди
разсаждане

400-600

пипер, памук

след сеитба преди поникване или преди
разсаждане

330-500

ШАРПЕН 33 ЕК и ПЕНДИСТАР 40 СК са
селективни хербициди с почвено и
листно действие. Активното вещество
пендиметалин влияе на деленето на
клетките в плевелните растения, чрез
нарушаване на етапи от процесите
на разделяне на хромозомите и формиране на клетъчната стена. При почвено приложение, новопоникващите
плевели поемат продукта при преминаването през хербицидния слой върху почвената повърхност, в следствие
на което загиват. При вегетационно
приложение, продуктът се адсорбира от чувствителните плевели и оптимален ефект се постига, ако се прилага върху млади и активно растящи
плевели.

марули, ендивия

след сеитба преди поникване или преди
разсаждане

300-600

марули, ендивия

след сеитба преди поникване или преди
разсаждане

250-500

карфиол

преди разсаждане

300-600

карфиол

преди разсаждане

250-500

цикория

преди разсаждане

300-500

цикория

преди разсаждане

250-410

козя брада

след сеитба преди поникване

240

козя брада

след сеитба преди поникване

200

лупина

след сеитба преди поникване

360

лупина

след сеитба преди поникване

300

топола

след разсаждане - приложение между
редовете

280-360

топола

след разсаждане - приложение между
редовете

230-300

лозя

в периода на зимен покой - приложение
между редовете

400-600

лозя

в периода на зимен покой - приложение
между редовете

330-500

ябълки, круши, дюли,
кайсии, праскови,
нектарини

приложение между редовете след
прибиране на реколтата и на пролет до
оформяне на завръза

400-600

ябълки, круши,кайсии,
праскови, нектарини

приложение между редовете след
прибиране на реколтата и на пролет до
оформяне на завръза

300-500

овощни разсадници

преди разсаждане – пръскане или
след разсаждане – насочено пръскане

400-600

овощни разсадници

преди разсаждане – пръскане или
след разсаждане – насочено пръскане

330-500

фъстъци

след сеитба преди поникване

400-600

фъстъци

след сеитба преди поникване

330-500

декоративни растения и
разсадници

преди разсаждане – пръскане или
след разсаждане – насочено пръскане

300-730

декоративни растения и
разсадници

преди разсаждане – пръскане или
след разсаждане – насочено пръскане

250-600

треви за семена

след поникване, през есента или пролетта
(при повече от 6 братя/растение). Да не
се прилага при треви за фураж.

210-400

треви за семена

след поникване, през есента или пролетта
(при повече от 6 братя/растение). Да не
се прилага при треви за фураж.

170-330

КАРАНТИНЕН СРОК
аспержи – 28 дни; марули, ендивия, цикория – 75 дни; за
всички останали култури карантинния срок е ограничен от
момента на приложение

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ: Полска лисича опашка (Alopecurus
myosuroides), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Кокоше
просо (Echinochloa crus-galli), Видове кощрява (Setaria spp.),
Диво просо (Panicum dichotomiorum).
ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ: Видове щир (Amaranthus spp.),
Видове лобода (Atriplex spp.), Обикновена знойка
(Heliotropium europaeum), Овчарска торбичка (Capsella
bursa-pastoris), Бяла куча лобода (Chenopodium album),
Видове млечка (Euphorbia spp.), Лечебен росопас (Fumaria
spp.), Полска незабравка (Myosotis arvensis), Полски пролез
(Mercurialis annua), Див мак (Papaver rhoeas), Обикновена
тученица (Portulaca oleracea), Видове пипериче (Polygonum
spp.), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Попова лъжичка
(Thlaspi arvenses), Гръцка коприва (Urtica urens), Видове
великденче (Veronica spp.)

ШАРПЕН 33 ЕК

ПЕНДИСТАР 40 СК

ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ЕДНОГОДИШНИ
ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
ПРИ ШИРОК СПЕКТЪР ОТ КУЛТУРИ

ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ЕДНОГОДИШНИ
ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
ПРИ ШИРОК СПЕКТЪР ОТ КУЛТУРИ

НО

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

330 г/л пендиметалин

ЕК – емулсионен концентрат

400 г/л пендиметалин

СК - суспензионен концентрат

11

12

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА
мл/дка

КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА
мл/дка

слънчоглед, царевица,
фасул, грах (за консерви),
нахут, картофи

след сеитба преди поникване

360-600

слънчоглед, царевица,
фасул, грах (за консерви),
нахут, картофи

след сеитба преди поникване

300-500

соя, моркови, ряпа

след сеитба преди поникване

300-600

соя, моркови, ряпа

след сеитба преди поникване

250-500

аспержи

период на покой

400-600

аспержи

период на покой

330-500

тютюн

преди разсаждане

360-600

тютюн

преди разсаждане

300-500

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

пипер, памук

след сеитба преди поникване или преди
разсаждане

400-600

пипер, памук

след сеитба преди поникване или преди
разсаждане

330-500

ШАРПЕН 33 ЕК и ПЕНДИСТАР 40 СК са
селективни хербициди с почвено и
листно действие. Активното вещество
пендиметалин влияе на деленето на
клетките в плевелните растения, чрез
нарушаване на етапи от процесите
на разделяне на хромозомите и формиране на клетъчната стена. При почвено приложение, новопоникващите
плевели поемат продукта при преминаването през хербицидния слой върху почвената повърхност, в следствие
на което загиват. При вегетационно
приложение, продуктът се адсорбира от чувствителните плевели и оптимален ефект се постига, ако се прилага върху млади и активно растящи
плевели.

марули, ендивия

след сеитба преди поникване или преди
разсаждане

300-600

марули, ендивия

след сеитба преди поникване или преди
разсаждане

250-500

карфиол

преди разсаждане

300-600

карфиол

преди разсаждане

250-500

цикория

преди разсаждане

300-500

цикория

преди разсаждане

250-410

козя брада

след сеитба преди поникване

240

козя брада

след сеитба преди поникване

200

лупина

след сеитба преди поникване

360

лупина

след сеитба преди поникване

300

топола

след разсаждане - приложение между
редовете

280-360

топола

след разсаждане - приложение между
редовете

230-300

лозя

в периода на зимен покой - приложение
между редовете

400-600

лозя

в периода на зимен покой - приложение
между редовете

330-500

ябълки, круши, дюли,
кайсии, праскови,
нектарини

приложение между редовете след
прибиране на реколтата и на пролет до
оформяне на завръза

400-600

ябълки, круши,кайсии,
праскови, нектарини

приложение между редовете след
прибиране на реколтата и на пролет до
оформяне на завръза

300-500

овощни разсадници

преди разсаждане – пръскане или
след разсаждане – насочено пръскане

400-600

овощни разсадници

преди разсаждане – пръскане или
след разсаждане – насочено пръскане

330-500

фъстъци

след сеитба преди поникване

400-600

фъстъци

след сеитба преди поникване

330-500

декоративни растения и
разсадници

преди разсаждане – пръскане или
след разсаждане – насочено пръскане

300-730

декоративни растения и
разсадници

преди разсаждане – пръскане или
след разсаждане – насочено пръскане

250-600

треви за семена

след поникване, през есента или пролетта
(при повече от 6 братя/растение). Да не
се прилага при треви за фураж.

210-400

треви за семена

след поникване, през есента или пролетта
(при повече от 6 братя/растение). Да не
се прилага при треви за фураж.

170-330

КАРАНТИНЕН СРОК
аспержи – 28 дни; марули, ендивия, цикория – 75 дни; за
всички останали култури карантинния срок е ограничен от
момента на приложение

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ: Полска лисича опашка (Alopecurus
myosuroides), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Кокоше
просо (Echinochloa crus-galli), Видове кощрява (Setaria spp.),
Диво просо (Panicum dichotomiorum).
ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ: Видове щир (Amaranthus spp.),
Видове лобода (Atriplex spp.), Обикновена знойка
(Heliotropium europaeum), Овчарска торбичка (Capsella
bursa-pastoris), Бяла куча лобода (Chenopodium album),
Видове млечка (Euphorbia spp.), Лечебен росопас (Fumaria
spp.), Полска незабравка (Myosotis arvensis), Полски пролез
(Mercurialis annua), Див мак (Papaver rhoeas), Обикновена
тученица (Portulaca oleracea), Видове пипериче (Polygonum
spp.), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Попова лъжичка
(Thlaspi arvenses), Гръцка коприва (Urtica urens), Видове
великденче (Veronica spp.)

СИРТА И

ДИФЛАНИЛ СД

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА
ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ
ПЛЕВЕЛИ ПРИ РЕДИЦА КУЛТУРИ

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД
СРЕЩУ ЕДНОГОДИШНИ
ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

360 г/л кломазон

КС - суспензия капсули

500 г/л дифлуфеникан

СК – суспензионен концентрат

КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

картофи

След сеитба преди поникване (също и след загърляне)
ВВСН 01-08 (начало на покълнване: поява на кълнове /<1
мм/ - стъблата нарастват към почвената повърхност,
образуват се листенца, в пазвите на които ще се развият
по-късно столоните)

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

ориз (засят
на сухо)

¦
¦
¦

Ранни фази след поникване
ВВСН 12-14 (2 листа разтворени – 4 листа разтворени)
След сеитба преди поникване
ВВСН 01-08 (начало на набъбване на семето – поява на
колеоптила)

След сеитба преди поникване
ВВСН 01-08 (начало на набъбване на семето –хипокотилът
достига повърхността на почвата, вижда се извивката на
хипокотила)

Предимства на технологията
МикроПлюс:

¦

КУЛТУРА

25 – 30
мл/дка

пшеница

ечемик

30 – 50
мл/дка

тютюн

30 – 40
мл/дка

Ранни фази след поникване
ВВСН 10-14 (котиледоните са напълно разтворени –
разтваря се трилистник на 4-ти възел)

30
мл/дка

След разсаждане (до 2-4 дни след разсаждане, с
локализирано пръскане в реда)

40 – 50
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
СИРТАКИ е почвен хербицид за приложение преди сеитба,
преди поникване или след разсаждане. Активното вещество
кломазон действа чрез инхибиране синтеза на хлорофил и
каротеноиди в плевелните растения. Абсорбира се при
поникване на семената (хипокотил и епикотил) и от корените и
кълновете на растенията се пренася по ксилема, нагоре към
върха на растението. Плевелите могат да бъдат контролирани и
в ранните фази на развитие след поникването им.
СИРТАКИ е иновативна формулация от микрокапсули:
¦

¦

¦
¦

Формулацията представлява комбинация
кломазон
от вода и микрокапсули произведени по
технологията МикроПлюс.
полимерна
Всяка микрокапсула с размер 5-7 мимембрана
крона (1 микрон = 1/1000 мм) съдържа
активното вещество затворено в обвивка
от полимерна мембрана
След приложението на продукта, активното вещества започва да се освобождават от капсулите
Продължителното и равномерно освобождаване на активните вещества осигурява висока ефективност на приложението.

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН: При всички култури
трябва да бъде извършено само едно третиране за сезон.
КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР / ДКА: 20 – 50 л вода/дка.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА
25-37.5
мл/дка

Едногодишни
широколистни плевели

До край на братене

ръж

25 мл/дка
25-37.5
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
30 – 50
мл/дка

Ранни фази след поникване
ВВСН 12-14 (2 листа разтворени – 4 листа разтворени)

соя

Равномерно освобождаване на
активните вещества независимо от
атмосферните условия
Удължена продължителност на
действие на продукта
Увеличена селективност към
регистрираните култури
По-висока безопасност за операторите
Отлична възможност за смесване с
други хербициди поради липсата на
разтворител

ДОЗА

Преди сеитба ВВСН 00
ориз (засят
във вода)

14

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

¦

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

13

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:
Житни плевели: кокоше просо (Echinoclhoa crus-galli), диво просо (Panicum
dichotomiorum), кощрява (Setaria sp.)
Широколистни плевели: просфорник
(Abutilon theophrasti), черно куче грозде
(Solanum nigrum), тученица (Portulaca
oleracea), бяла куча лобода (Chenopodium album)
УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:
кръвно просо (Digitaria sanguinalis),
обикновен щир (Amarantus retroexus)

НО

ДИФЛАНИЛ СД е хербицид на основата на дифлуфеникан - активно вещество от семейството на пиридинкарбоксамиди (група HRAC F1). Той е широкоспектърен хербицид с листно действие. В разрешената доза
контролира голям брой едногодишни широколистни плевели, особено видове мъртва коприва (Lamium sp.), персийско великденче (Veronica persica), полско огнивче (Anagallis arvensis), врабчови чревца (Stellaria media), овчарска
торбичка (Capsella bursa-pastoris), видове подрумче (Anthemis sp.), Aphanes arvensis и други.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Да се заорат добре остатъците от предходната култура.
Ефективността на продукта ще бъде подпомогната от лека и
влажна почва и валежи след третиране. Може да се наблюдава хлороза по първия лист на зърнено-житните култури, която бързо преминава и не оказва ефект върху добива. Равномерната сеитба на дълбочина от 3 см в твърда почва намалява риска от поява на хлороза.
Максимален брой приложения за сезон: 1.
Количество вода: 20 – 50 л/дка.
Техника на приложение: конвенционална наземна техника с
насочено надолу пръскане.
Срок за повторно влизане в третираните площи: 6 часа.
Категория на употреба: Втора професионална.

ЗАМЕСТВАЩИ КУЛТУРИ
В случай на пропадане на реколтата от зърнено-житни
култури, е възможно да се засеят грах, бакла, слънчоглед и
пролетни зърнено-житни култури, при условие, че се извърши
обработка на почвата преди засяване на пролетен овес.
Обработка на почвата е необходима също и преди
засяването на захарно цвекло, люцерна и царевица. Да не
се засява рапица.

СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ В СЕИТБООБОРОТА
Няма специално ограничение като част от нормалната
ротация.
¦ Преди засяване на рапица след зърнената реколта,
трябва да се извърши обработка на почвата. Може да се
появи обезцветяване на семеделите, което не влияе на
развитието на рапицата.
¦ Култури за зелено торене може да се засяват след
извършване на обработката на почвата на дълбочина от
10-15 см.

КАРАНТИНЕН СРОК
Не се изисква.

СИРТА И

ДИФЛАНИЛ СД

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА
ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ
ПЛЕВЕЛИ ПРИ РЕДИЦА КУЛТУРИ

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД
СРЕЩУ ЕДНОГОДИШНИ
ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

360 г/л кломазон

КС - суспензия капсули

500 г/л дифлуфеникан

СК – суспензионен концентрат

КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

картофи

След сеитба преди поникване (също и след загърляне)
ВВСН 01-08 (начало на покълнване: поява на кълнове /<1
мм/ - стъблата нарастват към почвената повърхност,
образуват се листенца, в пазвите на които ще се развият
по-късно столоните)

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

ориз (засят
на сухо)

¦
¦
¦

Ранни фази след поникване
ВВСН 12-14 (2 листа разтворени – 4 листа разтворени)
След сеитба преди поникване
ВВСН 01-08 (начало на набъбване на семето – поява на
колеоптила)

След сеитба преди поникване
ВВСН 01-08 (начало на набъбване на семето –хипокотилът
достига повърхността на почвата, вижда се извивката на
хипокотила)

Предимства на технологията
МикроПлюс:

¦

КУЛТУРА

25 – 30
мл/дка

пшеница

ечемик

30 – 50
мл/дка

тютюн

30 – 40
мл/дка

Ранни фази след поникване
ВВСН 10-14 (котиледоните са напълно разтворени –
разтваря се трилистник на 4-ти възел)

30
мл/дка

След разсаждане (до 2-4 дни след разсаждане, с
локализирано пръскане в реда)

40 – 50
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
СИРТАКИ е почвен хербицид за приложение преди сеитба,
преди поникване или след разсаждане. Активното вещество
кломазон действа чрез инхибиране синтеза на хлорофил и
каротеноиди в плевелните растения. Абсорбира се при
поникване на семената (хипокотил и епикотил) и от корените и
кълновете на растенията се пренася по ксилема, нагоре към
върха на растението. Плевелите могат да бъдат контролирани и
в ранните фази на развитие след поникването им.
СИРТАКИ е иновативна формулация от микрокапсули:
¦

¦

¦
¦

Формулацията представлява комбинация
кломазон
от вода и микрокапсули произведени по
технологията МикроПлюс.
полимерна
Всяка микрокапсула с размер 5-7 мимембрана
крона (1 микрон = 1/1000 мм) съдържа
активното вещество затворено в обвивка
от полимерна мембрана
След приложението на продукта, активното вещества започва да се освобождават от капсулите
Продължителното и равномерно освобождаване на активните вещества осигурява висока ефективност на приложението.

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН: При всички култури
трябва да бъде извършено само едно третиране за сезон.
КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР / ДКА: 20 – 50 л вода/дка.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА
25-37.5
мл/дка

Едногодишни
широколистни плевели

До край на братене

ръж

25 мл/дка
25-37.5
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
30 – 50
мл/дка

Ранни фази след поникване
ВВСН 12-14 (2 листа разтворени – 4 листа разтворени)

соя

Равномерно освобождаване на
активните вещества независимо от
атмосферните условия
Удължена продължителност на
действие на продукта
Увеличена селективност към
регистрираните култури
По-висока безопасност за операторите
Отлична възможност за смесване с
други хербициди поради липсата на
разтворител

ДОЗА

Преди сеитба ВВСН 00
ориз (засят
във вода)
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

¦

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

13

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:
Житни плевели: кокоше просо (Echinoclhoa crus-galli), диво просо (Panicum
dichotomiorum), кощрява (Setaria sp.)
Широколистни плевели: просфорник
(Abutilon theophrasti), черно куче грозде
(Solanum nigrum), тученица (Portulaca
oleracea), бяла куча лобода (Chenopodium album)
УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:
кръвно просо (Digitaria sanguinalis),
обикновен щир (Amarantus retroexus)

НО

ДИФЛАНИЛ СД е хербицид на основата на дифлуфеникан - активно вещество от семейството на пиридинкарбоксамиди (група HRAC F1). Той е широкоспектърен хербицид с листно действие. В разрешената доза
контролира голям брой едногодишни широколистни плевели, особено видове мъртва коприва (Lamium sp.), персийско великденче (Veronica persica), полско огнивче (Anagallis arvensis), врабчови чревца (Stellaria media), овчарска
торбичка (Capsella bursa-pastoris), видове подрумче (Anthemis sp.), Aphanes arvensis и други.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Да се заорат добре остатъците от предходната култура.
Ефективността на продукта ще бъде подпомогната от лека и
влажна почва и валежи след третиране. Може да се наблюдава хлороза по първия лист на зърнено-житните култури, която бързо преминава и не оказва ефект върху добива. Равномерната сеитба на дълбочина от 3 см в твърда почва намалява риска от поява на хлороза.
Максимален брой приложения за сезон: 1.
Количество вода: 20 – 50 л/дка.
Техника на приложение: конвенционална наземна техника с
насочено надолу пръскане.
Срок за повторно влизане в третираните площи: 6 часа.
Категория на употреба: Втора професионална.

ЗАМЕСТВАЩИ КУЛТУРИ
В случай на пропадане на реколтата от зърнено-житни
култури, е възможно да се засеят грах, бакла, слънчоглед и
пролетни зърнено-житни култури, при условие, че се извърши
обработка на почвата преди засяване на пролетен овес.
Обработка на почвата е необходима също и преди
засяването на захарно цвекло, люцерна и царевица. Да не
се засява рапица.

СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ В СЕИТБООБОРОТА
Няма специално ограничение като част от нормалната
ротация.
¦ Преди засяване на рапица след зърнената реколта,
трябва да се извърши обработка на почвата. Може да се
появи обезцветяване на семеделите, което не влияе на
развитието на рапицата.
¦ Култури за зелено торене може да се засяват след
извършване на обработката на почвата на дълбочина от
10-15 см.

КАРАНТИНЕН СРОК
Не се изисква.

ПЛЕДЖ 50 ВП

ПРЕДИМСТВА

СЕЛЕКТИВЕН, КОНТАКТЕН ХЕРБИЦИД
С ПОЧВЕНО И ЛИСТНО ДЕЙСТВИЕ

¦
¦
¦
¦

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

500 г/кг флумиоксазин

15

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

слънчоглед

широколистни и някои
житни плевели

след сеитба, преди
поникване или във фаза 2 4 лист на културата

8 г/дка

царевица

широколистни и някои
житни плевели

след сеитба, преди
поникване

8 г/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ПЛЕДЖ 50 ВП действа контактно, като прониква в частта от растението, която се намира над почвата, главно в
стъблото. Симптомите са некроза на стъблото, потискане растежа на корените, избледняване, последвано от
некроза на тъканите на листата.
Продуктът няма системно действие в растението. Персистентност в почвата - 4 до 6 месеца.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
Щир, Полски синап, Амброзия, Бяла
лобода, Татул, Пипериче лападоволистно, Лубечник, Лайка, Черно куче
грозде, Абутилон (Просфорник), Пача
трева, Тученица, Кощрява, Кръвно
просо, Кокошо просо, Балур (от семе)

УСЛОВИЯ, СЪЗДАВАЩИ ОПАСНОСТ ОТ СИЛНА
ФИТОТОКСИЧНОСТ ЗА СЛЪНЧОГЛЕДА ПРИ
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЛЕДЖ 50 ВП
1. Вегетационно приложение във фаза котиледони.
2. Вегетационно приложение в резервоарна смес с друг продукт.
3. Обилни и чести валежи по време на поникване - първа двойка листа.

ниска доза на приложение;
възможност за почвено и вегетационно приложение;
дълго последействие, осигуряващо контрол на
ново-поникващите плевeли;
различен механизъм на действие, осигуряващ
контрол и на плевели с изградена резистентност
към други групи хербициди.

ПЛЕДЖ 50 ВП е регистриран в някои европейски държави за приложение в овощни градини, лозя и пшеница. Дългото почвено действие на продукта осигурява
чисти от плевели площи през целия вегетационен период.
В лозя (по-стари от 3 години) и овощни градини третирането се извършва само в редовете, а междуредията се
обработват механично. Прилага се самостоятелно в
доза 20-40 г/дка, когато заплевеляването е основно с
широколистни плевели.
Приложението може да бъде както почвено, така и вегетационно. При вегетационно приложение е препоръчително третирането да се извърши в по-ранни фази
на развитие на плевелите. При почвено приложение на
ПЛЕДЖ 50 ВП в лозя и градини с капково напояване, продуктът има 6 месеца последействие, тъй като действието му се активизира от влагата в почвата.
При комбинирано заплевеляване в лозя и градини се
препоръчва вегетационно приложение на комбинация
от ПЛЕДЖ 50 ВП - 20 г/дка с Тарга Супер 5 ЕК - 200 мл/дка
или с продукт на база глифозат: 300-400 мл/дка.
В пшеница ПЛЕДЖ 50 ВП се прилага в доза 6-8 г/дка след сеитба, преди поникване.
ПЛЕДЖ 50 ВП може да се прилага в лавандула (20-40
г/дка) - дозата зависи от степента на заплевеляване.
Прилага се напролет преди започване вегетацията на
културата.

ПЛЕДЖ 50 ВП - ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ 40 г/дка

ПЛЕДЖ 50 ВП 20 г/дка + ТАРГА СУПЕР 200 мл/дка
ВЕГЕТАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ

КАРАНТИНЕН СРОК
Действието на ПЛЕДЖ 50 ВП
върху Паламида, Бутрак и
Поветица се наблюдава при
листно приложение и ранни фази
на развитие на плевелите.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
ПРИ ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
¦ продуктът образува тънък слой върху почвата и за да се постигне оптимален ефект е необходимо тя да бъде добре
обработена, без бучки и растителни остатъци;
¦ ако след обилни валежи се образуват локви и младите растения във фаза котиледони - 1ва двойка листа останат
потопени във вода, е възможна поява на фитотоксичност.
ПРИ ВЕГЕТАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ
¦ да се спазват препоръките за момента на приложение, за
да се избегне опасността от фитотоксичност за културата
или по-слаб ефект поради прерастване на плевелите;
¦ в никакъв случай да не се прилага ПЛЕДЖ 50 ВП при слънчоглед във фаза котиледони, поради опасност от силна
фитотоксичност за културата;
¦ не се препоръчва вегетационно приложение на ПЛЕДЖ 50
ВП в резервоарна смес с други пестициди, поради
опасност от фитотоксичност;
¦ за постигане на оптимален ефект се препоръчва приложението на продукта с минимум 30 - 40 л вода на декар.
¦ При вегетационно приложение на ПЛЕДЖ 50 ВП при слънчоглед се наблюдават характерни локални контактни
пригори по листата – ръждиво-кафяви петна, които побеляват до 10 дни. Фитотоксичността причинена от ПЛЕДЖ 50
ВП не забавя развитието на слънчогледа и не дава отражение върху добива.
ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ПРОДУКТА ПРИ ВЕГЕТАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДОБАВЯНЕТО НА
ПРИЛЕПИТЕЛ СПУР В ДОЗА 5 - 10 мл/дка!!!

Не се изисква.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 > 5 000 мг/кг телесна маса.

ПРЕПОРЪКА КЪМ ФЕРМЕРИТЕ
Ако за пръв път ще ползвате ПЛЕДЖ 50 ВП Ви
препоръчваме да потърсите специалистите от СУММИТ
АГРО, за да получите подробна информация относно
приложението на продукта.

ПЛЕДЖ 50 ВП 30 г/дка + ВЕГЕТАЦИОННО
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТАРГА СУПЕР
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ПЛЕДЖ 50 ВП

ПРЕДИМСТВА

СЕЛЕКТИВЕН, КОНТАКТЕН ХЕРБИЦИД
С ПОЧВЕНО И ЛИСТНО ДЕЙСТВИЕ

¦
¦
¦
¦

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

500 г/кг флумиоксазин

15

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

слънчоглед

широколистни и някои
житни плевели

след сеитба, преди
поникване или във фаза 2 4 лист на културата

8 г/дка

царевица

широколистни и някои
житни плевели

след сеитба, преди
поникване

8 г/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ПЛЕДЖ 50 ВП действа контактно, като прониква в частта от растението, която се намира над почвата, главно в
стъблото. Симптомите са некроза на стъблото, потискане растежа на корените, избледняване, последвано от
некроза на тъканите на листата.
Продуктът няма системно действие в растението. Персистентност в почвата - 4 до 6 месеца.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
Щир, Полски синап, Амброзия, Бяла
лобода, Татул, Пипериче лападоволистно, Лубечник, Лайка, Черно куче
грозде, Абутилон (Просфорник), Пача
трева, Тученица, Кощрява, Кръвно
просо, Кокошо просо, Балур (от семе)

УСЛОВИЯ, СЪЗДАВАЩИ ОПАСНОСТ ОТ СИЛНА
ФИТОТОКСИЧНОСТ ЗА СЛЪНЧОГЛЕДА ПРИ
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЛЕДЖ 50 ВП
1. Вегетационно приложение във фаза котиледони.
2. Вегетационно приложение в резервоарна смес с друг продукт.
3. Обилни и чести валежи по време на поникване - първа двойка листа.

ниска доза на приложение;
възможност за почвено и вегетационно приложение;
дълго последействие, осигуряващо контрол на
ново-поникващите плевeли;
различен механизъм на действие, осигуряващ
контрол и на плевели с изградена резистентност
към други групи хербициди.

ПЛЕДЖ 50 ВП е регистриран в някои европейски държави за приложение в овощни градини, лозя и пшеница. Дългото почвено действие на продукта осигурява
чисти от плевели площи през целия вегетационен период.
В лозя (по-стари от 3 години) и овощни градини третирането се извършва само в редовете, а междуредията се
обработват механично. Прилага се самостоятелно в
доза 20-40 г/дка, когато заплевеляването е основно с
широколистни плевели.
Приложението може да бъде както почвено, така и вегетационно. При вегетационно приложение е препоръчително третирането да се извърши в по-ранни фази
на развитие на плевелите. При почвено приложение на
ПЛЕДЖ 50 ВП в лозя и градини с капково напояване, продуктът има 6 месеца последействие, тъй като действието му се активизира от влагата в почвата.
При комбинирано заплевеляване в лозя и градини се
препоръчва вегетационно приложение на комбинация
от ПЛЕДЖ 50 ВП - 20 г/дка с Тарга Супер 5 ЕК - 200 мл/дка
или с продукт на база глифозат: 300-400 мл/дка.
В пшеница ПЛЕДЖ 50 ВП се прилага в доза 6-8 г/дка след сеитба, преди поникване.
ПЛЕДЖ 50 ВП може да се прилага в лавандула (20-40
г/дка) - дозата зависи от степента на заплевеляване.
Прилага се напролет преди започване вегетацията на
културата.

ПЛЕДЖ 50 ВП - ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ 40 г/дка

ПЛЕДЖ 50 ВП 20 г/дка + ТАРГА СУПЕР 200 мл/дка
ВЕГЕТАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ

КАРАНТИНЕН СРОК
Действието на ПЛЕДЖ 50 ВП
върху Паламида, Бутрак и
Поветица се наблюдава при
листно приложение и ранни фази
на развитие на плевелите.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
ПРИ ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
¦ продуктът образува тънък слой върху почвата и за да се постигне оптимален ефект е необходимо тя да бъде добре
обработена, без бучки и растителни остатъци;
¦ ако след обилни валежи се образуват локви и младите растения във фаза котиледони - 1ва двойка листа останат
потопени във вода, е възможна поява на фитотоксичност.
ПРИ ВЕГЕТАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ
¦ да се спазват препоръките за момента на приложение, за
да се избегне опасността от фитотоксичност за културата
или по-слаб ефект поради прерастване на плевелите;
¦ в никакъв случай да не се прилага ПЛЕДЖ 50 ВП при слънчоглед във фаза котиледони, поради опасност от силна
фитотоксичност за културата;
¦ не се препоръчва вегетационно приложение на ПЛЕДЖ 50
ВП в резервоарна смес с други пестициди, поради
опасност от фитотоксичност;
¦ за постигане на оптимален ефект се препоръчва приложението на продукта с минимум 30 - 40 л вода на декар.
¦ При вегетационно приложение на ПЛЕДЖ 50 ВП при слънчоглед се наблюдават характерни локални контактни
пригори по листата – ръждиво-кафяви петна, които побеляват до 10 дни. Фитотоксичността причинена от ПЛЕДЖ 50
ВП не забавя развитието на слънчогледа и не дава отражение върху добива.
ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ПРОДУКТА ПРИ ВЕГЕТАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДОБАВЯНЕТО НА
ПРИЛЕПИТЕЛ СПУР В ДОЗА 5 - 10 мл/дка!!!

Не се изисква.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 > 5 000 мг/кг телесна маса.

ПРЕПОРЪКА КЪМ ФЕРМЕРИТЕ
Ако за пръв път ще ползвате ПЛЕДЖ 50 ВП Ви
препоръчваме да потърсите специалистите от СУММИТ
АГРО, за да получите подробна информация относно
приложението на продукта.

ПЛЕДЖ 50 ВП 30 г/дка + ВЕГЕТАЦИОННО
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТАРГА СУПЕР
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ТАРГА СУПЕР 5 ЕК

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

СИСТЕМЕН, СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД ЗА БОРБА
СРЕЩУ ЕДНОГОДИШНИ И МНОГОГОДИШНИ
ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ ПРИ ШИРОКОЛИСТНИ КУЛТУРИ

¦

¦

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

50 г/л квизалофоп-п-етил

ЕК-емулсионен концентрат
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НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ТАРГА СУПЕР 5 ЕК е селективен листен
хербицид със системно действие.
Продуктът бързо се абсорбира от листата и се придвижва по флоема и ксилема, като се натрупва в меристема (точките на нарастване) и осигурява пълно
унищожаване на плевелите.
Първите симптоми, изразяващи се в пожълтяване или пурпурно оцветяване на
младите листа, се появяват 3 дни след
третирането, а след 7 - 14 дни настъпва
некроза и загиване на върховете, листата и целия плевел. По-старите листа загиват малко по-бавно.
ТАРГА СУПЕР 5 ЕК се абсорбира от листата за няколко часа, поради което
хербицидния ефект на продукта не се
влияе от валежи, паднали скоро след
третирането.

¦

¦

УПОТРЕБА

¦

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ
ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

слънчоглед, захарно
цвекло, соя, памук,
фасул, тютюн, лук,
картофи, домати,
ягоди, малини

едногодишни житни
плевели

3 - 5 лист на плевелите

рапица

едногодишни житни
плевели и самосевки
от житни култури

3 - 5 лист на плевелите

120
мл/дка

слънчоглед

многогодишни житни
плевели, в т.ч. балур от
коренища

3 - 5 лист на плевелите
и 10 - 20 см височина
на балура

200
мл/дка

домати

многогодишни житни
плевели, в т.ч. балур от
коренища

3 - 5 лист на плевелите
и 10 - 20 см височина
на балура

175
мл/дка

соя, захарно цвекло,
памук, фасул,
тютюн

многогодишни житни
плевели, в т.ч. балур от
коренища

3 - 5 лист на плевелите
и 10 - 20 см височина
на балура

200 - 250
мл/дка

картофи, домати,
лук,
ягоди

многогодишни житни
плевели, в т.ч. балур от
коренища

3 - 5 лист на плевелите
и 10 - 20 см височина
на балура

250 - 300
мл/дка

малини

многогодишни житни
плевели, в т.ч. балур от
коренища

3 - 5 лист на плевелите
и 10 - 20 см височина
на балура

300
мл/дка

многогодишни житни
плевели, в т.ч. балур от
коренища

3 - 5 лист на плевелите
и 10 - 20 см височина
на балура

300 - 600
мл/дка

ДОЗА

150
мл/дка

¦
¦
¦

за постигане на оптимални резултати, третирането
да се извършва, когато плевелите са в ранни фази
на развитие и в активен растеж;
поради високата селективност към широколистните култури, ТАРГА СУПЕР 5 ЕК може да се прилага във
всяка фаза на развитие на културата, като единственото условие е да се спази карантинния срок
преди прибиране на реколтата;
продуктът се абсорбира от растението и няма почвено действие, поради което не представлява
опасност и не налага ограничения по отношение
на следващите култури;
по-високите температури по време на третирането изискват по-високи дози на приложение;
да не се прилага при култури и плевели в стресово
състояние причинени от външни фактори (много
ниски или високи температури, суша, наводнения,
болести, неприятели);
да не се прилага при много високи температури и
ниска влажност;
да не се прилага, ако се очакват валежи в следващите 3 часа;
да се прилага върху суха растителност (след вдигане на росата или изсъхване на листата след дъжд).

КАРАНТИНЕН СРОК
60 дни, за рапица - 90 дни

лозя

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)
¦ Ветрушка (Apera spica-venti)
¦ Див овес (Avena fatua)
¦ Овсига (Bromus arvensis)
¦ Ежова главица (Dactylis glomerata)
¦ Кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
¦ Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
¦ Райграс (Lollium sp.)
¦ Зелена кощрява (Setaria viridis)
¦ Сива кощрява (Setaria glauca)
¦ Метлица (Poa annua)
¦ Пирей (Agropyron repens)
¦ Троскот (Cynodon dactylon)
¦ Балур (Sorghum halepense)
¦ Самосевки ечемик (Hordeum vulgare)
¦ Самосевки пшеница (Triticum aestivum)

ЕФЕКТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО
НА ТАРГА СУПЕР 5 ЕК

ТРЕТИРАНО С ТАРГA СУПЕР 5 ЕК

САМОСЕВКИ ОТ ЖИТНИ КУЛТУРИ
НЕТРЕТИРАНО

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 - 2 550 мг/кг телесна маса орална за плъх.
Дразни очите и кожата. Може да предизвика алергии при
контакт с кожата.

ТРЕТИРАНО С ТАРГA СУПЕР 5 ЕК

18

ТАРГА СУПЕР 5 ЕК

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

СИСТЕМЕН, СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД ЗА БОРБА
СРЕЩУ ЕДНОГОДИШНИ И МНОГОГОДИШНИ
ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ ПРИ ШИРОКОЛИСТНИ КУЛТУРИ

¦

¦

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

50 г/л квизалофоп-п-етил

ЕК-емулсионен концентрат
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НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ТАРГА СУПЕР 5 ЕК е селективен листен
хербицид със системно действие.
Продуктът бързо се абсорбира от листата и се придвижва по флоема и ксилема, като се натрупва в меристема (точките на нарастване) и осигурява пълно
унищожаване на плевелите.
Първите симптоми, изразяващи се в пожълтяване или пурпурно оцветяване на
младите листа, се появяват 3 дни след
третирането, а след 7 - 14 дни настъпва
некроза и загиване на върховете, листата и целия плевел. По-старите листа загиват малко по-бавно.
ТАРГА СУПЕР 5 ЕК се абсорбира от листата за няколко часа, поради което
хербицидния ефект на продукта не се
влияе от валежи, паднали скоро след
третирането.

¦

¦

УПОТРЕБА

¦

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ
ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

слънчоглед, захарно
цвекло, соя, памук,
фасул, тютюн, лук,
картофи, домати,
ягоди, малини

едногодишни житни
плевели

3 - 5 лист на плевелите

рапица

едногодишни житни
плевели и самосевки
от житни култури

3 - 5 лист на плевелите

120
мл/дка

слънчоглед

многогодишни житни
плевели, в т.ч. балур от
коренища

3 - 5 лист на плевелите
и 10 - 20 см височина
на балура

200
мл/дка

домати

многогодишни житни
плевели, в т.ч. балур от
коренища

3 - 5 лист на плевелите
и 10 - 20 см височина
на балура

175
мл/дка

соя, захарно цвекло,
памук, фасул,
тютюн

многогодишни житни
плевели, в т.ч. балур от
коренища

3 - 5 лист на плевелите
и 10 - 20 см височина
на балура

200 - 250
мл/дка

картофи, домати,
лук,
ягоди

многогодишни житни
плевели, в т.ч. балур от
коренища

3 - 5 лист на плевелите
и 10 - 20 см височина
на балура

250 - 300
мл/дка

малини

многогодишни житни
плевели, в т.ч. балур от
коренища

3 - 5 лист на плевелите
и 10 - 20 см височина
на балура

300
мл/дка

многогодишни житни
плевели, в т.ч. балур от
коренища

3 - 5 лист на плевелите
и 10 - 20 см височина
на балура

300 - 600
мл/дка

ДОЗА

150
мл/дка

¦
¦
¦

за постигане на оптимални резултати, третирането
да се извършва, когато плевелите са в ранни фази
на развитие и в активен растеж;
поради високата селективност към широколистните култури, ТАРГА СУПЕР 5 ЕК може да се прилага във
всяка фаза на развитие на културата, като единственото условие е да се спази карантинния срок
преди прибиране на реколтата;
продуктът се абсорбира от растението и няма почвено действие, поради което не представлява
опасност и не налага ограничения по отношение
на следващите култури;
по-високите температури по време на третирането изискват по-високи дози на приложение;
да не се прилага при култури и плевели в стресово
състояние причинени от външни фактори (много
ниски или високи температури, суша, наводнения,
болести, неприятели);
да не се прилага при много високи температури и
ниска влажност;
да не се прилага, ако се очакват валежи в следващите 3 часа;
да се прилага върху суха растителност (след вдигане на росата или изсъхване на листата след дъжд).

КАРАНТИНЕН СРОК
60 дни, за рапица - 90 дни

лозя

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)
¦ Ветрушка (Apera spica-venti)
¦ Див овес (Avena fatua)
¦ Овсига (Bromus arvensis)
¦ Ежова главица (Dactylis glomerata)
¦ Кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
¦ Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
¦ Райграс (Lollium sp.)
¦ Зелена кощрява (Setaria viridis)
¦ Сива кощрява (Setaria glauca)
¦ Метлица (Poa annua)
¦ Пирей (Agropyron repens)
¦ Троскот (Cynodon dactylon)
¦ Балур (Sorghum halepense)
¦ Самосевки ечемик (Hordeum vulgare)
¦ Самосевки пшеница (Triticum aestivum)

ЕФЕКТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО
НА ТАРГА СУПЕР 5 ЕК

ТРЕТИРАНО С ТАРГA СУПЕР 5 ЕК

САМОСЕВКИ ОТ ЖИТНИ КУЛТУРИ
НЕТРЕТИРАНО

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 - 2 550 мг/кг телесна маса орална за плъх.
Дразни очите и кожата. Може да предизвика алергии при
контакт с кожата.

ТРЕТИРАНО С ТАРГA СУПЕР 5 ЕК
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ДИМБО 480 СЛ

ВЕГЕТАЦИОНЕН ХЕРБИЦИД ЗА БОРБА С ПЛЕВЕЛИ
ПРИ ХИБРИДИ СЛЪНЧОГЛЕД,
ТОЛЕРАНТНИ КЪМ ИМАЗАМОКС

СИСТЕМЕН ВЕГЕТАЦИОНЕН
ХЕРБИЦИД ЗА ЦАРЕВИЦА

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

40 г/л имазамокс

СЛ - разтворим концентрат

480 г/л дикамба

СЛ - разтворим концентрат

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

слънчоглед *

едногодишни житни и
широколистни плевели

фаза 2-6 лист на културата

до 125
мл/дка

При третиране срещу едногодишни плевели, оптималната фаза е 4-6-ти лист на широколистните видове и преди начало на
братене на житните видове
Оптимална фаза за третиране на паламида е височина 10-15 см
При ново усвоени площи и силно заплевеляване с коренищен балур има вероятност от
вторичен подраст. За контрол на вторичното
заплевеляване от балур може да се извърши последващо третиране с балурицида
Тарга Супер 5 ЕК
Оптимален момент на приложение срещу
синята китка е фаза 6-8-ми лист на културата
Да не се третира, когато културата е под
влияние на стресови фактори като големи
температурни амплитуди, мразове, обилни
валежи и др.
След третиране, за по-бързо преодоляване
на стреса, се препоръчва употребата на
продукти от SEIPRO линията – КАИШИ,
ШИГЕКИ.
Разход на работен разтвор – 15 до 30 л на
дка

*Хибриди слънчоглед, толерантни към имидазолинон/имазамокс хербициди.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
МАЗА 4 СЛ е вегетационен системен хербицид от групата
на имидазолиноните. Поема се основно от надземните
маса и по системен път (по флоема и ксилема) се придвижва до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни киселини в клетките на плевелните
растения. Вследствие на това плевелите спират своя растеж, некротират и загиват. Има висок ефект срещу синя
китка по слънчогледа.

ПРЕДИМСТВА
¦

¦

Най-доброто решение за борба с икономически важни и трудни за контрол плевели (бутрак, паламида) и
всички раси синя китка;
Има допълнително почвено действие (до 30%).

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

царевица

широколистни плевели

ВО
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

СЪВЕТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ
¦

МАЗА 4 СЛ

НО

ДОЗА
до 50-75 мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ДИМБО 480 СЛ е хербицид от химичната група на бензоените киселини. Действитето се изразява в нарушаване на
ауксиновия обмен на веществата.
Абсорбира се бързо от листата и корените на плевелите, като инхибира клетъчното делене в чувствителните плевели. Те закържавяват, листните им петури се стесняват, образуват се тумори по листата, стъблата и корените, водещи
до загиване.
ДИМБО 480 СЛ – уникална формулация
Дикамба се предлага на пазара основно под формата на диметиламинова и моноетиламинова сол. Двете соли
се различават по летливостта си. Продуктите, съдържащи диметиламинова киселина се изпаряват по-лесно.
ДИМБО 480 СЛ е под формата на моноетиламинова сол. Във формулацията е включено и допълнително количество прилепител. Тези две характеристики на ДИМБО 480 СЛ, спомагат за:
¦ по-добро проникване на продукта в плевелните видове
¦ по-продължително действие на продукта
¦ повишаване ефикасността срещу плевелите, особено при неблагоприятни атмосферни условия (висока
температура, ниска атмосферна влажност)

ПРИЛОЖЕНИЕ
За разширяване спектъра на действие, ДИМБО 480 СЛ може да се смесва с НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД (40 г/л
никосулфурон) или ОСОРНО СК (100 г/л мезотрион).

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ
ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ балур от семена и коренища (Sorghum halepense)
¦ ветрушка (Apera spica-venti)
¦ див овес (Avena fatua)
¦ кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
¦ кощрява зелена (Setaria viridis)
¦ кощрява сива (Setaria glauca)
¦ лисича опашка (Alopecurus myosoroides)
ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ абутилон (Abutilon theofrastii)
¦ бутрак / свиница (Xantium strumarium)
¦ бяла куча лобода** (Chenopodium album)
¦ видове щир (Amaranthus spp.)
¦ галинзога (Galinsoga parviora)
¦ дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
¦ див мак (Papaver rhoeas)
¦ див синап (Sinapis arvensis)
¦ звездица (Stellaria media)
¦ овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
¦ паламида (Cirsium arvense)
¦ пача трева (Polygonum aviculare)
¦ полско подрумче (Anthemis arvensis)
¦ пипериче (Polygonum multiorum)
¦ татул (Datura stramonium)
¦ фасулче (Polygonum convulvulus)
¦ червена мъртва коприва (Lamium purpureum)

О

В
НО
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ДИМБО 480 СЛ

ВЕГЕТАЦИОНЕН ХЕРБИЦИД ЗА БОРБА С ПЛЕВЕЛИ
ПРИ ХИБРИДИ СЛЪНЧОГЛЕД,
ТОЛЕРАНТНИ КЪМ ИМАЗАМОКС

СИСТЕМЕН ВЕГЕТАЦИОНЕН
ХЕРБИЦИД ЗА ЦАРЕВИЦА

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

40 г/л имазамокс

СЛ - разтворим концентрат

480 г/л дикамба

СЛ - разтворим концентрат

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

слънчоглед *

едногодишни житни и
широколистни плевели

фаза 2-6 лист на културата

до 125
мл/дка

При третиране срещу едногодишни плевели, оптималната фаза е 4-6-ти лист на широколистните видове и преди начало на
братене на житните видове
Оптимална фаза за третиране на паламида е височина 10-15 см
При ново усвоени площи и силно заплевеляване с коренищен балур има вероятност от
вторичен подраст. За контрол на вторичното
заплевеляване от балур може да се извърши последващо третиране с балурицида
Тарга Супер 5 ЕК
Оптимален момент на приложение срещу
синята китка е фаза 6-8-ми лист на културата
Да не се третира, когато културата е под
влияние на стресови фактори като големи
температурни амплитуди, мразове, обилни
валежи и др.
След третиране, за по-бързо преодоляване
на стреса, се препоръчва употребата на
продукти от SEIPRO линията – КАИШИ,
ШИГЕКИ.
Разход на работен разтвор – 15 до 30 л на
дка

*Хибриди слънчоглед, толерантни към имидазолинон/имазамокс хербициди.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
МАЗА 4 СЛ е вегетационен системен хербицид от групата
на имидазолиноните. Поема се основно от надземните
маса и по системен път (по флоема и ксилема) се придвижва до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни киселини в клетките на плевелните
растения. Вследствие на това плевелите спират своя растеж, некротират и загиват. Има висок ефект срещу синя
китка по слънчогледа.

ПРЕДИМСТВА
¦

¦

Най-доброто решение за борба с икономически важни и трудни за контрол плевели (бутрак, паламида) и
всички раси синя китка;
Има допълнително почвено действие (до 30%).

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

царевица

широколистни плевели

ВО
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

СЪВЕТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ
¦

МАЗА 4 СЛ

НО

ДОЗА
до 50-75 мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ДИМБО 480 СЛ е хербицид от химичната група на бензоените киселини. Действитето се изразява в нарушаване на
ауксиновия обмен на веществата.
Абсорбира се бързо от листата и корените на плевелите, като инхибира клетъчното делене в чувствителните плевели. Те закържавяват, листните им петури се стесняват, образуват се тумори по листата, стъблата и корените, водещи
до загиване.
ДИМБО 480 СЛ – уникална формулация
Дикамба се предлага на пазара основно под формата на диметиламинова и моноетиламинова сол. Двете соли
се различават по летливостта си. Продуктите, съдържащи диметиламинова киселина се изпаряват по-лесно.
ДИМБО 480 СЛ е под формата на моноетиламинова сол. Във формулацията е включено и допълнително количество прилепител. Тези две характеристики на ДИМБО 480 СЛ, спомагат за:
¦ по-добро проникване на продукта в плевелните видове
¦ по-продължително действие на продукта
¦ повишаване ефикасността срещу плевелите, особено при неблагоприятни атмосферни условия (висока
температура, ниска атмосферна влажност)

ПРИЛОЖЕНИЕ
За разширяване спектъра на действие, ДИМБО 480 СЛ може да се смесва с НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД (40 г/л
никосулфурон) или ОСОРНО СК (100 г/л мезотрион).

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ
ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ балур от семена и коренища (Sorghum halepense)
¦ ветрушка (Apera spica-venti)
¦ див овес (Avena fatua)
¦ кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
¦ кощрява зелена (Setaria viridis)
¦ кощрява сива (Setaria glauca)
¦ лисича опашка (Alopecurus myosoroides)
ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ абутилон (Abutilon theofrastii)
¦ бутрак / свиница (Xantium strumarium)
¦ бяла куча лобода** (Chenopodium album)
¦ видове щир (Amaranthus spp.)
¦ галинзога (Galinsoga parviora)
¦ дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
¦ див мак (Papaver rhoeas)
¦ див синап (Sinapis arvensis)
¦ звездица (Stellaria media)
¦ овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
¦ паламида (Cirsium arvense)
¦ пача трева (Polygonum aviculare)
¦ полско подрумче (Anthemis arvensis)
¦ пипериче (Polygonum multiorum)
¦ татул (Datura stramonium)
¦ фасулче (Polygonum convulvulus)
¦ червена мъртва коприва (Lamium purpureum)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД се внася след
поникването на плевелите, когато царевицата е във фаза 2-ри до 8-ми лист
(ВВСН 12-18), а балурът от семе или коренища е с височина 15-25 см (2-4 лист).
Продукта може да се приложи и двукратно. Първото третиране е с доза 100 мл/
дка, а второто (7-10 дни по-късно) с доза
50 мл/дка.
Едногодишните житни и широколистни
плевели трябва да се третират колкото е
възможно по-рано, за предпочитане когато са във фаза от 2-ри до 4-ти лист.
За да се разшири спектъра на действие,
НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД може да се
комбинира с други продукти (ФЛУРОСТАР 200, ОСОРНО СК, ДИМБО 480 СЛ).
Но поради голямото разнообразие от
продукти на пазара, е препоръчително
да се направи тест за съвместимост преди приложение в резервоарна смес с
други продукти.

НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД

ОСОРНО СК

ТОЛЕРАНТЕН КЪМ КУЛТУРАТА,
БЕЗПОЩАДЕН ЗА ПЛЕВЕЛИТЕ

ВЕГЕТАЦИОНЕН ХЕРБИЦИД ЗА ЦАРЕВИЦА

НО

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

40 г/л никосулфурон

ОД-маслена дисперсия

100 г/л мезотрион

СК - суспензионен концентрат

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ
ПЛЕВЕЛИ

царевица

едногодишни,
многогодишни
житни и
широколистни
плевели
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Фаза 2-8 лист на царевицата и 2-4
лист на плевелите
Двукратно прилагане срещу балур:
- Първо третиране
- Второ третиране 7-10 дни по-късно

ДОЗА

100 – 150
мл/дка

100
мл/дка
50
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД се абсорбира от листата на плевелните
растения и се пренася чрез флоема и ксилема. Вследствие на това
се инхибира деленето на клетките и развитието на растението, като
се блокира синтеза на аминокиселините. Плевелите постепенно
променят цвета си до червено-жълтеникаво преди да настъпи пълното им загиване след около 3 седмици.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ Видове кощрява (Setaria spp.)
¦ Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)
¦ Видове просо (Panicum spp.)
¦ Див овес (Avena fatua)
¦ Видове райграс (Lolium sрр.)
¦ Едногодишна метлица (Poa annua)
¦ Кръвно просо (Digitaria spp.)
¦ Балур от семе и ризоми/коренища (Sorghum halepense)
¦ Пирей (Agropyron repens)
¦ Полевичка (Agrostis stolonifera)
¦ Кокоше просо (Echinochloa crus-gali)
¦ Кисели треви (Cyperus sp.)
ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ Щир (Amaranthus retroexus)
¦ Амброзия (Ambrosia artemisiifolia)
¦ Бутрак (Bidens tripartita)
¦ Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
¦ Двуредка (Diplotaxis erucoides)
¦ Лечебен росопас (Fumaria ofcinalis)
¦ Галинзога (Galinsoga parviora)
¦ Лайкучка (Matricaria chamomilla)
¦ Живолина едногодишна (Mercurialis annua)
¦ Горчивче (Picris echioides)
¦ Пипериче лападоволистно (Polygonum lapathifolium)
¦ Пипериче прасковолистно (Polygonum pesicaria)
¦ Тлъстига/Тученица (Portulaca oleracea)
¦ Дива ряпа (Raphanus spp.)
¦ Полски синап (Sinapis arvensis)
¦ Кострец (Sonchus oleraceus)
¦ Звездица (Stellaria media)
¦ Абутилон (Abutilon teophrasti)
¦ Спореж (Senecio vulgaris)
¦ Видове лютичета (Ranunculus sp.)

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ
ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

царевица за
зърно и
фураж

едногодишни житни
и широколистни
плевели

BBCH 12-19 (от разтваряне на
втори лист до разтваряне на
девети лист)

ДОЗА

75-150
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ОСОРНО СК съдържа активното вещество мезотрион. Той е мощен хербицид от групата на трикетоните, с избелващ
ефект. Има уникален начин на действие и е отличен инструмент за борба с плевели, устойчиви на сулфонилурейни
и триазинови хербициди. Този продукт е специално разработен за справяне с най-упоритите широколистни плевели при царевица. Мезотрион потиска ензимът хидроксифенилпируват диоксигеназа (HPPD), който играе основна
роля в биосинтеза на каротеноиди. Те предпазват хлорофила от излишната светлинна енергия. В резултат на това,
под влияние на ултравиолетовите лъчи, хлорофилът се разгражда и предизвиква бързо избеляване и некротизиране
на плевелните тъкани.
ОСОРНО СК има както листно, така и остатъчното действие в почвата. Листното приложение контролира наличните
плевели по време на третирането, докато остатъчното действие осигурява продължителния ефект от продукта и
запазване на полето чисто от плевели за по-дълго време.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОСОРНО СК е селективен за царевица за зърно и фураж.
Дозата трябва да се редуцира при приложение на продукта в царевица, отглеждана за семепроизводство – да не
се превишава над 100 мл/дка.
Най-добра ефикасност се постига при ранно третиране – до 4 лист на плевелите.
За разширяване спектъра на действие се препоръчва смесването с НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД (40 г/л никосулфурон) или ДИМБО 480 СЛ (480 г/л дикамба). Комбинацията може да се внесе еднократно или двукратно с
редуциране на дозата на ОСОРНО СК от 40 до 100 мл/дка.
ОСОРНО СК е устойчив на отмиване от дъжд паднал 1 час след третирането.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД се внася след
поникването на плевелите, когато царевицата е във фаза 2-ри до 8-ми лист
(ВВСН 12-18), а балурът от семе или коренища е с височина 15-25 см (2-4 лист).
Продукта може да се приложи и двукратно. Първото третиране е с доза 100 мл/
дка, а второто (7-10 дни по-късно) с доза
50 мл/дка.
Едногодишните житни и широколистни
плевели трябва да се третират колкото е
възможно по-рано, за предпочитане когато са във фаза от 2-ри до 4-ти лист.
За да се разшири спектъра на действие,
НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД може да се
комбинира с други продукти (ФЛУРОСТАР 200, ОСОРНО СК, ДИМБО 480 СЛ).
Но поради голямото разнообразие от
продукти на пазара, е препоръчително
да се направи тест за съвместимост преди приложение в резервоарна смес с
други продукти.

НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД

ОСОРНО СК

ТОЛЕРАНТЕН КЪМ КУЛТУРАТА,
БЕЗПОЩАДЕН ЗА ПЛЕВЕЛИТЕ

ВЕГЕТАЦИОНЕН ХЕРБИЦИД ЗА ЦАРЕВИЦА

НО

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

40 г/л никосулфурон

ОД-маслена дисперсия

100 г/л мезотрион

СК - суспензионен концентрат

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ
ПЛЕВЕЛИ

царевица

едногодишни,
многогодишни
житни и
широколистни
плевели
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Фаза 2-8 лист на царевицата и 2-4
лист на плевелите
Двукратно прилагане срещу балур:
- Първо третиране
- Второ третиране 7-10 дни по-късно

ДОЗА

100 – 150
мл/дка

100
мл/дка
50
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД се абсорбира от листата на плевелните
растения и се пренася чрез флоема и ксилема. Вследствие на това
се инхибира деленето на клетките и развитието на растението, като
се блокира синтеза на аминокиселините. Плевелите постепенно
променят цвета си до червено-жълтеникаво преди да настъпи пълното им загиване след около 3 седмици.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ Видове кощрява (Setaria spp.)
¦ Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)
¦ Видове просо (Panicum spp.)
¦ Див овес (Avena fatua)
¦ Видове райграс (Lolium sрр.)
¦ Едногодишна метлица (Poa annua)
¦ Кръвно просо (Digitaria spp.)
¦ Балур от семе и ризоми/коренища (Sorghum halepense)
¦ Пирей (Agropyron repens)
¦ Полевичка (Agrostis stolonifera)
¦ Кокоше просо (Echinochloa crus-gali)
¦ Кисели треви (Cyperus sp.)
ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
¦ Щир (Amaranthus retroexus)
¦ Амброзия (Ambrosia artemisiifolia)
¦ Бутрак (Bidens tripartita)
¦ Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
¦ Двуредка (Diplotaxis erucoides)
¦ Лечебен росопас (Fumaria ofcinalis)
¦ Галинзога (Galinsoga parviora)
¦ Лайкучка (Matricaria chamomilla)
¦ Живолина едногодишна (Mercurialis annua)
¦ Горчивче (Picris echioides)
¦ Пипериче лападоволистно (Polygonum lapathifolium)
¦ Пипериче прасковолистно (Polygonum pesicaria)
¦ Тлъстига/Тученица (Portulaca oleracea)
¦ Дива ряпа (Raphanus spp.)
¦ Полски синап (Sinapis arvensis)
¦ Кострец (Sonchus oleraceus)
¦ Звездица (Stellaria media)
¦ Абутилон (Abutilon teophrasti)
¦ Спореж (Senecio vulgaris)
¦ Видове лютичета (Ranunculus sp.)

КУЛТУРА

КОНТРОЛИРАНИ
ПЛЕВЕЛИ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

царевица за
зърно и
фураж

едногодишни житни
и широколистни
плевели

BBCH 12-19 (от разтваряне на
втори лист до разтваряне на
девети лист)

ДОЗА

75-150
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ОСОРНО СК съдържа активното вещество мезотрион. Той е мощен хербицид от групата на трикетоните, с избелващ
ефект. Има уникален начин на действие и е отличен инструмент за борба с плевели, устойчиви на сулфонилурейни
и триазинови хербициди. Този продукт е специално разработен за справяне с най-упоритите широколистни плевели при царевица. Мезотрион потиска ензимът хидроксифенилпируват диоксигеназа (HPPD), който играе основна
роля в биосинтеза на каротеноиди. Те предпазват хлорофила от излишната светлинна енергия. В резултат на това,
под влияние на ултравиолетовите лъчи, хлорофилът се разгражда и предизвиква бързо избеляване и некротизиране
на плевелните тъкани.
ОСОРНО СК има както листно, така и остатъчното действие в почвата. Листното приложение контролира наличните
плевели по време на третирането, докато остатъчното действие осигурява продължителния ефект от продукта и
запазване на полето чисто от плевели за по-дълго време.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОСОРНО СК е селективен за царевица за зърно и фураж.
Дозата трябва да се редуцира при приложение на продукта в царевица, отглеждана за семепроизводство – да не
се превишава над 100 мл/дка.
Най-добра ефикасност се постига при ранно третиране – до 4 лист на плевелите.
За разширяване спектъра на действие се препоръчва смесването с НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД (40 г/л никосулфурон) или ДИМБО 480 СЛ (480 г/л дикамба). Комбинацията може да се внесе еднократно или двукратно с
редуциране на дозата на ОСОРНО СК от 40 до 100 мл/дка.
ОСОРНО СК е устойчив на отмиване от дъжд паднал 1 час след третирането.

ВАЛСАГЛИФ

БАРКЛИ ВАРВАРИН 360

ТОТАЛЕН, ЛИСТЕН, СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД
СРЕЩУ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕДНОГОДИШНИ
И МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

ТОТАЛЕН, ЛИСТЕН, СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД
ЗА НЕСЕЛЕКТИВНА БОРБА С ЕДНОГОДИШНИ
И МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

360 г/л глифозат

360 г/л глифозат
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КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

лозя

начало на изкласяване при многогодишни житни,
бутонизация и цъфтеж при широколистни плевели и
преди цъфтеж при киселите треви

ДОЗА

600
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ВАЛСАГЛИФ се абсорбира от зелените
части на плевелните растения и бързо се
придвижва до корените, коренищата и
кореновите издънки. Натрупва се и блокира биосинтезата на ароматните аминокиселини. Унищожава надземните и
подземните части, включително и кореновата система на многогодишните плевели. Видими признаци на хербицидно
действие се проявяват след 1-3 дни за едногодишните плевели; 5-7 дни за упорити
едногодишни и двугодишни плевели; 1420 дни при упорити многогодишни плевели.

КАРАНТИНЕН СРОК
30 дни.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 > 5000 мг/кг т.м. Продукта дразни очите и кожата. Риск от сериозни увреждания
на очите.
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

ПРИЛОЖЕНИЕ
Едногодишни житни и широколистни плевели:
150 - 200 мл/дка.
Многогодишни житни и широколистни плевели:
400 мл/дка.
Троскот и поветица: 600 мл/дка.
Храсти и тръстика: 1000 мл/дка.
Работен разтвор: 10 - 20 л/дка.
При ниска атмосферна влажност, температура над 30°С, слабо слънчево греене и паднал дъжд след пръскане (до 6 часа),
ефектът от третирането с продукта намалява.
Да не се пръска при наличие на роса.
Да не се прилага след продължително засушаване.
Да не се допуска попадане на разтвор върху листата или младата кора при лозя и овощни.
Преди третиране филизите да се почистят.
При лозя да не се прилага след образуване на гроздове.
След третиране почвата да не се обработва в продължение на
10-14 дни, за да се създаде възможност продукта да се разнесе
по цялото растение.
ВАЛСАГЛИФ приложен преди сеитба, преди поникване и преди
разсаждане на културите, не проявява почвена активност, разгражда се от почвената микрофлора и няма опасност от фитотоксичност за следващите култури. Фитотоксичен е при попадане върху зелените части на културите.
Персистентност в почвата до две седмици, без да влияе отрицателно на следващите култури в сеитбо-обращението.

КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

лозя, овощни
градини

фаза изкласяване на житните и бутонизация
на широколистните плевели

400 - 1200
мл/дка

ж. п. линии

фаза изкласяване на житните и бутонизация
на широколистните плевели

1200 мл/дка

ДОЗА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
БАРКЛИ ВАРВАРИН 360 e неселективен, системен, листен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни
житни и широколистни плевели. Много лесно се абсорбира от растенията чрез листата и стъблата, придвижвайки
се от третираните вегетативни части до подземните корени, ризоми и столони.
Активното вещество блокира синтеза на аминокиселини, в резултат на което засегнатите растения увяхват, пожълтяват и надземната маса некротизира. Първоначалните симптоми са пожълтяване на листата, което се вижда побързо при житните и по-бавно при широколистните плевели. Видимите симптоми се появяват след 10 – 14 дни, а
пълното загиване на плевелите протича за около 15 - 20 дни.
Продуктът се разгражда от почвените микроорганизми за по-малко от месец, като не оставя остатъчни количества –
няма вредно последействие за следващите в сеитбооборота култури.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
За постигане на максимален ефект, плевелите трябва да са
развили достатъчно листна маса и да са в активен растеж, за да
може продукта да се поеме добре и да достигне до всички
точки на растеж.
Да не се провежда пръскане, ако се очаква валеж до 6 часа
след третиране.
Третирането да се извършва при тихо време и температура не
по-висока от 24 - 25о С.
Почвата не трябва да се обработва в продължение на 2
седмици след третирането, докато листната маса на
плевелите не покафенее.
При пръскането на овощни градини и лозя, третирането да бъде
насочено към плевелите, така че работен разтвор да не попада
върху зелените части на лозята и овощните дръвчета.
Да се вземат всички предпазни мерки, така че продукта да не
попада върху съседни култури до пръскания блок.
Препоръчва се разход на работен разтвор 20 - 30 л/дка.
За приготвянето на работния разтвор да се използва чиста вода.

КАРАНТИНЕН СРОК
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
ВАЛСАГЛИФ е тотален, листен, системен хербицид срещу всички видове едногодишни и многогодишни житни и широколистни, включително
многогодишни коренищни и кореново издънкови плевели при лозя, овощни градини, свободни
площи (стърнища), ливади и пасища, ж.п. линии, канали, индустриални площадки.

30 дни за лозя и овощни. За
свободни площи, стърнища и
ж.п. линии карантинен срок не
се изисква.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 > 5000 мг/кг телесна маса. Вреден при поглъщане.
Риск от сериозни увреждания
на очите.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
БАРКЛИ ВАРВАРИН 360 е вегетационен, тотален хербицид за борба с едногодишните и многогодишните житни и широколистни плевели в необработваеми площи, лозови и овощни насаждения и в стърнища.

ВАЛСАГЛИФ

БАРКЛИ ВАРВАРИН 360

ТОТАЛЕН, ЛИСТЕН, СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД
СРЕЩУ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕДНОГОДИШНИ
И МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

ТОТАЛЕН, ЛИСТЕН, СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД
ЗА НЕСЕЛЕКТИВНА БОРБА С ЕДНОГОДИШНИ
И МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

360 г/л глифозат

360 г/л глифозат
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КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

лозя

начало на изкласяване при многогодишни житни,
бутонизация и цъфтеж при широколистни плевели и
преди цъфтеж при киселите треви

ДОЗА

600
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ВАЛСАГЛИФ се абсорбира от зелените
части на плевелните растения и бързо се
придвижва до корените, коренищата и
кореновите издънки. Натрупва се и блокира биосинтезата на ароматните аминокиселини. Унищожава надземните и
подземните части, включително и кореновата система на многогодишните плевели. Видими признаци на хербицидно
действие се проявяват след 1-3 дни за едногодишните плевели; 5-7 дни за упорити
едногодишни и двугодишни плевели; 1420 дни при упорити многогодишни плевели.

КАРАНТИНЕН СРОК
30 дни.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 > 5000 мг/кг т.м. Продукта дразни очите и кожата. Риск от сериозни увреждания
на очите.
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

ПРИЛОЖЕНИЕ
Едногодишни житни и широколистни плевели:
150 - 200 мл/дка.
Многогодишни житни и широколистни плевели:
400 мл/дка.
Троскот и поветица: 600 мл/дка.
Храсти и тръстика: 1000 мл/дка.
Работен разтвор: 10 - 20 л/дка.
При ниска атмосферна влажност, температура над 30°С, слабо слънчево греене и паднал дъжд след пръскане (до 6 часа),
ефектът от третирането с продукта намалява.
Да не се пръска при наличие на роса.
Да не се прилага след продължително засушаване.
Да не се допуска попадане на разтвор върху листата или младата кора при лозя и овощни.
Преди третиране филизите да се почистят.
При лозя да не се прилага след образуване на гроздове.
След третиране почвата да не се обработва в продължение на
10-14 дни, за да се създаде възможност продукта да се разнесе
по цялото растение.
ВАЛСАГЛИФ приложен преди сеитба, преди поникване и преди
разсаждане на културите, не проявява почвена активност, разгражда се от почвената микрофлора и няма опасност от фитотоксичност за следващите култури. Фитотоксичен е при попадане върху зелените части на културите.
Персистентност в почвата до две седмици, без да влияе отрицателно на следващите култури в сеитбо-обращението.

КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

лозя, овощни
градини

фаза изкласяване на житните и бутонизация
на широколистните плевели

400 - 1200
мл/дка

ж. п. линии

фаза изкласяване на житните и бутонизация
на широколистните плевели

1200 мл/дка

ДОЗА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
БАРКЛИ ВАРВАРИН 360 e неселективен, системен, листен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни
житни и широколистни плевели. Много лесно се абсорбира от растенията чрез листата и стъблата, придвижвайки
се от третираните вегетативни части до подземните корени, ризоми и столони.
Активното вещество блокира синтеза на аминокиселини, в резултат на което засегнатите растения увяхват, пожълтяват и надземната маса некротизира. Първоначалните симптоми са пожълтяване на листата, което се вижда побързо при житните и по-бавно при широколистните плевели. Видимите симптоми се появяват след 10 – 14 дни, а
пълното загиване на плевелите протича за около 15 - 20 дни.
Продуктът се разгражда от почвените микроорганизми за по-малко от месец, като не оставя остатъчни количества –
няма вредно последействие за следващите в сеитбооборота култури.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
За постигане на максимален ефект, плевелите трябва да са
развили достатъчно листна маса и да са в активен растеж, за да
може продукта да се поеме добре и да достигне до всички
точки на растеж.
Да не се провежда пръскане, ако се очаква валеж до 6 часа
след третиране.
Третирането да се извършва при тихо време и температура не
по-висока от 24 - 25о С.
Почвата не трябва да се обработва в продължение на 2
седмици след третирането, докато листната маса на
плевелите не покафенее.
При пръскането на овощни градини и лозя, третирането да бъде
насочено към плевелите, така че работен разтвор да не попада
върху зелените части на лозята и овощните дръвчета.
Да се вземат всички предпазни мерки, така че продукта да не
попада върху съседни култури до пръскания блок.
Препоръчва се разход на работен разтвор 20 - 30 л/дка.
За приготвянето на работния разтвор да се използва чиста вода.

КАРАНТИНЕН СРОК
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
ВАЛСАГЛИФ е тотален, листен, системен хербицид срещу всички видове едногодишни и многогодишни житни и широколистни, включително
многогодишни коренищни и кореново издънкови плевели при лозя, овощни градини, свободни
площи (стърнища), ливади и пасища, ж.п. линии, канали, индустриални площадки.

30 дни за лозя и овощни. За
свободни площи, стърнища и
ж.п. линии карантинен срок не
се изисква.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 > 5000 мг/кг телесна маса. Вреден при поглъщане.
Риск от сериозни увреждания
на очите.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
БАРКЛИ ВАРВАРИН 360 е вегетационен, тотален хербицид за борба с едногодишните и многогодишните житни и широколистни плевели в необработваеми площи, лозови и овощни насаждения и в стърнища.

ДИКВА 20 СЛ

ОЧАКВАЙТЕ
ВИРТУАЛНИ ПАКЕТИ
ЗА ПШЕНИЦА И РАПИЦА

ТОТАЛЕН, КОНТАКТЕН,
ВЕГЕТАЦИОНЕН ХЕРБИЦИД И
ДЕСИКАНТ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

200 г/л дикват

СЛ - разтворим концентрат
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УПОТРЕБА
КУЛТУРА

УПОТРЕБА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

лозя, овощни
градини, цитрусови
култури и маслини

преди активна вегетация на
културата, при активна
вегетация на плевелите

330-500
мл/дка

разсадници,
зеленчукови култури,
аспержи,
декоративни
растения

30 дни преди
засаждане/засяване, при
активна вегетация на
плевелите

200-400
мл/дка

преди засяване, при активна
вегетация на плевелите, с
изключение на годината на
засяване

250-330
мл/дка

преди засяване, при активна
вегетация на плевелите

330- 500
мл/дка

люцерна

царевица, тревен
чим

като хербицид
срещу
едногодишни и
многогодишни
житни
и широколистни
плевели

пасища

картофи

като десикант

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

500
мл/дка

1 месец преди прибиране на
реколтата

330- 500
мл/дка

ДИКВА 20 СЛ е течна формулация на база дикват с хербицидно-десикантно действие. Притежава следните характеристики и свойства:
¦ разрушава бързо зелените части на третираните растения;
¦ не е фитотоксичен за последващите култури, тъй като
напълно се деактивира при контакт с почвата;
¦ може да се използва както върху влажна почва, така и
след продължителна суша;
¦ не се влияе от валежи паднали скоро след третирането;
¦ може да се прилага по всяко време на годината, тъй като
действието му не зависи от температурата.
Продуктът е ефикасен срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.
Третирането трябва да се извърши при наличие на плевели, в
подходяща за третиране фаза на развитие. Препоръчва се
прилагане чрез насочено пръскане. За приготвяне на работен разтвор да се използва чиста вода, тъй като силно замърсените води намаляват ефикасността на продукта.

КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР / ДКА:
30 - 80 л/дка

преди засяване на пасища,
при активна вегетация на
плевелите, като по този начин
се намалява конкуренцията
на плевелите, което позволява
успешно създаване на
пасища

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

За повече информация се свържете с екипа на СУММИТ АГРО

ДОЗА

ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Наземна
техника с контролирана и насочена
струя

ТОКСИЧНОСТ
Лозя, овощни градини, цитрусови култури, маслини, разсадници, зеленчукови
култури, аспержи, декоративни растения, люцерна, царевица, тревен чим –
30 дни.
Картофи – 10 дни.

ДИКВА 20 СЛ

ОЧАКВАЙТЕ
ВИРТУАЛНИ ПАКЕТИ
ЗА ПШЕНИЦА И РАПИЦА

ТОТАЛЕН, КОНТАКТЕН,
ВЕГЕТАЦИОНЕН ХЕРБИЦИД И
ДЕСИКАНТ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

200 г/л дикват

СЛ - разтворим концентрат
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УПОТРЕБА
КУЛТУРА

УПОТРЕБА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

лозя, овощни
градини, цитрусови
култури и маслини

преди активна вегетация на
културата, при активна
вегетация на плевелите

330-500
мл/дка

разсадници,
зеленчукови култури,
аспержи,
декоративни
растения

30 дни преди
засаждане/засяване, при
активна вегетация на
плевелите

200-400
мл/дка

преди засяване, при активна
вегетация на плевелите, с
изключение на годината на
засяване

250-330
мл/дка

преди засяване, при активна
вегетация на плевелите

330- 500
мл/дка

люцерна

царевица, тревен
чим

като хербицид
срещу
едногодишни и
многогодишни
житни
и широколистни
плевели

пасища

картофи

като десикант

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

500
мл/дка

1 месец преди прибиране на
реколтата

330- 500
мл/дка

ДИКВА 20 СЛ е течна формулация на база дикват с хербицидно-десикантно действие. Притежава следните характеристики и свойства:
¦ разрушава бързо зелените части на третираните растения;
¦ не е фитотоксичен за последващите култури, тъй като
напълно се деактивира при контакт с почвата;
¦ може да се използва както върху влажна почва, така и
след продължителна суша;
¦ не се влияе от валежи паднали скоро след третирането;
¦ може да се прилага по всяко време на годината, тъй като
действието му не зависи от температурата.
Продуктът е ефикасен срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.
Третирането трябва да се извърши при наличие на плевели, в
подходяща за третиране фаза на развитие. Препоръчва се
прилагане чрез насочено пръскане. За приготвяне на работен разтвор да се използва чиста вода, тъй като силно замърсените води намаляват ефикасността на продукта.

КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР / ДКА:
30 - 80 л/дка

преди засяване на пасища,
при активна вегетация на
плевелите, като по този начин
се намалява конкуренцията
на плевелите, което позволява
успешно създаване на
пасища

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

За повече информация се свържете с екипа на СУММИТ АГРО

ДОЗА

ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Наземна
техника с контролирана и насочена
струя

ТОКСИЧНОСТ
Лозя, овощни градини, цитрусови култури, маслини, разсадници, зеленчукови
култури, аспержи, декоративни растения, люцерна, царевица, тревен чим –
30 дни.
Картофи – 10 дни.
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НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
МОСПИЛАН е системен инсектицид,
който осигурява дълго последействие.
За постигане на пълния ефект на продукта, третирането трябва да се извърши съобразно климатичните условия и
стадиите от развитието на неприятелите.

КАРАНТИНЕН СРОК
3 дни за зеленчуци, 10 дни за тютюн, 7
дни за картофи. При житни, царевица
и слънчоглед карантинен срок не се
налага.

МОСПИЛАН 20 СП

МОСПИЛАН 20 СГ

СИСТЕМЕН ИНСЕКТИЦИД
ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

СИСТЕМЕН ИНСЕКТИЦИД С МНОЖЕСТВО
НОВИ РЕГИСТРАЦИИ
В ГРАНУЛИРАНА ФОРМУЛАЦИЯ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

200 г/кг ацетамиприд

СП - прах, разтворим във вода

200 г/кг ацетамиприд

СГ - гранули, разтворими във вода

КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

краставици

памукова листна въшка

ДОЗА

оранжерийна белокрилка, доматен
миниращ молец

пипер

прасковена листна въшка

тютюн

трипс и листни въшки

15 г/дка

картофи

колорадски бръмбар

6 г/дка

бор

ръждива борова листна оса

15 г/дка (3 л/дка раб. р-р)

топола

тополов листояд

15 г/дка (3 л/дка раб. р-р)

пшеница

вредна житна дървеница, обикновена
житна пиявица, обикновен житен бегач

12.5 г/дка

житни
култури

листни въшки, житни мухи (Хесенска и
Шведска муха)

15 г/дка

царевица

сив царевичен хоботник

10 г/дка

слънчоглед

сив царевичен хоботник

10 г/дка

0.0125 % (12.5 г/дка)

тютюнева листна въшка

30 г/дка

пипер

цикада

25 г/дка
0.0125 %
*Минимална употреба

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 - 689 мг/кг телесна маса

НЕПРИЯТЕЛ

ябълки, круши

зелена ябълкова листна въшка, ябълково-живовлекова листна въшка,
памукова листна въшка, зелена цитрусова листна въшка, кръгломиниращ
молец, пъстър миниращ молец

25 г/дка

праскови, нектарини,
кайсии, череши

прасковена листна въшка, зелена ябълкова листна въшка, зелена цитрусова
листна въшка, черна черешова листна въшка, кръгломиниращ молец,
пъстър миниращ молец, петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)*

25 г/дка

сливи

прасковена листна въшка, зелена ябълкова листна въшка, кръгломиниращ
молец, пъстър миниращ молец

25 г/дка

прасковена листна въшка, памукова листна въшка

25 г/дка

0.02 % (20 г/дка)

тютюн

насекомни неприятели по
горскодървесните видове

КУЛТУРА

0.0125 % (12.5 г/дка)

домати

горскодървесни
видове*
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
МОСПИЛАН действа върху нервната система на насекомите.
Активното вещество ацетамиприд, се свързва със специфични рецепторни протеини на постсинаптичната мембрана,
което блокира нормалното предаване на нервните импулси.
В резултат на това насекомото е в непрекъсната възбуда, което блокира неговите функции, а последващите конвулсии и
парализа водят до смърт. Насекомите не умират веднага
след контакта с продукта, но спират да се хранят, което означава, че до окончателното им загиване те не нанасят повече повреди на растенията.
МОСПИЛАН действа контактно и стомашно на насекомите и е
ефикасен срещу всички стадии от развитието им.
МОСПИЛАН е системен инсектицид от групата на неоникотиноидите. Продуктът се абсорбира от листната маса и се разпространява по цялото растение. Това осигурява защита от
неприятели за период от 14 - 21 дни, а също така и контрол на
неприятели със скрит начин на развитие, във вътрешни части
на растението.

краставици
(в оранжерии)
краставици
(в оранжерии)

МАКСИМАЛНА ДОЗА

оранжерийна белокрилка, тютюнева белокрилка

35 - 40 г/дка

домати, пипер, патладжан
(на открито и в оранжерии)

оранжерийна белокрилка, тютюнева белокрилка

35 - 40 г/дка

домати, пипер, патладжан
(на открито и в оранжерии)

прасковена листна въшка, памукова листна въшка,
петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)*

марули

листни въшки по салата

пъпеши

прасковена листна въшка, памукова листна въшка

пъпеши

тютюнева белокрилка, оранжерийна белокрилка

памук

памукова листна въшка

20 - 25 г/дка

памук

тютюнева белокрилка

25 - 30 г/дка

тютюн

прасковена листна въшка, тютюнева листна въшка, тютюнева белокрилка

25 - 30 г/дка

картофи

колорадски бръмбар

картофи

прасковена листна въшка

люцерна

листни въшки

роза, гербер, хризантема,
декоративни култури

прасковена листна въшка, зелена розена листна въшка

роза, гербер, хризантема,
декоративни култури

оранжерийна белокрилка, тютюнева белокрилка, калифорнийски трипс

25 г/дка
25 г/дка
12.5 - 15 г/дка
20 - 25 г/дка

12.5 г/дка
20 г/дка
7.5 - 10 г/дка
25 г/дка
35 - 40 г/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

КАРАНТИНЕН СРОК

МОСПИЛАН 20 СГ е нова, висококачествена, гранулирана формулация
притежаваща редица предимства, произтичащи от една страна от наличието на регистрации при голям брой култури и неприятели и от друга
страна от оптимизирания начин на приложение на продукта.
МОСПИЛАН 20 СГ е неоникотинов инсектицид използван в ниски дози на
приложение срещу широк спектър неприятели. Новата гранулирана
формулация улеснява и оптимизира приложението на продукта:
¦ лесно и точно отмерване на препоръчаната доза – неправилното
дозиране може да доведе до незадоволителна ефикасност или нежелано ниво на остатъчни количества в растенията;
¦ липса на разпрашване – осигуряват се по-безопасни условия на
работа за операторите при манипулации с продукта;
¦ икономически изгодно – предотвратява се загубата на продукт полепнал по опаковката или разпрашен при манипулациите;
¦ лесно приготвяне на работния разтвор – фините и еднакви по размер гранули се разтварят лесно и бързо във водата;
¦ универсален продукт за земеделското стопанство – разрешената
употреба при основните култури и неприятели осигуряват широко
приложение на продукта.

14 дни за ябълки, круши, праскови, нектарини, череши, сливи, памук, тютюн,
люцерна; 7 дни за домати, пипер,
патладжан (на открито), 3 дни (оранжерии); 7 дни за марули (на открито/оранжерии), картофи, пъпеши (на
открито); 3 дни за краставици (оранжерии).

ТОКСИЧНОСТ

ЛД50 - 1000 мг/кг т.т. за плъх

МОСПИЛАН 20 СГ Е В ПРОЦЕС НА
РАЗШИРЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
ЗА УПОТРЕБА ПРИ РАПИЦА ЗА
БОРБА С РАПИЧЕН ЦВЕТОЯД.
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НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
МОСПИЛАН е системен инсектицид,
който осигурява дълго последействие.
За постигане на пълния ефект на продукта, третирането трябва да се извърши съобразно климатичните условия и
стадиите от развитието на неприятелите.

КАРАНТИНЕН СРОК
3 дни за зеленчуци, 10 дни за тютюн, 7
дни за картофи. При житни, царевица
и слънчоглед карантинен срок не се
налага.

МОСПИЛАН 20 СП

МОСПИЛАН 20 СГ

СИСТЕМЕН ИНСЕКТИЦИД
ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

СИСТЕМЕН ИНСЕКТИЦИД С МНОЖЕСТВО
НОВИ РЕГИСТРАЦИИ
В ГРАНУЛИРАНА ФОРМУЛАЦИЯ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

200 г/кг ацетамиприд

СП - прах, разтворим във вода

200 г/кг ацетамиприд

СГ - гранули, разтворими във вода

КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

краставици

памукова листна въшка

ДОЗА

оранжерийна белокрилка, доматен
миниращ молец

пипер

прасковена листна въшка

тютюн

трипс и листни въшки

15 г/дка

картофи

колорадски бръмбар

6 г/дка

бор

ръждива борова листна оса

15 г/дка (3 л/дка раб. р-р)

топола

тополов листояд

15 г/дка (3 л/дка раб. р-р)

пшеница

вредна житна дървеница, обикновена
житна пиявица, обикновен житен бегач

12.5 г/дка

житни
култури

листни въшки, житни мухи (Хесенска и
Шведска муха)

15 г/дка

царевица

сив царевичен хоботник

10 г/дка

слънчоглед

сив царевичен хоботник

10 г/дка

0.0125 % (12.5 г/дка)

тютюнева листна въшка

30 г/дка

пипер

цикада

25 г/дка
0.0125 %
*Минимална употреба

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 - 689 мг/кг телесна маса

НЕПРИЯТЕЛ

ябълки, круши

зелена ябълкова листна въшка, ябълково-живовлекова листна въшка,
памукова листна въшка, зелена цитрусова листна въшка, кръгломиниращ
молец, пъстър миниращ молец

25 г/дка

праскови, нектарини,
кайсии, череши

прасковена листна въшка, зелена ябълкова листна въшка, зелена цитрусова
листна въшка, черна черешова листна въшка, кръгломиниращ молец,
пъстър миниращ молец, петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)*

25 г/дка

сливи

прасковена листна въшка, зелена ябълкова листна въшка, кръгломиниращ
молец, пъстър миниращ молец

25 г/дка

прасковена листна въшка, памукова листна въшка

25 г/дка

0.02 % (20 г/дка)

тютюн

насекомни неприятели по
горскодървесните видове

КУЛТУРА

0.0125 % (12.5 г/дка)

домати

горскодървесни
видове*
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
МОСПИЛАН действа върху нервната система на насекомите.
Активното вещество ацетамиприд, се свързва със специфични рецепторни протеини на постсинаптичната мембрана,
което блокира нормалното предаване на нервните импулси.
В резултат на това насекомото е в непрекъсната възбуда, което блокира неговите функции, а последващите конвулсии и
парализа водят до смърт. Насекомите не умират веднага
след контакта с продукта, но спират да се хранят, което означава, че до окончателното им загиване те не нанасят повече повреди на растенията.
МОСПИЛАН действа контактно и стомашно на насекомите и е
ефикасен срещу всички стадии от развитието им.
МОСПИЛАН е системен инсектицид от групата на неоникотиноидите. Продуктът се абсорбира от листната маса и се разпространява по цялото растение. Това осигурява защита от
неприятели за период от 14 - 21 дни, а също така и контрол на
неприятели със скрит начин на развитие, във вътрешни части
на растението.

краставици
(в оранжерии)
краставици
(в оранжерии)

МАКСИМАЛНА ДОЗА

оранжерийна белокрилка, тютюнева белокрилка

35 - 40 г/дка

домати, пипер, патладжан
(на открито и в оранжерии)

оранжерийна белокрилка, тютюнева белокрилка

35 - 40 г/дка

домати, пипер, патладжан
(на открито и в оранжерии)

прасковена листна въшка, памукова листна въшка,
петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)*

марули

листни въшки по салата

пъпеши

прасковена листна въшка, памукова листна въшка

пъпеши

тютюнева белокрилка, оранжерийна белокрилка

памук

памукова листна въшка

20 - 25 г/дка

памук

тютюнева белокрилка

25 - 30 г/дка

тютюн

прасковена листна въшка, тютюнева листна въшка, тютюнева белокрилка

25 - 30 г/дка

картофи

колорадски бръмбар

картофи

прасковена листна въшка

люцерна

листни въшки

роза, гербер, хризантема,
декоративни култури

прасковена листна въшка, зелена розена листна въшка

роза, гербер, хризантема,
декоративни култури

оранжерийна белокрилка, тютюнева белокрилка, калифорнийски трипс

25 г/дка
25 г/дка
12.5 - 15 г/дка
20 - 25 г/дка

12.5 г/дка
20 г/дка
7.5 - 10 г/дка
25 г/дка
35 - 40 г/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

КАРАНТИНЕН СРОК

МОСПИЛАН 20 СГ е нова, висококачествена, гранулирана формулация
притежаваща редица предимства, произтичащи от една страна от наличието на регистрации при голям брой култури и неприятели и от друга
страна от оптимизирания начин на приложение на продукта.
МОСПИЛАН 20 СГ е неоникотинов инсектицид използван в ниски дози на
приложение срещу широк спектър неприятели. Новата гранулирана
формулация улеснява и оптимизира приложението на продукта:
¦ лесно и точно отмерване на препоръчаната доза – неправилното
дозиране може да доведе до незадоволителна ефикасност или нежелано ниво на остатъчни количества в растенията;
¦ липса на разпрашване – осигуряват се по-безопасни условия на
работа за операторите при манипулации с продукта;
¦ икономически изгодно – предотвратява се загубата на продукт полепнал по опаковката или разпрашен при манипулациите;
¦ лесно приготвяне на работния разтвор – фините и еднакви по размер гранули се разтварят лесно и бързо във водата;
¦ универсален продукт за земеделското стопанство – разрешената
употреба при основните култури и неприятели осигуряват широко
приложение на продукта.

14 дни за ябълки, круши, праскови, нектарини, череши, сливи, памук, тютюн,
люцерна; 7 дни за домати, пипер,
патладжан (на открито), 3 дни (оранжерии); 7 дни за марули (на открито/оранжерии), картофи, пъпеши (на
открито); 3 дни за краставици (оранжерии).

ТОКСИЧНОСТ

ЛД50 - 1000 мг/кг т.т. за плъх

МОСПИЛАН 20 СГ Е В ПРОЦЕС НА
РАЗШИРЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
ЗА УПОТРЕБА ПРИ РАПИЦА ЗА
БОРБА С РАПИЧЕН ЦВЕТОЯД.

ФЮРИ 10 ЕК

ОАЗИС 5 ЕК

ШИРОКОСПЕКТЪРЕН ПИРЕТРОИДЕН ИНСЕКТИЦИД
ЗА БОРБА СРЕЩУ ЛИСТОГРИЗЕЩИ И СМУЧЕЩИ НЕПРИЯТЕЛИ
ПРИ ПОЛСКИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ, ТЕХНИЧЕСКИ И
ОВОЩНИ КУЛТУРИ

ШИРОКОСПЕКТЪРЕН ПИРЕТРОИД
ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ С ПОРАЗЯВАЩ
НОК-ДАУН ЕФЕКТ

ФЮРИ 10 ЕК е синтетичен пиретроид от
ново поколение, съчетаващ оптималната комбинация от ключови изомери, допринасящи за силното му действие и отличен нок-даун ефект.
ФЮРИ 10 ЕК контролира много широк
спектър от неприятели по основните земеделски култури. Продуктът действа на
инсектите при контакт и при поглъщане.
Активното вещество зета-ципер-метрин
действа на централната и периферна
нервна система на инсектите. Нарушаването на нормалното предаване на
нервните импулси води до парализа и
смърт.

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

100 г/л зета - циперметрин

ЕК- емулсионен концентрат

50 г/л есфенвалерат

ЕК- емулсионен концентрат
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НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

НО

ДОЗА

КАР. СРОК

житна дървеница - възрастно

10 мл/дка

30

пшеница

житна дървеница - ларва

7.5 мл/дка

30

пшеница

обикновена житна пиявица

7.5 мл/дка

30

картофи

колорадски бръмбар

10 мл/дка

14

ябълки

ябълков плодов червей

0.0125 %

3

тютюн

тютюнев трипс

15 мл/дка

7

череши

черешова муха

0.0125 %

зеле

зелева нощенка

краставици

памукова листна въшка

КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

пшеница

лозя

шарен гроздов молец

зеленчуци
зеленчуци

¦
¦
¦

КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

ДОЗА/
КОНЦЕНТРАЦИЯ

ябълков плодов червей, източен плодов червей,
кръгломиниращ молец, червена пъпкозавивачка,
малка зимна педомерка, сива пъпкозавивачка,
анарзия по кайсия, черна сливова плодова оса,
сливов плодов червей

0,02%

крушова листна бълха

0,03%

Пипер (в
оранжерии)

зелена прасковена листна въшка

0,02%

Пипер (на
полето)

зелена прасковена листна въшка

20 мл/дка

7

10 мл/дка

3

Краставици (в
оранжерии)

памукова листна въшка

0.015 %

3

Хризантема

листни въшки

0,02%

Лозя

шарен гроздов молец

0,025%

Люцерна за
семе

грахова листна въшка, петниста листна въшка,
ларви на педомерки, люцернов листояд
(възрастно) люцернов листов хоботник(ларви),
пъпкова галица, (възрастно), цветова галица
(възрастно), маков листояд

0.0125 %

14

оранжерийна белокрилка

0.02 %

3

калифорнийски трипс

0.015 %

3

ПРЕДИМСТВА
¦
¦
¦
¦
¦

30

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

пиретроид с оптимална комбинация от ключови изомери;
ефикасен при много ниски дози и при по-ниски температури;
много силно инсектицидно контактно и стомашно действие;
отличен "нок-даун" ефект;
уникално репелентно (отблъскващо) и антифидантно (подтискащо апетита) действие;
широк спектър на контролирани неприятели;
безопасен за културите, при които се прилага;
добра продължителност на действие.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 - 403 мг/кг телесна маса. Дразни кожата.
Вреден при вдишване и поглъщане. Може да предизвика
белодробно увреждане при поглъщане.

Овощни
култури

Пасища

0,02%

20 мл/дка

ливадна пеперуда - гъсеници II и III възраст

25 мл/дка

ливадна пеперуда - гъсеници IV и V възраст

30 мл/дка

италиански скакалец, марокански скакалец

40 мл/дка

Рапица

рапичен цветояд

Картофи

колорадски бръмбар

15 мл/дка

Житни

вредна житна дървеница, обикновена житна
пиявица

25 мл/дка

Захарно
цвекло

цвеклови бълхи

25 мл/дка

20 - 30 мл/дка

Зеле

зелева нощенка, зелев молец

25 мл/дка

Грах

грахов зърнояд

25 мл/дка

Захарно
цвекло

зелева нощенка

40 мл/дка

тютюнев трипс

50 мл/дка

зелена прасковена листна въшка

80 мл/дка

Тютюн

ПРИЛОЖЕНИЕ
Най-добър ефект се постига при третиране по сигнал от пунктовете за прогноза, а ако няма такива, то при първа поява на неприятелите.
При рапицата се прилага във фаза на развитие на културата от
„начало на формиране на страничните разклонения: видимо
първото разклонение“ до фаза – бутонизация „видими първите
венчелистчета, цветните пъпки още затворени“ (ВВСН 21-59).
Количество на работния разтвор: за овощни, лозя – 100 л вода/дка, за останалите култури - 20 – 50 л вода/дка.
Интервал между третиранията: 14 дни

КАРАНТИНЕН СРОК
35 дни за рапица,
14 дни за останалите култури

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ОАЗИС 5 ЕК е инсектицид със стомашно
и контактно действие с бърз начален
ефект и добро последействие. Активното вещество – есфенвалерат има по-добре изразено стомашно действие. При
попадане в организма на насекомите
чрез храната, при контакт, или чрез
вдишване продуктът преминава в кръвта
и чрез нея достига нервната система.
Там инхибира активността на ацетилхолинестеразата, нарушава обмяната на
йони и предизвиква нервна възбуда и
смърт. Продуктът притежава също репелентно (отблъскващо) и антифидантно
(подтискащо апетита) действие. ОАЗИС
5 ЕК е инсектицид с широк спектър на
действие за борба с листогризещи и
смучещи насекомни неприятели в овощарството, зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, тютюнопроизводството и др.

ФЮРИ 10 ЕК

ОАЗИС 5 ЕК

ШИРОКОСПЕКТЪРЕН ПИРЕТРОИДЕН ИНСЕКТИЦИД
ЗА БОРБА СРЕЩУ ЛИСТОГРИЗЕЩИ И СМУЧЕЩИ НЕПРИЯТЕЛИ
ПРИ ПОЛСКИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ, ТЕХНИЧЕСКИ И
ОВОЩНИ КУЛТУРИ

ШИРОКОСПЕКТЪРЕН ПИРЕТРОИД
ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ С ПОРАЗЯВАЩ
НОК-ДАУН ЕФЕКТ

ФЮРИ 10 ЕК е синтетичен пиретроид от
ново поколение, съчетаващ оптималната комбинация от ключови изомери, допринасящи за силното му действие и отличен нок-даун ефект.
ФЮРИ 10 ЕК контролира много широк
спектър от неприятели по основните земеделски култури. Продуктът действа на
инсектите при контакт и при поглъщане.
Активното вещество зета-ципер-метрин
действа на централната и периферна
нервна система на инсектите. Нарушаването на нормалното предаване на
нервните импулси води до парализа и
смърт.

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

100 г/л зета - циперметрин

ЕК- емулсионен концентрат

50 г/л есфенвалерат

ЕК- емулсионен концентрат
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НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

НО

ДОЗА

КАР. СРОК

житна дървеница - възрастно

10 мл/дка

30

пшеница

житна дървеница - ларва

7.5 мл/дка

30

пшеница

обикновена житна пиявица

7.5 мл/дка

30

картофи

колорадски бръмбар

10 мл/дка

14

ябълки

ябълков плодов червей

0.0125 %

3

тютюн

тютюнев трипс

15 мл/дка

7

череши

черешова муха

0.0125 %

зеле

зелева нощенка

краставици

памукова листна въшка

КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

пшеница

лозя

шарен гроздов молец

зеленчуци
зеленчуци

¦
¦
¦

КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

ДОЗА/
КОНЦЕНТРАЦИЯ

ябълков плодов червей, източен плодов червей,
кръгломиниращ молец, червена пъпкозавивачка,
малка зимна педомерка, сива пъпкозавивачка,
анарзия по кайсия, черна сливова плодова оса,
сливов плодов червей

0,02%

крушова листна бълха

0,03%

Пипер (в
оранжерии)

зелена прасковена листна въшка

0,02%

Пипер (на
полето)

зелена прасковена листна въшка

20 мл/дка

7

10 мл/дка

3

Краставици (в
оранжерии)

памукова листна въшка

0.015 %

3

Хризантема

листни въшки

0,02%

Лозя

шарен гроздов молец

0,025%

Люцерна за
семе

грахова листна въшка, петниста листна въшка,
ларви на педомерки, люцернов листояд
(възрастно) люцернов листов хоботник(ларви),
пъпкова галица, (възрастно), цветова галица
(възрастно), маков листояд

0.0125 %

14

оранжерийна белокрилка

0.02 %

3

калифорнийски трипс

0.015 %

3

ПРЕДИМСТВА
¦
¦
¦
¦
¦

30

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

пиретроид с оптимална комбинация от ключови изомери;
ефикасен при много ниски дози и при по-ниски температури;
много силно инсектицидно контактно и стомашно действие;
отличен "нок-даун" ефект;
уникално репелентно (отблъскващо) и антифидантно (подтискащо апетита) действие;
широк спектър на контролирани неприятели;
безопасен за културите, при които се прилага;
добра продължителност на действие.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 - 403 мг/кг телесна маса. Дразни кожата.
Вреден при вдишване и поглъщане. Може да предизвика
белодробно увреждане при поглъщане.

Овощни
култури

Пасища

0,02%

20 мл/дка

ливадна пеперуда - гъсеници II и III възраст

25 мл/дка

ливадна пеперуда - гъсеници IV и V възраст

30 мл/дка

италиански скакалец, марокански скакалец

40 мл/дка

Рапица

рапичен цветояд

Картофи

колорадски бръмбар

15 мл/дка

Житни

вредна житна дървеница, обикновена житна
пиявица

25 мл/дка

Захарно
цвекло

цвеклови бълхи

25 мл/дка

20 - 30 мл/дка

Зеле

зелева нощенка, зелев молец

25 мл/дка

Грах

грахов зърнояд

25 мл/дка

Захарно
цвекло

зелева нощенка

40 мл/дка

тютюнев трипс

50 мл/дка

зелена прасковена листна въшка

80 мл/дка

Тютюн

ПРИЛОЖЕНИЕ
Най-добър ефект се постига при третиране по сигнал от пунктовете за прогноза, а ако няма такива, то при първа поява на неприятелите.
При рапицата се прилага във фаза на развитие на културата от
„начало на формиране на страничните разклонения: видимо
първото разклонение“ до фаза – бутонизация „видими първите
венчелистчета, цветните пъпки още затворени“ (ВВСН 21-59).
Количество на работния разтвор: за овощни, лозя – 100 л вода/дка, за останалите култури - 20 – 50 л вода/дка.
Интервал между третиранията: 14 дни

КАРАНТИНЕН СРОК
35 дни за рапица,
14 дни за останалите култури

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ОАЗИС 5 ЕК е инсектицид със стомашно
и контактно действие с бърз начален
ефект и добро последействие. Активното вещество – есфенвалерат има по-добре изразено стомашно действие. При
попадане в организма на насекомите
чрез храната, при контакт, или чрез
вдишване продуктът преминава в кръвта
и чрез нея достига нервната система.
Там инхибира активността на ацетилхолинестеразата, нарушава обмяната на
йони и предизвиква нервна възбуда и
смърт. Продуктът притежава също репелентно (отблъскващо) и антифидантно
(подтискащо апетита) действие. ОАЗИС
5 ЕК е инсектицид с широк спектър на
действие за борба с листогризещи и
смучещи насекомни неприятели в овощарството, зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, тютюнопроизводството и др.

ТРИКА ЕКСПЕРТ
ЕРКОЛЕ ГР

ХЛОРСИРИН 550 EK
КОМБИНИРАН ИНСЕКТИЦИД С ОТЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ
СРЕЩУ ГОЛЯМ БРОЙ ВАЖНИ НЕПРИЯТЕЛИ
ПРИ ПОЧТИ ВСИЧКИ ОСНОВНИ КУЛТУРИ
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АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

500 г/л хлорпирифос-етил
+ 50 г/л циперметрин

ЕК- емулсионен концентрат

МГ - микрогранули

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

0,4% ламбда-цихалотрин + NP (7:35)

32

ДОЗА

МОМЕНТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

До фаза затваряне на грозда за шарен гроздов
молец, еднопоясен гроздов молец, лозова
листозавивачка; До фаза начало на развитие на плода
за лозови цикади

царевица, сорго,
просо

ларви на нощенки - Noctuidae
(Agrotis spp.), бръмбари от сем.
Melolonthidae (Melolontha spp.),
телени червеи - Elateridae (Agriotes
spp.)

1-1,5
кг/дка

сеитба

царевица

ларви на Западен царевичен
коренов червей - Diabrotica
virgifera virgifera

1,2-1,5

5-ти – 8-ми
лист

шарен гроздов молец, еднопоясен гроздов
молец, лозова листозавивачка, лозови цикади

60 мл/дка

картофи

колорадски бръмбар, листни въшки

80 мл/дка

До фаза напълно оформена кожица на клубените

цвекло (захарно, фуражно,
червено, кръмно), ряпа

зелева нощенка, листни въшки

80 мл/дка

До фаза кореноплодите са в техническа зрялост

домати и
патладжан:
(за употреба
само на
открито)

гъсеници на памукова нощенка, египетска
памукова нощенка, картофен молец,
пеперуди от р. Pieris sp., молци от р. Plutella sp.,
нощенки (Mamestra sp., Autographa sp.), прасковена листна въшка, колорадски бръмбар

80 мл/дка

До фаза 30% от плодовете са с типичен цвят на зреене
За листни въшки: развитие на вегетативните части на
растението, няколко връхни разклонения

главесто зеле

бяла зелева пеперуда, рапична пеперуда,
зелева нощенка

80 мл/дка

До фаза достигане на типичен размер

артишок

картофена листна въшка

80 мл/дка

До фаза преди поява на цветове

маслодайна
рапица и
синап

рапичен цветояд, рапичен стъблен
скритохоботник, рапична стъблена бълха,
светлокрака зелева бълха

60 мл/дка

За рапичен цветояд, рапична стъблена, светлокрака
зелева бълха: до фаза „жълт бутон".

пшеница

обикновена житна пиявица

50-80
мл/дка

До фаза край на изкласяването

ечемик и овес

обикновена житна пиявица

50 мл/дка

До фаза край на изметляването

царевица

царевичен стъблен пробивач, Sesamia
nonagrioides

80 мл/дка

До фаза край на изметляването

царевица

розов памуков червей, памукова нощенка

50 мл/дка

До фаза 90% от семенниците достигат крайния си
размер

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ХЛОРСИРИН 550 ЕК е комбиниран продукт, съдържащ органофосфорен и пиретроиден инсектицид. Циперметрин
е пиретроиден инсектицид, който действа директно на нервната система на инсектите, поради което има много
бърз начален ефект. Хлорпирифос-етил е органофосфорен инсектицид, инхибитор на синтеза на ензима
холинестераза, в резултат на което се нарушава нормалното предаване на нервните импулси. Комбинацията от
две активни вещества с различен начин на действие осигурява ефикасен контрол на неприятелите.
ХЛОРСИРИН 550 ЕК действа на инсектите контактно, стомашно и чрез парите си. Има силно изразено инициално, а
също така и репелентно действие, осигурено от циперметрин и дълго последействие (2 - 3 седмици) осигурено от
хлорпирифос-етил.

ПРЕДИМСТВА

¦

0,4% ламбда-цихалотрин

НЕПРИЯТЕЛ

лозя

¦

ФОРМУЛАЦИЯ:

КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

¦

ТРИКА ЕКСПЕРТ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

КУЛТУРА

¦
¦
¦

ЕРКОЛЕ ГР

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
ДОЗА

МИКРОГРАНУЛИРАНИ ИНСЕКТИЦИДИ ЗА ЛОКАЛИЗИРАНО
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

широкоспектърен инсектицид за контрол на основните неприятели;
балансирана комбинация от две активни вещества, гарантираща синергизъм;
осигурява контрол на гризещи и смучещи неприятели и е особено ефективен,
когато трябва да се извежда едновременно борба срещу инсекти в различни
стадии на развитие;
потиска развитието на акарите и предотвратява повишаването на плътността
им в резултат на приложението на пиретроиди;
добрият нок-даун ефект в комбинация с остатъчно действие осигурява
минимум 14 дневен период на предпазване от неприятелите;
притежава и отлично фумигантно действие.

КАРАНТИНЕН СРОК
домати, патладжан, артишок – 5 дни; лозя, картофи, главесто зеле – 21 дни;
ечемик, овес – 28 дни; захарно цвекло, фуражно цвекло, червено цвекло,
кръмно цвекло, ряпа, маслодайна рапица, синап, пшеница, царевица – 60
дни; памук – не се изисква

слънчоглед, рапица,
соя, картофи,
моркови, памук
домати (патладжан),
пипер, тютюн,
краставици
(тиквички), пъпеш
(дини, тикви), марули
и подобни, видове
зеле,
цветя/декоративни,
овощни разсадници
& млади дръвчета

ларви на нощенки - Noctuidae
(Agrotis spp.), ларви на бръмбари
от сем. Melolonthidae (Melolontha
spp.),
телени червеи - Elateridae (Agriotes
spp.)

култури за
семепроизводство

1-1,5

сеитба

1-1,5

засаждане

всички култури
посочени по-горе със
същите дози и начини
на приложение

В гранулите на ТРИКА ЕКСПЕРТ, като коформуланти са включени азот и фосфор в съотношение (7:35). Поради тази причина с приложението на ТРИКА
ЕКСПЕРТ се постига двоен резултат –
опазване на растенията от почвени
неприятели и подаване на хранителни
вещества, осигуряващи отличен стартов ефект на развитие. Съдържанието
на азот и фосфор (7:35), трябва да се
има предвид при изготвяне на плана за
торене, с цел избягване на безполезно
предозиране с почвени подобрители.

КАРАНТИНЕН СРОК
Не се налага – приложението е по
време на сеитба/засаждане.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ТРИКА ЕКСПЕРТ и ЕРКОЛЕ ГР са инсектициди на базата на Ламбда – Цихалотрин. Пиретроидната молекула притежава дълготрайно действие и репелентен ефект. Биологически активна при ниски дози, действа при контакт и поглъщане, с бърз убиващ ефект за много почвени инсекти като гъсеници на нощенки (Agrotis spp.), ларви на бръмбари
(Melolontha spp.), телени червеи (Agriotes spp.), западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera virgifera), дългоножки (сем. Tipulidae), мухи (сем. Bibionidae) и други двукрили.

УКАЗАНИЯ ПРИ УПОТРЕБА
ТРИКА ЕКСПЕРТ и ЕРКОЛЕ ГР се прилагат локализирано, само в
браздата на засяване или засаждане, в доза 1–1,5 кг/дка, за защита на културите от почвообитаващите инсекти.
Локализирането на продукта до семената по време на сеитбата или до корените на растенията по време на окопаването/загърлянето се извършва с помощта на апликатор, който се инсталира на сеялката или култиватора.
ЦАРЕВИЦА: прилага се локализирано по време на сеитбата в
доза 1–1,5 кг/дка или по-късно с разпределение в почвата по
протежение на реда, по време на окопаване (загърляне), в доза
1,2–1,5 кг/дка за оптимален контрол на ларвите на западния
царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera virgifera).
КАРТОФИ: внася се локализирано по време на сеитбата или с
разпределение в почвата по протежение на реда, по време на
загърлянето, в доза 1–1,5 кг/дка за оптимален контрол на телените червеи.

ТРИКА ЕКСПЕРТ
ЕРКОЛЕ ГР

ХЛОРСИРИН 550 EK
КОМБИНИРАН ИНСЕКТИЦИД С ОТЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ
СРЕЩУ ГОЛЯМ БРОЙ ВАЖНИ НЕПРИЯТЕЛИ
ПРИ ПОЧТИ ВСИЧКИ ОСНОВНИ КУЛТУРИ
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АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

500 г/л хлорпирифос-етил
+ 50 г/л циперметрин

ЕК- емулсионен концентрат

МГ - микрогранули

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

0,4% ламбда-цихалотрин + NP (7:35)
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ДОЗА

МОМЕНТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

До фаза затваряне на грозда за шарен гроздов
молец, еднопоясен гроздов молец, лозова
листозавивачка; До фаза начало на развитие на плода
за лозови цикади

царевица, сорго,
просо

ларви на нощенки - Noctuidae
(Agrotis spp.), бръмбари от сем.
Melolonthidae (Melolontha spp.),
телени червеи - Elateridae (Agriotes
spp.)

1-1,5
кг/дка

сеитба

царевица

ларви на Западен царевичен
коренов червей - Diabrotica
virgifera virgifera

1,2-1,5

5-ти – 8-ми
лист

шарен гроздов молец, еднопоясен гроздов
молец, лозова листозавивачка, лозови цикади

60 мл/дка

картофи

колорадски бръмбар, листни въшки

80 мл/дка

До фаза напълно оформена кожица на клубените

цвекло (захарно, фуражно,
червено, кръмно), ряпа

зелева нощенка, листни въшки

80 мл/дка

До фаза кореноплодите са в техническа зрялост

домати и
патладжан:
(за употреба
само на
открито)

гъсеници на памукова нощенка, египетска
памукова нощенка, картофен молец,
пеперуди от р. Pieris sp., молци от р. Plutella sp.,
нощенки (Mamestra sp., Autographa sp.), прасковена листна въшка, колорадски бръмбар

80 мл/дка

До фаза 30% от плодовете са с типичен цвят на зреене
За листни въшки: развитие на вегетативните части на
растението, няколко връхни разклонения

главесто зеле

бяла зелева пеперуда, рапична пеперуда,
зелева нощенка

80 мл/дка

До фаза достигане на типичен размер

артишок

картофена листна въшка

80 мл/дка

До фаза преди поява на цветове

маслодайна
рапица и
синап

рапичен цветояд, рапичен стъблен
скритохоботник, рапична стъблена бълха,
светлокрака зелева бълха

60 мл/дка

За рапичен цветояд, рапична стъблена, светлокрака
зелева бълха: до фаза „жълт бутон".

пшеница

обикновена житна пиявица

50-80
мл/дка

До фаза край на изкласяването

ечемик и овес

обикновена житна пиявица

50 мл/дка

До фаза край на изметляването

царевица

царевичен стъблен пробивач, Sesamia
nonagrioides

80 мл/дка

До фаза край на изметляването

царевица

розов памуков червей, памукова нощенка

50 мл/дка

До фаза 90% от семенниците достигат крайния си
размер

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ХЛОРСИРИН 550 ЕК е комбиниран продукт, съдържащ органофосфорен и пиретроиден инсектицид. Циперметрин
е пиретроиден инсектицид, който действа директно на нервната система на инсектите, поради което има много
бърз начален ефект. Хлорпирифос-етил е органофосфорен инсектицид, инхибитор на синтеза на ензима
холинестераза, в резултат на което се нарушава нормалното предаване на нервните импулси. Комбинацията от
две активни вещества с различен начин на действие осигурява ефикасен контрол на неприятелите.
ХЛОРСИРИН 550 ЕК действа на инсектите контактно, стомашно и чрез парите си. Има силно изразено инициално, а
също така и репелентно действие, осигурено от циперметрин и дълго последействие (2 - 3 седмици) осигурено от
хлорпирифос-етил.

ПРЕДИМСТВА

¦

0,4% ламбда-цихалотрин

НЕПРИЯТЕЛ

лозя

¦

ФОРМУЛАЦИЯ:

КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

¦

ТРИКА ЕКСПЕРТ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

КУЛТУРА

¦
¦
¦

ЕРКОЛЕ ГР

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
ДОЗА

МИКРОГРАНУЛИРАНИ ИНСЕКТИЦИДИ ЗА ЛОКАЛИЗИРАНО
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

широкоспектърен инсектицид за контрол на основните неприятели;
балансирана комбинация от две активни вещества, гарантираща синергизъм;
осигурява контрол на гризещи и смучещи неприятели и е особено ефективен,
когато трябва да се извежда едновременно борба срещу инсекти в различни
стадии на развитие;
потиска развитието на акарите и предотвратява повишаването на плътността
им в резултат на приложението на пиретроиди;
добрият нок-даун ефект в комбинация с остатъчно действие осигурява
минимум 14 дневен период на предпазване от неприятелите;
притежава и отлично фумигантно действие.

КАРАНТИНЕН СРОК
домати, патладжан, артишок – 5 дни; лозя, картофи, главесто зеле – 21 дни;
ечемик, овес – 28 дни; захарно цвекло, фуражно цвекло, червено цвекло,
кръмно цвекло, ряпа, маслодайна рапица, синап, пшеница, царевица – 60
дни; памук – не се изисква

слънчоглед, рапица,
соя, картофи,
моркови, памук
домати (патладжан),
пипер, тютюн,
краставици
(тиквички), пъпеш
(дини, тикви), марули
и подобни, видове
зеле,
цветя/декоративни,
овощни разсадници
& млади дръвчета

ларви на нощенки - Noctuidae
(Agrotis spp.), ларви на бръмбари
от сем. Melolonthidae (Melolontha
spp.),
телени червеи - Elateridae (Agriotes
spp.)

култури за
семепроизводство

1-1,5

сеитба

1-1,5

засаждане

всички култури
посочени по-горе със
същите дози и начини
на приложение

В гранулите на ТРИКА ЕКСПЕРТ, като коформуланти са включени азот и фосфор в съотношение (7:35). Поради тази причина с приложението на ТРИКА
ЕКСПЕРТ се постига двоен резултат –
опазване на растенията от почвени
неприятели и подаване на хранителни
вещества, осигуряващи отличен стартов ефект на развитие. Съдържанието
на азот и фосфор (7:35), трябва да се
има предвид при изготвяне на плана за
торене, с цел избягване на безполезно
предозиране с почвени подобрители.

КАРАНТИНЕН СРОК
Не се налага – приложението е по
време на сеитба/засаждане.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ТРИКА ЕКСПЕРТ и ЕРКОЛЕ ГР са инсектициди на базата на Ламбда – Цихалотрин. Пиретроидната молекула притежава дълготрайно действие и репелентен ефект. Биологически активна при ниски дози, действа при контакт и поглъщане, с бърз убиващ ефект за много почвени инсекти като гъсеници на нощенки (Agrotis spp.), ларви на бръмбари
(Melolontha spp.), телени червеи (Agriotes spp.), западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera virgifera), дългоножки (сем. Tipulidae), мухи (сем. Bibionidae) и други двукрили.

УКАЗАНИЯ ПРИ УПОТРЕБА
ТРИКА ЕКСПЕРТ и ЕРКОЛЕ ГР се прилагат локализирано, само в
браздата на засяване или засаждане, в доза 1–1,5 кг/дка, за защита на културите от почвообитаващите инсекти.
Локализирането на продукта до семената по време на сеитбата или до корените на растенията по време на окопаването/загърлянето се извършва с помощта на апликатор, който се инсталира на сеялката или култиватора.
ЦАРЕВИЦА: прилага се локализирано по време на сеитбата в
доза 1–1,5 кг/дка или по-късно с разпределение в почвата по
протежение на реда, по време на окопаване (загърляне), в доза
1,2–1,5 кг/дка за оптимален контрол на ларвите на западния
царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera virgifera).
КАРТОФИ: внася се локализирано по време на сеитбата или с
разпределение в почвата по протежение на реда, по време на
загърлянето, в доза 1–1,5 кг/дка за оптимален контрол на телените червеи.
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САНМАЙТ 20 ВП

НИСОРАН 5 ЕК

ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КОНТАКТЕН ИНСЕКТОАКАРИЦИД С ПРИЛОЖЕНИЕ В ОВОЩАРСТВОТО,
ЛОЗАРСТВОТО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО
И ЦВЕТАРСТВОТО

АКАРИЦИД С ПРИЛОЖЕНИЕ В ОВОЩАРСТВОТО,
ЛОЗАРСТВОТО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО
И ЦВЕТАРСТВОТО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

200 г/кг пиридабен

ВП - намокрим прах

50 г/л хекситиазокс

ЕК-емулсионен концентрат

34

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

ДОЗА

КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

ДОЗА

лозя

жълт лозов акар

0.05 %

ябълки

червен овощен акар

0.05 %

круши, ябълки

червен овощен акар

0.05 %

лозя

жълт лозов акар

0.05 %

зеленчуци

обикновен паяжинообразуващ акар

0.06 %

патладжан в
оранжерии

обикновен паяжинообразуващ акар

0.075 %

краставици

памукова листна въшка

0.075 %

домати

оранжерийна белокрилка

0.075 %

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
САНМАЙТ 20 ВП притежава само контактно акарицидно и специфично инсектицидно действие. Не прониква в тъканите на растенията.
Токсичното му действие се изразява в инхибиране на ензимите на дишането.
Продуктът проявява бързо начално действие. Петнадесет минути след пръскането акарите губят подвижност, а 90
минути по-късно загубват нормалните си функции и умират в продължение на няколко дни.
САНМАЙТ 20 ВП е токсичен за всички стадии на акарите, но неговото действие е най-силно изразено срещу ювенилните форми.
Продължителността на леталното токсично действие достига 35 - 45 дни, което се дължи на много доброто свързване
на пиридабена с липофилните вещества по листата, плодовете и леторастите, както и устойчивостта на активното
вещество към абиотичните фактори - температура, слънчева радиация, валежи.
Голямата продължителност на леталното действие на продукта позволява с едно пръскане да се проведе успешна
борба срещу популации от няколко поколения акари.
Затова САНМАЙТ 20 ВП трябва да се използва за борба с
акарите при лозя и ябълки в началото на лятото до края на
юли, началото на август.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Не се препоръчва повече от едно пръскане за сезон на
едни и същи площи.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 - 3185 мг/кг телесна маса. Вреден при поглъщане и
при контакт с кожата.

КАРАНТИНЕН СРОК
7 дни за зеленчуци, 30 дни за лозя, 21 дни за ябълки.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
НИСОРАН 5 ЕК има висока биологична активност срещу яйцата,
ларвите и нимфите на акарите от разред Tetranicidae - червен
овощен, жълт лозов и паяжинообразуващ.
Действието на продукта е контактно и стомашно срещу
подвижните форми и контактно срещу яйцата.
Ларвите и нимфите, влезли в контакт с продукта, бързо умират.
Яйца, третирани с НИСОРАН 5 ЕК, не се излюпват, а възрастните
женски, които са попаднали под въздействието на акарицида,
снасят стерилни яйца.
НИСОРАН 5 ЕК има трансламинарно действие – попаднал върху
горната листна повърхност, той преминава през тъканта на листа и
действа на акарите, разположени и по долната повърхност.
НИСОРАН 5 ЕК притежава голяма продължителност на действие: 30
- 40 дни, без да е опасен за полезната ентомофауна.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
НИСОРАН 5 ЕК трябва да се прилага при
ниска плътност на възрастната форма,
тогава, когато има преобладаващо
млади, подвижни форми.
Срещу червения овощен акар найподходящо е борбата да се извежда
срещу зимните яйца, когато има 8-10 %
излюпване (от началото на април до
средата на май).

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 > 5 000 мг/кг телесна маса.

КАРАНТИНЕН СРОК
30 дни за ябълка и лозя и 3 дни за зеленчуци.
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САНМАЙТ 20 ВП

НИСОРАН 5 ЕК

ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КОНТАКТЕН ИНСЕКТОАКАРИЦИД С ПРИЛОЖЕНИЕ В ОВОЩАРСТВОТО,
ЛОЗАРСТВОТО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО
И ЦВЕТАРСТВОТО

АКАРИЦИД С ПРИЛОЖЕНИЕ В ОВОЩАРСТВОТО,
ЛОЗАРСТВОТО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО
И ЦВЕТАРСТВОТО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

200 г/кг пиридабен

ВП - намокрим прах

50 г/л хекситиазокс

ЕК-емулсионен концентрат
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

ДОЗА

КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

ДОЗА

лозя

жълт лозов акар

0.05 %

ябълки

червен овощен акар

0.05 %

круши, ябълки

червен овощен акар

0.05 %

лозя

жълт лозов акар

0.05 %

зеленчуци

обикновен паяжинообразуващ акар

0.06 %

патладжан в
оранжерии

обикновен паяжинообразуващ акар

0.075 %

краставици

памукова листна въшка

0.075 %

домати

оранжерийна белокрилка

0.075 %
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Продуктът проявява бързо начално действие. Петнадесет минути след пръскането акарите губят подвижност, а 90
минути по-късно загубват нормалните си функции и умират в продължение на няколко дни.
САНМАЙТ 20 ВП е токсичен за всички стадии на акарите, но неговото действие е най-силно изразено срещу ювенилните форми.
Продължителността на леталното токсично действие достига 35 - 45 дни, което се дължи на много доброто свързване
на пиридабена с липофилните вещества по листата, плодовете и леторастите, както и устойчивостта на активното
вещество към абиотичните фактори - температура, слънчева радиация, валежи.
Голямата продължителност на леталното действие на продукта позволява с едно пръскане да се проведе успешна
борба срещу популации от няколко поколения акари.
Затова САНМАЙТ 20 ВП трябва да се използва за борба с
акарите при лозя и ябълки в началото на лятото до края на
юли, началото на август.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Не се препоръчва повече от едно пръскане за сезон на
едни и същи площи.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 - 3185 мг/кг телесна маса. Вреден при поглъщане и
при контакт с кожата.

КАРАНТИНЕН СРОК
7 дни за зеленчуци, 30 дни за лозя, 21 дни за ябълки.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
НИСОРАН 5 ЕК има висока биологична активност срещу яйцата,
ларвите и нимфите на акарите от разред Tetranicidae - червен
овощен, жълт лозов и паяжинообразуващ.
Действието на продукта е контактно и стомашно срещу
подвижните форми и контактно срещу яйцата.
Ларвите и нимфите, влезли в контакт с продукта, бързо умират.
Яйца, третирани с НИСОРАН 5 ЕК, не се излюпват, а възрастните
женски, които са попаднали под въздействието на акарицида,
снасят стерилни яйца.
НИСОРАН 5 ЕК има трансламинарно действие – попаднал върху
горната листна повърхност, той преминава през тъканта на листа и
действа на акарите, разположени и по долната повърхност.
НИСОРАН 5 ЕК притежава голяма продължителност на действие: 30
- 40 дни, без да е опасен за полезната ентомофауна.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
НИСОРАН 5 ЕК трябва да се прилага при
ниска плътност на възрастната форма,
тогава, когато има преобладаващо
млади, подвижни форми.
Срещу червения овощен акар найподходящо е борбата да се извежда
срещу зимните яйца, когато има 8-10 %
излюпване (от началото на април до
средата на май).

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 > 5 000 мг/кг телесна маса.

КАРАНТИНЕН СРОК
30 дни за ябълка и лозя и 3 дни за зеленчуци.

ИЗОМЕЙТ® - OFM TT
ИЗОМЕЙТ® - CLR

ГИНКО®
ИЗОМЕЙТ® C
ПРИЛОЖЕНИЕ

ГИНКО®

¦

ФЕРОМОНОВ ДИСПЕНСЕР ЗА КОНТРОЛ НА ПЕПЕРУДИТЕ НА
ЯБЪЛКОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ ПО СЕМКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ.
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АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: E8,10-додекадиенол (кодлемон)

¦

+ Додеканол + Тетрадеканол
НЕПРИЯТЕЛ

КУЛТУРА

ДОЗА

¦

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
®

®

®

®

ИЗОМЕЙТ -OFM TT, ИЗОМЕЙТ CLR, ИЗОМЕЙТ C и ГИНКО
са феромонови диспенсери за контрол чрез метода
на полова дезориентация на пеперудите на Източен
плодов червей (Cydia molesta), Сливов плодов червей
(Cydia funebrana), Ябълков плодов червей (Cydia
pomonella) и Листозавивачки.
Феромоновите диспенсери освобождават феромон
във въздуха в градината. Насищането на атмосферата
с феромон, дезориентира мъжките пеперуди и пречи
на копулацията, в резултат на което се прекъсва биологичния цикъл на развитие на инсектите преди появата
на вредящата форма.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
¦
¦

¦

¦

Третираната площ трябва да бъде еднородна и с
компактна форма.
Минимална площ на парцела: 10 дка за праскови
и кайсии и 20-30 дка за ябълки, круши, дюли,
азиатски круши, сливи.
Препоръчително е приложението на феромоновите диспенсери на колкото е възможно по-големи
площи, включващи няколко съседни градини или
близки една до друга градини.
Потенциалното ниво на нападение трябва да е умерено и в околните площи не трябва да има места
със силно нападение.

орехи, ябълки, круши, дюли,
азиатски круши „наши“

ябълков плодов
червей

50
диспенсера/дка

ИЗОМЕЙТ® - C

¦

ФЕРОМОНОВ ДИСПЕНСЕР ЗА КОНТРОЛ НА ПЕПЕРУДИТЕ НА
ЯБЪЛКОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ ПО СЕМКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: E8,10-додекадиенол (кодлемон)

¦

+ Додеканол + Тетрадеканол
КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

орехи, ябълки, круши, дюли,
азиатски круши „наши“

ябълков плодов
червей

ДОЗА
100
диспенсера/дка

ИЗОМЕЙТ® - OFM TT
ФЕРОМОНОВ ДИСПЕНСЕР ЗА КОНТРОЛ НА ПЕПЕРУДИТЕ
НА ИЗТОЧЕН ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ ПО ПРАСКОВИ, КАЙСИИ, ЯБЪЛКИ,
КРУШИ, ДЮЛИ И СЛИВИ И СЛИВОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ ПО СЛИВИ.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Z-8-додеценил ацетат
+ E-8-додеценил ацетат + Z-8-додеценол
КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

праскови, кайсии,
ябълки, круши, дюли,
азиатски круши
„наши“

източен плодов червей

сливов плодов червей
източен плодов червей

сливи

ДОЗА

25
диспенсера/дка

30
диспенсера/дка

ИЗОМЕЙТ® - CLR
ФЕРОМОНОВ ДИСПЕНСЕР ЗА КОНТРОЛ НА ПЕПЕРУДИТЕ
НА ЯБЪЛКОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ И ЛИСТОЗАВИВАЧКИ
ПО СЕМКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: E,E-8,10-додекадиенол + Додеканол
+ Тетрадеканол, + Z-11-тетрадеценил ацетат + Z-9- тетрадеценил ацетат
КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

азиатски круши
„наши“, ябълки, круши,
дюли, мушмули,
киселица (дива ябълка)

ябълков плодов
червей,
листозавивачки*

ДОЗА

100
диспенсера/дка

*Контролирани видове листозавивачки: Плодова корогризачка, Кафявоивичеста
листозавивачка, Овощна листозавивачка, Малка лозова листозавивачка, Розена
листозавивачка, Средиземноморска листозавивачка по каранфила

¦

Методът на контрол е изцяло предпазен и е от особена важност
диспенсерите да се инсталират преди началото на летежа на
целевия неприятел. Инсталирането на диспенсерите е еднократно за сезон.
Спазвайте препоръчаната доза на приложение. Диспенсерите
се инсталират разпределени равномерно из целия парцел, разположени шахматно ред спрямо ред.
Особена важно е диспенсерите да бъдат инсталирани в горната 1/3 от височината на дървото, на двугодишна дървесина.
При градини с височина на дърветата повече от 4 метра, инсталирайте 1/3 от диспенсерите на височина между 0,5 и 1 метър от
върха на дървото.
Подсилете защитата по границите на парцела чрез удвояване
плътността на диспенсерите в крайните редове и на последните
4 до 5 дървета в края на всеки ред. Инсталирайте диспенсери и
на живи плетове или ветрозащитни пояси, на изолирани потенциално нападнати дървета в близост до градината и на местата
с липсващи дървета в самия парцел.
Инсталирайте феромонови уловки за мониторинг на целевия
неприятел в третирания парцел
В случай, че съседни градини са нападнати от целевия неприятел и не се опазват чрез метода на полова дезориентация, тогава е необходимо да се осигури най-малко 30 м буферна зона, която да се опазва едновременно чрез инсталиране на диспенсери и третиране с инсектициди. Целта е да се предотврати мигрирането на оплодени женски от такива лошо опазвани
или изоставени градини.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ
Необходимо е да се следи за правилното функциониране
на метода и отсъствието на каквито и да е нарушения свързани със средата извън парцела. След приложението, трябва да се прави проверка на ситуацията в градината на всеки 1 до 2 седмици (всяка седмица в периодите с най-висок
риск от нападение):
¦ проверка на феромоновите уловки (за целевия неприятел и други възможно налични неприятели от р. Lepidoptera). Улавянето на целевия неприятел, нормално е възпрепятствано от прилагания метод на полова дезориентация на пеперудите. Наличието на уловени пеперуди във
феромоновите уловки, даже на ограничен брой, е предупредителен сигнал и следва да се направи щателна
проверка на парцела за възможно нападениие
¦ периодичен контрол на леторастите (за Източен плодов
червей) по 50-100 дървета
¦ периодичен контрол на плодовете, 500-1000 плода (в найрисковите зони като краищата на градината, върховете
на дърветата, допиращи се плодове, дървета близо до
зони с нападение извън градината).
Проверявайте с особено внимание през периодите на висока атрактивност на плодовете за неприятеля и в края на
сезона за опасности от прехвърляне на популация (от райони с други сортове или култури с по-ранна беритба).
ИЗОМЕЙТ®-OFM TT, ИЗОМЕЙТ® CLR, ИЗОМЕЙТ® C и ГИНКО®
са приложими при биологично производство, в съответствие с Регламент (ЕС) 834/2007. Съответства на
специфичните разпоредби за този вид производство.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
НА ИНСЕКТИЦИДИ
През първата година на приложение на метода на полова дезориентация или в случай
на липса на сигурна информация относно
нивото на нападение в предходната година, е препоръчително да се направи допълнително приложение на инсектицид срещу първо поколение на целевия неприятел.
Може да се наложи приложение на инсектициди на база на развитие на популацията
отчетено в рамките на периодичния контрол, в случай на отчитане на уловени пеперуди (даже на малък брой) във феромоновите уловки в парцела с приложение на метода на полова дезориентация и в случай
на отчитане на повреди по леторастите или
плодовете.
Срещу други неприятели: да се прилага
подходяща програма за опазване, обхващаща видовете, които не се контролират
чрез ИЗОМЕЙТ ® -OFM TT, ИЗОМЕЙТ ® CLR,
ИЗОМЕЙТ® C и ГИНКО®.

ИЗОМЕЙТ® - OFM TT
ИЗОМЕЙТ® - CLR

ГИНКО®
ИЗОМЕЙТ® C
ПРИЛОЖЕНИЕ

ГИНКО®

¦

ФЕРОМОНОВ ДИСПЕНСЕР ЗА КОНТРОЛ НА ПЕПЕРУДИТЕ НА
ЯБЪЛКОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ ПО СЕМКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ.
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АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: E8,10-додекадиенол (кодлемон)

¦

+ Додеканол + Тетрадеканол
НЕПРИЯТЕЛ

КУЛТУРА

ДОЗА

¦

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
®

®

®

®

ИЗОМЕЙТ -OFM TT, ИЗОМЕЙТ CLR, ИЗОМЕЙТ C и ГИНКО
са феромонови диспенсери за контрол чрез метода
на полова дезориентация на пеперудите на Източен
плодов червей (Cydia molesta), Сливов плодов червей
(Cydia funebrana), Ябълков плодов червей (Cydia
pomonella) и Листозавивачки.
Феромоновите диспенсери освобождават феромон
във въздуха в градината. Насищането на атмосферата
с феромон, дезориентира мъжките пеперуди и пречи
на копулацията, в резултат на което се прекъсва биологичния цикъл на развитие на инсектите преди появата
на вредящата форма.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
¦
¦

¦

¦

Третираната площ трябва да бъде еднородна и с
компактна форма.
Минимална площ на парцела: 10 дка за праскови
и кайсии и 20-30 дка за ябълки, круши, дюли,
азиатски круши, сливи.
Препоръчително е приложението на феромоновите диспенсери на колкото е възможно по-големи
площи, включващи няколко съседни градини или
близки една до друга градини.
Потенциалното ниво на нападение трябва да е умерено и в околните площи не трябва да има места
със силно нападение.

орехи, ябълки, круши, дюли,
азиатски круши „наши“

ябълков плодов
червей

50
диспенсера/дка

ИЗОМЕЙТ® - C

¦

ФЕРОМОНОВ ДИСПЕНСЕР ЗА КОНТРОЛ НА ПЕПЕРУДИТЕ НА
ЯБЪЛКОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ ПО СЕМКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: E8,10-додекадиенол (кодлемон)

¦

+ Додеканол + Тетрадеканол
КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

орехи, ябълки, круши, дюли,
азиатски круши „наши“

ябълков плодов
червей

ДОЗА
100
диспенсера/дка

ИЗОМЕЙТ® - OFM TT
ФЕРОМОНОВ ДИСПЕНСЕР ЗА КОНТРОЛ НА ПЕПЕРУДИТЕ
НА ИЗТОЧЕН ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ ПО ПРАСКОВИ, КАЙСИИ, ЯБЪЛКИ,
КРУШИ, ДЮЛИ И СЛИВИ И СЛИВОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ ПО СЛИВИ.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Z-8-додеценил ацетат
+ E-8-додеценил ацетат + Z-8-додеценол
КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

праскови, кайсии,
ябълки, круши, дюли,
азиатски круши
„наши“

източен плодов червей

сливов плодов червей
източен плодов червей

сливи

ДОЗА

25
диспенсера/дка

30
диспенсера/дка

ИЗОМЕЙТ® - CLR
ФЕРОМОНОВ ДИСПЕНСЕР ЗА КОНТРОЛ НА ПЕПЕРУДИТЕ
НА ЯБЪЛКОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ И ЛИСТОЗАВИВАЧКИ
ПО СЕМКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: E,E-8,10-додекадиенол + Додеканол
+ Тетрадеканол, + Z-11-тетрадеценил ацетат + Z-9- тетрадеценил ацетат
КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

азиатски круши
„наши“, ябълки, круши,
дюли, мушмули,
киселица (дива ябълка)

ябълков плодов
червей,
листозавивачки*

ДОЗА

100
диспенсера/дка

*Контролирани видове листозавивачки: Плодова корогризачка, Кафявоивичеста
листозавивачка, Овощна листозавивачка, Малка лозова листозавивачка, Розена
листозавивачка, Средиземноморска листозавивачка по каранфила

¦

Методът на контрол е изцяло предпазен и е от особена важност
диспенсерите да се инсталират преди началото на летежа на
целевия неприятел. Инсталирането на диспенсерите е еднократно за сезон.
Спазвайте препоръчаната доза на приложение. Диспенсерите
се инсталират разпределени равномерно из целия парцел, разположени шахматно ред спрямо ред.
Особена важно е диспенсерите да бъдат инсталирани в горната 1/3 от височината на дървото, на двугодишна дървесина.
При градини с височина на дърветата повече от 4 метра, инсталирайте 1/3 от диспенсерите на височина между 0,5 и 1 метър от
върха на дървото.
Подсилете защитата по границите на парцела чрез удвояване
плътността на диспенсерите в крайните редове и на последните
4 до 5 дървета в края на всеки ред. Инсталирайте диспенсери и
на живи плетове или ветрозащитни пояси, на изолирани потенциално нападнати дървета в близост до градината и на местата
с липсващи дървета в самия парцел.
Инсталирайте феромонови уловки за мониторинг на целевия
неприятел в третирания парцел
В случай, че съседни градини са нападнати от целевия неприятел и не се опазват чрез метода на полова дезориентация, тогава е необходимо да се осигури най-малко 30 м буферна зона, която да се опазва едновременно чрез инсталиране на диспенсери и третиране с инсектициди. Целта е да се предотврати мигрирането на оплодени женски от такива лошо опазвани
или изоставени градини.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ
Необходимо е да се следи за правилното функциониране
на метода и отсъствието на каквито и да е нарушения свързани със средата извън парцела. След приложението, трябва да се прави проверка на ситуацията в градината на всеки 1 до 2 седмици (всяка седмица в периодите с най-висок
риск от нападение):
¦ проверка на феромоновите уловки (за целевия неприятел и други възможно налични неприятели от р. Lepidoptera). Улавянето на целевия неприятел, нормално е възпрепятствано от прилагания метод на полова дезориентация на пеперудите. Наличието на уловени пеперуди във
феромоновите уловки, даже на ограничен брой, е предупредителен сигнал и следва да се направи щателна
проверка на парцела за възможно нападениие
¦ периодичен контрол на леторастите (за Източен плодов
червей) по 50-100 дървета
¦ периодичен контрол на плодовете, 500-1000 плода (в найрисковите зони като краищата на градината, върховете
на дърветата, допиращи се плодове, дървета близо до
зони с нападение извън градината).
Проверявайте с особено внимание през периодите на висока атрактивност на плодовете за неприятеля и в края на
сезона за опасности от прехвърляне на популация (от райони с други сортове или култури с по-ранна беритба).
ИЗОМЕЙТ®-OFM TT, ИЗОМЕЙТ® CLR, ИЗОМЕЙТ® C и ГИНКО®
са приложими при биологично производство, в съответствие с Регламент (ЕС) 834/2007. Съответства на
специфичните разпоредби за този вид производство.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
НА ИНСЕКТИЦИДИ
През първата година на приложение на метода на полова дезориентация или в случай
на липса на сигурна информация относно
нивото на нападение в предходната година, е препоръчително да се направи допълнително приложение на инсектицид срещу първо поколение на целевия неприятел.
Може да се наложи приложение на инсектициди на база на развитие на популацията
отчетено в рамките на периодичния контрол, в случай на отчитане на уловени пеперуди (даже на малък брой) във феромоновите уловки в парцела с приложение на метода на полова дезориентация и в случай
на отчитане на повреди по леторастите или
плодовете.
Срещу други неприятели: да се прилага
подходяща програма за опазване, обхващаща видовете, които не се контролират
чрез ИЗОМЕЙТ ® -OFM TT, ИЗОМЕЙТ ® CLR,
ИЗОМЕЙТ® C и ГИНКО®.
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НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ТОПСИН М 70 ВДГ е продукт със системно действие, принадлежащ към групата
на бензимидазоловите фунгициди. Активното вещество се приема от листата
и се придвижва до всички части на растението. Там то се метаболизира в МБК
(метил бензимидазол карбамат). По този начин активното вещество и МБК действат двустранно върху гъбата – от една
страна се инхибира дишането в клетките, а от друга спорулацията.

ТОПСИН М Е РЕГИСТРИРАН В
РЕДИЦА ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В РАПИЦА И
СЛЪНЧОГЛЕД ЗА БОРБА СЪС
СКЛЕРОТИНИЯ И ФОМОЗА
(100-110 г/дка).

ТОПСИН М 70 ВДГ

ТЕСОРО 250

ШИРОКОСПЕКТЪРЕН СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
ЗА БОРБА СРЕЩУ ГЪБНИ БОЛЕСТИ ПРИ ЛОЗЯ,
ОВОЩНИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА БОРБА
С БОЛЕСТИ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

70 % тиофанат метил

ВДГ - вододиспергируеми
гранули

250 г/л тебуконазол

ЕВ – емулсия, масло във вода

КАРАНТИНЕН
СРОК

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

ДОЗА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

лозя

оидиум
(Oidium
tuckeri)

0.1 %
(100
г/дка)

при 15 см големина на
леторастите, през интервал
от 10-14 дни

35 дни

лозя

сиво гниене
(Bortytis
cinerea)

0.1 %
(100
г/дка)

третиранията се извършват
във фази цъфтеж,
оформяне на зърното,
затваряне на грозда,
прошарване на грозда

35 дни

пшеница

брашнеста
мана
(Blumeria
graminis)

100
г/дка

от фаза поява на флагов
лист до фаза пълен
цъфтеж (ВВСН 37-65)

Не се
изисква

ябълки

брашнеста
мана
(Podosphaera
leucotricha)

0.12 %
(120
г/дка)

от фаза миши уши до
плодовете са достигнали
90% от окончателния си
размер (ВВСН 10-79)

14 дни

кайсии

ранно кафяво
гниене
(Monilia laxa)

0.12 %
(120
г/дка)

от фаза пълен цъфтеж до
край на цъфтежа (BBCH 6569)

тютюнев
разсад

черно
кореново
гниене
(Thielaviopsis
basicola)

2-4 г/
2-3 л
вода
на кв.м

Поливане на разсада прилага се във фаза уши

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

пшеница

фузариум (Fusarium sp.), брашнеста
мана (Erysiphe graminis), ран листен
пригор (Septoria tritici), кафява
ръжда (Puccinia recondita), жълта
ръжда (Puccinia striiformis)

ВВСН 31-70 –
първия възел е
поне 1 см над
възела на братене
– край на цъфтежа

ечемик

хелминтоспориоза
(Helminthosporium sativum),
рамулариоза (Ramularia collo-cygni),
праховита главня (Ustilago nuda),
черна праховита главня (Ustilago
nuda), кафява (листна) ръжда
(Puccinia hordei), жълта ръжда
(Puccinia striiformis), брашнеста
мана (Erysiphe graminis)

овес

коронеста (листна ръжда (Puccinia
coronifera)

ръж

листен пригор (Rhynchosporium
secalis), кафява (листна) ръжда
(Puccinia recondita)

3 дни

Не се
изисква

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ

горско
дървесни
видове
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

гъбни
заболявания
по горски
видове

0.10%

Да не се прилага в
периода на отделяне на
„мана“ за манов мед

Не се
изисква

полягане на
пониците и
фиданките
при
иглолистни

10 г/6 л
вода
на кв.м

Поливане на фиданките

Не се
изисква

ТОПСИН М 70 ВДГ се предлага на българския пазар под
формата на висококачествена гранулирана формулация,
притежаваща следните предимства:
¦ не се разпрашава – по-безопасен за работещите с
продукта;
¦ фините и еднакви по размер гранули позволяват
лесно и точно измерване на нужното количество;
¦ лесното разтваряне във вода осигурява бързо
приготвяне на работния разтвор.

1 приложение в
BBCH 31-70 (първият
възел е поне на 1
см над възела на
братене – край на
цъфтежа) или 2
приложения в
BBCH 40-70
(флаговият лист е
напълно
разтворен,
лигулата е едва
видима – край на
цъфтежа)

ДОЗА

ПРЕДИМСТВА
100
мл/дка

Широк спектър на действие срещу
най-важните болести;
¦ Профилактично, лечебно и изкореняващо действие;
¦ Отличен регулиращ растежа на
културата ефект;
¦ Повишава качеството на зърното.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ТЕСОРО 250 е широкоспектърен, системен триазолен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Продукта се
абсорбира от листата и стъблата и се пренася акропетално (възходящо) в растенията.
Активното вещество тебуконазол е инхибитор на синтеза на ензима деметилаза, участващ в производството на
ергостерол, необходим за изграждането и функционирането на мембраната на клетките на гъбата. Това води до
нарушаване и спиране на процеса на нарастване на мицела и загиване на гъбата.
За постигане на оптимален ефект се препоръчва ТЕСОРО 250 да се прилага предпазно или веднага след началото
на гъбната инфекция.
Приложението на ТЕСОРО 250 оказва и отличен зелен ефект
върху листната маса на културата.
Обем работен разтвор: 15-100 л/дка
Максимален брой приложения: 2
Интервал между приложенията: 14 дни
Техника на приложение: конвенционална
наземна техника

КАРАНТИНЕН СРОК
35 дни
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НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ТОПСИН М 70 ВДГ е продукт със системно действие, принадлежащ към групата
на бензимидазоловите фунгициди. Активното вещество се приема от листата
и се придвижва до всички части на растението. Там то се метаболизира в МБК
(метил бензимидазол карбамат). По този начин активното вещество и МБК действат двустранно върху гъбата – от една
страна се инхибира дишането в клетките, а от друга спорулацията.

ТОПСИН М Е РЕГИСТРИРАН В
РЕДИЦА ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В РАПИЦА И
СЛЪНЧОГЛЕД ЗА БОРБА СЪС
СКЛЕРОТИНИЯ И ФОМОЗА
(100-110 г/дка).

ТОПСИН М 70 ВДГ

ТЕСОРО 250

ШИРОКОСПЕКТЪРЕН СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
ЗА БОРБА СРЕЩУ ГЪБНИ БОЛЕСТИ ПРИ ЛОЗЯ,
ОВОЩНИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА БОРБА
С БОЛЕСТИ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

70 % тиофанат метил

ВДГ - вододиспергируеми
гранули

250 г/л тебуконазол

ЕВ – емулсия, масло във вода

КАРАНТИНЕН
СРОК

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

ДОЗА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

лозя

оидиум
(Oidium
tuckeri)

0.1 %
(100
г/дка)

при 15 см големина на
леторастите, през интервал
от 10-14 дни

35 дни

лозя

сиво гниене
(Bortytis
cinerea)

0.1 %
(100
г/дка)

третиранията се извършват
във фази цъфтеж,
оформяне на зърното,
затваряне на грозда,
прошарване на грозда

35 дни

пшеница

брашнеста
мана
(Blumeria
graminis)

100
г/дка

от фаза поява на флагов
лист до фаза пълен
цъфтеж (ВВСН 37-65)

Не се
изисква

ябълки

брашнеста
мана
(Podosphaera
leucotricha)

0.12 %
(120
г/дка)

от фаза миши уши до
плодовете са достигнали
90% от окончателния си
размер (ВВСН 10-79)

14 дни

кайсии

ранно кафяво
гниене
(Monilia laxa)

0.12 %
(120
г/дка)

от фаза пълен цъфтеж до
край на цъфтежа (BBCH 6569)

тютюнев
разсад

черно
кореново
гниене
(Thielaviopsis
basicola)

2-4 г/
2-3 л
вода
на кв.м

Поливане на разсада прилага се във фаза уши

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

пшеница

фузариум (Fusarium sp.), брашнеста
мана (Erysiphe graminis), ран листен
пригор (Septoria tritici), кафява
ръжда (Puccinia recondita), жълта
ръжда (Puccinia striiformis)

ВВСН 31-70 –
първия възел е
поне 1 см над
възела на братене
– край на цъфтежа

ечемик

хелминтоспориоза
(Helminthosporium sativum),
рамулариоза (Ramularia collo-cygni),
праховита главня (Ustilago nuda),
черна праховита главня (Ustilago
nuda), кафява (листна) ръжда
(Puccinia hordei), жълта ръжда
(Puccinia striiformis), брашнеста
мана (Erysiphe graminis)

овес

коронеста (листна ръжда (Puccinia
coronifera)

ръж

листен пригор (Rhynchosporium
secalis), кафява (листна) ръжда
(Puccinia recondita)

3 дни

Не се
изисква

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ

горско
дървесни
видове

38

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

гъбни
заболявания
по горски
видове

0.10%

Да не се прилага в
периода на отделяне на
„мана“ за манов мед

Не се
изисква

полягане на
пониците и
фиданките
при
иглолистни

10 г/6 л
вода
на кв.м

Поливане на фиданките

Не се
изисква

ТОПСИН М 70 ВДГ се предлага на българския пазар под
формата на висококачествена гранулирана формулация,
притежаваща следните предимства:
¦ не се разпрашава – по-безопасен за работещите с
продукта;
¦ фините и еднакви по размер гранули позволяват
лесно и точно измерване на нужното количество;
¦ лесното разтваряне във вода осигурява бързо
приготвяне на работния разтвор.

1 приложение в
BBCH 31-70 (първият
възел е поне на 1
см над възела на
братене – край на
цъфтежа) или 2
приложения в
BBCH 40-70
(флаговият лист е
напълно
разтворен,
лигулата е едва
видима – край на
цъфтежа)

ДОЗА

ПРЕДИМСТВА
100
мл/дка

Широк спектър на действие срещу
най-важните болести;
¦ Профилактично, лечебно и изкореняващо действие;
¦ Отличен регулиращ растежа на
културата ефект;
¦ Повишава качеството на зърното.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ТЕСОРО 250 е широкоспектърен, системен триазолен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Продукта се
абсорбира от листата и стъблата и се пренася акропетално (възходящо) в растенията.
Активното вещество тебуконазол е инхибитор на синтеза на ензима деметилаза, участващ в производството на
ергостерол, необходим за изграждането и функционирането на мембраната на клетките на гъбата. Това води до
нарушаване и спиране на процеса на нарастване на мицела и загиване на гъбата.
За постигане на оптимален ефект се препоръчва ТЕСОРО 250 да се прилага предпазно или веднага след началото
на гъбната инфекция.
Приложението на ТЕСОРО 250 оказва и отличен зелен ефект
върху листната маса на културата.
Обем работен разтвор: 15-100 л/дка
Максимален брой приложения: 2
Интервал между приложенията: 14 дни
Техника на приложение: конвенционална
наземна техника

КАРАНТИНЕН СРОК
35 дни

О

В
НО
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БАУНТИ

БОЛТ XL

ФУНГИЦИД ЗА УПОТРЕБА
В ЗЪРНЕНО - ЖИТНИ КУЛТУРИ И РАПИЦА
РЕГУЛАТОР НА РАСТЕЖА НА РАПИЦА

ФУНГИЦИД ЗА БОРБА С БОЛЕСТИ
ПРИ ЗЪРНЕНО - ЖИТНИ КУЛТУРИ

При зърнено-житни култури:
БАУНТИ се използва във всяка фаза на
развитие до цъфтеж; може да се прилага самостоятелно, но може също така да се интегрира с всяка програма
за защита. БАУНТИ обикновено се прилага от началото на проява на симптомите на болестта: при фузариум по
класовете, да се третира от фенофаза начало на цъфтежа.

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

тебуконазол 430 г/л

СК – суспензионен концентрат

250 г/л пропиконазол

ЕК – Емулсионен концентрат

40

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

ФАЗА

пшеница

Брашнеста мана (Erysiphe graminis f. sp. tritici),
Кафява ръжда (Puccinia recondita), Жълта ръжда
(Puccinia striiformis), Septoria spp., Фузариум по
класа (Fusarium graminearum)

ечемик

Ленточна болест по ечемика (Helminthosporium
gramineus), Брашнеста мана (Erysiphe graminis f.
sp. hodrei), Кафява ръжда (Puccinia recondita),
Жълта ръжда (Puccinia striiformis),
Листен пригор (Rhynchosporium graminicola)

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Тебуконазолът действа върху мембраната на патогена чрез възпрепятстване
биосинтеза на ергостерол чрез блокиране на процеса на деметилиране.
Както и другите триазоли, тебуконазолът принадлежи към групата на инхибиторите на биосинтезата на стероли.

НО

ръж

Листен пригор (Rhynchosporium graminicola)
Кафява ръжда (Puccinia recondita)

тритикале

Кафява ръжда (Puccinia recondita),
Septoria spp.

овес

Коронеста ръжда (Puccinia coronifera f.sp.
avenae)

рапица

Alternaria, Cylindrosporium, Sclerotinia,
Pseudocercosporella, Ограничаване на растежа
на надземнитe органи

ДОЗА

60
мл/дка

При рапица:
БАУНТИ може да се използва като регулатор на растежа или фунгицид.
Регулатор на растежа при рапица:
БАУНТИ може да се използва в два стадия от развитието на културата:
През есента, във фенофази от разтворен 4ти до разтворен 6ти лист
(BBCH 14 - 16) в случай на ранно развитие на културата, за да се ограничи рискът от прерастване.
През пролетта, в стадия на възстановяване на растежа, във фенофази от видимо нарастване на първо междувъзлие до видимо оформени единични цветни пъпки, но все още затворени (вторично цветообразуване) (BBCH 31- 57).
Фунгицид при рапица:
Цилиндроспориоза: да се прилага БАУНТИ от възстановяването на растежа и появата на симптоми. Третирането може да се повтори във фенофаза цъфтеж в зависимост от степента на нападение.
¦ Брашнеста мана: БАУНТИ се прилага при появата
на симптоми, обикновено във фенофаза цъфтеж.
¦ Склеротиния: БАУНТИ се прилага при опадване на
първите венчелистчета.
¦ Алтернария: БАУНТИ се прилага при появата на
симптомите по стъблото или шушулките.
¦

Количество вода: 20-60 л/дка
Максимален брой на приложения: житни култури – 1,
рапица – 2
Карантинен срок: житни култури – 35 дни, рапица – 63
дни

ДОЗА

КУЛТУРА

ПАТОГЕНИ

пшеница

Кафява ръжда (Puccinia recondita), Жълта ръжда
(Puccinia striiformis),
Листни петна (септориоза) (Mycosphaerella
graminicola (Septoria tritici))

50 мл/дка

ечемик

Листен пригор (ринхоспотиоза) (Rhynchosporium
secalis), хелминтоспориоза (Pyrenophora teres)

50 мл/дка

овес

Коронеста ръжда (Puccinia coronata)

50 мл/дка

ръж

Листен пригор (Rhynchosporium secalis)
Кафява ръжда (Puccinia recondita)

50 мл/дка

тритикале

Листни петна (септориоза) (Mycosphaerella
graminicola (Septoria tritici))

50 мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
БОЛТ XL е системен фунгицид за контрол на широк спектър от болести по листата и класа на зърнено-житните
култури.
Активното вещество пропиконазол е триазолен фунгицид с предпазно, лечебно и системно действие.
Пропиконазол принадлежи към групата на DMI фунгицидите (инхибитори на деметилирането при синтеза на
ергостерол). В следствие на инхибиране на ензима С14-деметилаза се нарушава биосинтеза на ергостерол,
който е необходим за правилното изграждане и функциониране на клетъчните стени на гъбния патоген. Липсата на
нормално производство на ергостерол води до забавяне и спиране на нарастването на гъбния мицел и по този
начин ефективно предотвратяване на последващо заразяване и навлизане на патогена в тъканите на растението.
След приложението, БОЛТ XL бързо се абсорбира от листата, придвижва се по цялата листна петура и по ксилема
към горната част на растението, като по този начин осигурява опазване и на новия прираст.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
За постигане на оптимални резултати се препоръчва БОЛТ
XL да се прилага превантивно за предпазване от заразяване, но също така има и лечебно действие когато е приложен в ранните етапи на развитие на заразата.
Продуктът да се прилага преди или веднага след поява на
първи признаци на зараза. Контролът на болестта става потруден след като патогените вече са се развили и разпространили и това може да доведе до намаляване на потенциалния добив от културите.
Да не се прилага върху мокри листа или в случай на непосредствено предстоящ валеж.
Повторно влизане в третираните площи: Да не се навлиза в
третираните площи до 48 часа след третирането.
Последващи култури: Възможно е отглеждането на всички
култури в рамките на нормалната ротация.
Количество работен разтвор: 10-40 л вода/дка.
Техника на приложение: механизирана наземна техника
Максимален брой приложения: 1 приложение за година

КАРАНТИНЕН СРОК
35 дни
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БАУНТИ

БОЛТ XL

ФУНГИЦИД ЗА УПОТРЕБА
В ЗЪРНЕНО - ЖИТНИ КУЛТУРИ И РАПИЦА
РЕГУЛАТОР НА РАСТЕЖА НА РАПИЦА

ФУНГИЦИД ЗА БОРБА С БОЛЕСТИ
ПРИ ЗЪРНЕНО - ЖИТНИ КУЛТУРИ

При зърнено-житни култури:
БАУНТИ се използва във всяка фаза на
развитие до цъфтеж; може да се прилага самостоятелно, но може също така да се интегрира с всяка програма
за защита. БАУНТИ обикновено се прилага от началото на проява на симптомите на болестта: при фузариум по
класовете, да се третира от фенофаза начало на цъфтежа.

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

тебуконазол 430 г/л

СК – суспензионен концентрат

250 г/л пропиконазол

ЕК – Емулсионен концентрат

40

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

ФАЗА

пшеница

Брашнеста мана (Erysiphe graminis f. sp. tritici),
Кафява ръжда (Puccinia recondita), Жълта ръжда
(Puccinia striiformis), Septoria spp., Фузариум по
класа (Fusarium graminearum)

ечемик

Ленточна болест по ечемика (Helminthosporium
gramineus), Брашнеста мана (Erysiphe graminis f.
sp. hodrei), Кафява ръжда (Puccinia recondita),
Жълта ръжда (Puccinia striiformis),
Листен пригор (Rhynchosporium graminicola)

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Тебуконазолът действа върху мембраната на патогена чрез възпрепятстване
биосинтеза на ергостерол чрез блокиране на процеса на деметилиране.
Както и другите триазоли, тебуконазолът принадлежи към групата на инхибиторите на биосинтезата на стероли.

НО

ръж

Листен пригор (Rhynchosporium graminicola)
Кафява ръжда (Puccinia recondita)

тритикале

Кафява ръжда (Puccinia recondita),
Septoria spp.

овес

Коронеста ръжда (Puccinia coronifera f.sp.
avenae)

рапица

Alternaria, Cylindrosporium, Sclerotinia,
Pseudocercosporella, Ограничаване на растежа
на надземнитe органи

ДОЗА

60
мл/дка

При рапица:
БАУНТИ може да се използва като регулатор на растежа или фунгицид.
Регулатор на растежа при рапица:
БАУНТИ може да се използва в два стадия от развитието на културата:
През есента, във фенофази от разтворен 4ти до разтворен 6ти лист
(BBCH 14 - 16) в случай на ранно развитие на културата, за да се ограничи рискът от прерастване.
През пролетта, в стадия на възстановяване на растежа, във фенофази от видимо нарастване на първо междувъзлие до видимо оформени единични цветни пъпки, но все още затворени (вторично цветообразуване) (BBCH 31- 57).
Фунгицид при рапица:
Цилиндроспориоза: да се прилага БАУНТИ от възстановяването на растежа и появата на симптоми. Третирането може да се повтори във фенофаза цъфтеж в зависимост от степента на нападение.
¦ Брашнеста мана: БАУНТИ се прилага при появата
на симптоми, обикновено във фенофаза цъфтеж.
¦ Склеротиния: БАУНТИ се прилага при опадване на
първите венчелистчета.
¦ Алтернария: БАУНТИ се прилага при появата на
симптомите по стъблото или шушулките.
¦

Количество вода: 20-60 л/дка
Максимален брой на приложения: житни култури – 1,
рапица – 2
Карантинен срок: житни култури – 35 дни, рапица – 63
дни

ДОЗА

КУЛТУРА

ПАТОГЕНИ

пшеница

Кафява ръжда (Puccinia recondita), Жълта ръжда
(Puccinia striiformis),
Листни петна (септориоза) (Mycosphaerella
graminicola (Septoria tritici))

50 мл/дка

ечемик

Листен пригор (ринхоспотиоза) (Rhynchosporium
secalis), хелминтоспориоза (Pyrenophora teres)

50 мл/дка

овес

Коронеста ръжда (Puccinia coronata)

50 мл/дка

ръж

Листен пригор (Rhynchosporium secalis)
Кафява ръжда (Puccinia recondita)

50 мл/дка

тритикале

Листни петна (септориоза) (Mycosphaerella
graminicola (Septoria tritici))

50 мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
БОЛТ XL е системен фунгицид за контрол на широк спектър от болести по листата и класа на зърнено-житните
култури.
Активното вещество пропиконазол е триазолен фунгицид с предпазно, лечебно и системно действие.
Пропиконазол принадлежи към групата на DMI фунгицидите (инхибитори на деметилирането при синтеза на
ергостерол). В следствие на инхибиране на ензима С14-деметилаза се нарушава биосинтеза на ергостерол,
който е необходим за правилното изграждане и функциониране на клетъчните стени на гъбния патоген. Липсата на
нормално производство на ергостерол води до забавяне и спиране на нарастването на гъбния мицел и по този
начин ефективно предотвратяване на последващо заразяване и навлизане на патогена в тъканите на растението.
След приложението, БОЛТ XL бързо се абсорбира от листата, придвижва се по цялата листна петура и по ксилема
към горната част на растението, като по този начин осигурява опазване и на новия прираст.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
За постигане на оптимални резултати се препоръчва БОЛТ
XL да се прилага превантивно за предпазване от заразяване, но също така има и лечебно действие когато е приложен в ранните етапи на развитие на заразата.
Продуктът да се прилага преди или веднага след поява на
първи признаци на зараза. Контролът на болестта става потруден след като патогените вече са се развили и разпространили и това може да доведе до намаляване на потенциалния добив от културите.
Да не се прилага върху мокри листа или в случай на непосредствено предстоящ валеж.
Повторно влизане в третираните площи: Да не се навлиза в
третираните площи до 48 часа след третирането.
Последващи култури: Възможно е отглеждането на всички
култури в рамките на нормалната ротация.
Количество работен разтвор: 10-40 л вода/дка.
Техника на приложение: механизирана наземна техника
Максимален брой приложения: 1 приложение за година

КАРАНТИНЕН СРОК
35 дни
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КОМУГИН 5 ЕВ

КОМРАД

ФУНГИЦИД С ПРЕДПАЗНО И ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ
ЗА БОРБА С БРАШНЕСТА МАНА
ПО ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА БОРБА
С БОЛЕСТИ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

50 г/л цифлуфенамид

ЕВ - емулсия, масло във вода

200 г/л азоксистробин
+ 80 г/л ципроконазол

СК - суспензионен концентрат

КУЛТУРА

пшеница

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
КОМУГИН 5 ЕВ има различен
начин на действие от този на
масово използваните в практиката фунгициди и е ефикасен срещу всички щамове на
причинителя на брашнестата
мана, включително и срещу
щамове с изградена резистентност към фунгициди от
други химични групи.
КОМУГИН 5 ЕВ има много добро трансламинарно действие, отлични продължителност
на действие и лечебен ефект.
Продуктът има продължителност на действие 45 дни.
КОМУГИН 5 ЕВ действа отлично
и чрез пáрите си.

ПРЕДПАЗНО ДЕЙСТВИЕ

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

брашнеста
мана

Определя се от появата на симптомите на
болестта. Основни моменти на
приложение:
фаза братене, заедно с внасянето на
хербицидите и след прецъфтяване на
пшеницата.

ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ

ДОЗА

20
мл/дка

ДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ ПАРИТЕ

степен на зараза в момента на третиране

НЕТРЕТИРАНО

КОМУГИН 5 ЕВ

10 дни след третиране

42

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

НЕТРЕТИРАНО

КОНТРОЛА

степен на зараза 7 дни след на третиране

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

пшеница,
тритикале,
овес, ръж

кафява ръжда (Puccinia
recondita), жълта ръжда
(Puccinia striiformis), ранен
листен пригор (Septoria tritici)

ВВСН 30-59 – от фаза на
културата „начало на
удължаване на стъблото"
до „край на
изкласяването"

КОМУГИН 5 ЕВ

НЕТРЕТИРАНО

КОМУГИН 5 ЕВ

КОМУГИН 5 ЕВ може да бъде прилаган при всички видове зимна и пролетна пшеница, зимен и пролетен ечемик, зимна ръж, твърда пшеница и тритикале от началото на вретенене до пълното оформяне на
класа.
За постигане на оптимални резултати КОМУГИН 5 ЕВ трябва да бъде
приложен при отчитане на първите видими признаци на заразяване с
брашнеста мана. За контрол на други болести, освен брашнеста
мана, КОМУГИН 5 ЕВ може да бъде смесван с голям брой фунгициди.
При наличие на много силна зараза с брашнеста мана или повторно
заразяване може да бъде направено още едно третиране с
КОМУГИН 5 ЕВ. Валежи, паднали 1 час след третирането, не оказват
влияние върху ефективността на продукта.

КАРАНТИНЕН СРОК

42 дни

КОЛИЧЕСТВО РАЗТВОР НА ДЕКАР
Препоръчва се 20 до 40 литра вода на декар. Важно е да се
осигури добро покриване на листната маса с работен
разтвор.

80 - 100
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
КОМРАД е фунгицид с двойно системно действие. Активните вещества азоксистробин и ципроконазол взаимодействат отлично. Комбинацията от триазол и стробилурин осигурява мощно и бързодействащо лечебно действие и
ефикасност до 6 седмици. Бързата транслокация и отлично разпределение в растението, предпазва новият прираст. Ускорява се фотосинтезата. Поемането на азот и вода се подобрява.
Културата става по-силна и това спомага за по-висок добив като се удължава и подобрява наливането на зърното.
КОМРАД Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДХОДЯЩ И ЗА ВТОРО ТРЕТИРАНЕ ВЪВ ФАЗА ФЛАГОВ ЛИСТ.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

КОМУГИН 5 ЕВ

ДОЗА

Да не се приготвя по-голямо количество разтвор от
необходимото. При приготвянето на работния разтвор,
напълнете половината резервоар с чиста вода и
започнете да разбърквате. Изсипете необходимото
количество от продукта в резервоара и след това
допълнете с вода до достигане на желания обем на
работния разтвор.
ОБЕМ РАБОТЕН РАЗТВОР: 10-40 л/дка
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ: 2
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯТА: 21 дни
ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: конвенционална наземна
техника

КАРАНТИНЕН СРОК
42 дни
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КОМУГИН 5 ЕВ

КОМРАД

ФУНГИЦИД С ПРЕДПАЗНО И ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ
ЗА БОРБА С БРАШНЕСТА МАНА
ПО ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА БОРБА
С БОЛЕСТИ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

50 г/л цифлуфенамид

ЕВ - емулсия, масло във вода

200 г/л азоксистробин
+ 80 г/л ципроконазол

СК - суспензионен концентрат

КУЛТУРА

пшеница

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
КОМУГИН 5 ЕВ има различен
начин на действие от този на
масово използваните в практиката фунгициди и е ефикасен срещу всички щамове на
причинителя на брашнестата
мана, включително и срещу
щамове с изградена резистентност към фунгициди от
други химични групи.
КОМУГИН 5 ЕВ има много добро трансламинарно действие, отлични продължителност
на действие и лечебен ефект.
Продуктът има продължителност на действие 45 дни.
КОМУГИН 5 ЕВ действа отлично
и чрез пáрите си.

ПРЕДПАЗНО ДЕЙСТВИЕ

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

брашнеста
мана

Определя се от появата на симптомите на
болестта. Основни моменти на
приложение:
фаза братене, заедно с внасянето на
хербицидите и след прецъфтяване на
пшеницата.

ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ

ДОЗА

20
мл/дка

ДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ ПАРИТЕ

степен на зараза в момента на третиране

НЕТРЕТИРАНО

КОМУГИН 5 ЕВ

10 дни след третиране
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

НЕТРЕТИРАНО

КОНТРОЛА

степен на зараза 7 дни след на третиране

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

пшеница,
тритикале,
овес, ръж

кафява ръжда (Puccinia
recondita), жълта ръжда
(Puccinia striiformis), ранен
листен пригор (Septoria tritici)

ВВСН 30-59 – от фаза на
културата „начало на
удължаване на стъблото"
до „край на
изкласяването"

КОМУГИН 5 ЕВ

НЕТРЕТИРАНО

КОМУГИН 5 ЕВ

КОМУГИН 5 ЕВ може да бъде прилаган при всички видове зимна и пролетна пшеница, зимен и пролетен ечемик, зимна ръж, твърда пшеница и тритикале от началото на вретенене до пълното оформяне на
класа.
За постигане на оптимални резултати КОМУГИН 5 ЕВ трябва да бъде
приложен при отчитане на първите видими признаци на заразяване с
брашнеста мана. За контрол на други болести, освен брашнеста
мана, КОМУГИН 5 ЕВ може да бъде смесван с голям брой фунгициди.
При наличие на много силна зараза с брашнеста мана или повторно
заразяване може да бъде направено още едно третиране с
КОМУГИН 5 ЕВ. Валежи, паднали 1 час след третирането, не оказват
влияние върху ефективността на продукта.

КАРАНТИНЕН СРОК

42 дни

КОЛИЧЕСТВО РАЗТВОР НА ДЕКАР
Препоръчва се 20 до 40 литра вода на декар. Важно е да се
осигури добро покриване на листната маса с работен
разтвор.

80 - 100
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
КОМРАД е фунгицид с двойно системно действие. Активните вещества азоксистробин и ципроконазол взаимодействат отлично. Комбинацията от триазол и стробилурин осигурява мощно и бързодействащо лечебно действие и
ефикасност до 6 седмици. Бързата транслокация и отлично разпределение в растението, предпазва новият прираст. Ускорява се фотосинтезата. Поемането на азот и вода се подобрява.
Културата става по-силна и това спомага за по-висок добив като се удължава и подобрява наливането на зърното.
КОМРАД Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДХОДЯЩ И ЗА ВТОРО ТРЕТИРАНЕ ВЪВ ФАЗА ФЛАГОВ ЛИСТ.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

КОМУГИН 5 ЕВ

ДОЗА

Да не се приготвя по-голямо количество разтвор от
необходимото. При приготвянето на работния разтвор,
напълнете половината резервоар с чиста вода и
започнете да разбърквате. Изсипете необходимото
количество от продукта в резервоара и след това
допълнете с вода до достигане на желания обем на
работния разтвор.
ОБЕМ РАБОТЕН РАЗТВОР: 10-40 л/дка
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ: 2
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯТА: 21 дни
ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: конвенционална наземна
техника

КАРАНТИНЕН СРОК
42 дни
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ДИФЕНЗОН 25 ЕК

ДОМАРК® 10 ЕК

ШИРОКОСПЕКТЪРЕН СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
С ОТЛИЧНО ПРЕДПАЗНО И ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ

СЕЛЕКТИВЕН, ЛИСТЕН ВЕГЕТАЦИОНЕН
ХЕРБИЦИД СЪС СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ

НО

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

250 г/л дифеноконазол

ЕК- емулсионен концентрат

100 г/л тетраконазол

ЕК - емулсионен концентрат

44

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

ябълка

Гъбни болести:
струпясване
(Venturia inaеqualis)

от формиране на плода до
достигане на 90% от размера му

20
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ДИФЕНЗОН 25 ЕК е фунгицид от групата на триазолите. Той е широкоспектърен системен фунгицид с отлично
предпазно и лечебно действие. Поема се от листата и се придвижва акропетално в растението и има силно
трансламинарно действие. Той действа като спира формирането на ергостерол в клетките на гъбния патоген, в
резултат на което развитието и растежа му се прекратяват.

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

ДОЗА

лозя

Брашнеста мана / Оидиум

краставици

Брашнеста мана

50 мл/дка

домати

Брашнеста мана

40-50 мл/дка

25-30 мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

НАЧИН НА УПОТРЕБА

ДОМАРК 10 ЕК е системен, листен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу брашнести мани по селскостопанските култури. Инхибитор на ергостеролния синтез, продуктът се абсорбира в растението за 2-4 часа и се
придвижва системно по целия лист. Дъжд паднал след абсорбирането не намалява активността на продукта.

Да не се приготвят по-големи количества разтвор за пръскане, отколкото е необходимо.
Преди отмерване на продукта, съдържанието
в пластмасовата опаковка да се разклати добре. Измереното количество от продукта да се
изсипе в резервоара на пръскачката напълнен
до половината с чиста вода, при включени бъркалки.
Допълнете резервоара до необходимия обем
при продължаващо разбъркване. Разбъркването да продължи до използването на целият работен разтвор.
Остатъците от продукта да се разредят с вода в
съотношение 1:10 и да се приложат върху вече
третираната повърхност.

Три начина на действие:
1. ПАРНО ДЕЙСТВИЕ
Парното действие спомага за преразпределянето на продукта върху листната повърхност и новоформираните
гроздове.
2. ТРАНСЛАМИНАРНО ДЕЙСТВИЕ
След проникване в растението ДОМАРК се придвижва между листната повърхност и осигурява защита дори за
ненапръсканите части на растението. Високата разтворимост на ДОМАРК в масла позволява бързото му поемане
през восъчните съставки на кутикулата на листата и дифундиране през тъканите на растението.
3. СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ
Относително високата разтворимост на ДОМАРК във вода означава, че активната съставка се разтваря лесно в
растението и се пренася ефективно до нетретираните части, като осигурява висока степен на защита, особено по
време на бързия пролетен растеж.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Листно приложение с конвенционална наземна техника.
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
От фаза начало на развитие на плода до достигане на
90% от окончателния размер на плодовете (BBCH 71- 79).
КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР: 30-100 л/дка
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ: 4
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯТА: 10-14 дни

Първо пръскане срещу оидиум по лоза – при дължина на
леторастите 10-15 см; срещу брашнеста мана по тиквови и
домати се пръска при поява на първите признаци на болестта.
Следващите пръскания са през интервал от 7-14 дни в зависимост от климатичните особености. Употребявайте Домарк не
повече от 2-3 пъти за вегетация в най-критичните за културите
периоди.

КАРАНТИНЕН СРОК
краставици и домати - 7 дни, лозя - 30 дни

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
ІI-ра професионална

КАРАНТИНЕН СРОК
21 дни
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ДИФЕНЗОН 25 ЕК

ДОМАРК® 10 ЕК

ШИРОКОСПЕКТЪРЕН СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
С ОТЛИЧНО ПРЕДПАЗНО И ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ

СЕЛЕКТИВЕН, ЛИСТЕН ВЕГЕТАЦИОНЕН
ХЕРБИЦИД СЪС СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ

НО

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

250 г/л дифеноконазол

ЕК- емулсионен концентрат

100 г/л тетраконазол

ЕК - емулсионен концентрат
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

ябълка

Гъбни болести:
струпясване
(Venturia inaеqualis)

от формиране на плода до
достигане на 90% от размера му

20
мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ДИФЕНЗОН 25 ЕК е фунгицид от групата на триазолите. Той е широкоспектърен системен фунгицид с отлично
предпазно и лечебно действие. Поема се от листата и се придвижва акропетално в растението и има силно
трансламинарно действие. Той действа като спира формирането на ергостерол в клетките на гъбния патоген, в
резултат на което развитието и растежа му се прекратяват.

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

ДОЗА

лозя

Брашнеста мана / Оидиум

краставици

Брашнеста мана

50 мл/дка

домати

Брашнеста мана

40-50 мл/дка

25-30 мл/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

НАЧИН НА УПОТРЕБА

ДОМАРК 10 ЕК е системен, листен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу брашнести мани по селскостопанските култури. Инхибитор на ергостеролния синтез, продуктът се абсорбира в растението за 2-4 часа и се
придвижва системно по целия лист. Дъжд паднал след абсорбирането не намалява активността на продукта.

Да не се приготвят по-големи количества разтвор за пръскане, отколкото е необходимо.
Преди отмерване на продукта, съдържанието
в пластмасовата опаковка да се разклати добре. Измереното количество от продукта да се
изсипе в резервоара на пръскачката напълнен
до половината с чиста вода, при включени бъркалки.
Допълнете резервоара до необходимия обем
при продължаващо разбъркване. Разбъркването да продължи до използването на целият работен разтвор.
Остатъците от продукта да се разредят с вода в
съотношение 1:10 и да се приложат върху вече
третираната повърхност.

Три начина на действие:
1. ПАРНО ДЕЙСТВИЕ
Парното действие спомага за преразпределянето на продукта върху листната повърхност и новоформираните
гроздове.
2. ТРАНСЛАМИНАРНО ДЕЙСТВИЕ
След проникване в растението ДОМАРК се придвижва между листната повърхност и осигурява защита дори за
ненапръсканите части на растението. Високата разтворимост на ДОМАРК в масла позволява бързото му поемане
през восъчните съставки на кутикулата на листата и дифундиране през тъканите на растението.
3. СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ
Относително високата разтворимост на ДОМАРК във вода означава, че активната съставка се разтваря лесно в
растението и се пренася ефективно до нетретираните части, като осигурява висока степен на защита, особено по
време на бързия пролетен растеж.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Листно приложение с конвенционална наземна техника.
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
От фаза начало на развитие на плода до достигане на
90% от окончателния размер на плодовете (BBCH 71- 79).
КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР: 30-100 л/дка
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ: 4
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯТА: 10-14 дни

Първо пръскане срещу оидиум по лоза – при дължина на
леторастите 10-15 см; срещу брашнеста мана по тиквови и
домати се пръска при поява на първите признаци на болестта.
Следващите пръскания са през интервал от 7-14 дни в зависимост от климатичните особености. Употребявайте Домарк не
повече от 2-3 пъти за вегетация в най-критичните за културите
периоди.

КАРАНТИНЕН СРОК
краставици и домати - 7 дни, лозя - 30 дни

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
ІI-ра професионална

КАРАНТИНЕН СРОК
21 дни

ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р

ЛИЕТО

МАКСИМАЛЕН ЕФЕКТ
СРЕЩУ МАНА ПО ЛОЗА

НОВ ЛОКАЛНО-СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
ЗА БОРБА С МАНА

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

28.5 г/кг симоксанил +
ВГ - вододиспергируеми гранули
300 г/кг фозетил-алуминий +
281 г/кг меден оксихлорид (160 г/кг чиста мед)
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УПОТРЕБА
КУЛТУРА

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Третиранията трябва да започнат в
ранни фази на развитие на културата, когато климатичните условия са
благоприятни за развитие на болестта.
Приложенията се повтарят през интервал от 10-12 дни в зависимост от
разпространението на болестта и
наличието на условия, благоприятни
за инфекция.
Минималната доза да се прилага
при слабо засягане от болестта. При
чести и обилни валежи и висок риск
от зараза, да се прилага максималната доза в началната фаза от инкубационния период на патогена.
При лозя: По време на цъфтеж, продуктът да се прилага много внимателно, за да се избегнат проблеми
със селективността. При сортове с
повишена чувствителност на листата
(например Мускат) приложенията
да се ограничат до максимум 3 за
сезон и да се избягва приложението
при млади насаждения (до 3 годишни) от такива сортове.

лозя

картофи

домати

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Мана
(Plasmopara
viticola)

BBCH 11-79 (от отваряне на
първи лист до затваряне на
грозда) във фаза 2 - 4 лист на
културата

ДОЗА

400-450
г/дка

330 г/кг симоксанил
+ 330 г/кг зоксамид

ВГ - вододиспергируеми
гранули

400-450
г/дка

60-80 л
вода/дка

Мана
(Phytophthora
infestans),
Алтернария
(Alternaria solani)

BBCH 11-81 (от разтваряне на
първи лист на основното
стъбло до 10% от плодовете с
типичен цвят на зреене)

400-450
г/дка

60-80 л
вода/дка

Минимален интервал между третиранията: 10 дни

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р е фунгицид за контрол на мана по лоза, домати и картофи и
други зеленчукови култури, представляващ комбинация от три активни вещества:
Фозетил-алуминий е пълно системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Абсорбира се бързо от листата и се придвижва в растение и в двете посоки
– акропетално и базипетално. Активното вещество действа чрез потискане покълването на спорите и проникването на патогена в растението и чрез блокиране растежа на мицела и спорулацията. Освен това действа и чрез активиране на естествените защитни механизми на растенията срещу болестите.
Симоксанил e фунгицид с предпазно, лечебно, проникващо и локално системно действие в растенията. Той потиска синтеза на нуклеинови киселини, аминокиселини и други процеси в клетките на гъбния патоген. Придвижването на симоксанил в растенията е основно акропетално като предпазва и новия прираст
и трансламинарно в листата, което осигурява контрол на патогена
и от долната страна на листата. Лечебното дествие спира развитието на патогена по време на инкубационния период.
Меден оксихлорид e контактeн фунгицид с предпазно действие.
Попаднал върху листната повърхност, образува защитен слой и не
позволява на спорите на гъбата да проникнат в тъканите на растението.
Комбинацията от три активни вещества с различен начин на действие върху редица процеси в клетките на патогена, осигурява:
¦ висока степен на защита на листата и грозда във всички фази
на развитие на културата;
¦ лечебно действие, спиращо развитието на болестта по време
на инкубационния период;
¦ предпазно и лечебно действие, осигуряващи ефикасен и продължителен контрол в най-рисковите за развитие на болестта
периоди;
¦ опазване и на новия прираст развил се през периода от 7-10
дни след приложението;
¦ устойчивост на отмиване в следствие на бързото проникване в
растението;
¦ минимализиране на риска от поява на резистентност, поради
комбинираното действие върху много процеси от развитието
на патогена.

лозя - 40 дни; картофи, домати – 20 дни
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УПОТРЕБА
КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

лозя

Мана
(Plasmopara viticola)

BBCH 14-89 (от 4 листа са
отворени до плодът е готов за
беритба)

картофи

Мана
(Phytophtora infestans)

ВВСН 21-89: от поява на
първото основно странично
разклонение (>5 см) до
пълна зрялост

Мана
(Phytophtora infestans)

ВВСН 50-89: от първо
съцветие изправена пъпка до
пълна зрялост

40-100 л
вода/дка

BBCH 11-69 (от разтваряне на
първи лист на главното стъбло
до край на цъфтежа на
първото съцветие)

КАРАНТИНЕН СРОК

ФОРМУЛАЦИЯ:

РАБОТЕН
РАЗТВОР

Мана
(Phytophtora
infestans),
Алтернария
(Alternaria solani)

Максимален брой приложения за сезон: 4

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

домати

ДОЗА

0,04-0,045%
(40-45 г/дка)

0,045%
(45 г/дка)

0,04-0,045%
(40-45 г/дка)

КАРАНТИНЕН СРОК
лозя - 28 дни, картофи – 7 дни,
домати – 3 дни

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Продуктът съдържа две активни вещества, ефикасни срещу мана при различни култури:
Симоксанил – фунгицид с локално-системно и трансламинарно действие, който потиска спорулацията и прониквайки в растителните тъкани контролира развитието на мицела в най-ранните стадии на развитие на патогена.
Зоксамид – високо ефективен контактен фунгицид, потиска покълването на спорите и формирането на зооспори,
прониква и се свързва с кутикулните восъци. Това гарантира висока устойчивост на отмиване, което е особено
важно за защитата на гроздовете и плодовете.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Продуктът достига пълна ефективност при защитата
на гроздовете при лозята. С цел да се удължи времето
между третиранията и за оптимално действие върху
растението, се препоръчва в периода на активен
растеж, ЛИЕТО да се редува с продукти на базата на
Фозетил Алуминий (ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р).

МАКСИМАЛЕН БРОЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ

5

МИНИМАЛЕН ИНТЕРВАЛ
МЕЖДУ ТРЕТИРАНИЯ

7 дни

ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р

ЛИЕТО

МАКСИМАЛЕН ЕФЕКТ
СРЕЩУ МАНА ПО ЛОЗА

НОВ ЛОКАЛНО-СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
ЗА БОРБА С МАНА

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

28.5 г/кг симоксанил +
ВГ - вододиспергируеми гранули
300 г/кг фозетил-алуминий +
281 г/кг меден оксихлорид (160 г/кг чиста мед)

45

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Третиранията трябва да започнат в
ранни фази на развитие на културата, когато климатичните условия са
благоприятни за развитие на болестта.
Приложенията се повтарят през интервал от 10-12 дни в зависимост от
разпространението на болестта и
наличието на условия, благоприятни
за инфекция.
Минималната доза да се прилага
при слабо засягане от болестта. При
чести и обилни валежи и висок риск
от зараза, да се прилага максималната доза в началната фаза от инкубационния период на патогена.
При лозя: По време на цъфтеж, продуктът да се прилага много внимателно, за да се избегнат проблеми
със селективността. При сортове с
повишена чувствителност на листата
(например Мускат) приложенията
да се ограничат до максимум 3 за
сезон и да се избягва приложението
при млади насаждения (до 3 годишни) от такива сортове.

лозя

картофи

домати

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Мана
(Plasmopara
viticola)

BBCH 11-79 (от отваряне на
първи лист до затваряне на
грозда) във фаза 2 - 4 лист на
културата

ДОЗА

400-450
г/дка

330 г/кг симоксанил
+ 330 г/кг зоксамид

ВГ - вододиспергируеми
гранули

400-450
г/дка

60-80 л
вода/дка

Мана
(Phytophthora
infestans),
Алтернария
(Alternaria solani)

BBCH 11-81 (от разтваряне на
първи лист на основното
стъбло до 10% от плодовете с
типичен цвят на зреене)

400-450
г/дка

60-80 л
вода/дка

Минимален интервал между третиранията: 10 дни

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р е фунгицид за контрол на мана по лоза, домати и картофи и
други зеленчукови култури, представляващ комбинация от три активни вещества:
Фозетил-алуминий е пълно системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Абсорбира се бързо от листата и се придвижва в растение и в двете посоки
– акропетално и базипетално. Активното вещество действа чрез потискане покълването на спорите и проникването на патогена в растението и чрез блокиране растежа на мицела и спорулацията. Освен това действа и чрез активиране на естествените защитни механизми на растенията срещу болестите.
Симоксанил e фунгицид с предпазно, лечебно, проникващо и локално системно действие в растенията. Той потиска синтеза на нуклеинови киселини, аминокиселини и други процеси в клетките на гъбния патоген. Придвижването на симоксанил в растенията е основно акропетално като предпазва и новия прираст
и трансламинарно в листата, което осигурява контрол на патогена
и от долната страна на листата. Лечебното дествие спира развитието на патогена по време на инкубационния период.
Меден оксихлорид e контактeн фунгицид с предпазно действие.
Попаднал върху листната повърхност, образува защитен слой и не
позволява на спорите на гъбата да проникнат в тъканите на растението.
Комбинацията от три активни вещества с различен начин на действие върху редица процеси в клетките на патогена, осигурява:
¦ висока степен на защита на листата и грозда във всички фази
на развитие на културата;
¦ лечебно действие, спиращо развитието на болестта по време
на инкубационния период;
¦ предпазно и лечебно действие, осигуряващи ефикасен и продължителен контрол в най-рисковите за развитие на болестта
периоди;
¦ опазване и на новия прираст развил се през периода от 7-10
дни след приложението;
¦ устойчивост на отмиване в следствие на бързото проникване в
растението;
¦ минимализиране на риска от поява на резистентност, поради
комбинираното действие върху много процеси от развитието
на патогена.

лозя - 40 дни; картофи, домати – 20 дни
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БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

лозя

Мана
(Plasmopara viticola)

BBCH 14-89 (от 4 листа са
отворени до плодът е готов за
беритба)

картофи

Мана
(Phytophtora infestans)

ВВСН 21-89: от поява на
първото основно странично
разклонение (>5 см) до
пълна зрялост

Мана
(Phytophtora infestans)

ВВСН 50-89: от първо
съцветие изправена пъпка до
пълна зрялост

40-100 л
вода/дка

BBCH 11-69 (от разтваряне на
първи лист на главното стъбло
до край на цъфтежа на
първото съцветие)

КАРАНТИНЕН СРОК

ФОРМУЛАЦИЯ:

РАБОТЕН
РАЗТВОР

Мана
(Phytophtora
infestans),
Алтернария
(Alternaria solani)

Максимален брой приложения за сезон: 4

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

домати

ДОЗА

0,04-0,045%
(40-45 г/дка)

0,045%
(45 г/дка)

0,04-0,045%
(40-45 г/дка)

КАРАНТИНЕН СРОК
лозя - 28 дни, картофи – 7 дни,
домати – 3 дни

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Продуктът съдържа две активни вещества, ефикасни срещу мана при различни култури:
Симоксанил – фунгицид с локално-системно и трансламинарно действие, който потиска спорулацията и прониквайки в растителните тъкани контролира развитието на мицела в най-ранните стадии на развитие на патогена.
Зоксамид – високо ефективен контактен фунгицид, потиска покълването на спорите и формирането на зооспори,
прониква и се свързва с кутикулните восъци. Това гарантира висока устойчивост на отмиване, което е особено
важно за защитата на гроздовете и плодовете.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Продуктът достига пълна ефективност при защитата
на гроздовете при лозята. С цел да се удължи времето
между третиранията и за оптимално действие върху
растението, се препоръчва в периода на активен
растеж, ЛИЕТО да се редува с продукти на базата на
Фозетил Алуминий (ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р).

МАКСИМАЛЕН БРОЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ

5

МИНИМАЛЕН ИНТЕРВАЛ
МЕЖДУ ТРЕТИРАНИЯ

7 дни

О

В
НО
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МЕТОМОР Ф

ПРЕЗИДИУМ ЕДНО

ЛОКАЛНО-СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
ЗА КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИ ПО ЛОЗЯ

ЛОКАЛНО-СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
ЗА БОРБА С БОЛЕСТИ ПО ЛОЗЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

НО

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

600 г/кг фолпет +
113 г/кг диметоморф

ВГ - вододиспергируеми гранули

180 г/л зоксамид +
180 г/л диметоморф

СК - суспензионен концентрат
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

лоза

мана (Plasmopara
viticola), сиво гниене
(Botrytis cinerea)

превантивно, преди поява на 1-ви
симптоми BBCH 15-18 (от петиосми лист е отворен)

ДОЗА

100-150
г/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Фунгицид за контрол на мана, сиво гниене и брашнеста мана при винени сортове лози. МЕТОМОР Ф съдържа фолпет и диметоморф, две активни вещества с различен начин на действие.
Фолпет е контактен фунгицид с множествено въздействие върху редица жизнено важни процеси и функции на
гъбния патоген, който инхибира развитието на патогена и блокира покълването на спорите.
Диметоморф има трансламинарно и локално-системно действие - прониква в листата и се придвижва акропетално към върха на листа и от горната към долната повърхност на листа. Действа чрез нарушаване формирането на
клетъчните стени, което води до загиване на клетките на патогенните гъби във всички етапи на развитие – покълване,
проникване, колонизиране, спорулация.

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

Лозя –
винени и
десертни
сортове

Мана (Plasmopara viticola)
Частичен контрол на сиво
гниене (Botrytis cinerea)

BBCH 15-79 – от 5
листа отворени до
повечето от зърната
се събират, грозда
се затваря

100
мл/дка

Мана (Phytophtora infestans)
Частичен контрол на
Алтернария (Alternaria solani)

BBCH 20-85 – от 10
листа на главното
стъбло до 50% от
плодовете с типичен
цвят на зреене

83 -100
мл/дка

Мана (Phytophtora infestans)
Частичен контрол на
Алтернария (Alternaria solani)

BBCH 20-90 – от
разтваряне на 20
листа на главното
стъбло (>4 см) до
начало на
пожълтяване на
листата

100
мл/дка

Мана (Pseudoperonospora
cubensis)

BBCH 11-89 – от 1-ви
същински лист на
главното стъбло е
напълно разтворен до
пълна зрялост:
плодовете са с типичен цвят на зрялост

83 -100
мл/дка

Мана (Pseudoperonospora
cubensis)

BBCH 11-89 - от 1-ви
същински лист на
главното стъбло е
напълно разтворен до
пълна зрялост:
плодовете са с типичен цвят на зрялост

83 -100
мл/дка

Мана (Peronospora destructor)

BBCH 13-89 – от 3-ти
лист (>3см) ясно
видим до пълно
узряване: семената
черни и твърди

100
мл/дка

Домати (на
полето)

Картофи

Максимален брой приложения: 4
Интервал между приложенията: 10 - 12 дни
Количество работен разтвор: 40 - 100 л вода на декар
Техника на приложение: конвенционална наземна пръскачка

КАРАНТИНЕН СРОК

СМЕСИМОСТ

40 дни

Препоръчително е, винаги да се прави тест за физическа съвместимост преди
приложение на МЕТОМОР Ф в резервоарна смес с други продукти.

Тиквови с
ядлива кора:
краставици,
корнишони,
тиквички и
т.н. (на
полето)

Тиквови с
неядлива
кора:
пъпеши (на
полето)

Лукови:
чесън, лук,
шалот (на
полето)

ДОЗА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ПРЕЗИДИУМ ЕДНО е иновативен фунгицид за контрол на мани, представляващ комбинация от две активни вещества:
Зоксамид е активно вещество, принадлежащо към химичната група на бензамидите, характеризиращо се с висок афинитет към кутикулните восъци, покриващи всички органи на
растенията (листа, гроздове и плодове) и притежаващо силно предпазно действие. След изсъхване гарантира висока устойчивост на отмиване.
Диметоморф е активно вещество, с цитотропично и трансламинарно действие и с локална системност, принадлежащо
към групата на морфолините с изразено предпазно, лечебно и антиспорулантно действие.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
ПРЕЗИДИУМ ЕДНО трябва да се прилага
предпазно при поява на условия, благоприятстващи развитието на заразата, като интервалите между третиранията се скъсяват при
наличие на особено благоприятни за развитието на болестта атмосферни условия. Да
се използва такова количество работен разтвор, което да позволи пълното и равномерно омокряне, но да се избегне оттичането му
от листата. Да се спазват указанията за дозите, броя на приложенията и интервала между третиранията.
Количество на работния разтвор: лозя – 100
л/дка, домати – 60-100 л/дка, картофи – 60120 л/дка, краставици, корнишони, тиквички,
пъпеши, чесън, лук, шалот – 20-100 л/дка
Максимален брой приложения: картофи – 5
приложения (от тях, максимум 3 последователни), за останалите култури – 3 приложения
за сезон
Карантинен срок (дни): 28 – лозя, 3 – домати и
тиквови, 7 – картофи, 14 – лукови
Интервал между приложенията: лозя – 10-12
дни, за останалите култури – 8-10 дни
Метод на приложение: листно третиране с
конвенционална техника за пръскане

О
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МЕТОМОР Ф

ПРЕЗИДИУМ ЕДНО

ЛОКАЛНО-СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
ЗА КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИ ПО ЛОЗЯ

ЛОКАЛНО-СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
ЗА БОРБА С БОЛЕСТИ ПО ЛОЗЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

НО

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

600 г/кг фолпет +
113 г/кг диметоморф

ВГ - вододиспергируеми гранули

180 г/л зоксамид +
180 г/л диметоморф

СК - суспензионен концентрат
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

лоза

мана (Plasmopara
viticola), сиво гниене
(Botrytis cinerea)

превантивно, преди поява на 1-ви
симптоми BBCH 15-18 (от петиосми лист е отворен)

ДОЗА

100-150
г/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Фунгицид за контрол на мана, сиво гниене и брашнеста мана при винени сортове лози. МЕТОМОР Ф съдържа фолпет и диметоморф, две активни вещества с различен начин на действие.
Фолпет е контактен фунгицид с множествено въздействие върху редица жизнено важни процеси и функции на
гъбния патоген, който инхибира развитието на патогена и блокира покълването на спорите.
Диметоморф има трансламинарно и локално-системно действие - прониква в листата и се придвижва акропетално към върха на листа и от горната към долната повърхност на листа. Действа чрез нарушаване формирането на
клетъчните стени, което води до загиване на клетките на патогенните гъби във всички етапи на развитие – покълване,
проникване, колонизиране, спорулация.

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

Лозя –
винени и
десертни
сортове

Мана (Plasmopara viticola)
Частичен контрол на сиво
гниене (Botrytis cinerea)

BBCH 15-79 – от 5
листа отворени до
повечето от зърната
се събират, грозда
се затваря

100
мл/дка

Мана (Phytophtora infestans)
Частичен контрол на
Алтернария (Alternaria solani)

BBCH 20-85 – от 10
листа на главното
стъбло до 50% от
плодовете с типичен
цвят на зреене

83 -100
мл/дка

Мана (Phytophtora infestans)
Частичен контрол на
Алтернария (Alternaria solani)

BBCH 20-90 – от
разтваряне на 20
листа на главното
стъбло (>4 см) до
начало на
пожълтяване на
листата

100
мл/дка

Мана (Pseudoperonospora
cubensis)

BBCH 11-89 – от 1-ви
същински лист на
главното стъбло е
напълно разтворен до
пълна зрялост:
плодовете са с типичен цвят на зрялост

83 -100
мл/дка

Мана (Pseudoperonospora
cubensis)

BBCH 11-89 - от 1-ви
същински лист на
главното стъбло е
напълно разтворен до
пълна зрялост:
плодовете са с типичен цвят на зрялост

83 -100
мл/дка

Мана (Peronospora destructor)

BBCH 13-89 – от 3-ти
лист (>3см) ясно
видим до пълно
узряване: семената
черни и твърди

100
мл/дка

Домати (на
полето)

Картофи

Максимален брой приложения: 4
Интервал между приложенията: 10 - 12 дни
Количество работен разтвор: 40 - 100 л вода на декар
Техника на приложение: конвенционална наземна пръскачка

КАРАНТИНЕН СРОК

СМЕСИМОСТ

40 дни

Препоръчително е, винаги да се прави тест за физическа съвместимост преди
приложение на МЕТОМОР Ф в резервоарна смес с други продукти.

Тиквови с
ядлива кора:
краставици,
корнишони,
тиквички и
т.н. (на
полето)

Тиквови с
неядлива
кора:
пъпеши (на
полето)

Лукови:
чесън, лук,
шалот (на
полето)

ДОЗА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ПРЕЗИДИУМ ЕДНО е иновативен фунгицид за контрол на мани, представляващ комбинация от две активни вещества:
Зоксамид е активно вещество, принадлежащо към химичната група на бензамидите, характеризиращо се с висок афинитет към кутикулните восъци, покриващи всички органи на
растенията (листа, гроздове и плодове) и притежаващо силно предпазно действие. След изсъхване гарантира висока устойчивост на отмиване.
Диметоморф е активно вещество, с цитотропично и трансламинарно действие и с локална системност, принадлежащо
към групата на морфолините с изразено предпазно, лечебно и антиспорулантно действие.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
ПРЕЗИДИУМ ЕДНО трябва да се прилага
предпазно при поява на условия, благоприятстващи развитието на заразата, като интервалите между третиранията се скъсяват при
наличие на особено благоприятни за развитието на болестта атмосферни условия. Да
се използва такова количество работен разтвор, което да позволи пълното и равномерно омокряне, но да се избегне оттичането му
от листата. Да се спазват указанията за дозите, броя на приложенията и интервала между третиранията.
Количество на работния разтвор: лозя – 100
л/дка, домати – 60-100 л/дка, картофи – 60120 л/дка, краставици, корнишони, тиквички,
пъпеши, чесън, лук, шалот – 20-100 л/дка
Максимален брой приложения: картофи – 5
приложения (от тях, максимум 3 последователни), за останалите култури – 3 приложения
за сезон
Карантинен срок (дни): 28 – лозя, 3 – домати и
тиквови, 7 – картофи, 14 – лукови
Интервал между приложенията: лозя – 10-12
дни, за останалите култури – 8-10 дни
Метод на приложение: листно третиране с
конвенционална техника за пръскане
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ДРАГО 76 ВП

ФОСБЕЛ 80 ВГ

ЛОКАЛНО-СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
ЗА БОРБА С МАНА ПО ЛОЗЯТА

ПЪЛНО СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
ЗА БОРБА С МАНА И ФИТОФРОРНО ГНИЕНЕ

НО

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

70 % манкоцеб +
6 % симоксанил

ВП - водоразтворим прах

800 г/л фозетил-алуминий

ВГ – вододиспергируеми гранули

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

лозя

мана

50

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
ДОЗА

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

РАБОТЕН
РАЗТВОР

0.16 % (160 г/дка)

Лозя
(винени
сортове)

Мана
(Plasmopara
viticola)

Преди цъфтеж-след
цъфтеж

75-330
г/дка

30-110
л/дка

Ябълки и
круши

Фитофторно
гниене
(Phytophtora spp.)

1-во – април преди
цъфтеж; 2-ро – юли; 3-то –
септември

200-360
г/дка

80-120
л/дка

Цитрусови
култури

Фитофторно
гниене
(Phytophtora spp.)

1-во – преди или след
цъфтеж; 2-ро – юли; 3-то –
октомври-ноември

250-450
г/дка

100-150
л/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

Продуктът съдържа две активни вещества: симоксанил и манкоцеб.
Симоксанил има локално-системно
действие, прониква бързо в растението
и не може да бъде измит от дъжд, паднал
2 часа след третирането. Контролира болестта по време на инкубационния период и предотвратява повреди по растенията.
Манкоцеб има контактно действие. Попаднал върху листната маса, образува
защитен слой и не позволява на спорите
на гъбата да проникнат в него.

За успешното извеждане на борбата с маната е необходимо редовно пръскане по време на вегетацията. Най-добра защита се постига
чрез превантивни третирания в ранни фази на развитие на културата,
когато климатичните условия са благоприятни за развитие на болестта или по сигнал от пунктовете за прогноза и сигнализация.
Третиранията се повтарят през интервали от 10 - 14 дни в зависимост
от разпространението на болестта и наличието на условия, благоприятни за инфекция. При чести и обилни валежи и висок риск от зараза, интервала между пръсканията може да се скъси до 7 дни.
Лечебното действие на ДРАГО 76 ВП се проявява най-силно през първата половина на инкубационния период, затова е добре да се прилага до 2 - 3 дни след заразяването.
Препоръчително е използването на ДРАГО 76 ВП, когато лозата е найподатлива към маната – преди, по време и след цъфтеж.

СМЕСИМОСТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДРАГО 76 ВП може да се смесва с фунгициди и инсектициди за комплексна защита на лозята, но поради голямото разнообразие от продукти е препоръчително да се направи предварителен тест за
съвместимост.

¦ комбинация от две активни вещества: осигурява предпазно, ле-

чебно и антиспорулантно действие;
¦ синергизъм между двете активни вещества подобрява действието

им и предотвратява появата на резистентност поради многостранния начин на действие върху патогена;
¦ бързо проникване на симоксанила в растителните тъкани: предотвратява намаляване на ефекта в резултат на отмиване на продукта от дъжд паднал след третирането;
¦ локално-системно и трансламинарно придвижване на симоксанила в растението – по-добро предпазно и лечебно действие;
¦ продължително предпазване от повторно заразяване от контактната съставка манкоцеб.

ТОКСИЧНОСТ

КАРАНТИНЕН СРОК

ЛД50> 2 000 мг/кг телесна маса.

20 дни

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ФОСБЕЛ 80 ВГ е ефикасен основно срещу гъбите от клас Oomycetes
(Phytophthora, Peronospora, Plasmopara, Pseudoperonospora). Активното вещество фозетил-алуминий е пълно системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Абсорбира се бързо от листата като се придвижва в растението както възходящо (акропетално), предпазвайки
новия прираст, така и низходящо (базипетално), предпазвайки корените и стъблата. Фозетил-алуминий потиска покълването на спорите и
проникването на патогена в растението, блокира растежа на мицела
и спорулацията. Освен това действа и чрез активиране на естествените защитни механизми на растенията срещу болестите.

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ:
Лозя – 4 третирания, ябълки, круши, цитруси – 3 третирания.
Интервал между третиранията: 10-14 дни в зависимост от
метеорологичната обстановка.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Третиранията трябва да започнат преди цъфтеж на културата, когато климатичните условия са благоприятни за
развитие на болестта. Минималната
доза да се прилага при слабо засягане от болестта. При чести и обилни валежи и висок риск от зараза, се препоръчва максималната доза в началната фаза от инкубационния период
на болестта.

КАРАНТИНЕН СРОК
лозя - 28 дни, ябълки,
круши и цитруси – 15 дни
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ДРАГО 76 ВП

ФОСБЕЛ 80 ВГ

ЛОКАЛНО-СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
ЗА БОРБА С МАНА ПО ЛОЗЯТА

ПЪЛНО СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД
ЗА БОРБА С МАНА И ФИТОФРОРНО ГНИЕНЕ

НО

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

70 % манкоцеб +
6 % симоксанил

ВП - водоразтворим прах

800 г/л фозетил-алуминий

ВГ – вододиспергируеми гранули

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

лозя

мана
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
ДОЗА

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

РАБОТЕН
РАЗТВОР

0.16 % (160 г/дка)

Лозя
(винени
сортове)

Мана
(Plasmopara
viticola)

Преди цъфтеж-след
цъфтеж

75-330
г/дка

30-110
л/дка

Ябълки и
круши

Фитофторно
гниене
(Phytophtora spp.)

1-во – април преди
цъфтеж; 2-ро – юли; 3-то –
септември

200-360
г/дка

80-120
л/дка

Цитрусови
култури

Фитофторно
гниене
(Phytophtora spp.)

1-во – преди или след
цъфтеж; 2-ро – юли; 3-то –
октомври-ноември

250-450
г/дка

100-150
л/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

Продуктът съдържа две активни вещества: симоксанил и манкоцеб.
Симоксанил има локално-системно
действие, прониква бързо в растението
и не може да бъде измит от дъжд, паднал
2 часа след третирането. Контролира болестта по време на инкубационния период и предотвратява повреди по растенията.
Манкоцеб има контактно действие. Попаднал върху листната маса, образува
защитен слой и не позволява на спорите
на гъбата да проникнат в него.

За успешното извеждане на борбата с маната е необходимо редовно пръскане по време на вегетацията. Най-добра защита се постига
чрез превантивни третирания в ранни фази на развитие на културата,
когато климатичните условия са благоприятни за развитие на болестта или по сигнал от пунктовете за прогноза и сигнализация.
Третиранията се повтарят през интервали от 10 - 14 дни в зависимост
от разпространението на болестта и наличието на условия, благоприятни за инфекция. При чести и обилни валежи и висок риск от зараза, интервала между пръсканията може да се скъси до 7 дни.
Лечебното действие на ДРАГО 76 ВП се проявява най-силно през първата половина на инкубационния период, затова е добре да се прилага до 2 - 3 дни след заразяването.
Препоръчително е използването на ДРАГО 76 ВП, когато лозата е найподатлива към маната – преди, по време и след цъфтеж.

СМЕСИМОСТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДРАГО 76 ВП може да се смесва с фунгициди и инсектициди за комплексна защита на лозята, но поради голямото разнообразие от продукти е препоръчително да се направи предварителен тест за
съвместимост.

¦ комбинация от две активни вещества: осигурява предпазно, ле-

чебно и антиспорулантно действие;
¦ синергизъм между двете активни вещества подобрява действието

им и предотвратява появата на резистентност поради многостранния начин на действие върху патогена;
¦ бързо проникване на симоксанила в растителните тъкани: предотвратява намаляване на ефекта в резултат на отмиване на продукта от дъжд паднал след третирането;
¦ локално-системно и трансламинарно придвижване на симоксанила в растението – по-добро предпазно и лечебно действие;
¦ продължително предпазване от повторно заразяване от контактната съставка манкоцеб.

ТОКСИЧНОСТ

КАРАНТИНЕН СРОК

ЛД50> 2 000 мг/кг телесна маса.

20 дни

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ФОСБЕЛ 80 ВГ е ефикасен основно срещу гъбите от клас Oomycetes
(Phytophthora, Peronospora, Plasmopara, Pseudoperonospora). Активното вещество фозетил-алуминий е пълно системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Абсорбира се бързо от листата като се придвижва в растението както възходящо (акропетално), предпазвайки
новия прираст, така и низходящо (базипетално), предпазвайки корените и стъблата. Фозетил-алуминий потиска покълването на спорите и
проникването на патогена в растението, блокира растежа на мицела
и спорулацията. Освен това действа и чрез активиране на естествените защитни механизми на растенията срещу болестите.

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ:
Лозя – 4 третирания, ябълки, круши, цитруси – 3 третирания.
Интервал между третиранията: 10-14 дни в зависимост от
метеорологичната обстановка.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Третиранията трябва да започнат преди цъфтеж на културата, когато климатичните условия са благоприятни за
развитие на болестта. Минималната
доза да се прилага при слабо засягане от болестта. При чести и обилни валежи и висок риск от зараза, се препоръчва максималната доза в началната фаза от инкубационния период
на болестта.

КАРАНТИНЕН СРОК
лозя - 28 дни, ябълки,
круши и цитруси – 15 дни

ДИТАН® M 45
ДИТАН® ДГ

ТИРАМ 80 ВГ
ШИРОКОСПЕКТЪРЕН КОНТАКТЕН ФУНГИЦИД
ЗА БОРБА СРЕЩУ ГЪБНИ БОЛЕСТИ
ПРИ ЛОЗЯ И ОВОЩНИ ГРАДИНИ

КОНТАКТНИ ФУНГИЦИДИ ЗА БОРБА СРЕЩУ РЕДИЦА БОЛЕСТИ
ПО ЛОЗЯ, ОВОЩНИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

ДИТАН ДГ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

80 % тирам

ВГ - вододиспергируеми гранули
ДИТАН М 45
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ТИРАМ 80 ВГ е контактен, предпазен фунгицид с широк спектър на действие. Продуктът се използва в овощни култури, ягоди, лозя за борба с болести засягащи листата, плодовете и такива, развиващи се
при съхранение на плодовете.
ТИРАМ 80 ВГ потиска покълването на спорите и растежа на мицела чрез нарушаване на редица ензимни процеси, свързани с дишането на патогенните клетки.
Свойството на активното вещество да действа върху много страни на биохимичните
процеси предотвратява появата на резистентност и осигурява ефективен контрол на редица гъбни болести.

КАРАНТИНЕН СРОК
21 дни

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

750 г/кг манкоцеб

ДГ-диспергируеми гранули

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

800 г/кг манкоцеб

ВП-намокрим прах

52

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

праскова

къдравост

зимно приложение при 50% опадали
листа и напролет от набъбване на
пъпките

0.3 %

кайсия,
череша

ранно кафяво
гниене

от фаза цветен бутон

0.3 %

ябълка

струпясване

от фаза миши уши

0.3 %

череши,
сливи

сачмянка

зимно пръскане при 50% опадали листа
и напролет от набъбване на пъпките

0.3 %

ягоди

сиво гниене

от фаза бутонизация

0.3 %

лозя

сиво гниене по
гроздето

от край на цъфтежа

0.4 %

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

ябълки,
круши

струпясване
(Venturia
inaеqualis,
Venturia
pyrina)

фенофаза BBCH 01 – 85 (от начало на
набъбване на листните пъпки: пъпките са
видимо набъбнали, люспите на пъпките са
удължени и имат светли участъци до напреднало узряване: увеличаване интензивността
на оцветяването, характерно за сорта)

200
г/дка

лозя
(винени и
десертни
сортове)

мана
(Plasmopara
viticola)

фенофаза BBCH 15-85 (от 5 и повече листа
са отворени до омекване на зърната)

200
г/дка

моркови

алтернария
(Alternaria
dauci)

фенофаза BBCH 12-49 (от втори същински
лист - край на нарастване на корена до
достигнати са типични форма и размер)

200
г/дка

лук

ръжда
(Puccinia alli)

фенофаза BBCH 12-49 (от втори лист ясно
видим до листата са загинали)

250
г/дка

домати,
патладжан

мана
(Phytophthora
infestans),
кафяви листни
петна
(Alternaria porri
f. sp. solani)

фенофаза BBCH 13-89 (от трети същински
лист до пълна зрялост)

200
г/дка

пипер

кафяви
листни петна
(Alternaria
porri f. sp.
solani)

фенофаза BBCH 16-84 (от растежа
продължава до шести същински лист на
главното стъбло до 40% от плодовете са с
типичен цвят на зреене)

200
г/дка

тиквички,
тикви,
пъпеши

мана
(Pseudoperon
ospora
cubensis)

фенофаза BBCH 15-89 (от растежа
продължава до пети същински лист на
главното стъбло до пълна зрялост)

200
г/дка

марули

мана
(Bremia
lactucae)

фенофаза BBCH 12-49 (от разтворен втори
същински лист до типичен размер, форма
и твърдост на главите)

200
г/дка

картофи

мана
(Phytophthora
infestans),
кафяви
листни петна
(Alternaria
porri)

фенофаза BBCH 15-90 (от разтваряне на
петите листа на главното стъбло до начало
на пожълтяване на листата)

200
г/дка

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
КЪДРАВОСТ ПО ПРАСКОВАТА: Третиранията с ТИРАМ 80 ВГ
се извършват по следната схема: първото през есента при
50% листопад, второто - рано на пролет при набъбване на
пъпките, последвано след 10 дни от още едно.
РАННО КАФЯВО ГНИЕНЕ ПО КАЙСИЯ И ЧЕРЕША: Провеждат
се 3 вегетационни пръскания в следните фенофази: първо
при показване на боята на цветовете, второ в начало на
цъфтежа и трето след цъфтеж. При силна зараза се провежда 4-то пръскане след 10-12 дни.
СТРУПЯСВАНЕ ПО ЯБЪЛКАТА: Пръсканията се провеждат в
периода от набъбване на пъпките до 14 дни преди берибата. Интервал между пръсканията – 10 до 14 дни.
САЧМЯНКА ПО СЛИВА И ЧЕРЕША: Превантивно пръскане
през есента по време на листопада. Това пръскане предпазва клонките и пъпките от заразяване през влажния есенен период. На пролет е необходимо да се направят още
няколко третирания в цъфтежния период за опазване листата и плодовете от заразяване - първо пръскане при набъбване на пъпките, второ – след прецъфтяване и трето пръскане след 7-10 дни.
СИВО ГНИЕНЕ ПО ЯГОДАТА: 3-5 третирания през интервали
от 10 дни. Първо третиране в началото на цъфтежа. За постигане на добър контрол на болестта е необходимо добро опръскване на пъпките, цветовете и плодовете.
СИВО ГНИЕНЕ ПО ГРОЗДЕТО: 3-4 третирания във фази – след
цъфтеж, преди затваряне на гроздовете, при прошарване
на зърната и 20 дни преди зрялост. При пръскане струята
трябва да бъде насочена към гроздовете, за да се осигури
добро обливане на зърната.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
¦
¦

ТОКСИЧНОСТ

¦

ЛД50 - 2600 мг/кг телесна маса. Употребата на алкохол
повишава токсичния ефект. Предизвиква възпаление на
очите. Опасност от алергични реакции. Опасен за бременни жени.

¦

Максимален брой приложения: 8 – картофи, 5 – домати и
патладжан, 4 – всички други култури;
Интервал между приложенията: лук, домати, патладжан,
пипер, тиквички, тикви, пъпеши, марули, картофи – 7 дни;
лозя – 10 дни; ябълки, круши – 14 дни при последователни третирания с продукта, 10 дни – при редуване с продукти на база миклобутанил или фенбуконазол, 7 дни – при редуване с
други продукти;
Карантинен срок: ябълки, круши, лозя, лук, марули – 28 дни,
моркови - 30 дни, домати, патладжан, пипер, тикви, тиквички, пъпеши – 3 дни, картофи – 7 дни;
Количество работен разтвор: ябълки, круши, домати, патладжан, пипер, марули – 50-100 л/дка, лозя – 20-100 л/дка,
моркови, тикви, тиквички, пъпеши – 100 л/дка, лук – 80-100
л/дка, картофи – 20-80 л/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ДИТАН М 45 и ДИТАН ДГ са фунгициди
с контактно (предпазно) действие. При
пръскане продуктите образуват защитен слой върху повърхността на листата и не позволяват на спорите на гъбния
патоген да проникнат през него. В същото време спорите на гъбата поемат продукта и развитието им се стопира. При употребата на продукта се
засилва процеса на фотосинтеза, а
листната маса придобива по зелен
цвят.

СМЕСИМОСТ
ДИТАН М 45 и ДИТАН ДГ могат да се
смесват с други инсектициди и фунгициди, но задължително трябва да се
направи предварителен тест за съвместимост. Да не се смесват с бордолезов разтвор, сероваров разтвор
или инсектициди на маслена основа.

ДИТАН® M 45
ДИТАН® ДГ

ТИРАМ 80 ВГ
ШИРОКОСПЕКТЪРЕН КОНТАКТЕН ФУНГИЦИД
ЗА БОРБА СРЕЩУ ГЪБНИ БОЛЕСТИ
ПРИ ЛОЗЯ И ОВОЩНИ ГРАДИНИ

КОНТАКТНИ ФУНГИЦИДИ ЗА БОРБА СРЕЩУ РЕДИЦА БОЛЕСТИ
ПО ЛОЗЯ, ОВОЩНИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

ДИТАН ДГ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

80 % тирам

ВГ - вододиспергируеми гранули
ДИТАН М 45
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ТИРАМ 80 ВГ е контактен, предпазен фунгицид с широк спектър на действие. Продуктът се използва в овощни култури, ягоди, лозя за борба с болести засягащи листата, плодовете и такива, развиващи се
при съхранение на плодовете.
ТИРАМ 80 ВГ потиска покълването на спорите и растежа на мицела чрез нарушаване на редица ензимни процеси, свързани с дишането на патогенните клетки.
Свойството на активното вещество да действа върху много страни на биохимичните
процеси предотвратява появата на резистентност и осигурява ефективен контрол на редица гъбни болести.

КАРАНТИНЕН СРОК
21 дни

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

750 г/кг манкоцеб

ДГ-диспергируеми гранули

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

800 г/кг манкоцеб

ВП-намокрим прах
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УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

праскова

къдравост

зимно приложение при 50% опадали
листа и напролет от набъбване на
пъпките

0.3 %

кайсия,
череша

ранно кафяво
гниене

от фаза цветен бутон

0.3 %

ябълка

струпясване

от фаза миши уши

0.3 %

череши,
сливи

сачмянка

зимно пръскане при 50% опадали листа
и напролет от набъбване на пъпките

0.3 %

ягоди

сиво гниене

от фаза бутонизация

0.3 %

лозя

сиво гниене по
гроздето

от край на цъфтежа

0.4 %

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

ябълки,
круши

струпясване
(Venturia
inaеqualis,
Venturia
pyrina)

фенофаза BBCH 01 – 85 (от начало на
набъбване на листните пъпки: пъпките са
видимо набъбнали, люспите на пъпките са
удължени и имат светли участъци до напреднало узряване: увеличаване интензивността
на оцветяването, характерно за сорта)

200
г/дка

лозя
(винени и
десертни
сортове)

мана
(Plasmopara
viticola)

фенофаза BBCH 15-85 (от 5 и повече листа
са отворени до омекване на зърната)

200
г/дка

моркови

алтернария
(Alternaria
dauci)

фенофаза BBCH 12-49 (от втори същински
лист - край на нарастване на корена до
достигнати са типични форма и размер)

200
г/дка

лук

ръжда
(Puccinia alli)

фенофаза BBCH 12-49 (от втори лист ясно
видим до листата са загинали)

250
г/дка

домати,
патладжан

мана
(Phytophthora
infestans),
кафяви листни
петна
(Alternaria porri
f. sp. solani)

фенофаза BBCH 13-89 (от трети същински
лист до пълна зрялост)

200
г/дка

пипер

кафяви
листни петна
(Alternaria
porri f. sp.
solani)

фенофаза BBCH 16-84 (от растежа
продължава до шести същински лист на
главното стъбло до 40% от плодовете са с
типичен цвят на зреене)

200
г/дка

тиквички,
тикви,
пъпеши

мана
(Pseudoperon
ospora
cubensis)

фенофаза BBCH 15-89 (от растежа
продължава до пети същински лист на
главното стъбло до пълна зрялост)

200
г/дка

марули

мана
(Bremia
lactucae)

фенофаза BBCH 12-49 (от разтворен втори
същински лист до типичен размер, форма
и твърдост на главите)

200
г/дка

картофи

мана
(Phytophthora
infestans),
кафяви
листни петна
(Alternaria
porri)

фенофаза BBCH 15-90 (от разтваряне на
петите листа на главното стъбло до начало
на пожълтяване на листата)

200
г/дка

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
КЪДРАВОСТ ПО ПРАСКОВАТА: Третиранията с ТИРАМ 80 ВГ
се извършват по следната схема: първото през есента при
50% листопад, второто - рано на пролет при набъбване на
пъпките, последвано след 10 дни от още едно.
РАННО КАФЯВО ГНИЕНЕ ПО КАЙСИЯ И ЧЕРЕША: Провеждат
се 3 вегетационни пръскания в следните фенофази: първо
при показване на боята на цветовете, второ в начало на
цъфтежа и трето след цъфтеж. При силна зараза се провежда 4-то пръскане след 10-12 дни.
СТРУПЯСВАНЕ ПО ЯБЪЛКАТА: Пръсканията се провеждат в
периода от набъбване на пъпките до 14 дни преди берибата. Интервал между пръсканията – 10 до 14 дни.
САЧМЯНКА ПО СЛИВА И ЧЕРЕША: Превантивно пръскане
през есента по време на листопада. Това пръскане предпазва клонките и пъпките от заразяване през влажния есенен период. На пролет е необходимо да се направят още
няколко третирания в цъфтежния период за опазване листата и плодовете от заразяване - първо пръскане при набъбване на пъпките, второ – след прецъфтяване и трето пръскане след 7-10 дни.
СИВО ГНИЕНЕ ПО ЯГОДАТА: 3-5 третирания през интервали
от 10 дни. Първо третиране в началото на цъфтежа. За постигане на добър контрол на болестта е необходимо добро опръскване на пъпките, цветовете и плодовете.
СИВО ГНИЕНЕ ПО ГРОЗДЕТО: 3-4 третирания във фази – след
цъфтеж, преди затваряне на гроздовете, при прошарване
на зърната и 20 дни преди зрялост. При пръскане струята
трябва да бъде насочена към гроздовете, за да се осигури
добро обливане на зърната.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
¦
¦

ТОКСИЧНОСТ

¦

ЛД50 - 2600 мг/кг телесна маса. Употребата на алкохол
повишава токсичния ефект. Предизвиква възпаление на
очите. Опасност от алергични реакции. Опасен за бременни жени.

¦

Максимален брой приложения: 8 – картофи, 5 – домати и
патладжан, 4 – всички други култури;
Интервал между приложенията: лук, домати, патладжан,
пипер, тиквички, тикви, пъпеши, марули, картофи – 7 дни;
лозя – 10 дни; ябълки, круши – 14 дни при последователни третирания с продукта, 10 дни – при редуване с продукти на база миклобутанил или фенбуконазол, 7 дни – при редуване с
други продукти;
Карантинен срок: ябълки, круши, лозя, лук, марули – 28 дни,
моркови - 30 дни, домати, патладжан, пипер, тикви, тиквички, пъпеши – 3 дни, картофи – 7 дни;
Количество работен разтвор: ябълки, круши, домати, патладжан, пипер, марули – 50-100 л/дка, лозя – 20-100 л/дка,
моркови, тикви, тиквички, пъпеши – 100 л/дка, лук – 80-100
л/дка, картофи – 20-80 л/дка

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ДИТАН М 45 и ДИТАН ДГ са фунгициди
с контактно (предпазно) действие. При
пръскане продуктите образуват защитен слой върху повърхността на листата и не позволяват на спорите на гъбния
патоген да проникнат през него. В същото време спорите на гъбата поемат продукта и развитието им се стопира. При употребата на продукта се
засилва процеса на фотосинтеза, а
листната маса придобива по зелен
цвят.

СМЕСИМОСТ
ДИТАН М 45 и ДИТАН ДГ могат да се
смесват с други инсектициди и фунгициди, но задължително трябва да се
направи предварителен тест за съвместимост. Да не се смесват с бордолезов разтвор, сероваров разтвор
или инсектициди на маслена основа.

О

В
НО

53

БИОШИЛД ТОП

ДИФЕНД ЕКСТРА

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА ТРЕТИРАНЕ
НА СЕМЕНА НА ПШЕНИЦА

КОМБИНИРАН ФУНГИЦИД ЗА ТРЕТИРАНЕ
ЗА СЕМЕНА ОТ ЖИТНИ КУЛТУРИ

НО

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

350 г/л тиофанат-метил +
20 г/л тетраконазол

ФС – концентрирана суспензия
за третиране на семена

25 г/л дифеноконазол +
25 г/л флудиоксонил

ФС - концентрирана суспензия
за третиране на семена

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

БОЛЕСТ

пшеница

Загиване на кълновете (Fusarium sp., Pythium sp.,
Drechlera sorokiniana);
Снежна плесен (Microdochium nivale);
Твърда (мазна, миризлива) главня (Tilletia foetida / Tilletia
laevis, Tilletia caries / Tilletia tritici)

ДОЗА

100 мл /
100 кг
семена

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
БИОШИЛД ТОП е системен фунгицид за контрол на болести, пренасяни чрез семената и почвата около тях.
БИОШИЛД ТОП съдържа две активни вещества с широк спектър на фунгицидно действие и с предпазни, лечебни и
изкореняващи свойства.
Тиофанат-метил е фунгицид от групата на бензимидазолите с предпазно и изкореняващо действие, който контролира широк спектър от гъбни патогени от клас Ascomycetes, Deuteromycetes и някои Basidiomycetes. Той се абсорбира от листата и корените и проявява системно действие. Той нарушава формирането на микротубулите по време на митозата на клетките на гъбата. Тиофанат-метил притежава и предпазно и изкореняващо действие.
Тетраконазол е фунгицид от групата на коназолите с предпазно, лечебно и изкореняващо действие, който контролира широк спектър от гъбни болести. Абсорбира се от корените, стъблото и листата и се транслоцира до всички
части на растението. Тетраконазол е инхибитор на синтеза на ензима С14-деметилазата, което нарушава изграждането и функционирането на клетъчната мембрана и спиране растежа на мицела на гъбата.
Комбинирането на два различни механизма на действие осигурява ефикасен контрол на гъбните патогени.
Количество на работния разтвор: 0,5 л вода за 100 кг семена
Момент на приложение: третиране на семената ВВСН 00
Максимален брой приложения: 1
Забележка: Максимална посевна норма: 30 кг семена / дка.

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

пшеница,
ръж,
тритикале

Фузариоза (Fusarium graminearum, Fusarium nivale
(syn. Microdochium nivale), Fusarium culmorum,
Fusarium avenaceum),
Вджуджаваща главня (Tilletia contrаversa) и
Твърда (мазна) главня (Tilletia caries)

ечемик, овес

Фузариоза (Fusarium graminearum, Fusarium poa)

54

ДОЗА

200 мл /100 кг
семена

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ДИФЕНД ЕКСТРА е широкоспектърен, двойно активен системен фунгицид за третиране на семена, съдържащ дифеноконазол и флудиоксонил. Двете активни вещества взаимно допълват действието си и поради това са идеални
за продължителен контрол върху различни болести при житни култури, намиращи се в почвата и в семето.
Дифеноконазол е триазолов фунгицид със системно действие и широк спектър на действие. Той се абсорбира
през семената и се транслоцира към кълновете и развиващите се части на растенията.
Флудиоксонил е активно вещество от групата фенилпироли, получен от естественото противогъбно съединение пиролнитрин, произвеждано от почвени бактерии от род Pseudomonas spp. Флудиоксонил е широкоспектърен фунгицид с остатъчен ефект. Той се абсорбира частично чрез семената и се транслоцира към кълновете в ограничена
степен.
ДИФЕНД ЕКСТРА е предназначен основно за третиране срещу болести, предавани чрез семена, които причиняват
т.нар. пропадане на покълващите растения. В разрешените дози, продуктът е изключително толерантен към семената и младите растения.
ДИФЕНД ЕКСТРА е ефикасен срещу фузариоза (Fusarium spp.), която причинява загиване кълновете и младите растения. Ако продуктът се прилага при семена от зимни зърнено-житни култури, се намалява появата на фузариоза,
която допринася за развитието на базични и стъблени болести през пролетта, след зимуване (Fusarium graminearum,
Fusarium nivale (syn. Microdochium nivale), Fusarium culmorum, Fusarium avenaceum, т.н.).

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
¦
¦
¦

¦

Да се разбърка добре преди употреба.
Количество работен разтвор – 0-0,4л /100кг семена
ДИФЕНД ЕКСТРА е толерантен към третираните култури,
когато се използва в съответствие с валидното разрешение
на продукта и одобрения етикет.
Прилагане на ДИФЕНД ЕКСТРА при покълнали, напукани
или повредени семена не се препоръчва.
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БИОШИЛД ТОП

ДИФЕНД ЕКСТРА

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА ТРЕТИРАНЕ
НА СЕМЕНА НА ПШЕНИЦА

КОМБИНИРАН ФУНГИЦИД ЗА ТРЕТИРАНЕ
ЗА СЕМЕНА ОТ ЖИТНИ КУЛТУРИ

НО

ВО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

350 г/л тиофанат-метил +
20 г/л тетраконазол

ФС – концентрирана суспензия
за третиране на семена

25 г/л дифеноконазол +
25 г/л флудиоксонил

ФС - концентрирана суспензия
за третиране на семена

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

БОЛЕСТ

пшеница

Загиване на кълновете (Fusarium sp., Pythium sp.,
Drechlera sorokiniana);
Снежна плесен (Microdochium nivale);
Твърда (мазна, миризлива) главня (Tilletia foetida / Tilletia
laevis, Tilletia caries / Tilletia tritici)

ДОЗА

100 мл /
100 кг
семена

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
БИОШИЛД ТОП е системен фунгицид за контрол на болести, пренасяни чрез семената и почвата около тях.
БИОШИЛД ТОП съдържа две активни вещества с широк спектър на фунгицидно действие и с предпазни, лечебни и
изкореняващи свойства.
Тиофанат-метил е фунгицид от групата на бензимидазолите с предпазно и изкореняващо действие, който контролира широк спектър от гъбни патогени от клас Ascomycetes, Deuteromycetes и някои Basidiomycetes. Той се абсорбира от листата и корените и проявява системно действие. Той нарушава формирането на микротубулите по време на митозата на клетките на гъбата. Тиофанат-метил притежава и предпазно и изкореняващо действие.
Тетраконазол е фунгицид от групата на коназолите с предпазно, лечебно и изкореняващо действие, който контролира широк спектър от гъбни болести. Абсорбира се от корените, стъблото и листата и се транслоцира до всички
части на растението. Тетраконазол е инхибитор на синтеза на ензима С14-деметилазата, което нарушава изграждането и функционирането на клетъчната мембрана и спиране растежа на мицела на гъбата.
Комбинирането на два различни механизма на действие осигурява ефикасен контрол на гъбните патогени.
Количество на работния разтвор: 0,5 л вода за 100 кг семена
Момент на приложение: третиране на семената ВВСН 00
Максимален брой приложения: 1
Забележка: Максимална посевна норма: 30 кг семена / дка.

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

пшеница,
ръж,
тритикале

Фузариоза (Fusarium graminearum, Fusarium nivale
(syn. Microdochium nivale), Fusarium culmorum,
Fusarium avenaceum),
Вджуджаваща главня (Tilletia contrаversa) и
Твърда (мазна) главня (Tilletia caries)

ечемик, овес

Фузариоза (Fusarium graminearum, Fusarium poa)

54

ДОЗА

200 мл /100 кг
семена

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ДИФЕНД ЕКСТРА е широкоспектърен, двойно активен системен фунгицид за третиране на семена, съдържащ дифеноконазол и флудиоксонил. Двете активни вещества взаимно допълват действието си и поради това са идеални
за продължителен контрол върху различни болести при житни култури, намиращи се в почвата и в семето.
Дифеноконазол е триазолов фунгицид със системно действие и широк спектър на действие. Той се абсорбира
през семената и се транслоцира към кълновете и развиващите се части на растенията.
Флудиоксонил е активно вещество от групата фенилпироли, получен от естественото противогъбно съединение пиролнитрин, произвеждано от почвени бактерии от род Pseudomonas spp. Флудиоксонил е широкоспектърен фунгицид с остатъчен ефект. Той се абсорбира частично чрез семената и се транслоцира към кълновете в ограничена
степен.
ДИФЕНД ЕКСТРА е предназначен основно за третиране срещу болести, предавани чрез семена, които причиняват
т.нар. пропадане на покълващите растения. В разрешените дози, продуктът е изключително толерантен към семената и младите растения.
ДИФЕНД ЕКСТРА е ефикасен срещу фузариоза (Fusarium spp.), която причинява загиване кълновете и младите растения. Ако продуктът се прилага при семена от зимни зърнено-житни култури, се намалява появата на фузариоза,
която допринася за развитието на базични и стъблени болести през пролетта, след зимуване (Fusarium graminearum,
Fusarium nivale (syn. Microdochium nivale), Fusarium culmorum, Fusarium avenaceum, т.н.).

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
¦
¦
¦

¦

Да се разбърка добре преди употреба.
Количество работен разтвор – 0-0,4л /100кг семена
ДИФЕНД ЕКСТРА е толерантен към третираните култури,
когато се използва в съответствие с валидното разрешение
на продукта и одобрения етикет.
Прилагане на ДИФЕНД ЕКСТРА при покълнали, напукани
или повредени семена не се препоръчва.
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ДИФЕНД ФС

ФУНГИЦИД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА ТРЕТИРАНЕ
НА СЕМЕНА НА ПШЕНИЦА И ТРИТИКАЛЕ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

533 г/кг тирам

ФС - концентрирана суспензия
за третиране на семена

30 г/л дифеноконазол

ФС - концентрирана суспензия
за третиране на семена

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
¦

ФЛОУЗАН ФС

Обеззарязяването на семената да се
извършва с машини за третиране на
семена.
Опаковката с ФЛОУЗАН ФС трябва да
се разклати добре преди употреба.
За третиране на различните видове семена да се използват препоръчаните
дози от продукта заедно с равно количество чиста вода, което може леко да
варира, за да се осигури ефективно
покритие на семената.
Количеството на водата варира в зависимост от използваната техника и вида
семена.
Да не се оставя разтворен с вода
ФЛОУЗАН ФС да престоява в резервоара на машината.
При нахут се прилага в доза 300-400
мл/100 кг семена.

ДОЗА

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium
spp.

300 мл/100 кг
семена

пшеница

твърда (мазна, миризлива) главня (Tilletia caries),
вджуджаваща главня (Tilletia contrоversa)

200 мл /100 кг
семена

домати

Phytophthora parasitira, Rhizoctonia solani,
Pythium debarianum

180 мл/100 кг
семена

тритикале

твърда (мазна, миризлива) главня (Tilletia caries),
вджуджаваща главня (Tilletia contrоversa)

200 мл /100 кг
семена

пшеница

твърда главня по пшеница за масов
посев

300 мл/100 кг
семена

захарно цвекло

Fusarium spp., Pythium spp., Phoma spp.,
Aphanomyces spp.

450 мл/100 кг
семена

КУЛТУРА

ВРЕДИТЕЛИ

царевица

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Растителната защита започва от самото начало – семето. Семената и кълновете са чувствителни към болести пренасяни
чрез почвата.
ФЛОУЗАН ФС се използва за предпазване на семената от пренасяните чрез почвата болести по време на ранния период на
покълване. Това се постига чрез покриване на семената със
специалната формулация на активното вещество тирам преди засяване.
Третирането на семената с тирам осигурява контрол върху щамове гъбни патогени, които са развили резистентност или намалена чувствителност спрямо фунгицидите със специфично
едностранно действие.
ФЛОУЗАН ФС съдържа активното вещество тирам, притежаващо широкоспектърно фунгицидно действие.
Активното вещество действа върху редица биохимични процеси в клетките на патогена, което осигурява ефикасен контрол на болестите и предотвратява появата на резистентност.
Тирам притежава и практично репелентно (отблъскващо) действие за птици, зайци, гризачи и дивеч.
ФЛОУЗАН ФС е формулация, специално разработена за третиране семената на царевица, пшеница, зеленчуци, захарно
цвекло и други (например нахут). Формулацията е червена,
свободно течаща, концентрирана суспензия, адаптирана към
най-съвременните индустриални технологии за третиране на
семена, а също така и техниката за третиране, използвана от
фермерите.

СМЕСИМОСТ
По препоръка на фирмата, продуктът е смесим с
повечето от масово използваните в практиката пестициди с
изключение на тези с алкална реакция.

КАРАНТИНЕН СРОК
Не се изисква.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 орална (плъх) 3976 мг/кг (м), 1231 мг/кг (ж)
Вреден при поглъщане. Дразнещ за кожата. Употребата
на алкохол повишава токсичния ефект.
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ДОЗА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ДИФЕНД ФС е широкоспектърен системен фунгицид, съдържащ активното вещество дифеноконазол. Той действа
като спира формирането на ергостерол в клетките на гъбния патоген, в резултат на което развитието и растежа му
се прекратяват.
Третирането на семената с ДИФЕНД ФС осигурява контрол на болестите пренасяни по повърхостта на семената,
вътрешността на семената и в почвата около тях.
Поради системното си действие ДИФЕНД ФС се придвижва от третираните семена до всички части на новопоникващите растения и ги опазва от болести в ранните етапи от тяхното развитие.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
ДИФЕНД ФС трябва да се прилага директно върху семената със специализирана техника за третиране на семена
или след разреждане с вода (до 4 л вода / 100 кг семена).
Преди употреба, техниката за приложение трябва да се калибрира, като се използва ДИФЕНД ФС.
Да не се третират напукани, нацепени или покълнали семена.
За разреждане на ДИФЕНД ФС във вода, напълнете резервора с препоръчаното количество чиста вода, разклатете
енергично опаковката и добавете нужното количество от продукта, като разбърквате непрекъснато.
Разбъркването на разтвора продължава през цялото време на третирането.
Опаковките с обеззаразени семена да се обозначат с надпис: "Внимание! Семената са обеззаразени с ДИФЕНД
ФС, съдържащ дифеноконазол."

КАРАНТИНЕН СРОК
Не се изисква.

КАРАНТИНЕН СРОК
ЛД50 (орална за плъх): >5000 мг/кг
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ДИФЕНД ФС

ФУНГИЦИД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА ТРЕТИРАНЕ
НА СЕМЕНА НА ПШЕНИЦА И ТРИТИКАЛЕ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

ФОРМУЛАЦИЯ:

533 г/кг тирам

ФС - концентрирана суспензия
за третиране на семена

30 г/л дифеноконазол

ФС - концентрирана суспензия
за третиране на семена

УПОТРЕБА

УПОТРЕБА

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
¦

ФЛОУЗАН ФС

Обеззарязяването на семената да се
извършва с машини за третиране на
семена.
Опаковката с ФЛОУЗАН ФС трябва да
се разклати добре преди употреба.
За третиране на различните видове семена да се използват препоръчаните
дози от продукта заедно с равно количество чиста вода, което може леко да
варира, за да се осигури ефективно
покритие на семената.
Количеството на водата варира в зависимост от използваната техника и вида
семена.
Да не се оставя разтворен с вода
ФЛОУЗАН ФС да престоява в резервоара на машината.
При нахут се прилага в доза 300-400
мл/100 кг семена.

ДОЗА

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium
spp.

300 мл/100 кг
семена

пшеница

твърда (мазна, миризлива) главня (Tilletia caries),
вджуджаваща главня (Tilletia contrоversa)

200 мл /100 кг
семена

домати

Phytophthora parasitira, Rhizoctonia solani,
Pythium debarianum

180 мл/100 кг
семена

тритикале

твърда (мазна, миризлива) главня (Tilletia caries),
вджуджаваща главня (Tilletia contrоversa)

200 мл /100 кг
семена

пшеница

твърда главня по пшеница за масов
посев

300 мл/100 кг
семена

захарно цвекло

Fusarium spp., Pythium spp., Phoma spp.,
Aphanomyces spp.

450 мл/100 кг
семена

КУЛТУРА

ВРЕДИТЕЛИ

царевица

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Растителната защита започва от самото начало – семето. Семената и кълновете са чувствителни към болести пренасяни
чрез почвата.
ФЛОУЗАН ФС се използва за предпазване на семената от пренасяните чрез почвата болести по време на ранния период на
покълване. Това се постига чрез покриване на семената със
специалната формулация на активното вещество тирам преди засяване.
Третирането на семената с тирам осигурява контрол върху щамове гъбни патогени, които са развили резистентност или намалена чувствителност спрямо фунгицидите със специфично
едностранно действие.
ФЛОУЗАН ФС съдържа активното вещество тирам, притежаващо широкоспектърно фунгицидно действие.
Активното вещество действа върху редица биохимични процеси в клетките на патогена, което осигурява ефикасен контрол на болестите и предотвратява появата на резистентност.
Тирам притежава и практично репелентно (отблъскващо) действие за птици, зайци, гризачи и дивеч.
ФЛОУЗАН ФС е формулация, специално разработена за третиране семената на царевица, пшеница, зеленчуци, захарно
цвекло и други (например нахут). Формулацията е червена,
свободно течаща, концентрирана суспензия, адаптирана към
най-съвременните индустриални технологии за третиране на
семена, а също така и техниката за третиране, използвана от
фермерите.

СМЕСИМОСТ
По препоръка на фирмата, продуктът е смесим с
повечето от масово използваните в практиката пестициди с
изключение на тези с алкална реакция.

КАРАНТИНЕН СРОК
Не се изисква.

ТОКСИЧНОСТ
ЛД50 орална (плъх) 3976 мг/кг (м), 1231 мг/кг (ж)
Вреден при поглъщане. Дразнещ за кожата. Употребата
на алкохол повишава токсичния ефект.
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ДОЗА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ДИФЕНД ФС е широкоспектърен системен фунгицид, съдържащ активното вещество дифеноконазол. Той действа
като спира формирането на ергостерол в клетките на гъбния патоген, в резултат на което развитието и растежа му
се прекратяват.
Третирането на семената с ДИФЕНД ФС осигурява контрол на болестите пренасяни по повърхостта на семената,
вътрешността на семената и в почвата около тях.
Поради системното си действие ДИФЕНД ФС се придвижва от третираните семена до всички части на новопоникващите растения и ги опазва от болести в ранните етапи от тяхното развитие.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
ДИФЕНД ФС трябва да се прилага директно върху семената със специализирана техника за третиране на семена
или след разреждане с вода (до 4 л вода / 100 кг семена).
Преди употреба, техниката за приложение трябва да се калибрира, като се използва ДИФЕНД ФС.
Да не се третират напукани, нацепени или покълнали семена.
За разреждане на ДИФЕНД ФС във вода, напълнете резервора с препоръчаното количество чиста вода, разклатете
енергично опаковката и добавете нужното количество от продукта, като разбърквате непрекъснато.
Разбъркването на разтвора продължава през цялото време на третирането.
Опаковките с обеззаразени семена да се обозначат с надпис: "Внимание! Семената са обеззаразени с ДИФЕНД
ФС, съдържащ дифеноконазол."

КАРАНТИНЕН СРОК
Не се изисква.

КАРАНТИНЕН СРОК
ЛД50 (орална за плъх): >5000 мг/кг

СПУР
СУПЕР ПРИЛЕПИТЕЛ
ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

ХЕРБИЦИДИ
СПУР подобрява ефикасността на ПЛЕДЖ 50 ВП, особено срещу
умерено чувствителните плевели. Опитите, проведени от Дирекция
Растителна защита и опазване на почвите в Гьор, Унгария,
потвърждават предимствата на СПУР.

КАКВО Е СПУР?

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

ПРЕДИМСТВА

Уверете се, че СПУР е добавен в пръскачката
преди продукта за растителна защита. Напълнете резервоара с половината от необходимото количество чиста вода и включете
разбъркването.
Първо добавете препоръчаното количество
СПУР и след това необходимото количество
от съответния пестицид. Долейте останалата
вода при продължаващо разбъркване.

СПУР има способността значително
да намалява повърхностното напрежение на работния разтвор, в много
по-голяма степен в сравнение с конвенционалните прилепители.

ПОВИШЕНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА
КОНТРОЛА ВЪРХУ
СИВОТО ГНИЕНЕ
СЛЕД ДОБАВЯНЕ
НА СПУР

Това осигурява:
по-бързо проникване на разтвора
през трудни за намокряне места,
гарантиращо бързо придвижване
на продукта до точките на действие (напр. през гъсти посеви);
¦ пълно и равномерно покритие на
листната повърхност;
¦ намалено изтичане на разтвора
от листата, което намалява и загубата на продукта;
¦ запазване активността на продуктите за по-дълго време, което осигурява по-продължителен контрол;
¦ намаляване дозата на пестицидите, осигуряващо икономичен начин за подобряване на контрола;
¦ безопасност за растенията – СПУР не е фитотоксичен;
¦ подобряване смесимостта на продуктите, важно в случай
на прилагане на резервоарни смеси.
¦

КУЛТУРА

житни
култури,
царевица,
зеленчуци

ВИД ПРОДУКТ ЗА
РАСТИТЕЛНА
ЗАЩИТА
контактни
фунгициди,
хербициди,
инсектициди
системни фунгициди, хербициди,
инсектициди разтежни регулатори
торове

КОНЦЕНТРАЦИЯ

0.025 – 0.05 %

0.1 %

КОЛИЧЕСТВО
ВОДА/дка

15 – 30 л вода/дка по-голямото
количество е
препоръчителна
за повишаване
покритието и
усвояването на
продуктите

КОНТРОЛ ВЪРХУ ПЛЕВЕЛИТЕ
ПЛЕДЖ 50 ВП + СПУР

ИНСЕКТИЦИДИ
СПУР подобрява ефикасността и на инсектицидите.
Опитите, проведени от Дирекция Растителна защита и
опазване на почвите в Надап, Унгария показват, че добавянето на СПУР повишава ефикасността на Моспилан 20 СГ срещу Рапичния цветояд по рапицата с над
22 %.
СИВО ГНИЕНЕ

ТОПСИН 70 ВП/ТИРАМ 80 ВГ
+ СПУР

В зависимост от използвания продукт за растителна защита СПУР трябва да се прилага в
концентрация 0.025 % до 0.1 % от общото количество работен разтвор.

СПУР подобрява ефикасността и на фунгицидите. Опитите,
проведени от Дирекция Растителна защита и опазване на почвите
във Фельошолка, Унгария показват, че добавянето на СПУР
подобрява ефикасността на ТОПСИН М 70 ВП и ТИРАМ 80 ВГ срещу
Сивото гниене по слънчогледа с над 30 %.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОКРИТИЕТО
Повишаване активността на хербицидите, фунгицидите и инсектицидите се постига чрез повишаване степента на покритие на листната маса с изпръсквания
разтвор. Опитите, проведени от Дирекция Растителна
защита и опазване на почвите във Фехер, Унгария показват, че СПУР повишава покритието на листната повърхност с над 30 %.

РАПИЧЕН ЦВЕТОЯД
МОСПИЛАН 20 СГ + СПУР

ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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ФУНГИЦИДИ

ТОПСИН М 70 ВП

ПОКРИТИЕ НА ЛИСТНАТА ПОВЪРХНОСТ

контактни
фунгициди,
инсектициди

0.1 %

системни
фунгициди,
инсектициди

0.1 %

овощни

40 – 80 л вода/дка по-голямото
количество е
препоръчителна
за повишаване
покритието и
усвояването на
продуктите

ТОПСИН М 70 ВП +
СПУР

ТОПСИН М 70 ВП + СПУР
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СПУР е супер прилепител от ново поколение, представляващ
специална смес от органосилоксан и линейни алкохоли.
СПУР е специално разработен да подобри равномерното
покритие и разпределение на хербицида, инсектицида или
фунгицида върху цялата листна повърхност и по този начин да
повиши цялостната им активност в растението.

СПУР
СУПЕР ПРИЛЕПИТЕЛ
ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

ХЕРБИЦИДИ
СПУР подобрява ефикасността на ПЛЕДЖ 50 ВП, особено срещу
умерено чувствителните плевели. Опитите, проведени от Дирекция
Растителна защита и опазване на почвите в Гьор, Унгария,
потвърждават предимствата на СПУР.

КАКВО Е СПУР?

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

ПРЕДИМСТВА

Уверете се, че СПУР е добавен в пръскачката
преди продукта за растителна защита. Напълнете резервоара с половината от необходимото количество чиста вода и включете
разбъркването.
Първо добавете препоръчаното количество
СПУР и след това необходимото количество
от съответния пестицид. Долейте останалата
вода при продължаващо разбъркване.

СПУР има способността значително
да намалява повърхностното напрежение на работния разтвор, в много
по-голяма степен в сравнение с конвенционалните прилепители.

ПОВИШЕНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА
КОНТРОЛА ВЪРХУ
СИВОТО ГНИЕНЕ
СЛЕД ДОБАВЯНЕ
НА СПУР

Това осигурява:
по-бързо проникване на разтвора
през трудни за намокряне места,
гарантиращо бързо придвижване
на продукта до точките на действие (напр. през гъсти посеви);
¦ пълно и равномерно покритие на
листната повърхност;
¦ намалено изтичане на разтвора
от листата, което намалява и загубата на продукта;
¦ запазване активността на продуктите за по-дълго време, което осигурява по-продължителен контрол;
¦ намаляване дозата на пестицидите, осигуряващо икономичен начин за подобряване на контрола;
¦ безопасност за растенията – СПУР не е фитотоксичен;
¦ подобряване смесимостта на продуктите, важно в случай
на прилагане на резервоарни смеси.
¦

КУЛТУРА

житни
култури,
царевица,
зеленчуци

ВИД ПРОДУКТ ЗА
РАСТИТЕЛНА
ЗАЩИТА
контактни
фунгициди,
хербициди,
инсектициди
системни фунгициди, хербициди,
инсектициди разтежни регулатори
торове

КОНЦЕНТРАЦИЯ

0.025 – 0.05 %

0.1 %

КОЛИЧЕСТВО
ВОДА/дка

15 – 30 л вода/дка по-голямото
количество е
препоръчителна
за повишаване
покритието и
усвояването на
продуктите

КОНТРОЛ ВЪРХУ ПЛЕВЕЛИТЕ
ПЛЕДЖ 50 ВП + СПУР

ИНСЕКТИЦИДИ
СПУР подобрява ефикасността и на инсектицидите.
Опитите, проведени от Дирекция Растителна защита и
опазване на почвите в Надап, Унгария показват, че добавянето на СПУР повишава ефикасността на Моспилан 20 СГ срещу Рапичния цветояд по рапицата с над
22 %.
СИВО ГНИЕНЕ

ТОПСИН 70 ВП/ТИРАМ 80 ВГ
+ СПУР

В зависимост от използвания продукт за растителна защита СПУР трябва да се прилага в
концентрация 0.025 % до 0.1 % от общото количество работен разтвор.

СПУР подобрява ефикасността и на фунгицидите. Опитите,
проведени от Дирекция Растителна защита и опазване на почвите
във Фельошолка, Унгария показват, че добавянето на СПУР
подобрява ефикасността на ТОПСИН М 70 ВП и ТИРАМ 80 ВГ срещу
Сивото гниене по слънчогледа с над 30 %.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОКРИТИЕТО
Повишаване активността на хербицидите, фунгицидите и инсектицидите се постига чрез повишаване степента на покритие на листната маса с изпръсквания
разтвор. Опитите, проведени от Дирекция Растителна
защита и опазване на почвите във Фехер, Унгария показват, че СПУР повишава покритието на листната повърхност с над 30 %.

РАПИЧЕН ЦВЕТОЯД
МОСПИЛАН 20 СГ + СПУР

ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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ФУНГИЦИДИ

ТОПСИН М 70 ВП

ПОКРИТИЕ НА ЛИСТНАТА ПОВЪРХНОСТ

контактни
фунгициди,
инсектициди

0.1 %

системни
фунгициди,
инсектициди

0.1 %

овощни

40 – 80 л вода/дка по-голямото
количество е
препоръчителна
за повишаване
покритието и
усвояването на
продуктите

ТОПСИН М 70 ВП +
СПУР

ТОПСИН М 70 ВП + СПУР
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СПУР е супер прилепител от ново поколение, представляващ
специална смес от органосилоксан и линейни алкохоли.
СПУР е специално разработен да подобри равномерното
покритие и разпределение на хербицида, инсектицида или
фунгицида върху цялата листна повърхност и по този начин да
повиши цялостната им активност в растението.

ФЛЕКСИ
ПРИЛЕПИТЕЛ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В РАПИЦА, ФАСУЛ, ГРАХ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПУКВАНЕТО НА ШУШУЛКИТЕ
И В ЖИТНИ КУЛТУРИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА КЛАСОВЕТЕ ОТ
ПРЕОВЛАЖНЯВАНЕ ПРЕДИ ЖЪТВА

КАКВО Е ФЛЕКСИ?
ФЛЕКСИ е емулсионен концентрат, съдържащ 100 % т/т карбоксилиран стирол бутадиен полимерна смес + емулгатори.
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РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ РАПИЦА, ГРАХ, ФАСУЛ
ФЛЕКСИ е супер прилепител, специално разработен
за намаляване разпукването на шушулките преди и по
време на жътва.
ФЛЕКСИ образува решетка или мрежа върху шушулката, задържаща горната и долната и част добре "заключени" една към друга, което намалява разпукването на
шушулката и свежда до минимум загубата на семена
по време на жътвата.

ФЛЕКСИ ЗАПЕЧАТВА ШУШУЛКАТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ

ПРЕДИМСТВА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЖИТНИ КУЛТУРИ:
ФЛЕКСИ се прилага в доза 100 мл/дка в 10 - 25
л вода/дка.
ПРИЛОЖЕНИЕ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА:
50-100 мл/дка и 25-40 л вода/дка. По-високата доза ФЛЕКСИ и по-голямото количество вода се прилага при по-гъсти посеви.
САМОЛЕТНО ТРЕТИРАНЕ:
ФЛЕКСИ се прилага в доза 50-100 мл/дка със
7-9 л вода/дка.

РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЖИТНИ КУЛТУРИ:
ФЛЕКСИ се прилага във фаза восъчна зрялост (BBCH 87) или
когато влагата в зърното е по-ниска от 30 %.
РАПИЦА:
ФЛЕКСИ се прилага от фаза начало на зреенето, когато
шушулките са все още зелени и могат да се огънат без да се
счупят до фаза пълна зрялост, когато почти всички шушулки са
узрели и семената са черни и твърди.
ГРАХ, ФАСУЛ:
ФЛЕКСИ се прилага, когато по-голямата част от шушулките
загубят интензивното си зелено оцветяване и започнат да
жълтеят.

ПОВИШАВАНЕ НА ДОБИВА
ФЛЕКСИ ПРИЛОЖЕН
САМОСТОЯТЕЛНО

ФЛЕКСИ намалява броя на разпуканите шушулки, което:
¦ свежда до минимум загубата на семена;
¦ повишава добива;
¦ намалява броя на самосевките за следващите в сеитбооборота култури.
¦ няма отрицателно влияние върху културата;
¦ не забавя десикацията на културата;
¦ не влияе върху качеството на произведените
семена;
¦ не влияе върху узряването на семената.

ФЛЕКСИ ПРИЛОЖЕН С
АМОСТОЯТЕЛНО

Прекомерната влага в зърното преди жътва може да
доведе до следните проблеми:
¦ покълване на зърната върху класа;
¦ понижаване падащото число по Хагберг;
¦ болести;
¦ обезцветяване на зърната;
¦ закъснение в жътвата;
¦ разходи за сушене на зърното;
¦ намаляване на кълняемостта (семепроизводство).

Покълване на зърната при прекомерна влага и полягане

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
Резервоара на пръскачката се напълва с 3/4 от необходимата
вода. Добавя се препоръчителното количество ФЛЕКСИ и се
долива останалата вода.
При приложение на резервоарна смес, ФЛЕКСИ се добавя
последен в резервоара на пръскачката.
ФЛЕКСИ може да се смесва с глифозат и други десиканти без
да влияе отрицателно на тяхното действие.

ФЛЕКСИ образува еластична, полупропусклива мембрана върху класа, която свежда до минимум проникването на влагата в зърното (от дъжд или роса).
ФЛЕКСИ помага за съхраняване качеството на зърното
чрез:
¦ предотвратяване на покълване на зърната върху
класа;
¦ повишаване падащото число по Хагберг;
¦ запазване на качествените показатели на зърното;
¦ запазване кълняемостта при семепроизводство.
ФЛЕКСИ не пречи на естествения процес на дозряване
и съхнене на зърното.

ФЛЕКСИ
ПРИЛЕПИТЕЛ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В РАПИЦА, ФАСУЛ, ГРАХ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПУКВАНЕТО НА ШУШУЛКИТЕ
И В ЖИТНИ КУЛТУРИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА КЛАСОВЕТЕ ОТ
ПРЕОВЛАЖНЯВАНЕ ПРЕДИ ЖЪТВА

КАКВО Е ФЛЕКСИ?
ФЛЕКСИ е емулсионен концентрат, съдържащ 100 % т/т карбоксилиран стирол бутадиен полимерна смес + емулгатори.
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РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ РАПИЦА, ГРАХ, ФАСУЛ
ФЛЕКСИ е супер прилепител, специално разработен
за намаляване разпукването на шушулките преди и по
време на жътва.
ФЛЕКСИ образува решетка или мрежа върху шушулката, задържаща горната и долната и част добре "заключени" една към друга, което намалява разпукването на
шушулката и свежда до минимум загубата на семена
по време на жътвата.

ФЛЕКСИ ЗАПЕЧАТВА ШУШУЛКАТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ

ПРЕДИМСТВА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЖИТНИ КУЛТУРИ:
ФЛЕКСИ се прилага в доза 100 мл/дка в 10 - 25
л вода/дка.
ПРИЛОЖЕНИЕ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА:
50-100 мл/дка и 25-40 л вода/дка. По-високата доза ФЛЕКСИ и по-голямото количество вода се прилага при по-гъсти посеви.
САМОЛЕТНО ТРЕТИРАНЕ:
ФЛЕКСИ се прилага в доза 50-100 мл/дка със
7-9 л вода/дка.

РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЖИТНИ КУЛТУРИ:
ФЛЕКСИ се прилага във фаза восъчна зрялост (BBCH 87) или
когато влагата в зърното е по-ниска от 30 %.
РАПИЦА:
ФЛЕКСИ се прилага от фаза начало на зреенето, когато
шушулките са все още зелени и могат да се огънат без да се
счупят до фаза пълна зрялост, когато почти всички шушулки са
узрели и семената са черни и твърди.
ГРАХ, ФАСУЛ:
ФЛЕКСИ се прилага, когато по-голямата част от шушулките
загубят интензивното си зелено оцветяване и започнат да
жълтеят.

ПОВИШАВАНЕ НА ДОБИВА
ФЛЕКСИ ПРИЛОЖЕН
САМОСТОЯТЕЛНО

ФЛЕКСИ намалява броя на разпуканите шушулки, което:
¦ свежда до минимум загубата на семена;
¦ повишава добива;
¦ намалява броя на самосевките за следващите в сеитбооборота култури.
¦ няма отрицателно влияние върху културата;
¦ не забавя десикацията на културата;
¦ не влияе върху качеството на произведените
семена;
¦ не влияе върху узряването на семената.

ФЛЕКСИ ПРИЛОЖЕН С
АМОСТОЯТЕЛНО

Прекомерната влага в зърното преди жътва може да
доведе до следните проблеми:
¦ покълване на зърната върху класа;
¦ понижаване падащото число по Хагберг;
¦ болести;
¦ обезцветяване на зърната;
¦ закъснение в жътвата;
¦ разходи за сушене на зърното;
¦ намаляване на кълняемостта (семепроизводство).

Покълване на зърната при прекомерна влага и полягане

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
Резервоара на пръскачката се напълва с 3/4 от необходимата
вода. Добавя се препоръчителното количество ФЛЕКСИ и се
долива останалата вода.
При приложение на резервоарна смес, ФЛЕКСИ се добавя
последен в резервоара на пръскачката.
ФЛЕКСИ може да се смесва с глифозат и други десиканти без
да влияе отрицателно на тяхното действие.

ФЛЕКСИ образува еластична, полупропусклива мембрана върху класа, която свежда до минимум проникването на влагата в зърното (от дъжд или роса).
ФЛЕКСИ помага за съхраняване качеството на зърното
чрез:
¦ предотвратяване на покълване на зърната върху
класа;
¦ повишаване падащото число по Хагберг;
¦ запазване на качествените показатели на зърното;
¦ запазване кълняемостта при семепроизводство.
ФЛЕКСИ не пречи на естествения процес на дозряване
и съхнене на зърното.

ЛИМАТАК

СИЛНА ПАСТА
PROBLOC

ЗА БОРБА С ГОЛИ И ГРАДИНСКИ ОХЛЮВИ
В ПОЛСКИ КУЛТУРИ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ОВОЩНИ
КУЛТУРИ, ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ
И ОРАНЖЕРИЙНИ КУЛТУРИ

ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

40 г/кг металдехид под формата на гранулирана примамка (ГБ)
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Площното приложение (разхвърляне) осигурява най-добри резултати. Локализирано приложение може да се направи при
засаждане/редова сеитба по следните
начини:
¦ чрез апликатор инсталиран на сеялката – едновременно със сеитбата;
¦ чрез смесване със семената в бункера на сеялката по време на сеитба
(пелетите и семената да се смесят
много добре преди приложение);
¦ ръчно приложение - подходящо е особено за малки площи и оранжерийни
култури.
џ Пелетите ЛИМАТАК са силно устойчиви
на атмосферни условия. Следващо
третиране може да се наложи особено, когато пелетите са изядени или при
нова поява на вредители.
џ БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ: 1-4
џ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ТРЕТИРАНИЯТА: 5 ДНИ

НЕПРИЯТЕЛ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА
кг/дка

маслодайни култури –
рапица, слънчоглед и
др. (без фъстъци)

от сеитба до фаза разтворен 7ми лист

0.4

пшеница, ечемик, ръж,
овес, тритикале

от сеитба до фаза край на
братене

0.4

ягоди, семкови и костилкови овощни видове,
лозя, къпини, малини,
боровинки, касис

от засаждане до фаза край на
цъфтежа

0.5

картофи

от засаждане до фаза загиване
и покафеняване на листата и
стъблата

0.5

бродифакум
ФОРМУЛАЦИЯ: Паста

ВРЕДИТЕЛ

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Плъхове

60 г от примамката в една дератизационна кутия. Кутиите
се разполагат на 10 м една от друга (при по-висока
плътност на 5 м)

Мишки

захарно цвекло,
фуражно цвекло,
салатно цвекло, кръмно
цвекло, ряпа
карфиол, броколи,
главесто зеле,
брюкселско зеле
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АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 0.004%

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ

СИЛНА ПАСТА

от сеитба/засаждане до 5-ти
лист на културата

PROBLOC

0.4

от сеитба/засаждане до
начало на формиране на
главите

0.5

марули, салати,
спанак, магданоз

от сеитба/засаждане до
начало на формиране на
главите за марули, салати и до
образувана 10% от листната
маса за спанак, магданоз

0.5

грах, фасул, леща

от сеитба до фаза 5-ти
същински лист

0.5

артишок

от сеитба до фаза видими
цветни пъпки

0.5

царевица, сладка
царевица, просо, сорго

от сеитба до фаза 5-ти лист

0.4

ново пасище (райграс)

от сеитба до фаза 5-ти лист

0.4-0.5

торф

от сеитба до прибиране на
реколтата

0.5

цветя и декоративни
култури

от сеитба до прибиране на
реколтата

0.4-0.5

голи
охлюви,
градински
охлюви

10 г от примамката в една дератизационна кутия.
Кутиите се разполагат на 5 м една от друга (при повисока плътност на 3 м)

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 0.005%

дифенакум
ФОРМУЛАЦИЯ: Парафиново блокче

ВРЕДИТЕЛ

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
90-100 г от блокчетата в една дератизационна кутия.
Кутиите се разполагат на 10 м една от друга (при повисока плътност на 5 м) – за масова и професионална
употреба

Плъхове

ОГРАНИЧЕНИЯ
Максималната обща доза не трябва да надвишава 1.75 кг/дка
продукт на година.
Продуктът е отровен за домашни животни. Дръжте домашните
животни далече. Да не се поставя на купчинки. Незабавно изметете и премахнете разпилените пелети.
Повторни третирания се препоръчват при условия на високо
нападение от охлюви.

КАРАНТИНЕН СРОК
За всички култури - от разрешения най-късен момент на
приложение до беритба; за ново пасище (райграс) – 49 дни

90-100 г блокчета на дератизационна точка, добре
фиксирани, за да не бъдат отнесени от водата – за
професионална употреба в канализационната мрежа
Мишки

20-30 г от блокчетата в една дератизационна кутия.
Кутиите се разполагат на 5 м една от друга (при повисока плътност на 2 м)

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
НА СИЛНА ПАСТА И PROBLOC
Примамката се поставя в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин,
който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на препарата от деца и нецелеви животни.
При възможност примамката да се фиксира така в
дератизационната кутия, че гризачите да не могат да
я изваждат навън и разпиляват. Кутиите трябва да са
снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Те се поставят в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките
им, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат. Продуктът не се прилага директно върху почвата и в дупки на гризачи. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на
продукта с кожата.
Третираните открити площи се маркират с поставяне на предупредителни табели, описващи риска от
първични и вторични отравяния, както и мерките за
оказване на първа помощ. Заложените примамки
ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са
изядени или повредени. При засилена консумация
на примамките могат да се поставят повече дератизационни кутии без да се увеличава количеството на
препарата в тях. Продуктът не е предназначен за дълготрайна употреба и не се използва като постоянни
отровни точки. Обработката продължава максимум
шест седмици и може да се повтори при поява на
следи от ново заселване на обекта с гризачи. По време и след приключване периода на третиране всички остатъци от примамката се събират и отстраняват по безопасен начин в съответствие с изискванията на националното законодателство.
Умрелите гризачи се премахват на чести интервали
по време на дератизацията, най-малко със същата
честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Да се използват подходящи ръкавици при
работа с умрелите животни. Биоцидът е опасен за
дивите животни.
При инцидентно поглъщане незабавно да се потърси лекарски съвет и да се покаже опаковката или
етикета.
Антидот - витамин К (прилага се под наблюдение на
лекар).

ЛИМАТАК

СИЛНА ПАСТА
PROBLOC

ЗА БОРБА С ГОЛИ И ГРАДИНСКИ ОХЛЮВИ
В ПОЛСКИ КУЛТУРИ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ОВОЩНИ
КУЛТУРИ, ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ
И ОРАНЖЕРИЙНИ КУЛТУРИ

ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

40 г/кг металдехид под формата на гранулирана примамка (ГБ)
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Площното приложение (разхвърляне) осигурява най-добри резултати. Локализирано приложение може да се направи при
засаждане/редова сеитба по следните
начини:
¦ чрез апликатор инсталиран на сеялката – едновременно със сеитбата;
¦ чрез смесване със семената в бункера на сеялката по време на сеитба
(пелетите и семената да се смесят
много добре преди приложение);
¦ ръчно приложение - подходящо е особено за малки площи и оранжерийни
култури.
џ Пелетите ЛИМАТАК са силно устойчиви
на атмосферни условия. Следващо
третиране може да се наложи особено, когато пелетите са изядени или при
нова поява на вредители.
џ БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ: 1-4
џ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ТРЕТИРАНИЯТА: 5 ДНИ

НЕПРИЯТЕЛ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА
кг/дка

маслодайни култури –
рапица, слънчоглед и
др. (без фъстъци)

от сеитба до фаза разтворен 7ми лист

0.4

пшеница, ечемик, ръж,
овес, тритикале

от сеитба до фаза край на
братене

0.4

ягоди, семкови и костилкови овощни видове,
лозя, къпини, малини,
боровинки, касис

от засаждане до фаза край на
цъфтежа

0.5

картофи

от засаждане до фаза загиване
и покафеняване на листата и
стъблата

0.5

бродифакум
ФОРМУЛАЦИЯ: Паста

ВРЕДИТЕЛ

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Плъхове

60 г от примамката в една дератизационна кутия. Кутиите
се разполагат на 10 м една от друга (при по-висока
плътност на 5 м)

Мишки

захарно цвекло,
фуражно цвекло,
салатно цвекло, кръмно
цвекло, ряпа
карфиол, броколи,
главесто зеле,
брюкселско зеле
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АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 0.004%

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ

СИЛНА ПАСТА

от сеитба/засаждане до 5-ти
лист на културата

PROBLOC

0.4

от сеитба/засаждане до
начало на формиране на
главите

0.5

марули, салати,
спанак, магданоз

от сеитба/засаждане до
начало на формиране на
главите за марули, салати и до
образувана 10% от листната
маса за спанак, магданоз

0.5

грах, фасул, леща

от сеитба до фаза 5-ти
същински лист

0.5

артишок

от сеитба до фаза видими
цветни пъпки

0.5

царевица, сладка
царевица, просо, сорго

от сеитба до фаза 5-ти лист

0.4

ново пасище (райграс)

от сеитба до фаза 5-ти лист

0.4-0.5

торф

от сеитба до прибиране на
реколтата

0.5

цветя и декоративни
култури

от сеитба до прибиране на
реколтата

0.4-0.5

голи
охлюви,
градински
охлюви

10 г от примамката в една дератизационна кутия.
Кутиите се разполагат на 5 м една от друга (при повисока плътност на 3 м)

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 0.005%

дифенакум
ФОРМУЛАЦИЯ: Парафиново блокче

ВРЕДИТЕЛ

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
90-100 г от блокчетата в една дератизационна кутия.
Кутиите се разполагат на 10 м една от друга (при повисока плътност на 5 м) – за масова и професионална
употреба

Плъхове

ОГРАНИЧЕНИЯ
Максималната обща доза не трябва да надвишава 1.75 кг/дка
продукт на година.
Продуктът е отровен за домашни животни. Дръжте домашните
животни далече. Да не се поставя на купчинки. Незабавно изметете и премахнете разпилените пелети.
Повторни третирания се препоръчват при условия на високо
нападение от охлюви.

КАРАНТИНЕН СРОК
За всички култури - от разрешения най-късен момент на
приложение до беритба; за ново пасище (райграс) – 49 дни

90-100 г блокчета на дератизационна точка, добре
фиксирани, за да не бъдат отнесени от водата – за
професионална употреба в канализационната мрежа
Мишки

20-30 г от блокчетата в една дератизационна кутия.
Кутиите се разполагат на 5 м една от друга (при повисока плътност на 2 м)

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
НА СИЛНА ПАСТА И PROBLOC
Примамката се поставя в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин,
който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на препарата от деца и нецелеви животни.
При възможност примамката да се фиксира така в
дератизационната кутия, че гризачите да не могат да
я изваждат навън и разпиляват. Кутиите трябва да са
снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Те се поставят в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките
им, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат. Продуктът не се прилага директно върху почвата и в дупки на гризачи. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на
продукта с кожата.
Третираните открити площи се маркират с поставяне на предупредителни табели, описващи риска от
първични и вторични отравяния, както и мерките за
оказване на първа помощ. Заложените примамки
ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са
изядени или повредени. При засилена консумация
на примамките могат да се поставят повече дератизационни кутии без да се увеличава количеството на
препарата в тях. Продуктът не е предназначен за дълготрайна употреба и не се използва като постоянни
отровни точки. Обработката продължава максимум
шест седмици и може да се повтори при поява на
следи от ново заселване на обекта с гризачи. По време и след приключване периода на третиране всички остатъци от примамката се събират и отстраняват по безопасен начин в съответствие с изискванията на националното законодателство.
Умрелите гризачи се премахват на чести интервали
по време на дератизацията, най-малко със същата
честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Да се използват подходящи ръкавици при
работа с умрелите животни. Биоцидът е опасен за
дивите животни.
При инцидентно поглъщане незабавно да се потърси лекарски съвет и да се покаже опаковката или
етикета.
Антидот - витамин К (прилага се под наблюдение на
лекар).
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ТЕХНОЛОГИЯТА, ГАРАНТИРАЩА ПЪЛНОТО УСВОЯВАНЕ
НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПОЧВАТА

1.ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЯ

ФАКТОРИ,
ЛИМИТИРАЩИ УСВОЯВАНЕТО
НА ФОСФОРА ОТ РАСТЕНИЯТА
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1. ТЕМПЕРАТУРА НА ПОЧВАТА

Образуване на силна коренова система чрез максимално
усвояване на фосфора и останалите хранителни елементи в началните етапи на развитие на растението.
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ПРИ ТОРЕНЕ С КОНВЕЦИОНАЛНИ ТОРОВЕ, ФОСФОРА ОСТАВА
БЛОКИРАН ЗА РАСТЕНИЕТО ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД ОТ
ВРЕМЕ

2. ПРОЦЕНТ НА УСВОЯВАНЕ НА ФОСФОРА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ТОРОВЕ

Понижаването на температурата на почвата от 21 до 13
С°, редуцира усвояването на Фосфора с 70%. Развитието
на кореновата система също е редуцирано.

ТЕХНОЛОГИЯТА МИКРОСТАР
ГАРАНТИРА 50% УСВОЯВАНЕ НА
ФОСФОРА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 40
ДНИ СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ.

2. КИСЕЛИННОСТ НА ПОЧВАТА - pH
Пълното усвояване на Фосфора от почвата е
възможно само при неутрално pH /5,8-7,0/.
При почви с отклонение от неутрално pH ,
усвояването на Фосфора може да спаде до
20%.
1 - алкална при рН над 8
2 - слабо алкална при рН 7,5-8
3 - слабо алкална до неутрална при рН 7-7,5
4 - неутрална при рН 7
5 - неутрална до слабо кисела при рН 6,5-7
6 - слабо кисела при рН 6-6,5
7 - средно кисела при рН 5-6
8 - силно кисела рН по-малко от 5

3. ПОЛЗАТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА
МИКРОСТАР – ОСИГУРЯВАНЕ НА 100% УСВОИМ ФОСФОР,
КОЙТО ХРАНИ РАСТЕНИЕТО
ФОСФОР
усвоим за
растението

ФОСФОР
запас в почвата
частично усвоим

ФОСФОР
минерали,
неусвоим

Без приложение
на тор

Класическо
торене

3. МАКСИМАЛНА ДИСТАНЦИЯ, ПОЗВОЛЯВАЩА
ПЪЛНОТО УСВОЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ КОРЕНИТЕ
НА РАСТЕНИЯТА

МИКРОСТАР
УМОСТАРТ
ОРГAФОРМ

Конвенционалните торове помагат за поддържане на дела
на усвоимия фосфор в почвата = потенциала на плодородие на почвата, но няма голям принос към храненето на
растенията.
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на тор

Класическо
торене

3. МАКСИМАЛНА ДИСТАНЦИЯ, ПОЗВОЛЯВАЩА
ПЪЛНОТО УСВОЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ КОРЕНИТЕ
НА РАСТЕНИЯТА

МИКРОСТАР
УМОСТАРТ
ОРГAФОРМ

Конвенционалните торове помагат за поддържане на дела
на усвоимия фосфор в почвата = потенциала на плодородие на почвата, но няма голям принос към храненето на
растенията.

МИКРОСТАР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НОРМИ НА ТОРЕНЕ

ТЕХНОЛОГИЯ-ГАРАНТИРАЩА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДОБИВА
И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ВЛОЖЕНИТЕ СРЕДСТВА

КУЛТУРА

КГ/ДКА

3-5

Осигуряване на растенията с фосфор при всякакъв тип
почва и pH
Висока кълняемост, дори при неблагоприятни условия
Изравнен посев и бързо развитие на кореновата система
Висока ефикасност на хранене при сухи условия
Осигуряване на растението с основните макро и микро
елементи – Азот, Фосфор, Сяра, Магнезий, Манган, Молибден, Бор, Цинк, Мед
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ВАЖНО ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
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ИСТИНСКА
МИКРОГРАНУЛА

ГАРАНТИРАНО
ПЪЛНО УСВОЯВАНЕ
НА ФОСФОРА

МАСЛО ПРОТИВ
СЛЕПВАНЕ НА
ГРАНУЛИТЕ

ЕДНАКЪВ РАЗМЕР
(ХОМОГЕННОСТ)
НА МИКРОГРАНУЛАТА

ВИСОКА
РАЗТВОРИМОСТ
НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

БЕЗ СЪДЪРЖАНИE
НА ПРАХ

ИНОВАЦИИ
Водоразтворимост на
Фосфора – 98%

Без съдържание на
прах

Цинк по формата на Цинков
сулфат – 100% усвоим от
растението

68
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При самостоятелно използване на микрогранулираните торове: препоръчително е да се извършва запасяващо торене с фосфорни торове на всеки 2-3 години.
В комбинация с конвенционални торове (NP, NPK): редуциране с 50% на торовата норма на конвенционалния
тор + 2-3 кг/дка микрогранулиран тор.
Коригиране на азотното хранене – доказано е, че използването на микрогранулираните торове на СУММИТ
АГРО, увеличава потенциала за добив на културата с 25%, а от там и нуждата на растението от повече азот.
Това трябва да се има предвид при подхранването с Азотни торове с цел да се обезпечат по-високите нужди
на растенията от Азот.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МИКРОСТАР
( САМОСТОЯТЕЛНО И В КОМБИНАЦИЯ С NP 18:46)

Нови формули с допълнително съдържание на
аминокиселини, фулвокиселини и хуминови
киселини – повишаване
усвоимостта на хранителни елементи и стимулиране вкореняването и метаболизма на културата.

Относително тегло: 0,9-0,95

Размер на гранулата:
0,5-1 мм

Амониева форма на Азота
за продължително хранене

Хранене на растението,
независимо от киселиността
на почвата

Гарантирано съдържание на
хранителните елементи във
всяка гранула

Съдържание на Сяра за
максимално усвояване на
Азота от почвата

Амониевият фосфат е приложен площно, преди сиетбата.
При всички опити има добавен Карбамид - 10кг/дка, в реда по време на окопаването.

ПРОДУКТИ
ПРОДУКТ

Микростар
НПЗ

Микростар
СР

Микростар
ПМХ

**Микростар
Базеос

Умостарт
Житни

Оргаформ
Био

Азот (N)

12

12

10

9

11

2

Фосфор (P2O5)

50

50

45

32

48

18

Калий (K2O)

-

-

-

-

5

5

Сяра (SО3)

4.9

5.5

12

8

-

-

Цинк (Zn)

2

-

0.029

0.5

-

-

Манган (Mn)

-

1

0.019

-

1

-

Мед (Cu)

-

-

0.01

-

0.01

-

Бор* (B)

-

-

0.028

-

-

-

Moлибден* (Mo)

-

-

0.005

-

-

-

5.93

5.63

5.53

7

5

-

pH
Плътност

0.85

0.94

0.95

0.97

0.9

-

Опаковка

300 кг

300 кг

300 кг

20 кг

300 кг

20 кг

** МИКРОСТАР БазеосПЗ съдържа допълнително Bacillus megaterium, Streptomyces beta-vulgaris, Burkholderia sp., които са отговорни за разтворимостта на Фосфатите в почвата, производството на фитохормони и стимулиране кълняемостта на семената.

СРЕДНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДОБИВА
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИКРОСТАР
Царевица, Нахут
При допълнително приложение на 2-3 кг/дка към конвенционалната технология на хранене + 13%
При замяна на конвенционален фосфорен тор с
МИКРОСТАР (3-3,5кг/дка) + 11,2%

Слънчоглед, Рапица
При допълнително приложение на 2 кг/дка към конвенционалната технология на хранене + 14,5%
При замяна на конвенционален фосфорен тор с
МИКРОСТАР(3-3,5кг/дка) + 13,2%
Пшеница
При замяна на конвенционален фосфорен тор с
МИКРОСТАР(4-5кг/дка) + 11,1%

МИКРОСТАР

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НОРМИ НА ТОРЕНЕ

ТЕХНОЛОГИЯ-ГАРАНТИРАЩА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДОБИВА
И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ВЛОЖЕНИТЕ СРЕДСТВА

КУЛТУРА

КГ/ДКА

3-5

Осигуряване на растенията с фосфор при всякакъв тип
почва и pH
Висока кълняемост, дори при неблагоприятни условия
Изравнен посев и бързо развитие на кореновата система
Висока ефикасност на хранене при сухи условия
Осигуряване на растението с основните макро и микро
елементи – Азот, Фосфор, Сяра, Магнезий, Манган, Молибден, Бор, Цинк, Мед
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ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИКРОСТАР
Царевица, Нахут
При допълнително приложение на 2-3 кг/дка към конвенционалната технология на хранене + 13%
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АПЛИКАТОРИ

МИКРОГРАНУЛИРАНИ
ТОРОВЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ МАСОВИ ПОСЕВИ
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АПЛИКАТОРИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
НА МИКРОГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ
(МИКРОСТАР® и УМОСТАРТ®)
МЯСТО

ДЕЛИМБЕ T15

МИКРОФЕРТ ЕКО

КУЛТУРА

КОНТРОЛА
Различни схеми на
конвенционално торене

с. Малево обл.
Хасково

слънчоглед

Амониев Нитрат – 28 кг, преди
сеитба

с. Паскалево,
обл. Добрич

царевица

САС - 20 кг, преди сеитба

с. Дропла, общ.
Балчик

пшеница

NPK 16:16:16 – 20 кг, преди сеитбата
+ САС – 45 кг двукратно

с. Гецово, обл.
Разград

царевица

с. Алеково,
обл. Силистра

ДОБИВ
кг/дка

304

1 200

кг

%

379

+75

+24.67

1 330

+130

+10.83

700

+70

+11.11

Карбамид – 20 кг, преди сеитба +
САС 15 кг – 6-8 лист площно

1 045

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг + Карбамид –
15 кг площно + САС -15 кг – 6-8 лист

1 167

+122

+11.67

царевица

САС 30 кг преди сеитба + САС 20 кг
6-8 лист - площно

1 000

МИКРОСТАР НПЗ – 4 кг + САС -15 кг –
6-8 лист

1 200

+200

+20.00

царевица

САС - 25 кг, преди сеитба

981

САС – 25 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг

1 196

+215

+21.92

слънчоглед

САС - 15 кг, преди сеитба

354

САС – 15 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР ПМХ – 3 кг

410

+56

+15.82

царевица

NPK 15:15:15 – 15 кг, преди сеитбата
+ САС – 15 кг 6-8 лист площно

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг + САС – 15 кг
6-8 лист площно

1180

+120

+11.32

слънчоглед

Карбамид – 12 кг, преди сеитба

400

Карбамид – 12 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР ПМХ – 2 кг

458

+58

+14.50

царевица

Карбамид – 20 кг, преди сеитба

1 120

Карбамид – 20 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг

1 200

+80

+7.14

царевица

Карбамид – 15 кг, със сеитбата +
САС – 6-8 лист площно

850

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг + Карбамид –
15 кг със сеитбата + САС – 6-8 лист
площно

1050

+200

+23.53

пшеница

ЕВРОСЕРЕАЛ – 18 кг + САС – 45 кг двукратно

765

МИКРОСТАР СР – 3.5 кг + САС – 45 кг
- двукратно

780

+15

+1.96

с. Горско Ново
село, обл. Велико
Търново

слънчоглед

САС – 15 кг площно 6-8 лист хибрид
АДАДЖО

250

МИКРОСТАР ПМХ – 2 кг + САС – 15 кг
площно 6-8 лист хербицид НЕОМА

350

+100

+40.00

Бяла Слатина,
обл. Враца

царевица

Карбамид – 20 кг, преди сеитба

660

Карбамид – 20 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг

760

+100

+13.00

с. Бохот, обл.
Плевен

царевица

Карбамид – 20 кг, преди сеитба

640

Карбамид – 20 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг

746

+106

+14.00

с. Вълчитрън, обл.
Плевен

царевица

Карбамид – 20 кг, преди сеитба

550

Карбамид – 20 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг

700

+150

+21.00

гр. Бяла

царевица

Азофертил 35кг/дка

747

Азофертил 35кг/дка + МИКРОСТАР
НПЗ – 3 кг/дка

855

+108

+14.46

с. Росица, общ.
Ген. Тошево

царевица

NP 10:20- 20 кг + 30 кг САС
еднократно

700

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг/дка + САС –
30 кг двукратно

760

+60

+8.57

с.Калипетрово
общ. Силистра

царевица

30 кг САС двукратно

680

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг/дка + САС –
30 кг двукратно

770

+90

+13.24

с. Белица общ.
Тутракан

царевица

NP 10:20- 20 кг + 30 кг САС
еднократно

810

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг/дка + САС –
35 кг двукратно

900

+90

+11.11

с. Кардам общ.
Ген. Тошево

царевица

30 кг САС еднократно

750

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг/дка + САС 30
кг еднократно

830

+80

+10.67

с. Изворово общ.
Ген. Тошево

царевица

18:46 NP 15 kg + 30кг САС
еднократно

810

МИКРОСТАР НПЗ – 3.5 кг/дка +
Карбамид 30 кг еднократно

910

+100

+12.35

с. Димча, общ.
Павликени

с. Конево, обл.
Сливен

APV

САС – 15 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР НПЗ – 4 кг

РАЗЛИКА В ДОБИВА

УМОСТАРТ ЖИТНИ – 4 кг + САС – 45 кг
двукратно

1 060

с. Дичин, общ.
Павликени

МИКРОФЕРТ

Ам. Нитрат – 28 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР ПМХ – 3 кг

ДОБИВ
кг/дка

630

с. Дойренци,
общ. Ловеч

APV

ВАРИАНТИ с използване на
микрогранулирани торове

АПЛИКАТОРИ

МИКРОГРАНУЛИРАНИ
ТОРОВЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ МАСОВИ ПОСЕВИ
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+24.67

1 330

+130

+10.83

700

+70

+11.11

Карбамид – 20 кг, преди сеитба +
САС 15 кг – 6-8 лист площно

1 045

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг + Карбамид –
15 кг площно + САС -15 кг – 6-8 лист

1 167

+122

+11.67

царевица

САС 30 кг преди сеитба + САС 20 кг
6-8 лист - площно

1 000

МИКРОСТАР НПЗ – 4 кг + САС -15 кг –
6-8 лист

1 200

+200

+20.00

царевица

САС - 25 кг, преди сеитба

981

САС – 25 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг

1 196

+215

+21.92

слънчоглед

САС - 15 кг, преди сеитба

354

САС – 15 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР ПМХ – 3 кг

410

+56

+15.82

царевица

NPK 15:15:15 – 15 кг, преди сеитбата
+ САС – 15 кг 6-8 лист площно

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг + САС – 15 кг
6-8 лист площно

1180

+120

+11.32

слънчоглед

Карбамид – 12 кг, преди сеитба

400

Карбамид – 12 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР ПМХ – 2 кг

458

+58

+14.50

царевица

Карбамид – 20 кг, преди сеитба

1 120

Карбамид – 20 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг

1 200

+80

+7.14

царевица

Карбамид – 15 кг, със сеитбата +
САС – 6-8 лист площно

850

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг + Карбамид –
15 кг със сеитбата + САС – 6-8 лист
площно

1050

+200

+23.53

пшеница

ЕВРОСЕРЕАЛ – 18 кг + САС – 45 кг двукратно

765

МИКРОСТАР СР – 3.5 кг + САС – 45 кг
- двукратно

780

+15

+1.96

с. Горско Ново
село, обл. Велико
Търново

слънчоглед

САС – 15 кг площно 6-8 лист хибрид
АДАДЖО

250

МИКРОСТАР ПМХ – 2 кг + САС – 15 кг
площно 6-8 лист хербицид НЕОМА

350

+100

+40.00

Бяла Слатина,
обл. Враца

царевица

Карбамид – 20 кг, преди сеитба

660

Карбамид – 20 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг

760

+100

+13.00

с. Бохот, обл.
Плевен

царевица

Карбамид – 20 кг, преди сеитба

640

Карбамид – 20 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг

746

+106

+14.00

с. Вълчитрън, обл.
Плевен

царевица

Карбамид – 20 кг, преди сеитба

550

Карбамид – 20 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг

700

+150

+21.00

гр. Бяла

царевица

Азофертил 35кг/дка

747

Азофертил 35кг/дка + МИКРОСТАР
НПЗ – 3 кг/дка

855

+108

+14.46

с. Росица, общ.
Ген. Тошево

царевица

NP 10:20- 20 кг + 30 кг САС
еднократно

700

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг/дка + САС –
30 кг двукратно

760

+60

+8.57

с.Калипетрово
общ. Силистра

царевица

30 кг САС двукратно

680

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг/дка + САС –
30 кг двукратно

770

+90

+13.24

с. Белица общ.
Тутракан

царевица

NP 10:20- 20 кг + 30 кг САС
еднократно

810

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг/дка + САС –
35 кг двукратно

900

+90

+11.11

с. Кардам общ.
Ген. Тошево

царевица

30 кг САС еднократно

750

МИКРОСТАР НПЗ – 3 кг/дка + САС 30
кг еднократно

830

+80

+10.67

с. Изворово общ.
Ген. Тошево

царевица

18:46 NP 15 kg + 30кг САС
еднократно

810

МИКРОСТАР НПЗ – 3.5 кг/дка +
Карбамид 30 кг еднократно

910

+100

+12.35

с. Димча, общ.
Павликени

с. Конево, обл.
Сливен

APV

САС – 15 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР НПЗ – 4 кг

РАЗЛИКА В ДОБИВА

УМОСТАРТ ЖИТНИ – 4 кг + САС – 45 кг
двукратно

1 060

с. Дичин, общ.
Павликени

МИКРОФЕРТ

Ам. Нитрат – 28 кг, преди сеитба +
МИКРОСТАР ПМХ – 3 кг

ДОБИВ
кг/дка

630

с. Дойренци,
общ. Ловеч

APV

ВАРИАНТИ с използване на
микрогранулирани торове

ВО

СОЛУСТАР®
ФЕРТИГОНИЯ®

НО

ПРОДУКТИ
СЪС СЪДЪРЖАНИЕ
НА МЕТИЛЕН УРЕЯ

ПРЕЦИЗНОСТ В ХРАНЕНЕТО НА КОРЕНИТЕ

ТЕЧНИ, ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
ЗА ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЕДНО СЪС СЕИТБАТА/ЗАСАЖДАНЕТО
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N
(г/л)

ПРОДУКТ

P2O5
(г/л)

K2O
(г/л)

MgO
(г/л)

Zn
(г/л)

Опаковка

СОЛУСТАР® Mg

-

440

76

100

-

1000 л

СОЛУСТАР® PZ

-

440

75

67

46

1000 л

ФЕРТИГОНИЯ NPK

100

200

100

-

-

1000 л

ФЕРТИГОНИЯ СТАРТЕР

140

290

-

-

6

1000 л

ГАРАНТИРАНО ПОВИШАВАНЕ
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОТЕИН
Торовете със съдържание на МЕТИЛЕН УРЕЯ предлагат
уникален начин за листно подхранване на културите
поради тяхното свойство – бавно и продължително да
отдават хранителните вещества.
Азота под формата на МЕТИЛЕН УРЕЯ е с най-висок коефициент на усвояване
през листата. Разнообразието от азотни полимери с различни дължини осигуряват хранене на
растенията с азот в продължение на седмици.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Локализирано приложение в реда на сеитба
Силно развитие на кореновата система
Оптимизиране генетичния потенциал на
културата
По-добро презимуване на есенниците
Бърз старт и изпреварващо развитие на
пролетниците
Технология, позволяваща хранене на семето още преди вкореняването.
Изключително подходящ при засушаване.
Без риск от фитотоксичност по семената
100% усвояване на хранителните елементи при всички типове почва
TPP технология – пълно усвояване на Фосфора, независимо от киселинността (pH)
на почвата;

А
В

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Осигурява биодостъпен фосфор в почвения разтвор,
които директно се усвоява от корените.
Хранителните елементи залепват за семето и го хранят
преди образуването на коренова система
Осигурява по-ранно хранене на растенията в сравниние с
гранулираните торове
Локализираното приложение в реда гарантира напълно и
бързо развитие на кореновата система.
Доставка на минерални елементи, когато културата наймного се нуждае от тях.
Избягване на стреса при неблагоприятни почвени и
климатични условия.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
СОЛУСТАР

ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ
СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕТИЛЕН УРЕЯ
В ТОРОВЕ
А ТРАДИЦИОННИ
отдават елементите бързо, без да
отдават елементите постепенно,

1.5-2.5 л/дка в реда на сеитба. Препоръка: да
се разрежда с 20% вода – за по-равномерно
покритие на семената

ФЕРТИГОНИЯ

до 3 л/дка – в реда на сеитба
над 3 л/дка – на 4 см разстояние от реда на
сеитба
Изключително подходящи за употреба в слънчоглед, царевица, житни, картофи, лук, бобови.

следват развитието на културата

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ТОРОВЕТЕ
СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕТИЛЕН УРЕЯ
¦
¦

АПЛИКАТОРИ „ ЕКОФЕРТ„ ЗА ЛОКАЛИЗИРАНО
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЧНИ ФОСФОРНИ ТОРОВЕ

¦
¦
¦

¦
¦

¦
Капацитет на резервоара – 50-1800 л.

като следват развитието на културата

Гарантира продължителност на азотно хранене – до 5
седмици
Не се измива и изпарява, което осигурява с до 33% по висока ефикасност в сравнение с другите азотни торове за
листно приложение
Ниският солен индекс гарантира безопасност от фитотоксичност на листата, въпреки високите нива на азот
Растенията получават реална храна през листата, за да достигнат максималният си потенциал за добив и качество
Проникват през восъчния налеп на листата, като намаляват повърхностното напрежение в клетките. Резултатът е –
максимално усвояване, без загуби.
Средното съдържание на биурет е 0,57-0,58% (при допустими – 0,728% )
Не съдържа нитрати – особено важно е за приложението
на торовете при зеленчуци и лозя. Без риск от наличие на
остатъчни количества нитрати в продукцията.
Осигуряване на „БЪРЗО-БАВНО" хранене с азот в един продукт, в зависимост от съотношението УРЕЯ : МЕТИЛЕН УРЕЯ.

Време
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ВО

СОЛУСТАР®
ФЕРТИГОНИЯ®

НО

ПРОДУКТИ
СЪС СЪДЪРЖАНИЕ
НА МЕТИЛЕН УРЕЯ

ПРЕЦИЗНОСТ В ХРАНЕНЕТО НА КОРЕНИТЕ

ТЕЧНИ, ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
ЗА ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЕДНО СЪС СЕИТБАТА/ЗАСАЖДАНЕТО
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N
(г/л)

ПРОДУКТ

P2O5
(г/л)

K2O
(г/л)

MgO
(г/л)

Zn
(г/л)

Опаковка

СОЛУСТАР® Mg

-

440

76

100

-

1000 л

СОЛУСТАР® PZ

-

440

75

67

46

1000 л

ФЕРТИГОНИЯ NPK

100

200

100

-

-

1000 л

ФЕРТИГОНИЯ СТАРТЕР

140

290

-

-

6

1000 л

ГАРАНТИРАНО ПОВИШАВАНЕ
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОТЕИН
Торовете със съдържание на МЕТИЛЕН УРЕЯ предлагат
уникален начин за листно подхранване на културите
поради тяхното свойство – бавно и продължително да
отдават хранителните вещества.
Азота под формата на МЕТИЛЕН УРЕЯ е с най-висок коефициент на усвояване
през листата. Разнообразието от азотни полимери с различни дължини осигуряват хранене на
растенията с азот в продължение на седмици.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Локализирано приложение в реда на сеитба
Силно развитие на кореновата система
Оптимизиране генетичния потенциал на
културата
По-добро презимуване на есенниците
Бърз старт и изпреварващо развитие на
пролетниците
Технология, позволяваща хранене на семето още преди вкореняването.
Изключително подходящ при засушаване.
Без риск от фитотоксичност по семената
100% усвояване на хранителните елементи при всички типове почва
TPP технология – пълно усвояване на Фосфора, независимо от киселинността (pH)
на почвата;

А
В

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Осигурява биодостъпен фосфор в почвения разтвор,
които директно се усвоява от корените.
Хранителните елементи залепват за семето и го хранят
преди образуването на коренова система
Осигурява по-ранно хранене на растенията в сравниние с
гранулираните торове
Локализираното приложение в реда гарантира напълно и
бързо развитие на кореновата система.
Доставка на минерални елементи, когато културата наймного се нуждае от тях.
Избягване на стреса при неблагоприятни почвени и
климатични условия.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
СОЛУСТАР

ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ
СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕТИЛЕН УРЕЯ
В ТОРОВЕ
А ТРАДИЦИОННИ
отдават елементите бързо, без да
отдават елементите постепенно,

1.5-2.5 л/дка в реда на сеитба. Препоръка: да
се разрежда с 20% вода – за по-равномерно
покритие на семената

ФЕРТИГОНИЯ

до 3 л/дка – в реда на сеитба
над 3 л/дка – на 4 см разстояние от реда на
сеитба
Изключително подходящи за употреба в слънчоглед, царевица, житни, картофи, лук, бобови.

следват развитието на културата

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ТОРОВЕТЕ
СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕТИЛЕН УРЕЯ
¦
¦

АПЛИКАТОРИ „ ЕКОФЕРТ„ ЗА ЛОКАЛИЗИРАНО
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЧНИ ФОСФОРНИ ТОРОВЕ

¦
¦
¦

¦
¦

¦
Капацитет на резервоара – 50-1800 л.

като следват развитието на културата

Гарантира продължителност на азотно хранене – до 5
седмици
Не се измива и изпарява, което осигурява с до 33% по висока ефикасност в сравнение с другите азотни торове за
листно приложение
Ниският солен индекс гарантира безопасност от фитотоксичност на листата, въпреки високите нива на азот
Растенията получават реална храна през листата, за да достигнат максималният си потенциал за добив и качество
Проникват през восъчния налеп на листата, като намаляват повърхностното напрежение в клетките. Резултатът е –
максимално усвояване, без загуби.
Средното съдържание на биурет е 0,57-0,58% (при допустими – 0,728% )
Не съдържа нитрати – особено важно е за приложението
на торовете при зеленчуци и лозя. Без риск от наличие на
остатъчни количества нитрати в продукцията.
Осигуряване на „БЪРЗО-БАВНО" хранене с азот в един продукт, в зависимост от съотношението УРЕЯ : МЕТИЛЕН УРЕЯ.

Време
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ПРОДУКТИ
СЪС СЪДЪРЖАНИЕ
НА МЕТИЛЕН УРЕЯ

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
ЛИСТНО И ПОЧВЕНО
ПРИ ДЪЖДУВАНЕ:
ОТ ФАЗА 3-4 ЛИСТ ПРЕЗ
10-15 ДНИ
КАПКОВО НАПОЯВАНЕ:
СПОРЕД НУЖДИТЕ НА
РАСТЕНИЕТО - 3-6 ПЪТИ
ПРЕЗ ВЕГЕТАЦИЯТА

БЕЗ ЗАГУБИ НА АЗОТ

73
НОВО

ДОЗА
л/дка

КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

слънчоглед

във фаза 4-6 двойка листана културата и след 10-14 дни, ако е
необходимо

царевица

във фаза 6-10 лист на културата и повторно след потъмняване на свилата

рапица

в началото на удължаване на стъблото

овощни

преди цъфтеж

лозя

при залагане на зърната и при прошарване на зърната

житни култури

от фаза братене до фаза 1-2 коляно

домати

при залагане на плодовете и повторно след 10-14 дни

1-1.5

пипер

в началото на образуване на плода и повторно след 10-14 дни

1-1.5

краставици,
пъпеши, тикви

преди цъфтеж и повторно след 10-14 дни

1-1.5

зеле, брюкселско
зеле, броколи

преди образуване на главата и повторно след 10-14 дни

1-1.5

моркови

при височина на растението 7-15 см и при необходимост след 3 седмици

1-1.5

фасул, леща, грах

преди цъфтеж и повторно след 7-14 дни

1-1.5

марули

в началото на образуване на главата и повторно след 10-14 дни

1-1.5

спанак

при наличие на достатъчно листна маса и повторно след 14-21 дни

1-1.5

1-1.5
1.1-2.2
1.5
1-1.5
1-1.5
1.1-2.2

САЗОЛЕН СК/ЕФИШЪНТ N+
ЕО тор
ПЛЪТНОСТ: 1 л = 1.25 кг

МОМЕНТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ
ОПАКОВКА: 1000 л

ПШЕНИЦА
СЪСТАВ

г/л

%

Азот (N)

350

28
сеитба

41% : 59%

Балансираното съотношение на УРЕЯ/МЕТИЛЕН УРЕЯ ни дава основание да използваме този продукт като
универсален - както за стимулиране увеличаването на листната маса, така и за подобряване на качествените показатели при различните култури.
Допълнителното съдържание на фосфор и калий в САЗОЛЕН NPK стимулира развитието на продуктивните
органи на растенията, като - по-голям кочан при царевицата, по-едри плодове при доматите и т.н.

начало на
братене

вретенене

братене

1-ви възел

2-ри възел

напълно
отворен
флагов лист

ЦАРЕВИЦА
след
потъмняване
на свилата

Съотношение, % УРЕЯ:МЕТИЛЕН УРЕЯ

сеитба

2-4 лист

4-8 лист

8-10 лист

цъфтеж

РАПИЦА

ГРИЙН МЕД

ГРИЙН БОР

ЕО тор
ПЛЪТНОСТ: 1 л = 1.29 кг

сеитба

розетка

поникване

2 - ра двойка
листа

удължаване
на стъблото

формиране
на бутон

начало на
цъфтеж

масов
цъфтеж

цветен
бутон

цъфтеж

узряване

ЕО тор
ОПАКОВКА: 10 л, 1000 л

ПЛЪТНОСТ: 1 л = 1.29 кг

ОПАКОВКА: 10 л

СЪСТАВ

г/л

%

СЪСТАВ

г/л

%

Азот (N)

300

23.2

Азот (N)

300

23.3

Съотношение, % УРЕЯ:МЕТИЛЕН УРЕЯ

67% : 33%

Съотношение, % УРЕЯ:МЕТИЛЕН УРЕЯ

СЛЪНЧОГЛЕД

4 - 6 двойка
листа

67% : 33%

ЛОЗЯ
67

5.08

Сяра (SO3)

67

5.08

Магнезий (MgO)

33

2.55

Магнезий (MgO)

33

2.55

Мед Cu (EDTA)

5

0.4

Бор (B)

5

0.4
формиране
на зърната

Високото съдържание на УРЕЯ В ГРИЙН МЕД/ГРИЙН БОР определя и насоката на използването на тези торове:
когато търсим бързото действие на азота за нарастване на листната маса /видим ефект/ или за
подобряване на качествените показатели при различните култури;
¦ допълнителното съдържание на СЯРА подобрява усвояването на АЗОТА, а наличието на МАГНЕЗИЙ
стимулира формирането на хлорофила и усвояването на фосфатите в растението;
¦ добавянето на МЕД или БОР дава допълнителна насоченост при използването на двата продукта - при
пшеница или при маслодайни култури.
¦

затваряне
на грозда

прошарване
на зърната

зрялост

ОВОЩНИ

набъбване
на пъпките

развитие
на листата

начало
на цъфтеж

масов
цъфтеж

опадане
на венчелистчетата

образуване
на завръз

нарастване

зрялост

след беритба
преди опадване
на листата

Сяра (SO3)

ПРОДУКТИ
СЪС СЪДЪРЖАНИЕ
НА МЕТИЛЕН УРЕЯ

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
ЛИСТНО И ПОЧВЕНО
ПРИ ДЪЖДУВАНЕ:
ОТ ФАЗА 3-4 ЛИСТ ПРЕЗ
10-15 ДНИ
КАПКОВО НАПОЯВАНЕ:
СПОРЕД НУЖДИТЕ НА
РАСТЕНИЕТО - 3-6 ПЪТИ
ПРЕЗ ВЕГЕТАЦИЯТА

БЕЗ ЗАГУБИ НА АЗОТ

73
НОВО

ДОЗА
л/дка

КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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1-1.5

фасул, леща, грах
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г/л

%
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28
сеитба

41% : 59%
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подобряване на качествените показатели при различните култури;
¦ допълнителното съдържание на СЯРА подобрява усвояването на АЗОТА, а наличието на МАГНЕЗИЙ
стимулира формирането на хлорофила и усвояването на фосфатите в растението;
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затваряне
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ОВОЩНИ

набъбване
на пъпките

развитие
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начало
на цъфтеж

масов
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опадане
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образуване
на завръз

нарастване

зрялост

след беритба
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Сяра (SO3)

НО

каиши

ГРИЙН УЛТРА

ВО

СИПфол
СТАР

БАЛАНСИРАН NPK ЛИСТЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ И АМИНОКИСЕЛИНИ ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

75

76

ПОЛИВАЛЕНТЕН ПРОДУКТ, ПОДХОДЯЩ ЗА МНОЖЕСТВО КУЛТУРИ
СПЕЦИАЛНО АДАПТИРАН ЗА ХРАНЕНЕТО, СТИМУЛИРАНЕТО И РАСТЕЖА
ЛЕСЕН И БЕЗОПАСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ – ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА ПРОДУКТ В ТЕЧНО СЪСТОЯНИЕ С МНОГО „МЕКО" ДЕЙСТВИЕ ЗА ЛИСТАТА

Glycine

9.64 g /l

Leucine

1.34 g /l

8.9

Histidine

0.49 g /l

Acide glutamique

3.96 g /l

3.0

Cysteine

0.12 g /l

Lysine

1.71 g /l

86.3

7.2

Hydroxiproline

3.11 g /l

Methionine

0.31 g /l

1.33

0.11

Valine

0.98 g /l

Isoleucine

0.61 g /l

5.25 g /l

Phenylalanine

0.91 g /l
0.37 g /l

СЪСТАВ

г/л

%

Азот-амониев

107

Фосфор

32.9

Калий
Магнезий
Сяра

1.3

0.11

Proline

Бор

0.5

0.42

Arginine

2.44 g /l

Threonine

0.012

Alanine

3.42 g /l

Serine

0.67 g /l

Aspartic acid

2.13 g /l

Tyrosine

0.55 g /l

Мед

0.14*

Желязо

0.25*

0.021

Манган

0.5*

0.042

Молибден

30

0.004

Цинк

0.4*

0.034

АК (общо)

7.0

АК (свободни)

3.5

* микроелементи в хелатна форма - мг/л

ПРЕПОРЪКИ

НАЧИН НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

Максимална концентрация - 5%.
Пропорцията на всеки елемент е специфична за нуждите на всяко растение и помага за цялостното подобряване на състоянието на културата.
Балансът на хранителните елементи е близък до този в растителния сок. Повечето от
микроелементите са в хелатна форма,
което повишава нивото на абсорбиране и
циркулацията им в растенията. Листното
приложение активира метаболизма на
всяка вегетативна клетка. Това води до подобряване на фотосинтезата и капацитета на приемане на минерални елементи
през кореновата система.

ЛИСТНО
КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА мл/дка

пшеница

фаза "поява на флагов лист" до фаза "млечна зрялост"

рапица, слънчоглед

1 - 2 приложения в случай на труден старт и след това при добре развита надземна маса

царевица

1 - 2 приложения в случай на труден старт и след това при добре развита надземна маса

картофи

3 - 4 приложения през интервал от 15 дни от фаза "формиране на клубените"

бобови култури

при височина на растението 10 - 15 см до начало на цъфтеж

домати, моркови, салати

3 - 4 приложения през интервал от 10 - 15 дни от начало на вегетацията

овощни култури

4 приложения от опадване на венчелистчетата през интервал 10 - 15 дни

лозя

3 приложения - поява на реса, начало на цъфтеж и залагане на зърната

Азот
(органичен)

Аминокиселини
(общо)

Аминокиселини
(свободни)

Пептиди

каиши

2.1 %

13.0 %

12.5 %

-

СИПфол
СТАР

6.6 %

17.0 %

10.0 %

-

каиши макс

13.5 %

80.0 %

75.0 %

5.0 %

ПРОДУКТ / СЪСТАВ

КАИШИ, КАИШИ МАКС и СИПФОЛ СТАР са продукти с различно съдържание на АК и съотношение между
тях, което дава богат избор, в зависимост от нуждите на културата. Благодарение на състава си (100%
свободни аминокиселини с растителен произход) може да се прилагат листно и почвено, постигайки
резултати при всички култури. Те са отлични партньори за смесване с други продукти, с цел подобряване ефекта и усвоимостта им.

ПРИЛОЖЕНИЕ
След стрес – стимулиране растежа
За преодоляване на фитотоксичността
Подобряване метаболизма на културата
По време на вегетативния растеж – за повишаване на биомасата
Повишаване съдържанието на протеин
Спестяване енергия на културата за образуване на масло (рапица, слънчоглед, лавандула)
pH модулатор – подобрява ефекта на продукта, с който се смесва
Подходящи за органично земеделие

300 - 500

УПОТРЕБА
Доза
КУЛТУРА

Брой
пр-я

каиши
СИПфол
СТАР

каиши макс

pH
АМИНОКИСЕЛИНИТЕ – градивните
елементи на белтъчините. При тяхната
липса растенията се нуждаят от много
Amino-Acids
енергия за производството им.
АМИНОКИСЕЛИНИТЕ са първият източник на достъпен въглерод за растенията.
В случай на външен стрес или забавено развитие
приложението на АМИНОКИСЕЛИНИ възобновява
метаболизма в растението и стимулира.

АА

7
1

2

3

4

5

кисело

6

8

неутрално

9 10 11 12 13

основно

ПЛЪТНОСТ

РАЗФАСОВКА

Kg/l 1.19

10 л
1000 л

Полски,
зеленчукови,
овощни и
други
култури

1-3

100-400
мл/дка

15-50
г/дка

Момент на
приложение

2 приложения
по време на
вегетация и 1-2
приложения по
време на
образуване на
семената
(развитие на
шушулката),
самостоятелно
или заедно с
продукти за
растителна
защита и
торове

Действие

Повишава
жизнеността
на
културата,
качеството
на
продукцията
и добива

НО

каиши

ГРИЙН УЛТРА

ВО

СИПфол
СТАР
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12.5 %

-

СИПфол
СТАР

6.6 %

17.0 %

10.0 %

-

каиши макс

13.5 %

80.0 %

75.0 %

5.0 %

ПРОДУКТ / СЪСТАВ

КАИШИ, КАИШИ МАКС и СИПФОЛ СТАР са продукти с различно съдържание на АК и съотношение между
тях, което дава богат избор, в зависимост от нуждите на културата. Благодарение на състава си (100%
свободни аминокиселини с растителен произход) може да се прилагат листно и почвено, постигайки
резултати при всички култури. Те са отлични партньори за смесване с други продукти, с цел подобряване ефекта и усвоимостта им.

ПРИЛОЖЕНИЕ
След стрес – стимулиране растежа
За преодоляване на фитотоксичността
Подобряване метаболизма на културата
По време на вегетативния растеж – за повишаване на биомасата
Повишаване съдържанието на протеин
Спестяване енергия на културата за образуване на масло (рапица, слънчоглед, лавандула)
pH модулатор – подобрява ефекта на продукта, с който се смесва
Подходящи за органично земеделие

300 - 500

УПОТРЕБА
Доза
КУЛТУРА

Брой
пр-я

каиши
СИПфол
СТАР

каиши макс

pH
АМИНОКИСЕЛИНИТЕ – градивните
елементи на белтъчините. При тяхната
липса растенията се нуждаят от много
Amino-Acids
енергия за производството им.
АМИНОКИСЕЛИНИТЕ са първият източник на достъпен въглерод за растенията.
В случай на външен стрес или забавено развитие
приложението на АМИНОКИСЕЛИНИ възобновява
метаболизма в растението и стимулира.

АА

7
1

2

3

4

5

кисело

6

8

неутрално

9 10 11 12 13

основно

ПЛЪТНОСТ

РАЗФАСОВКА

Kg/l 1.19

10 л
1000 л

Полски,
зеленчукови,
овощни и
други
култури

1-3

100-400
мл/дка

15-50
г/дка

Момент на
приложение

2 приложения
по време на
вегетация и 1-2
приложения по
време на
образуване на
семената
(развитие на
шушулката),
самостоятелно
или заедно с
продукти за
растителна
защита и
торове

Действие

Повишава
жизнеността
на
културата,
качеството
на
продукцията
и добива

О

В
НО

шигеки

НО

ВО

кинактив
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СЪСТАВ

Екстракт от
Ascophyllum
nodosum

Фосфор
(P2O5)

Калий
(K2O)

Желязо
(Fe-ЕДТА)

Манган
(Mn-ЕДТА)

Цинк (ZnЕДТА)

Мед (CuЕДТА)

Бор (B)

Молибден
(Мо)

ПРОДУКТ
СЪСТАВ

Екстракт от
Ascophyllum
nodosum

Свободни
АК

N
(органичен Азот)

Фосфор
(P2O5)

Калий
(K2O)

Молибден
(Мо)

Бор (B)

Мед
(CuЕДТА)

Желязо
(FeЕДТА)

Манган
(Mn-ЕДТА)

Цинк
(Zn-ЕДТА)

%

15

7

10

0.25

0.17

0.2

0.1

0.2

0.04

кинактив инишъл

9.0 %

6.0 %

2.5 %

5.0 %

5.0 %

4.0 %

-

-

-

-

-

4.0 %

1.0 %

12.0 %

16.0 %

0.05 %

0.5 %

0.002 %

0.02 %

0.01 %

0.002 %

ШИГЕКИ e комбиниран PK тор с микроелементи, важни за доброто развитие на растението. Съотношението на елементите е
съобразено с нуждите на растенията и помага за цялостното подобряване на състоянието на културата. Основното предимство на продукта е съдържанието нa екстрaкт от водорaсли (Ascophyllum nodosum),
който включва в състава си витамини, фитохормони и аминокиселини. Има бързо и
мощно действие и е високо съвместим при
смесване. Максимализира до краен предел усвояването на хранителните вещества.
Балансът на хранителните елементи е близък до този в растителния сок. Микроелементите са в хелатна форма, което повишава нивото на абсорбиране и циркулацията им в растителния сок. Листното приложение активира метаболизма на всяка
вегетативна клетка. Това води до подобряване на фотосинтезата и капацитета на
приемане на минерални елементи през
кореновата система.

Физиологичния ефект на ШИГЕКИ се изразява в:
Хранителен баланс: основни хранителни елементи, микроелементи и витамини
Хормонален баланс:
Активен растеж: повишава листната маса
Повишава фотосинтезата, а оттам и фотоасимилацията
Подобрява цъфтежа и усвояването на хранителните
елементи
Подсилва кореновата система и абсорбцията на
хранителни елементи
По-силни растения: активира естествената защита срещу патогени и повишава устойчивостта към абиотичен стрес
Помага преодоляването на стреса от разсаждане
Повишава добива и качеството на продукцията: пр. еднакви
плодове, % захарност, съдържанието на масло и др.
Подходящ за органично земеделие.
Подходящ за почвено и листно приложение.
Да не се смесва в разтвор с Ca- или Mg-съдържащи продукти, поради съдържанието на Фосфор.
ШИГЕКИ е изключително подходящ за приложение в слънчоглед,
пшеница, рапица и лавандула.

-

кинактив

кинактив инишъл

кинактив

Съдържание на оптимално съотношение между
Азот, Фосфор и Калий;
Високо съдържание на Молибден (Мо) – стимулира
процесите свързани с цъфтежа и качеството на полена;
Съдържа екстракт от Ascophyllum, който е естествено богат на фитохормони, огранични киселини, аминокиселини и полизахариди;
Съдържа допълнително количество свободни АК;
Калий + Фитохормони + Аминокиселини:
Подобрява еластичността и устойчивостта на
младите покривни тъкани на плодовете
Подобрява еластичността и устойчивостта на младите покривни тъкани на плодовете
Подходящ за органично земеделие

Повишава съдържанието за захарите (респективно
брикс градусите).
Подобрява органолептичните показатели на плодовете – вкус, цвят.
Повишава твърдостта и съхраняемостта на плода.
Подходящ за органично земеделие.
Аминокиселините са представени от глутаминова
киселина, глицин, лизин, метионин.
Глутаминова киселина: Натрупва се в плода, по време
на развитието му.
Глицин: Стимулира растежа на плода.
Лизин: Повишава съдържанието на протеини; Влияе
положително на клетъчната стена и мембраната.
Метионин: Влияе на развитието на плода и стимулира узряването; Повишава съдържанието на захари; Повишава твърдостта и съхраняемостта; Стимулира производството на гиберилини.

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

БРОЙ
П-Я

Доза
(мл/дка)

Слънчоглед

2-3

100-300

1 приложение след поникване, следващите в
интервал от 20 дни по време на вегетацията

2

100-300

Заедно с продуктите за растителна защита

2-4

100-300

Приложението започва след поникване на културата
и продължава на пролет

Етерично-маслени, лекарствени култури и подправки (лавандула и др.)

2

100-300

Първото от начало на вегетацията, второто и основно
третиране преди цъфтеж

Картофи

3

100-300

1 приложение по време на покълване/поникване/засаждане за подпомагане поникването, и 2 или
повече приложения по време на образуване на
листата за подпомагане формирането на столони

Ягоди

2-3

100-300

От столонообразуване, на 15-20 дни

Костилкови

2-3

100-300

Първо приложение: бял бутон или преди опадане на
венчелистчета.
Второ приложение: 15 дни след първото.
Трето приложение: начало на узряване на плода

Череши

2-3

200

Срещу напукване: по време растеж на плодовете –
веднъж на седмица до 4 дни преди беритба.

Семкови

2-3

100-300

От развитие на леторастите, на всеки 15 дни

Лозя

2-3

150-300

2-3 приложения, когато леторастите са 20см. За повишаване на добива – от големина на плодовете 4мм.

Зеленчуци

2-3

100-300

Приложение на всеки 15 дни след разсаждане, по
време на вегетационното развитие

Житни
Рапица

Момент на приложение

КУЛТУРА

Маслодайни,
бобови,
етеричномаслени
култури

Лозя

Овощни
култури

Лешници

БРОЙ
П-Я

1-2

Доза
(мл/дка)

70-100

Момент на
приложение

1-2 приложения през
вегетацията

2-3

30-100

2 до 3 приложения по
време на цъфтеж
(преди пълен
цъфтеж)

3

30-100

3 приложения от
преди цъфтеж и по
време развитие на
плода

30-100

Преди цъфтеж и 25%
цъфтеж

2

Действие

Повишава
жизнеспособно
стта на полена.
Повишава
асимилирането
на хранителни
вещества и
размера на
плодовете.
Повишава
процентното
съдържание на
масло в семето

КУЛТУРА

Лозя

Овощни
Повишава
жизнеспособно
стта на полена.
Подобрява
залагането на
плодовете.
Повишава
асимилирането
на хранителни
вещества и
размера на
плодовете.

Зеленчуци

БРОЙ
П-Я

2

3

3

Доза
(мл/дка)

Момент на
приложение

Действие

100-300

Края на развитие на
плода, точно преди
узряване на плода

Повишава
размера,
оцветяването и
съдържанието
на захар (брикс
градуси)

100-300

По време нарастване
на плода (последно
третиране преди
оцветяване на плода
характерно за сорта)

Повишава
размера, цвета
и брикс
градуса.
Повишава
ефекта от
приложениято
на Калций

100-200

От цъфтеж на всеки
20 дни (броя на
приложенията зависи
от сорта и
продължителността
на развитие на
културата)

Повишава
размера и
оцветяването на
плодовете и
редуцира
киселинността.

О

В
НО

шигеки

НО

ВО

кинактив
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Екстракт от
Ascophyllum
nodosum

Фосфор
(P2O5)

Калий
(K2O)

Желязо
(Fe-ЕДТА)

Манган
(Mn-ЕДТА)

Цинк (ZnЕДТА)

Мед (CuЕДТА)

Бор (B)

Молибден
(Мо)

ПРОДУКТ
СЪСТАВ

Екстракт от
Ascophyllum
nodosum

Свободни
АК

N
(органичен Азот)

Фосфор
(P2O5)

Калий
(K2O)

Молибден
(Мо)

Бор (B)

Мед
(CuЕДТА)

Желязо
(FeЕДТА)

Манган
(Mn-ЕДТА)

Цинк
(Zn-ЕДТА)

%

15

7

10

0.25

0.17

0.2

0.1

0.2

0.04

кинактив инишъл

9.0 %

6.0 %

2.5 %

5.0 %

5.0 %

4.0 %

-

-

-

-

-

4.0 %

1.0 %

12.0 %

16.0 %

0.05 %

0.5 %

0.002 %

0.02 %

0.01 %

0.002 %

ШИГЕКИ e комбиниран PK тор с микроелементи, важни за доброто развитие на растението. Съотношението на елементите е
съобразено с нуждите на растенията и помага за цялостното подобряване на състоянието на културата. Основното предимство на продукта е съдържанието нa екстрaкт от водорaсли (Ascophyllum nodosum),
който включва в състава си витамини, фитохормони и аминокиселини. Има бързо и
мощно действие и е високо съвместим при
смесване. Максимализира до краен предел усвояването на хранителните вещества.
Балансът на хранителните елементи е близък до този в растителния сок. Микроелементите са в хелатна форма, което повишава нивото на абсорбиране и циркулацията им в растителния сок. Листното приложение активира метаболизма на всяка
вегетативна клетка. Това води до подобряване на фотосинтезата и капацитета на
приемане на минерални елементи през
кореновата система.

Физиологичния ефект на ШИГЕКИ се изразява в:
Хранителен баланс: основни хранителни елементи, микроелементи и витамини
Хормонален баланс:
Активен растеж: повишава листната маса
Повишава фотосинтезата, а оттам и фотоасимилацията
Подобрява цъфтежа и усвояването на хранителните
елементи
Подсилва кореновата система и абсорбцията на
хранителни елементи
По-силни растения: активира естествената защита срещу патогени и повишава устойчивостта към абиотичен стрес
Помага преодоляването на стреса от разсаждане
Повишава добива и качеството на продукцията: пр. еднакви
плодове, % захарност, съдържанието на масло и др.
Подходящ за органично земеделие.
Подходящ за почвено и листно приложение.
Да не се смесва в разтвор с Ca- или Mg-съдържащи продукти, поради съдържанието на Фосфор.
ШИГЕКИ е изключително подходящ за приложение в слънчоглед,
пшеница, рапица и лавандула.

-

кинактив

кинактив инишъл

кинактив

Съдържание на оптимално съотношение между
Азот, Фосфор и Калий;
Високо съдържание на Молибден (Мо) – стимулира
процесите свързани с цъфтежа и качеството на полена;
Съдържа екстракт от Ascophyllum, който е естествено богат на фитохормони, огранични киселини, аминокиселини и полизахариди;
Съдържа допълнително количество свободни АК;
Калий + Фитохормони + Аминокиселини:
Подобрява еластичността и устойчивостта на
младите покривни тъкани на плодовете
Подобрява еластичността и устойчивостта на младите покривни тъкани на плодовете
Подходящ за органично земеделие

Повишава съдържанието за захарите (респективно
брикс градусите).
Подобрява органолептичните показатели на плодовете – вкус, цвят.
Повишава твърдостта и съхраняемостта на плода.
Подходящ за органично земеделие.
Аминокиселините са представени от глутаминова
киселина, глицин, лизин, метионин.
Глутаминова киселина: Натрупва се в плода, по време
на развитието му.
Глицин: Стимулира растежа на плода.
Лизин: Повишава съдържанието на протеини; Влияе
положително на клетъчната стена и мембраната.
Метионин: Влияе на развитието на плода и стимулира узряването; Повишава съдържанието на захари; Повишава твърдостта и съхраняемостта; Стимулира производството на гиберилини.

УПОТРЕБА
КУЛТУРА

БРОЙ
П-Я

Доза
(мл/дка)

Слънчоглед

2-3

100-300

1 приложение след поникване, следващите в
интервал от 20 дни по време на вегетацията

2

100-300

Заедно с продуктите за растителна защита

2-4

100-300

Приложението започва след поникване на културата
и продължава на пролет

Етерично-маслени, лекарствени култури и подправки (лавандула и др.)

2

100-300

Първото от начало на вегетацията, второто и основно
третиране преди цъфтеж

Картофи

3

100-300

1 приложение по време на покълване/поникване/засаждане за подпомагане поникването, и 2 или
повече приложения по време на образуване на
листата за подпомагане формирането на столони

Ягоди

2-3

100-300

От столонообразуване, на 15-20 дни

Костилкови

2-3

100-300

Първо приложение: бял бутон или преди опадане на
венчелистчета.
Второ приложение: 15 дни след първото.
Трето приложение: начало на узряване на плода

Череши

2-3

200

Срещу напукване: по време растеж на плодовете –
веднъж на седмица до 4 дни преди беритба.

Семкови

2-3

100-300

От развитие на леторастите, на всеки 15 дни

Лозя

2-3

150-300

2-3 приложения, когато леторастите са 20см. За повишаване на добива – от големина на плодовете 4мм.

Зеленчуци

2-3

100-300

Приложение на всеки 15 дни след разсаждане, по
време на вегетационното развитие

Житни
Рапица

Момент на приложение

КУЛТУРА

Маслодайни,
бобови,
етеричномаслени
култури

Лозя

Овощни
култури

Лешници

БРОЙ
П-Я

1-2

Доза
(мл/дка)

70-100

Момент на
приложение

1-2 приложения през
вегетацията

2-3

30-100

2 до 3 приложения по
време на цъфтеж
(преди пълен
цъфтеж)

3

30-100

3 приложения от
преди цъфтеж и по
време развитие на
плода

30-100

Преди цъфтеж и 25%
цъфтеж

2

Действие

Повишава
жизнеспособно
стта на полена.
Повишава
асимилирането
на хранителни
вещества и
размера на
плодовете.
Повишава
процентното
съдържание на
масло в семето

КУЛТУРА

Лозя

Овощни
Повишава
жизнеспособно
стта на полена.
Подобрява
залагането на
плодовете.
Повишава
асимилирането
на хранителни
вещества и
размера на
плодовете.

Зеленчуци

БРОЙ
П-Я

2

3

3

Доза
(мл/дка)

Момент на
приложение

Действие

100-300

Края на развитие на
плода, точно преди
узряване на плода

Повишава
размера,
оцветяването и
съдържанието
на захар (брикс
градуси)

100-300

По време нарастване
на плода (последно
третиране преди
оцветяване на плода
характерно за сорта)

Повишава
размера, цвета
и брикс
градуса.
Повишава
ефекта от
приложениято
на Калций

100-200

От цъфтеж на всеки
20 дни (броя на
приложенията зависи
от сорта и
продължителността
на развитие на
културата)

Повишава
размера и
оцветяването на
плодовете и
редуцира
киселинността.

ТЕРА-СОРБ

АМИНОКВИЛАНТ КАЛЦИЙ
АМИНОКВИЛАНТ КАЛИЙ

НАЙ-ВИСОКОТО СЪДЪРЖАНИЕ
НА СВОБОДНИ АМИНОКИСЕЛИНИ - 20%

АА
Amino-Acids

УВЕЛИЧАВА ФОТОСИНТЕТИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА РАСТЕНИЕТО И
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХЛОРОФИЛ
СПОМАГА ЗА БЪРЗОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ СТРЕС
ПОДОБРЯВА ЗАВЪРЗВАНЕТО НА ПЛОДОВЕТЕ, БЛАГОДА ПОРАДИ ВИСОКОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА БОР (B)
ПОДДЪРЖА БАЛАНСА МЕЖДУ БИОСТИМУЛАЦИЯТА И НАЛИЧНОСТТА НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ПО ВРЕМЕ НА НАЙ-КРИТИЧНИТЕ ЗА
РАСТЕЖА НА КУЛТУРИТЕ ПЕРИОДИ
КОМБИНАЦИЯТА ОТ МАГНЕЗИЙ, БОР И МАНГАН ПОМАГА ЗА ФОРМИРАНЕ ЗИМОУСТОЙЧИВОСТТА НА РАПИЦАТА.
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ТЕРА-СОРБ® КОМПЛЕКС
СЪСТАВ

%

Свободни аминокиселини

20.0

Общ Азот (N)

5.5

Магнезий (MgO)

0.8

Бор (B)

1.5

Манган (Mn)

0.1

Цинк (Zn)

0.1

Молибден (Mo)

0.001

Продукт, създаден на основата на 18 L-α аминокиселини, получени чрез изключителен метод на ензимна хидролиза, плюс макро и микроелементи, за
листно и почвено приложение. Има бързо и мощно действие и е високо
съвместим при смесване. Може да се прилага винаги, когато растенията се
нуждаят от мощен физиологичен стимул за развитието си.
Максимализира до краен предел усвояването на хранителните вещества,
които за нетретирано растение на практика са недостъпни. При загиващи
растения, вследствие на физиологични проблеми (нарушена обмяна на
веществата, хормонален дисбаланс, нарушена фотосинтеза и т.н.) се
наблюдава бързо съживяване и формиране на нови листа, вегетативни и
репродуктивни органи.
TЕРА-СОРБ® отстранява състоянието на вялост в развитието, липса на прираст или незначителен такъв,абортиране и окапване на цветовете, нарушено съотношение между мъжките и женските цветове. Преодоляват се
проблемите възникнали вследствие на дефицит или излишък на торове и
препарати. Елиминира действието на неблагоприятните фактори:
¦ климатични - студ, топлина, суша, соленост, ниска относителна влажност, мраз, градушка, вятър, коренова асфикция;
¦ биотични - насекоми, гъбички, вируси, бактерии (увеличава се устойчивостта на растенията към ръжди, брашнести мани, трахеобактериози).

ПРЕПОРЪКИ
TЕРА-СОРБ® може да се смесва с всички видове торове и пестициди. При смесване със силно алкални разтвори се
препоръчва дозата да се намали наполовина. Увеличаване на количеството и качеството на добивите. При отделни
култури, особено тези, отглеждани при интензивни условия се наблюдава увеличаване на добивите до два пъти и
повече.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТНО И ПОЧВЕНО
КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Полски,
зеленчукови,
овощни и
други
култури

Винаги, когато растението е
подложено на стрес и по време на
критичните за растежа на културата
периоди като напъпването,
завързването на плодовете,
развитието на плода и т.н.

житни,
рапица

Третиране на семената: 1 - 2
седмици преди сеитбата

ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

100 - 300
мл/дка

ТЕЧНИ, ПРОФИЛИРАНИ ПРОДУКТИ НА БАЗАТА НА АМИНОКИСЕЛИНИ,
СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ КАТО ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА И БИОСТИМУЛАНТИ ЗА ВСИЧКИ КУЛТУРИ

МНОГОКОМПОНЕНТНИ ФОРМУЛАЦИИ, СЪДЪРЖАЩИ АКТИВНИ АМИНОКИСЕЛИНИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ЕНЗИМНА ХИДРОЛИЗА И МАКРО И
МИКРОЕЛЕМЕНТИ

АМИНОКВИЛАНТ КАЛЦИЙ
АМИНОКВИЛАНТ КАЛЦИЙ е новаторско решение за корекция недостига на
калций. Осигурява мобилен калций до растежните зони, увеличава твърдостта на плода и студеното му съхранение. Прилага се при всички видове
култури чрез листно пръскане или капково напояване. Специално се препоръчва за култури, при които деформациите са често срещани в резултат
недостига на калций, главно: домати, пипер, ягоди, маруля, целина, плодове, памук и др.
Може да се използва при всички видове култури, особено в критичните фази на развитие на растението чрез листно и почвено торене.

Неутралното рН на АМИНОКВИЛАНТ КАЛИЙ прави продукта уникален, поради пълната му съвместимост с твърдата вода и най-разпространените торове. Бързодействащ течен тор, осигуряващ по-наситен цвят на плода, повисоко съдържание на захар, ранен цъфтеж и по-големи изравнени плодове. Предназначен за всички видове култури, като: зеленчуци, овощни, тропически култури, декоративни растения, индустриални полски култури и др.
Може да се използва при всички видове култури чрез листно и почвено
торене през 7-15 дни.

НАЧИН НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТНО И ПОЧВЕНО

500 - 1000
мл/дка
800 - 1200
мл/дка

ТЕРА-СОРБ® СТИМУЛИРА РАСТЕНИЯТА,
ЗА ДА ДОСТИГНАТ ПРЕДЕЛА
НА ГЕНЕТИЧНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ
Ефекта от приложението се наблюдава след 24 часа, а след
10 - 15 дни растенията са коренно променени: оперени,
интензивно зелени, свежи, облистени, а силно увредените и
загиващите са съживени.

pH

5,2

Свободни аминокиселини 4,6 %
Калциев окис (CaO)

8,0 %

Общо азот (N)

4,9 %

Органичен азот (N)

0,9 %

Бор (B)

0,2 %

Органична материя

6,8 %

pH

7

АМИНОКВИЛАНТ КАЛИЙ

ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

третиране на семена
100-300 мл/
100 кг семена

80

АМИНОКВИЛАНТ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВИНАГИ, КОГАТО РАСТЕНИЯТА СЕ
НУЖДАЯТ ОТ МОЩЕН ФИЗИОЛОГИЧЕН СТИМУЛ ЗА РАЗВИТИЕТО СИ

ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

АМИНОКВИЛАНТ
КАЛЦИЙ

300 - 400
мл/дка

800 - 1200
мл/дка

АМИНОКВИЛАНТ
КАЛИЙ

200 - 400
мл/дка

500 - 1000
мл/дка

КУЛТУРА

Свободни аминокиселини 5 %
Калий (К2O)

25 %

Общо азот (N)

1%

Органичен азот (N)

1%

Органична материя

10 %

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АМИНОКВИЛАНТ
Високата концентрация на хранителни и стимулиращи елементи, както и тяхната бионаличност само ½ - 1 час след прилагането
им върху растението ги прави уникални от практическа гледна
точка.
Третирането с АМИНОКВИЛАНТ способства за пълната асимилация на хранителните вещества, както тези, намиращи се върху
листата, така и тези в почвата, особено когато съдържанието на
органичното вещество в почвата не е достатъчно. След третиране настъпва очевидна и бърза промяна в хабитуса на растенията, изразяваща се в интензивно оцветяване на листата и
плодовете, подобрява се тургора на клетките, растенията са изключително свежи. АМИНОКВИЛАНТ стимулират развитието на
кореновата система, коригират водния баланс в растението, отстраняват състоянието на вялост в развитието, липсата на прираст или незначителен такъв. Растенията с лекота преодоляват
проблеми, възникнали следствие на редица стресови фактори:
биотични (насекоми, гъбички, вируси, бактерии) и абиотични
(студ, топлина, суша, мраз, градушка).

ТЕРА-СОРБ

АМИНОКВИЛАНТ КАЛЦИЙ
АМИНОКВИЛАНТ КАЛИЙ

НАЙ-ВИСОКОТО СЪДЪРЖАНИЕ
НА СВОБОДНИ АМИНОКИСЕЛИНИ - 20%

АА
Amino-Acids

УВЕЛИЧАВА ФОТОСИНТЕТИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА РАСТЕНИЕТО И
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХЛОРОФИЛ
СПОМАГА ЗА БЪРЗОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ СТРЕС
ПОДОБРЯВА ЗАВЪРЗВАНЕТО НА ПЛОДОВЕТЕ, БЛАГОДА ПОРАДИ ВИСОКОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА БОР (B)
ПОДДЪРЖА БАЛАНСА МЕЖДУ БИОСТИМУЛАЦИЯТА И НАЛИЧНОСТТА НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ПО ВРЕМЕ НА НАЙ-КРИТИЧНИТЕ ЗА
РАСТЕЖА НА КУЛТУРИТЕ ПЕРИОДИ
КОМБИНАЦИЯТА ОТ МАГНЕЗИЙ, БОР И МАНГАН ПОМАГА ЗА ФОРМИРАНЕ ЗИМОУСТОЙЧИВОСТТА НА РАПИЦАТА.
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ТЕРА-СОРБ® КОМПЛЕКС
СЪСТАВ

%

Свободни аминокиселини

20.0

Общ Азот (N)

5.5

Магнезий (MgO)

0.8

Бор (B)

1.5

Манган (Mn)

0.1

Цинк (Zn)

0.1

Молибден (Mo)

0.001

Продукт, създаден на основата на 18 L-α аминокиселини, получени чрез изключителен метод на ензимна хидролиза, плюс макро и микроелементи, за
листно и почвено приложение. Има бързо и мощно действие и е високо
съвместим при смесване. Може да се прилага винаги, когато растенията се
нуждаят от мощен физиологичен стимул за развитието си.
Максимализира до краен предел усвояването на хранителните вещества,
които за нетретирано растение на практика са недостъпни. При загиващи
растения, вследствие на физиологични проблеми (нарушена обмяна на
веществата, хормонален дисбаланс, нарушена фотосинтеза и т.н.) се
наблюдава бързо съживяване и формиране на нови листа, вегетативни и
репродуктивни органи.
TЕРА-СОРБ® отстранява състоянието на вялост в развитието, липса на прираст или незначителен такъв,абортиране и окапване на цветовете, нарушено съотношение между мъжките и женските цветове. Преодоляват се
проблемите възникнали вследствие на дефицит или излишък на торове и
препарати. Елиминира действието на неблагоприятните фактори:
¦ климатични - студ, топлина, суша, соленост, ниска относителна влажност, мраз, градушка, вятър, коренова асфикция;
¦ биотични - насекоми, гъбички, вируси, бактерии (увеличава се устойчивостта на растенията към ръжди, брашнести мани, трахеобактериози).

ПРЕПОРЪКИ
TЕРА-СОРБ® може да се смесва с всички видове торове и пестициди. При смесване със силно алкални разтвори се
препоръчва дозата да се намали наполовина. Увеличаване на количеството и качеството на добивите. При отделни
култури, особено тези, отглеждани при интензивни условия се наблюдава увеличаване на добивите до два пъти и
повече.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТНО И ПОЧВЕНО
КУЛТУРА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Полски,
зеленчукови,
овощни и
други
култури

Винаги, когато растението е
подложено на стрес и по време на
критичните за растежа на културата
периоди като напъпването,
завързването на плодовете,
развитието на плода и т.н.

житни,
рапица

Третиране на семената: 1 - 2
седмици преди сеитбата

ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

100 - 300
мл/дка

ТЕЧНИ, ПРОФИЛИРАНИ ПРОДУКТИ НА БАЗАТА НА АМИНОКИСЕЛИНИ,
СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ КАТО ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА И БИОСТИМУЛАНТИ ЗА ВСИЧКИ КУЛТУРИ

МНОГОКОМПОНЕНТНИ ФОРМУЛАЦИИ, СЪДЪРЖАЩИ АКТИВНИ АМИНОКИСЕЛИНИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ЕНЗИМНА ХИДРОЛИЗА И МАКРО И
МИКРОЕЛЕМЕНТИ

АМИНОКВИЛАНТ КАЛЦИЙ
АМИНОКВИЛАНТ КАЛЦИЙ е новаторско решение за корекция недостига на
калций. Осигурява мобилен калций до растежните зони, увеличава твърдостта на плода и студеното му съхранение. Прилага се при всички видове
култури чрез листно пръскане или капково напояване. Специално се препоръчва за култури, при които деформациите са често срещани в резултат
недостига на калций, главно: домати, пипер, ягоди, маруля, целина, плодове, памук и др.
Може да се използва при всички видове култури, особено в критичните фази на развитие на растението чрез листно и почвено торене.

Неутралното рН на АМИНОКВИЛАНТ КАЛИЙ прави продукта уникален, поради пълната му съвместимост с твърдата вода и най-разпространените торове. Бързодействащ течен тор, осигуряващ по-наситен цвят на плода, повисоко съдържание на захар, ранен цъфтеж и по-големи изравнени плодове. Предназначен за всички видове култури, като: зеленчуци, овощни, тропически култури, декоративни растения, индустриални полски култури и др.
Може да се използва при всички видове култури чрез листно и почвено
торене през 7-15 дни.

НАЧИН НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТНО И ПОЧВЕНО

500 - 1000
мл/дка
800 - 1200
мл/дка

ТЕРА-СОРБ® СТИМУЛИРА РАСТЕНИЯТА,
ЗА ДА ДОСТИГНАТ ПРЕДЕЛА
НА ГЕНЕТИЧНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ
Ефекта от приложението се наблюдава след 24 часа, а след
10 - 15 дни растенията са коренно променени: оперени,
интензивно зелени, свежи, облистени, а силно увредените и
загиващите са съживени.

pH

5,2

Свободни аминокиселини 4,6 %
Калциев окис (CaO)

8,0 %

Общо азот (N)

4,9 %

Органичен азот (N)

0,9 %

Бор (B)

0,2 %

Органична материя

6,8 %

pH

7

АМИНОКВИЛАНТ КАЛИЙ

ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

третиране на семена
100-300 мл/
100 кг семена

80

АМИНОКВИЛАНТ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВИНАГИ, КОГАТО РАСТЕНИЯТА СЕ
НУЖДАЯТ ОТ МОЩЕН ФИЗИОЛОГИЧЕН СТИМУЛ ЗА РАЗВИТИЕТО СИ

ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

АМИНОКВИЛАНТ
КАЛЦИЙ

300 - 400
мл/дка

800 - 1200
мл/дка

АМИНОКВИЛАНТ
КАЛИЙ

200 - 400
мл/дка

500 - 1000
мл/дка

КУЛТУРА

Свободни аминокиселини 5 %
Калий (К2O)

25 %

Общо азот (N)

1%

Органичен азот (N)

1%

Органична материя

10 %

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АМИНОКВИЛАНТ
Високата концентрация на хранителни и стимулиращи елементи, както и тяхната бионаличност само ½ - 1 час след прилагането
им върху растението ги прави уникални от практическа гледна
точка.
Третирането с АМИНОКВИЛАНТ способства за пълната асимилация на хранителните вещества, както тези, намиращи се върху
листата, така и тези в почвата, особено когато съдържанието на
органичното вещество в почвата не е достатъчно. След третиране настъпва очевидна и бърза промяна в хабитуса на растенията, изразяваща се в интензивно оцветяване на листата и
плодовете, подобрява се тургора на клетките, растенията са изключително свежи. АМИНОКВИЛАНТ стимулират развитието на
кореновата система, коригират водния баланс в растението, отстраняват състоянието на вялост в развитието, липсата на прираст или незначителен такъв. Растенията с лекота преодоляват
проблеми, възникнали следствие на редица стресови фактори:
биотични (насекоми, гъбички, вируси, бактерии) и абиотични
(студ, топлина, суша, мраз, градушка).

ВО

МИКС ОЙЛ
БОРАКТИВ

НО

S0

3

БОРОНИЯ Мо
БОРОНИЯ 150

B Мо

B

81

82
ь
ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО
ЛИСТНО ВНАСЯНЕ НА СЯРА?
Сярата е структуро определящ елемент за развитието на
растенията. При липсата и няма азотна обмяна, затруднено е деленето на клетките и
не се образува хлорофил.
Сярата се използва от растенията за синтез на аминокиселини и протеини.
Усвояването на Сяра е свързано с усвояването на Магнезий, поради което е препоръчително едновременното им
приложение.

ь
ь
ь
ь

Листни торове, съчетаващи високо съдържание на Сяра с Азот,
Магнезий, Бор и Молибден в балансирана пропорция, за посрещане нуждите на рапицата, пшеницата, слънчогледа и лавандулата;
Притежават естествени свойства на прилепител и силен омокрящ ефект;
Не кристализират върху листната повърхност /избягва се възможността от фитотоксичност/;
Ниво на усвояване: 85 - 90 %.
Предложение за конвенционалното (МИКС ОЙЛ, БОРАКТИВ) и за
биологичното производство (БОРАКТИВ).

ь
ь
ь
ь

Без фитотоксичност, висока ефикасност;
Няма подкисляващ ефект при резервоарна смес, поради неуралното си pH;
Важна особеност: Недостигът на Бор при рапицата и слънчогледа води до разцепване на повърхността на корените – входна врата за проникване на инфекции.
Предложение за конвенционалното (БОРОНИЯ Мо, БОРОНИЯ 150)
и за биологичното производство (БОРОНИЯ 150).

БОРОНИЯ Мо

БОРОНИЯ 150

ЕО тор

ЕО тор
г/л

СЪСТАВ
B

МИКС ОЙЛ
ЕО тор
СЪСТАВ
SO3

%

г/л

%

150

10.9

Mo

0.28

0.02

60

0.45

ЕО тор

Mo

0.28

0.02

Mn

1.2

0.009

%

1000

72.0

SO3

55

4.0

MgO

30

7.0

MgO

28

2.0

N

30

2.18

N

60

4.5

B

27

1.96

B

80

5.8

Mo

3

0.2

Mo

1

0.075

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТНО И ПОЧВЕНО
Доза
(мл/дка)

КУЛТУРА

Момент на приложение

100-200

ябълки,
круши

След беритба на плодовете, но преди застаряване
на листата.

100-200

череши,
сливи

Доза (мл/дка)
Момент на приложение

КУЛТУРА
МИКС ОЙЛ

БОРАКТИВ

пшеница при
дефицит на
сяра

300 - 500

200 - 300

1 - 2 третирания от началото на
вегетация до фаза изкласяване
/размер на класа - 1 см/

пшеница подобряване
на качеството
/протеин/

300 - 500

200 - 300

от фаза “второ коляно“ до
изкласяване

маслодайна
рапица

300 - 500

200 - 300

двукратно – във фаза “розетка” и във
фаза
“удължаване на стъблото”

слънчоглед

300 - 500

200 - 300

фаза “3 - 6 двойка листа”

лавандула

300 - 500

200 - 300

от бутонизация до преди цъфтеж

други култури

300 - 500

200 - 300

От столонообразуване, на 15-20 дни

Количество
вода л/дка

Розов бутон, начало на цъфтеж и прецъфтяване.

200

50 - 100

Развитие на листата.

200

След беритба на плодовете, но преди застаряване
на листата.

рапица

300

2 третирания във фаза 4 - 6 лист и във фаза начало
на удължаване на стъблото, може да бъде
направено и едно допълнително приложение след
10 - 14 дни или до начало на цъфтежа.

5 - 20

слънчоглед

300

От фаза 2-ра двойка листа до бутонизация.

20 - 40

200

При 10 - 15 см височина на културата, при среден
до остър дефицит може да се наложи
допълнително приложение след 10 - 14 дни.

20

100

Две приложения, започващи във фаза бяла пъпка и
след 10 - 14 дни.

20

200

При вторичния растеж (след беритбата).

20

грах, фасул,
нахут, соя

ягоди
(на открито)

ПЛЪТНОСТ

pH

±0.5

Kg/l

8
1

2

3

кисело

4

5

6

7

неутрално

9 10 11 12 13

основно

Борония Мо 1.33
Борония 150 1.37

РАЗФАСОВКА
10 л

МОЛИБДЕНЪТ е важен за:
усвояване на Азота от
растенията;
¦ фосфорния метаболизъм;
¦ формиране на плодовете и
зърното.
¦

2 третирания преди цъфтеж, за да се постигне
равномерно узряване на грозда.

100

лозя

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТНО

%

B

N

г/л

г/л

10.9

БОРАКТИВ
СЪСТАВ

СЪСТАВ

150

БОРЪТ е важен за:
деленето и нарастването на
клетките;
¦ формирането на цветовете
и нарастването на
поленовата тръбичка;
¦ залагане броя на цветовете
и залагането на плода;
¦ въглехидратния
метаболизъм и синтез на
аминокиселини;
¦ метаболизма на растежния
хормон ауксин и на
фенолите.
¦

ВО

МИКС ОЙЛ
БОРАКТИВ

НО

S0

3

БОРОНИЯ Мо
БОРОНИЯ 150

B Мо

B
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ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО
ЛИСТНО ВНАСЯНЕ НА СЯРА?
Сярата е структуро определящ елемент за развитието на
растенията. При липсата и няма азотна обмяна, затруднено е деленето на клетките и
не се образува хлорофил.
Сярата се използва от растенията за синтез на аминокиселини и протеини.
Усвояването на Сяра е свързано с усвояването на Магнезий, поради което е препоръчително едновременното им
приложение.
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ь
ь
ь

Листни торове, съчетаващи високо съдържание на Сяра с Азот,
Магнезий, Бор и Молибден в балансирана пропорция, за посрещане нуждите на рапицата, пшеницата, слънчогледа и лавандулата;
Притежават естествени свойства на прилепител и силен омокрящ ефект;
Не кристализират върху листната повърхност /избягва се възможността от фитотоксичност/;
Ниво на усвояване: 85 - 90 %.
Предложение за конвенционалното (МИКС ОЙЛ, БОРАКТИВ) и за
биологичното производство (БОРАКТИВ).

ь
ь
ь
ь

Без фитотоксичност, висока ефикасност;
Няма подкисляващ ефект при резервоарна смес, поради неуралното си pH;
Важна особеност: Недостигът на Бор при рапицата и слънчогледа води до разцепване на повърхността на корените – входна врата за проникване на инфекции.
Предложение за конвенционалното (БОРОНИЯ Мо, БОРОНИЯ 150)
и за биологичното производство (БОРОНИЯ 150).
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НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТНО И ПОЧВЕНО
Доза
(мл/дка)

КУЛТУРА

Момент на приложение

100-200

ябълки,
круши

След беритба на плодовете, но преди застаряване
на листата.

100-200

череши,
сливи

Доза (мл/дка)
Момент на приложение

КУЛТУРА
МИКС ОЙЛ

БОРАКТИВ

пшеница при
дефицит на
сяра

300 - 500

200 - 300

1 - 2 третирания от началото на
вегетация до фаза изкласяване
/размер на класа - 1 см/

пшеница подобряване
на качеството
/протеин/

300 - 500

200 - 300

от фаза “второ коляно“ до
изкласяване

маслодайна
рапица

300 - 500

200 - 300

двукратно – във фаза “розетка” и във
фаза
“удължаване на стъблото”

слънчоглед

300 - 500

200 - 300

фаза “3 - 6 двойка листа”

лавандула

300 - 500

200 - 300

от бутонизация до преди цъфтеж

други култури

300 - 500

200 - 300

От столонообразуване, на 15-20 дни

Количество
вода л/дка

Розов бутон, начало на цъфтеж и прецъфтяване.

200

50 - 100

Развитие на листата.

200

След беритба на плодовете, но преди застаряване
на листата.

рапица

300

2 третирания във фаза 4 - 6 лист и във фаза начало
на удължаване на стъблото, може да бъде
направено и едно допълнително приложение след
10 - 14 дни или до начало на цъфтежа.

5 - 20

слънчоглед

300

От фаза 2-ра двойка листа до бутонизация.

20 - 40

200

При 10 - 15 см височина на културата, при среден
до остър дефицит може да се наложи
допълнително приложение след 10 - 14 дни.

20

100

Две приложения, започващи във фаза бяла пъпка и
след 10 - 14 дни.

20

200

При вторичния растеж (след беритбата).

20

грах, фасул,
нахут, соя

ягоди
(на открито)

ПЛЪТНОСТ
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±0.5

Kg/l
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3

кисело
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7

неутрално

9 10 11 12 13

основно

Борония Мо 1.33
Борония 150 1.37

РАЗФАСОВКА
10 л

МОЛИБДЕНЪТ е важен за:
усвояване на Азота от
растенията;
¦ фосфорния метаболизъм;
¦ формиране на плодовете и
зърното.
¦

2 третирания преди цъфтеж, за да се постигне
равномерно узряване на грозда.

100

лозя

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТНО

%

B

N

г/л

г/л

10.9

БОРАКТИВ
СЪСТАВ

СЪСТАВ

150

БОРЪТ е важен за:
деленето и нарастването на
клетките;
¦ формирането на цветовете
и нарастването на
поленовата тръбичка;
¦ залагане броя на цветовете
и залагането на плода;
¦ въглехидратния
метаболизъм и синтез на
аминокиселини;
¦ метаболизма на растежния
хормон ауксин и на
фенолите.
¦

ФИКСА ЦИНК

DYNA –
Gel
ТОРОВЕ

ВИСОКОКОНЦЕНТРИРАН ЛИСТЕН ТОР
СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦИНК И СЯРА

ИНОВАТИВНИ, ВОДОРАЗТВОРИМИ, СУПЕР
КОНЦЕНТРИРАНИ NPK ТОРОВЕ ПОД ФОРМАТА НА ГЕЛ

МЕКО ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЛИСТАТА И
ПЛОДОВЕТЕ НА КУЛТУРИТЕ

83

84

100% ВОДОРАЗТВОРИМА ФОРМА НА ЦИНКА

ПРЕДИМСТВАТА НА DYNA

НИВО НА АБСОРБЦИЯ ОТ РАСТЕНИЯТА: 90%

ПРЕПОРЪКИ
ЦИНКЪТ е под формата на ЦИНКОВ
СУЛФАТ (има химична реакция със
СЯРАТА).
Тази форма на ЦИНКЪТ е 100%
ВОДОРАЗТВОРИМА и е подходяща
както за листно, така и за почвено
приложение.

Възможен е слаб подкисляващ ефект при резервоарна смес.

1. DYNA
2. DYNA
3. DYNA
4. DYNA
5. DYNA
6. DYNA

Gel ФОРМУЛАЦИИТЕ

Gel са формулирани продукти, а не просто смес от суровини.
Gel са уни кални супер концентрирани ГЕЛ формулации.
Gel имат висока биологична активност и увеличават усвояването на хранителните елементи.
Gel показват по-бързо усвояване и транслокацията на елементите.
Gel - равномерно освобождаване на всички елементи от първата капка.
Gel - формулациите не съдържат неразтворими съединения.

СЪСТАВ

ЕО тор

ГЕЛ-АМБЪР

ГЕЛ-САПФИР

ГЕЛ-ЕМЕРАЛД

ГЕЛ-РУБИН

%

25%

15%

15%

20%

г/л

38.5

24

25.23

33.58

%

25%

65%

10%

-

г/л

38.5

104

17

-

%

25%

15%

50%

25%

г/л

38.5

24

85

42

%

-

-

-

20%

г/л

-

-

-

33.6

%

-

-

3%

-

г/л

-

-

5.1

-

%

0.02%

0.01%

0.01%

0.01%

г/л

0.025

0.016

0.017

0.0168

%

0.003%

0.003%

0.003%

0.003%

г/л

0.0046

0.0048

0.0051

%

0.07%

0.08%

0.09%

г/л

0.1

0.13

0.146

%

0.02%

0.04%

0.04%

0.04%

г/л

0.023

0.064

0.071

0.069

Азот (N)

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТНО И ПОЧВЕНО
КУЛТУРА

царевица

СЪСТАВ

г/л

%

Цинк (Zn)

120

9.2

Сяра (SO3)

150

11.5

Калий (K2O)
МАКСИМАЛНА
КОНЦЕНТРАЦИЯ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА мл/дка

300

Фосфор (P2O5 )

листно приложение 1 - 2 третирания от фаза 5 - 6 лист

Калций (CaO)

1.5%
Магнезий (MgO)

овощни (без кайсии)

зеленчуци

различни култури

листно приложение: първо третиране преди цъфтеж и
второ при нарастване на плода

500

листно приложение: 1 - 2 приложения при добре развити
листа

500

почвено приложение според нуждата от корекция
на дефицита на цинк

500 - 1000

1.5%
Бор (B)
0.5%
Мед (Cu)
-

0.08%

Желязо (Fe %)*

pH

ПЛЪТНОСТ

1

2

3

4

5

Манган (Mn %)*
%

0.02%

0.02%

0.02%

0.00%

г/л

0.0023

0.0032

0.0034

0.0034

%

0.003%

0.01%

0.01%

0.01%

г/л

0.0046

0.0096

0.012

Молибден (Mo %)

6
кисело

РАЗФАСОВКА

7

8

неутрално

9 10 11 12 13

основно

Kg/l 1.3

10 кг
Цинк (Zn %)*

0.012
* елементите са в хелатна форма

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТНО И ПОЧВЕНО
ДОЗА, л/дка
КУЛТУРА

ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

КАПКОВО
НАПОЯВАНЕ

БРОЙ
ТРЕТИРАНИЯ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
от фаза „край на братене" до фаза „млечна зрялост"

житни култури

от 2ра двойка листа до начало на цъфтеж

слънчоглед
0.1 - 0.2

-

1-2

рапица

по всяко време на вегетацията при добре развита листна маса

царевица

фаза 4-8 лист

семкови овощни
костилкови овощни
зеленчуци

0.2 - 0.3

2-4

2

начало на образуване на плода, при промяна цвета на плода

3

при опадване на венчелистчетата, начало на образуване на плода,
един месец преди беритба

3-4

от началото на вегетацията през 15-20 дни

ФИКСА ЦИНК

DYNA –
Gel
ТОРОВЕ

ВИСОКОКОНЦЕНТРИРАН ЛИСТЕН ТОР
СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦИНК И СЯРА

ИНОВАТИВНИ, ВОДОРАЗТВОРИМИ, СУПЕР
КОНЦЕНТРИРАНИ NPK ТОРОВЕ ПОД ФОРМАТА НА ГЕЛ

МЕКО ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЛИСТАТА И
ПЛОДОВЕТЕ НА КУЛТУРИТЕ

83

84

100% ВОДОРАЗТВОРИМА ФОРМА НА ЦИНКА

ПРЕДИМСТВАТА НА DYNA

НИВО НА АБСОРБЦИЯ ОТ РАСТЕНИЯТА: 90%

ПРЕПОРЪКИ
ЦИНКЪТ е под формата на ЦИНКОВ
СУЛФАТ (има химична реакция със
СЯРАТА).
Тази форма на ЦИНКЪТ е 100%
ВОДОРАЗТВОРИМА и е подходяща
както за листно, така и за почвено
приложение.

Възможен е слаб подкисляващ ефект при резервоарна смес.

1. DYNA
2. DYNA
3. DYNA
4. DYNA
5. DYNA
6. DYNA

Gel ФОРМУЛАЦИИТЕ

Gel са формулирани продукти, а не просто смес от суровини.
Gel са уни кални супер концентрирани ГЕЛ формулации.
Gel имат висока биологична активност и увеличават усвояването на хранителните елементи.
Gel показват по-бързо усвояване и транслокацията на елементите.
Gel - равномерно освобождаване на всички елементи от първата капка.
Gel - формулациите не съдържат неразтворими съединения.

СЪСТАВ

ЕО тор

ГЕЛ-АМБЪР

ГЕЛ-САПФИР

ГЕЛ-ЕМЕРАЛД

ГЕЛ-РУБИН

%

25%

15%

15%

20%

г/л

38.5

24

25.23

33.58

%

25%

65%

10%

-

г/л

38.5

104

17

-

%

25%

15%

50%

25%

г/л

38.5

24

85

42

%

-

-

-

20%

г/л

-

-

-

33.6

%

-

-

3%

-

г/л

-

-

5.1

-

%

0.02%

0.01%

0.01%

0.01%

г/л

0.025

0.016

0.017

0.0168

%

0.003%

0.003%

0.003%

0.003%

г/л

0.0046

0.0048

0.0051

%

0.07%

0.08%

0.09%

г/л

0.1

0.13

0.146

%

0.02%

0.04%

0.04%

0.04%

г/л

0.023

0.064

0.071

0.069

Азот (N)

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТНО И ПОЧВЕНО
КУЛТУРА

царевица

СЪСТАВ

г/л

%

Цинк (Zn)

120

9.2

Сяра (SO3)

150

11.5

Калий (K2O)
МАКСИМАЛНА
КОНЦЕНТРАЦИЯ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА мл/дка

300

Фосфор (P2O5 )

листно приложение 1 - 2 третирания от фаза 5 - 6 лист

Калций (CaO)

1.5%
Магнезий (MgO)

овощни (без кайсии)

зеленчуци

различни култури

листно приложение: първо третиране преди цъфтеж и
второ при нарастване на плода

500

листно приложение: 1 - 2 приложения при добре развити
листа

500

почвено приложение според нуждата от корекция
на дефицита на цинк

500 - 1000

1.5%
Бор (B)
0.5%
Мед (Cu)
-

0.08%

Желязо (Fe %)*

pH

ПЛЪТНОСТ

1

2

3

4

5

Манган (Mn %)*
%

0.02%

0.02%

0.02%

0.00%

г/л

0.0023

0.0032

0.0034

0.0034

%

0.003%

0.01%

0.01%

0.01%

г/л

0.0046

0.0096

0.012

Молибден (Mo %)

6
кисело

РАЗФАСОВКА

7

8

неутрално

9 10 11 12 13

основно

Kg/l 1.3

10 кг
Цинк (Zn %)*

0.012
* елементите са в хелатна форма

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТНО И ПОЧВЕНО
ДОЗА, л/дка
КУЛТУРА

ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

КАПКОВО
НАПОЯВАНЕ

БРОЙ
ТРЕТИРАНИЯ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
от фаза „край на братене" до фаза „млечна зрялост"

житни култури

от 2ра двойка листа до начало на цъфтеж

слънчоглед
0.1 - 0.2

-

1-2

рапица

по всяко време на вегетацията при добре развита листна маса

царевица

фаза 4-8 лист

семкови овощни
костилкови овощни
зеленчуци

0.2 - 0.3

2-4

2

начало на образуване на плода, при промяна цвета на плода

3

при опадване на венчелистчетата, начало на образуване на плода,
един месец преди беритба

3-4

от началото на вегетацията през 15-20 дни

СЕМЕНА

ТОСКАНИ

ПШЕНИЦА

ХЛЕБНА ПШЕНИЦА С ОСИЛЕСТ КЛАС
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЧЕТАНИЕ МЕЖДУ ДОБИВ И КАЧЕСТВО
ДОБРА АДАПТИВНОСТ КЪМ ВОДЕН СТРЕС БЛАГОДАРЕНИЕ НА БЪРЗОТО УЗРЯВАНЕ
НИСЪК ДО СРЕДНО ВИСОК СОРТ
УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ (БАЛОВА ОЦЕНКА)
МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА

85

¦
¦
¦
¦
¦

Осилест клас
Зимен тип на развитие
Височина на стъблото – ниско
Зимоустойчивост – висока
Устойчивост на полягане – много добра

УСТОЙЧИВОСТ НА ХЕРБИЦИДИ
¦

АНДАЛУ
ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА С БЕЗОСИЛЕСТ КЛАС

Хлортолурон – чувствителен

Базично гниене

средна

5

Брашнеста мана

висока

7

Жълта ръжда

висока

7

Кафява ръжда

висока

7

Септория

средна

6

Фузариум

средна

6

Мозайка

чувствителен

3

86

САНТОРИН

СРЕДНО ВИСОК СОРТ
УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ
МНОГО ВИСОК ПРОДУКТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ (БАЛОВА ОЦЕНКА)

УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Безосилест клас
Средно-ран, с бърз темп на наливане на зърното
Много добра зимоустойчивост: 7, 5 от 9,0
Устойчив на полягане
Съдържание на глутен – средно (над 24%)
Много висок продуктивен потенциал
Висока хектолитрова маса
Висока абсолютна маса: 48-50 грама

Жълта ръжда

висока

7

ГРУПА ПО ЗРЕЛОСТ: СРЕДНО КЪСЕН

Кафява ръжда

много висока

8

ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД НА НАЛИВАНЕ НА ЗЪРНОТО

Брашнеста мана

много висока

8

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА

Фузариум

много висока

8

Септория

висока

7

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Осилест клас
Височина на стъблото – ниско
Зимоустойчивост – средна
Продуктивна братимост – средна до висока
Група на качество – средна
Твърдост на зърното – средна до висока
Маса на 1000 зърна – 43-47 г
Брой зърна в клас – 40-45
Съдържание на протеин – 5 (средно)
Падащо число (по Хагберг) – 5 (средно)

ФОКСИЛ
ЛАВАНДУ

ХЛЕБНА ПШЕНИЦА С ОСИЛЕСТ КЛАС И ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА

НИСЪК ДО СРЕДНО ВИСОК СОРТ

ГРУПА ПО ЗРЕЛОСТ: РАН

УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ

БЪРЗО НАВЛИЗАНЕ В СТОПАНСКА ЗРЕЛОСТ

¦
¦
¦
¦
¦
¦

Осилест клас
Зимен тип на развитие
Височина на стъблото – ниско-средно
Зимоустойчивост – висока
Устойчивост на полягане – много добра
Съдържание на протеин – средно (12%)

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ (БАЛОВА ОЦЕНКА)
Базично гниене

средна

5

Брашнеста мана

средна

6

Жълта ръжда

висока

7

Кафява ръжда

много висока

8

Септория

средна

6

Фузариум

много висока

8

Мозайка

чувствителен

3

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Кафява ръжда

висока

7

Жълта ръжда

висока

7

Брашнеста мана

средна

5

Септория

средно висока

6

Фузариум

средно висока

6

Мозайка

чувствителен

3

НОВО

С ЕДНА ОТ НАЙ-ВИСОКИТЕ УСТОЙЧИВОСТИ НА ФУЗАРИЙНО ГНИЕНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ (БАЛОВА ОЦЕНКА)

Осилест клас
Височина на стъблото – ниско
Зимоустойчивост – висока
Продуктивна братимост – висока
Група на качество – средна с повишена
Твърдост на зърното – средна до висока
Хектолитрова маса – 77-80 кг
Маса на 1000 зърна– 42-46 г
Брой зърна в клас – 40-45
Съдържание на протеин – 5 (средно)
Падащо число (по Хагберг) – 5 (средно)
Еластичност на глутена – средна

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ (БАЛОВА ОЦЕНКА)
Кафява ръжда

средна

5

Жълта ръжда

средно висока

6

Брашнеста мана

средна

5

Септория

средна

5

Фузариум

средно висока

6

Мозайка

чувствителен

3

СЕМЕНА

ТОСКАНИ

ПШЕНИЦА

ХЛЕБНА ПШЕНИЦА С ОСИЛЕСТ КЛАС
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЧЕТАНИЕ МЕЖДУ ДОБИВ И КАЧЕСТВО
ДОБРА АДАПТИВНОСТ КЪМ ВОДЕН СТРЕС БЛАГОДАРЕНИЕ НА БЪРЗОТО УЗРЯВАНЕ
НИСЪК ДО СРЕДНО ВИСОК СОРТ
УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ (БАЛОВА ОЦЕНКА)
МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА

85

¦
¦
¦
¦
¦

Осилест клас
Зимен тип на развитие
Височина на стъблото – ниско
Зимоустойчивост – висока
Устойчивост на полягане – много добра

УСТОЙЧИВОСТ НА ХЕРБИЦИДИ
¦

АНДАЛУ
ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА С БЕЗОСИЛЕСТ КЛАС

Хлортолурон – чувствителен

Базично гниене

средна

5

Брашнеста мана

висока

7

Жълта ръжда

висока

7

Кафява ръжда

висока

7

Септория

средна

6

Фузариум

средна

6

Мозайка

чувствителен

3
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САНТОРИН

СРЕДНО ВИСОК СОРТ
УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ
МНОГО ВИСОК ПРОДУКТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ (БАЛОВА ОЦЕНКА)

УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Безосилест клас
Средно-ран, с бърз темп на наливане на зърното
Много добра зимоустойчивост: 7, 5 от 9,0
Устойчив на полягане
Съдържание на глутен – средно (над 24%)
Много висок продуктивен потенциал
Висока хектолитрова маса
Висока абсолютна маса: 48-50 грама

Жълта ръжда

висока

7

ГРУПА ПО ЗРЕЛОСТ: СРЕДНО КЪСЕН

Кафява ръжда

много висока

8

ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД НА НАЛИВАНЕ НА ЗЪРНОТО

Брашнеста мана

много висока

8

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА

Фузариум

много висока

8

Септория

висока

7

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Осилест клас
Височина на стъблото – ниско
Зимоустойчивост – средна
Продуктивна братимост – средна до висока
Група на качество – средна
Твърдост на зърното – средна до висока
Маса на 1000 зърна – 43-47 г
Брой зърна в клас – 40-45
Съдържание на протеин – 5 (средно)
Падащо число (по Хагберг) – 5 (средно)

ФОКСИЛ
ЛАВАНДУ

ХЛЕБНА ПШЕНИЦА С ОСИЛЕСТ КЛАС И ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА

НИСЪК ДО СРЕДНО ВИСОК СОРТ

ГРУПА ПО ЗРЕЛОСТ: РАН

УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ

БЪРЗО НАВЛИЗАНЕ В СТОПАНСКА ЗРЕЛОСТ

¦
¦
¦
¦
¦
¦

Осилест клас
Зимен тип на развитие
Височина на стъблото – ниско-средно
Зимоустойчивост – висока
Устойчивост на полягане – много добра
Съдържание на протеин – средно (12%)

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ (БАЛОВА ОЦЕНКА)
Базично гниене

средна

5

Брашнеста мана

средна

6

Жълта ръжда

висока

7

Кафява ръжда

много висока

8

Септория

средна

6

Фузариум

много висока

8

Мозайка

чувствителен

3

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Кафява ръжда

висока

7

Жълта ръжда

висока

7

Брашнеста мана

средна

5

Септория

средно висока

6

Фузариум

средно висока

6

Мозайка

чувствителен

3

НОВО

С ЕДНА ОТ НАЙ-ВИСОКИТЕ УСТОЙЧИВОСТИ НА ФУЗАРИЙНО ГНИЕНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ (БАЛОВА ОЦЕНКА)

Осилест клас
Височина на стъблото – ниско
Зимоустойчивост – висока
Продуктивна братимост – висока
Група на качество – средна с повишена
Твърдост на зърното – средна до висока
Хектолитрова маса – 77-80 кг
Маса на 1000 зърна– 42-46 г
Брой зърна в клас – 40-45
Съдържание на протеин – 5 (средно)
Падащо число (по Хагберг) – 5 (средно)
Еластичност на глутена – средна

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ (БАЛОВА ОЦЕНКА)
Кафява ръжда

средна

5

Жълта ръжда

средно висока

6

Брашнеста мана

средна

5

Септория

средна

5

Фузариум

средно висока

6

Мозайка

чувствителен

3

СЕМЕНА

НАШИЯТ ЕКИП

4
87
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6

5

ПШЕНИЦА

3

Производител

Населено място

АНДАЛУ
(кг/дка)

ТОСКАНИ
(кг/дка)

ФОКСИЛ
(кг/дка)

САНТОРИН
(кг/дка)

с. Дончево, общ. Добрич

Яйца и птици - ЗОРА

890

гр. Добрич

ЕЛ СИ

840

с. Славеево, общ. Добрич

Митко Господинов

860

с. Славеево, общ. Добрич

СД Възход- Светльо Лазаров

960

с. Езерец, общ. Шабла

Петър Владимиров

775

с. Изворово, общ. Ген.Тошево

Севдалин Русев

900

с. Белица, общ. Тутракан

ЗК Изгрев-92

742

734

719

760

с. Петлешково, Ген.тошево

ДЗИ - Генерал Тошево

753

834

923

961

с. Изворово, общ. Ген.Тошево

Илия Илиев

920

с. Победа, общ. Добрич

Иван Тодоров

850

с. Дончево, общ. Добрич

ПТК Урожай

870

с. Одринци, общ. Добрич

Агро 2000 ООД

950

с. Свети Никола, общ. Каварна

ЯНК 100

930

с. Спасово, общ. Ген. Тошево

ЗП Пейчо Пеев

960

гр. Мизия

Мирослав Лазаров

1038

с. Царевец, общ. Свищов

ЗК Земеделец 93

715

с. Димча, общ. Павликени

Георги Мирчев

790

с. Ген. Киселово, общ. Варна

ВК Надежда

747

с. Белоградец, общ. Варна

СД Авшар-Маджар и Сие

860

749

762

765

гр. Бяла Слатина

Виялишки -90

795

790

810

805

с. Хайредин, общ. Враца

Васко Василев

740

гр. Карнобат

Агрошанс

660

с. Крепост, общ. Хасково

Владимир Николов

800

гр. Ямбол

Агромейт ЕООД

780

с. Воденичане, общ. Ямбол

Агрохимическо обсл.

710

с. Дъбово, общ. Елхово

Агротехимпекс

720

с. Могила, общ. Ямбол

АГРО 14-Стоян Георгиев

660

гр. Нова Загора

ЕТ Велком

650

с. Прилеп, общ. Сунгурларе

МЕТСУ

720
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Христо Кръстев
МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ

0887 477 105

1. Стефан Топалов
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ЦЕНТРАЛНА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
И КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ
850

837

808

0882 492 880

2. Красимир Анастасов
0888 455 466

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЦЕНТРАЛНА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

3. Диан Дучев
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0887 944 854
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ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР СЕМЕНА И ТОРОВЕ /
МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

0887 477 084
5. Николай Върбанов
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

0889 499 132

6. Валентин Пиронков
630

610

670

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

0887 477 063
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СУММИТ АГРО
София 1164, ул. Бигла 39
тел.: 02 / 962 49 01
факс: 02 / 962 48 76
www.sab.bg

продуктов
каталог
растителна защита
торове
семена

Ние сме тук
за Вас!

