!

• Počakajmo, da se zgornji list (zastavičar) popolnoma razvije in da
na njem nastane voščena prevleka.
• Ne škropite po močnem soncu in pri visokih temperatura.
Škropljenje opravite v jutranjih ali večernih urah, ko so
temperature nižje.
• Uporabite vsaj 200 L vode na hektar.
/////////////
//
//
//
//

Zantara® je vrhunski fungicid in najboljši „povečevalec“ pridelka.
Izjemno dolgotrajno delovanje na bolezni bili in lista pšenice.
Neprekosljivo delovanje na vse bolezni ječmena.
Nova formulacija zagotavlja hiter vnos aktivnih učinovin (že 30 minut je
dovolj), boljšo pokrovnost in razporejanje znotraj rastline.

Prednosti

!

//
//
//
//

• Najboljšo učinkovitost proti fuzariozam klasa dosežemo, če
pripravek Prosaro® uporabimo kadar so na pšenici, rži in
tritikali vidni prvi prašniki na klasu.
/////////////

// Je prvi in edini fungicid, ki združuje dve SDHI aktivni učinkovini
z najboljšim triazolom na trgu.
Hitro in dolgotrajno delovanje.
Vrhunsko delovanje na vse pomembnejše bolezni žit.
Fleksibilen čas uporabe.
Odlična kombinacija za antirezistenčno strategijo.

Pakiranje

pšenica, rž, trtikala: 1,5 L/ha
ječmen, oves: 1,2 L/ha

pšenica, rž, tritikala, ječmen,oves: 1,2–1,5 L/ha

pšenica, ječmen, rž, tritikala: 1 L/ha

Odmerek

Odmerek

Odmerek

EC – koncentrat za emulzijo

EC – koncentrat za emulzijo

EC – koncentrat za emulzijo

Formulacija

Formulacija
Aktivna učinkovina

Aktivna učinkovina

Kontaktno
Lokosistemično
Sistemično
Preventivno
Kurativno

Delovanje

Delovanje

Nov sistemični fungicid za zatiranje najpomembnejših
bolezni žit.

Sistemični fungicid za zatiranje povzročiteljev glivičnih
bolezni v pšenici, ječmenu, rži, ovsu in tritikali.

• Zaradi OD formulacije se pripravek dobro razporedi po
površini rastline in se hitreje vpije v rastlino, kjer se sistemično razporeja. Pred uporabo pripravka, vsebino v plastenki
dobro pretresemo.

• Pripravek Biscaya® uporabimo, čim opazimo napad škodljivcev
(predvsem uši).
/////////////
// Zatira širok spekter škodljivcev.
// Deluje sistemično, zato se ne spira z dežjem in deluje dlje časa.

// Cenovno ugoden insekticid.
// Zatira širok spekter škodljivcev.
// Deluje izjemno hitro.

Prednosti

Prednosti

1L

200 mL, 1 L

Pakiranje

Pakiranje

žita, krompir, oljna ogrščica: 0,3 L/ha

žita, koruza, oljna ogrščica: 0,3 L/ha

Odmerek

Odmerek

OD − oljna disperzija

Formulacija

Formulacija

tiakloprid (240 g/L)

deltametrin (25 g/L)

tebukonazol (125 g/L)
protiokonazol (125 g/L)

Aktivna učinkovina

Aktivna učinkovina

Aktivna učinkovina

Kontaktno
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno

Kontaktno
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno

Delovanje

Delovanje

Delovanje

Sistemični insekticid, ki zagotavlja hitro in dolgotrajnejše
delovanje na številne škodljive žuželke.

Kontaktni insekticid za zatiranje širokega spektra škodljivcev.

Sistemični fungicid za zatiranje bolezni žit.

Kontaktno
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno

Kontaktno
Lokosistemično
Sistemično
Preventivno
Kurativno

!

• Sistemičnih insekticidov ne smemo uporabljati v času
cvetenja gojenih rastlin ali podrasti.

EC − koncentrat za emulzijo

Formulacija

biksafen 65 g/L
fluopiram 65 g/L
protiokonazol 130 g/L

biksafen (50 g/L)
tebukonazol (166 g/L)

/////////////

1 L, 5 L

Pakiranje

Pakiranje

• Pripravka Decis® EC 25 ne uporabljamo pri visokih temperaturah
(28 °C in več), saj hlapi.

Prednosti

1 L, 5 L

1 L, 5 L

• Žitni strgač v toplih in vlažnih letih, v kratkem času povzroči
veliko škodo, zato priporočamo tretiranje takoj, ko število
doseže prag škodljivosti.

// Je popolna rešitev proti vsem boleznim žit (tudi fuzariozam).
// Odlikuje ga odlično preventivno in kurativno delovanje.
// Žita ostanejo dlje časa zelena, tako povečuje asimilacijsko
sposobnost rastlin.
// Pripomore k višjim in zdravim pridelkom (višja profitablinost v
pridelavi)

Prednosti

!

• Pripravek je nevaren za čebele! S pripravkom ne smemo
tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Zaradi
zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev, tretiramo najprej
2 uri po sončnem zahodu in v nočnem času.

• Pri ječmenu pripravek Prosaro® uporabimo, ko so iz bili vidne
prve resice klasa.

• Sredstvo lahko uporabimo v pšenici, rži in tritikali največ dvakrat v
rastni sezoni, v ječmenu in ovsu pa največ enkrat. Razmak med
dvema tretiranjema ne sme biti krajši od 14 dni.
/////////////

!

Pripravki
Program varstva

Pšenica
Koruza

NEW

Sistemični herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega
plevela v koruzi.

Sistemični herbicidi za zatiranje ozkolistnega in
širokolistnega plevela ter večletnih ozkolistnihplevelov
v koruzi.

Selektivni herbicid iz skupine sulfonilsečnin za zatiranje
plevelov v ozimni pšenici in ozimni tritikali.

Sistemični herbicid za zatiranje ozkolistnega in
širokolistnega plevela v navadni pšenici.

Herbicid za zatiranje enoletnih in nekaterih večletnih plevelov
v ozimni in jari pšenici ter ječmenu, rži in tritikali.

Herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov ter nekaterih
ozkolistnih plevelov v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem
ječmenu, rži in tritikali.

Delovanje

Delovanje

Delovanje

Preko listov
Preko tal

Preko listov
Preko tal

Preko listov
Preko tal

Aktivna učinkovina

Aktivna učinkovina

Aktivna učinkovina

jodosulfuron-metil-natrij (100 g/L)

amidosulfuron (100 g/L)
jodosulfuron-metil-natrij (25 g/L)

Delovanje

Delovanje

Delovanje

Preko listov
Preko tal

Preko listov
Preko tal

Aktivna učinkovina

Aktivna učinkovina

izoksaflutol (225 g/L)
tienkarbazon-metil (90 g/L)
ciprosulfamid (150 g/L)

foramsulfuron (31,5 g/L)
tienkarbazon-metil (10 g/L)

jodosulfuron metil Na 9 g/kg
mezosulfuron metil 45 g/kg
tienkarbazon metil 22,5 g/kg
mefenpir-dietil (varovalo) 135 g/kg

Formulacija

Formulacija

jodosulfuron-metil natrij 7,5 g/L
mezosulfuron metil 9 g/L
diflufenikan 120 g/L
mefenpir-dietil (varovalo) 27 g/L

OD – oljna disperzija

WG – močljiva zrnca

Formulacija

Odmerek

Odmerek

OD – oljna disperzija

1,5–2 L/ha

ozimna pšenica, trtikala: 0,2 kg/ha v primeru zapleveljenosti s
srakopercem (Apera spica-venti), latovkami (Poa spp.) in z enoletnimi
širokolistnimi pleveli
ozimna pšenica, tritikala: 0,333 kg/ha v primeru zapleveljenosti s
trdovratnejšimi ozkolistnimi pleveli, kot so njivski lisičji rep (Alopecurus
myosoroides), ljuljke (Lolium spp.), stoklase (Bromus spp.) in gluhi oves
(Avena fatua), ter širokolistnimi pleveli, kot je npr. plezajoča lakota
(Galium aparine)

Odmerek

Formulacija
SC – koncentrirana suspenzija

Odmerek
koruza: 0,44 L/ha

Preko listov
Preko tal

Aktivna učinkovina

Pakiranje

Pakiranje

1 L, 5 L

250 mL, 1 L, 5 L

Prednosti

Prednosti
// Učinkovito zatre večino gospodarsko pomembnih ozkolistnih in
širokolistnih plevelov.
// Aktivni učinkovini se v suhih razmerah stabilizirata v tleh in se ponovno
aktivirata po dežju, kar prinaša dodatno prednost pri zatiranju plevelov
v najobčutljivejšem obdobju rasti koruze.
// Zaradi vsebnosti inovativnega varovala omogoča normalno rast in
razvoj koruze.

/////////////
• Poraba vode naj bo med 200–400 L/ha.

!

• Fleksibilnost uporabe: po setvi pred ali po vzniku koruze
(najpozneje do faze 3 listov).

• V času škropljenja koruza ne sme biti mokra oz. prizadeta
od nizkih temperatur, suše ali stojne vode.

// Zaradi talnega delovanja ščiti posevke pred naknadnim vznikom
enoletnih plevelov.
// 2 uri po škropljenju ga dež ne more izprati.
// Vsebuje močilo, ki omogoča aktivni učinkovini boljše delovanje.
// Zaradi vsebnosti varovala, ne zavira rasti koruze.
// Dovoljen na vodovarstvenem območju.

/////////////

!

• Pred uporabo embalažo s pripravkom dobro pretresemo.
• Ne škropimo pri temperaturah nad 30 °C.
• Izogibati se moramo podvajanju škropljenja!

• V primeru visoke zapleveljenosti s slakom dodamo olovičen
odmerek pripravka na podlagi dikambe.

Pakiranje

Prednosti
// Najmočnejša kombinacija aktivnih učinkovin iz skupine sulfonilsečnin
za zatiranje ozkolistnih plevelov.
// Največja zanesljivost, ker deluje preko listov in preko tal.
// Deluje sistemično, zato se ne izpira z dežjem in deluje dolgotrajno.
// Brez omejitev pri kolobarju.
// Nizek odmerek.

/////////////

!

• S pripravkom tretiramo samo v spomladanskem času od
fenološke faze, ko ima žito razvite tri liste, do faze, ko je drugo
kolence največ 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 13–32).
• Priporočamo, da dodate močilo za herbicide Biopower
0,6–1 L/ha.

®

OD – oljna disperzija

Odmerek

Odmerek

pšenica, ječmen, rž, tritikala: 0,1 L/ha

pšenica, ječmen, rž, tritikala: 0,15 L/ha

Pakiranje

Pakiranje

100 mL, 1 L

Pakiranje

50 mL, 150 mL, 1 L

Prednosti

Prednosti

1 L, 5 L

Prednosti
Idealen za jesensko in zgodnje spomladansko zatiranje plevelov.
Edinstvena kombinacija treh preverjenih aktivnih učinkovin.
Sistemično delovanje na ciljne plevele.
Izboljšano delovanje na širokolistne in ozkolistne plevele.

/////////////

Formulacija

OD – oljna disperzija

ozimna pšenica: 1 L/ha

//
//
//
//

1 kg

Formulacija

!

• Za boljši pretok aktivnih učinkovin po plevelu, naj bodo v času
škropljenja temp. nad 5 oC.
• Pri temperaturah 2–5 oC je delovanje nekoliko počasnejše,
vendar končna učinkovitost ni zmanjšana.
• Preprečiti moramo zanašanje na sosednje posevke, še
posebej na lucerno, grah in oljno ogrščico.

//
//
//
//

Po 2 urah ga dež ne more izprati.
Herbicid z najširšim spektrom zatiranja plevelov v žitih.
Z enim škopljenjem zatremo vse najpomembnejše plevele v žitih.
Odlično zatira plezajočo lakoto (smolenec) tudi v poznejših razvojnih
stadijih.
// Vsebuje varovalo, ki ne zavira rasti žit.

/////////////

!

• Hussar® OD lahko uporabimo že pri temperaturah nad 5 °C.
Ohladitve po škropljenju ne zmanjšajo njegove učinkovitosti.

• Ko škropimo, morajo biti listi plevelov suhi. Pripravka Hussar®
OD ne smemo uporabljati, če so razmere stresne (suša,
mraz, stoječa voda).

// Po 2 urah ga dež ne more izprati.
// Učinkovito zatre širok spekter širokolistnih plevelov, izredno je
selektiven za žita.
// Lahko se meša s fungicidi in tekočimi gnojili.
// Vsebuje varovalo, ki ne zavira rasti žit.

/////////////
• Sekator® OD lahko uporabimo že pri temperaturah nad 5 °C.
• Ko škropimo, morajo biti listi plevelov suhi.

!

• Ohladitve po škropljenju ne zmanjšajo njegove učinkovitosti.
• V primeru večje zapleveljenosti z osatom priporočamo
dodajanje močila.

• Poškodovanega pridelka ne škropimo (npr. mraz, bolezni
in druge poškodbe).

// Program varstva pšenice

// Program varstva koruze
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Božana Stojić
070 866 514

