
Izklopi plevele. 

Vklopi donose.

Najsodobnejsi herbicid
•  Sistemično delovanje na ciljne plevele

•  Deluje talno in preko listov

•  Širok spekter delovanja na širokolistne 
   in ozkolistne plevele

•  Varen za posevek – vsebuje varovalo

•  OD formulacija – ne potrebuje močila



Hektar obdelovalne zemlje lahko vsebuje kar do 300 milijonov 
semen ozkolistnih in širokolistnih plevelov, ki zmanjšujejo 
kakovost in količino pridelka.
Moderno kmetijstvo postaja vse večji izziv. Pomembno je 
optimizirati pridelavo ter izbrati najboljše in najvarnejše 
pripravke, da bi si zagotovili trajen in zanesljiv dobiček.

Na trgu smo dolgo pogrešali pripravek, ki bi v jesenskem  
terminu škropljenja omogočal popolno varstvo žit pred pleveli. 
Zdaj je čas, da vam olajšamo pridelovanje žit – predstavljamo 
vam Alister® grande.

Alister® grande je najsodobnejši herbicid za zgodnje zatiranje 
ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimni pšenici in tritikali. 
Sestavljen je iz treh aktivnih snovi in varovala, ki zagotavljajo 
najširši spekter delovanja brez škodljivega vpliva na razvoj 
ozimne pšenice in tritikale. 

Aktivna snov 
• mezosulfuron-metil 
• jodosulfuron-metil
• diflufenikan

Varovalo • mefenpir-dietil

Formulacija OD - oljna disperzija

Tekoča moč

Izklopi plevele. Vklopi donose.
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Drugačen način zatiranja plevelov
Tako pri nas, kot tudi drugod po svetu ozkolistni in širokolistni pleveli zmanjšujejo 
količine in kakovost pridelanih žit. Alister® grande omogoča pridelovalcem žit 
drugačen način zatiranja plevelov. Aktivne snovi jodosulfuron-metil, 
mezosulfuron-metil in diflufenikan z enim prehodom po posevku zagotavljajo 
visoko učinkovitost in takojšnje ter dolgotrajno delovanje. S tem uporabniku prihrani 
čas in poveča dobiček.

Ocenjena zapleveljenost z ozkolistnimi pleveli po svetu

Ozkolistni plevel Zapleveljene površine (mio ha) Območja

gluhi oves 30–33 vsa območja pridelave

lisičji rep 14–18 Evropa, Azija

ljuljke 12–14 Evropa, ZDA, Avstralija

pisanke 10–12 J Evropa, Azija, ZDA, Bližnji vzhod

srakoperec 9–10 Evropa

stoklase 6–7 Evropa, ZDA, Azija

latovke 4–5 Evropa, Azija

V Sloveniji so prevladujoči pleveli v žitih plezajoča lakota, srakoperec, vijolice, škrlatnordeča mrtva kopriva, osat idr.

Na svetu je 50 milijonov ha 
žitnih posevkov zelo 

zapleveljenih z ozkolistnimi 
pleveli. Poleg tega je ob njih 

še veliko število različnih 
širokolistnih plevelov.
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Plevel pobledi 
in odmre.

Škropljenje. Vznikajoči plevel 
pride v stik z aktivno 

snovjo in jo vpije.

Plevel pobledi 
in odmre.

Vpijanje skozi listje, 
steblo in korenine.

PomladJesen

Aktivni snovi mezosulfuron in jodosulfuron spadata med sulfonil-sečnine. 
Obe aktivni snovi se po rastlini prenašata tako po ksilemu kot po floemu, rastlina 
pa ju sprejema skozi liste in preko tal. Mezosulfuron deluje preko tal na nekatere 
pomembne ozkolistne plevele, kot sta navadni srakoperec in njivski lisičji rep. 
Zato lahko pripravek Alister® grande uporabimo v zgodnjih fazah razvoja žit, 
že v jesenskem obdobju oziroma zgodaj spomladi do konca razraščanja.

Diflufenikan oblikuje tanko plast 
na površini tal. Ko pleveli vznikajo 
in poganjki preidejo to plast, pridejo 
v stik z aktivno snovjo in jo vpijejo. 
Bolj enakomerno kot je aktivna 
snov porazdeljena po površini, bolj 
je pripravek učinkovit. Diflufenikan 
pa lahko preide v rastlino tudi skozi 
korenine, od koder se po ksilemu 
prenaša po rastlini do mladih listov 
in novozraslih delov. Plevel pobledi 
in končno odmre.

Sistemično 
delovanje aktivnih 

sestavin, ki se 
prenašajo tako 

navzgor kot 
navzdol in tako 

omogočajo 
najboljšo možno 

zaščito.
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Širok spekter delovanja
Alister® grande zatira mnogo vrst plevelov:

njivski lisičji repO
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njivska kurja 
češnjica

škrlatnordeča  
mrtva kopriva

navadni grint

navadni srakoperec

njivska pasja 
kamilica

prava kamilica

škrbinka

gluhi oves

navadni plešec

njivska spominčica

navadna zvezdica

ljuljke

modri glavinec

poljski mak

njivski mošnjak

latovke

zebrat

dresni

grašice

dlakavi rogovilček

njivska zlatica

jetičniki

plezajoča lakota

križnice

vijolice
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Čas uporabe
Alister® grande lahko uporabimo v času od razvojne faze dveh 
listov (BBCH 12) pa skoraj do konca razraščanja (BBCH 28) žit. 
Najbolj ugoden čas uporabe je, ko so pleveli vznikli in so v ra-
zvojni fazi med dvema listoma in začetkom razraščanja (ozko-
listni pleveli) oziroma do razvojne faze šestih listov (širokolistni 
pleveli). Škropljenje v zgodnjih fazah razvoja značilno zmanjša 
tekmovalnost plevelov in odvzem hranil.

Alister® grande uporabimo, ko so pleveli v fazi aktivne rasti. 
Suša in nizke temperature (2-5 °C) upočasnijo delovanje, ven-
dar ne zmanjšajo učinkovitosti herbicida.

Pakiranje

1 L
5 L

jeseni:
1 L za 1 ha

zgodaj spomladi:
1 L za 1,25 ha

jeseni:
5 L za 5 ha

zgodaj spomladi:
5 L za 6,25 ha
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Varnost posevka
Posevek v času tretiranja ne sme biti pod stresom (suša, po-
zeba, bolezni, slana tla, poplavljenost, močno pomanjkanje 
hranil). V tem primeru lahko pride do prehodne pobleditve žit. 
Vsekakor pa bodo simptomi izginili takoj, ko bodo razmere za 
rast in razvoj žit spet normalne.

Padavine
Alister® grande se v rastline popolnoma vpije v štirih urah. Dež, 
ki pade štiri ure po aplikaciji pripravka, ne bo vplival na njego-
vo učinkovitost. V času škropljenja listje ne sme biti mokro.

Močilo
Dodajanje močila ni priporočljivo, saj je Alister® grande v OD 
formulaciji. Ta že vsebuje močilo v optimizirani koncentraciji za 
specifične potrebe aktivnih snovi v pripravku. 

Dodajanje močila lahko povzroči preveliko omočenost rastline, 
s tem pa začasno razbarvanje listov.
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Odmerek

* Ozimna pšenica 
   in ozimna tritikala

Čas uporabe Odmerek *

Jesen 1 L/ha

Pomlad 0,8 L/ha



Izdal:
Bayer d.o.o.
Bayer CropScience
Bravničarjeva 13
1000 Ljubljana

www.bayercropscience.si

Avgust 2012

Svetovanje:
041 706 638 • Alojz Sreš

051 641 199 • Laszlo Kerek

051 672 102 • Andrej Skrt

051 672 103 • Igor Sternad

041 449 900 • Istok Marin

Izjave zadovoljnih pridelovalcev
S podjetjem Bayer sodelujem že nekaj let, saj mi 
njihovi pripravki zagotavljajo zanesljivo varstvo 
posevkov. Lani smo na posevku pšenice, kjer je 
potekal fungicidni poskus, plevel zatrli z novim 
herbicidom Alister® grande. Njiva je bila že jeseni 
precej zapleveljena zlasti s smolencem, zato smo 
že takrat uporabili Alister® grande. Plevel smo 
popolnoma zatrli, zato smo z lahkoto primerjali 
različne načine varstva pšenice pred boleznimi. 
Največje pridelke smo dosegli, kjer smo za zati-
ranje bolezni listja uporabili fungicid Sphere®, za 
zatiranje bolezni klasa pa Prosaro®. 

Uspeh v poljedelstvu lahko dosežemo samo z do-
slednim izpopolnjevanjem tehnologije pridelave. 
Med pomembne ukrepe za doseganje visokih in 
kakovostnih pridelkov spada tudi varstvo rastlin. 
Z veseljem preizkusim nove pripravke in se na 
podlagi tega tudi odločam za nadaljnjo uporabo. 
Alister® grande je dokazal svojo vrednost, zato 
bo zanesljivo našel prostor na mnogih slovenskih 
posevkih ozimne pšenice in tritikale.

Za velik in kakovosten pridelek je pomembno 
tudi varstvo pred boleznimi, pleveli in škodljivci. 
Na poskusnem polju smo lani za zatiranje ple-
vela v pšenici uporabili Alister® grande. Izkušnje 
so odlične, saj je Alister® grande popolnoma zatrl 
plevel kot je plezajoča lakota, srakoperec in dru-
ge. V to so se lahko prepričali tudi mnogi obisko-
valci tradicionalnega Dneva polja, ki ga organi-
ziramo skupaj s Kmetijsko svetovalno službo iz 
Kranja, podjetjem Agrosaat in podjetjem Bayer. 
Kot vsako leto so bili pridelki pšenice tudi letos 
odlični.

Prisegam na optimalni čas setve, da se žita lahko 
jeseni primerno razvijejo. Lani jeseni sem posejal 
pšenico do 20. oktobra in že jeseni zatrl plevele 
s herbicidom Alister® grande. V posevku pšenice 
so bili najbolj zastopani navadni srakoperec, la-
tovke, plezajoča lakota, jetičnik in mrtva kopriva. 
Alister® grande je plevele v celoti zatrl, tako da je 
bila njiva v času žetve popolnoma brez plevelov. 
Nažel sem dobrih 8 ton pšenice na hektar.

Blaž Koželj, 
Vodice

Dušan Škerget, 
tehnolog

Viktor Jagodic, 
Naklo

Milan Žižek, 
Rakičan


