Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Naša priporočila temeljijo na obsežnih
in številnih poskusih. Svetujemo na osnovi najnovejših dognanj, vendar brez
odgovornosti, ker sta uporaba in skladiščenje izven našega vpliva. Za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ne jamčimo. Brošura izraža stanje na
dan 1. januar 2016. Morebitne napake, ki so nastale med tiskom brošure,
niso izključene.

najkasneje 2 uri pred sončnim vzhodom.

ali podrasti.

2 uri po sončnem zahodu in v nočnem času

uporabljati v času cvetenja gojenih rastlin
podrasti.

www.cropscience.bayer.si

• Pripravek Biscaya® uporabimo, čim

01/581 44 47

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

!

praga škodljivosti.

Januar 2016
Izdal:
Bayer d.o.o.
Bravničarjeva 13
1000 Ljubljana

• Zatira širok spekter škodljivcev.

Prednosti

30 mL, 100 mL, 1 L

Pakiranje

1L

Odmerek

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

• Zatira širok spekter škodljivcev.

Prednosti
Pakiranje
Odmerek
Formulacija
Aktivna učinkovina
Delovanje

Formulacija

OD − oljna disperzija

Aktivna učinkovina

tiakloprid (240 g/L)
Kontaktno
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno

3

Delovanje

Odmerek

SC − koncentrirana suspenzija

Formulacija
Aktivna učinkovina

tiakloprid (480 g/L)
Kontaktno
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno

Prednosti
Pakiranje

krompir: 0,1 L/ha

3

boleznim.

• Zatira širok spekter škodljivcev.

• Deluje sistemično, zato se ne spira z dežjem

• Deluje sistemično, zato se ne spira z dežjem

• Omogoča boljšo prezimitev rastlin.

• Deluje izjemno hitro.

in deluje dlje časa.

in deluje dlje časa.

!

saj hlapi.

• Calypso® SC 480 uporabimo ob presegu

01/581 44 46

• Pri oljni ogrščici jesensko škopljenje

• Žitni strgač v toplih in vlažnih letih, v

!

!

agro.info.si@bayer.com

opravimo v fazi 4–8 listov, z odmerkom

kratkem času povzroči veliko škodo, zato 		

• Calypso® SC 480 se meša s fungicidi

opazimo napad škodljivcev (predvsem uši).

0,7 L/ha, spomladi pa z 0,8 L/ha.

priporočamo tretiranje takoj, ko število 				

kot so Antracol® WG 70, Antracol® Combi,

• Zaradi OD formulacije se pripravek dobro 		

• Kadar v jesenskem času pričakujemo zelo

doseže prag škodljivosti.

Infinito®.

razporedi po površini rastline in se hitreje 		

Bayer CropScience SI

intezivno rast oljne ogrščice, lahko

• Pripravek je nevaren za čebele! S pripravkom

• Ostanki pripravka na rastlinah niso nevarni

vpije v rastlino, kjer se sistemično razporeja.

uporabimo 1 L/ha.

ne smemo tretirati v času cvetenja gojenih

čebelam (kljub temu pa ga moramo v času

• Sistemičnih insekticidov ne smemo 				

SMS AGRO na 3737

• Žita tretiramo največ 2-krat letno na

rastlin in podrasti. Zaradi zaščite čebel in

cvetenja uporabiti, ko so čebele v panjih).

uporabljati v času cvetenja gojenih rastlin ali

isti površini.

drugih žuželk opraševalcev, tretiramo najprej

• Sistemičnih insekticidov ne smemo 				
Delovanje

• Cenovno ugoden insekticid..
200 mL, 1 L
oljna ogrščica: 0,3 L/ha, žita: 0,3 L/ha,
koruza: 0,3 L/ha

• Pri oljni ogrščici deluje kot rastni regulator.

Prednosti

100 mL, 1 L

Pakiranje

oljna ogrščica: 1,5 L/ha, žita: 0,5–1,5L/ha,
sončnice: 1,5 L/ha

Odmerek
Formulacija

EC − koncentrat za emulzijo

Aktivna učinkovina

deltametrin (25 g/L)
Kontaktno
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno

• Dolgotrajno delovanje proti številnim
Delovanje

3

EW − oljna emulzija v vodi
tebukonazol (250 g/L)
Kontaktno
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno

3
3
3
3

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

Sistemični insekticid za zatiranje
širokega spektra škodljivcev.

Sistemični fungicid za zatiranje
bolezni žit, oljne ogrščice,
vinske trte in sončnic.

Kontaktni insekticid za zatiranje
širokega spektra škodljivcev.

Krompir
Pripravki
Program varstva

Combi WP 62,8

WG

Kombinirani fungicid –
lokosistemik za zatiranje bolezni
na krompirju in vinski trti.

Kontaktni preventivni fungicid
za zatiranje bolezni na krompirju,
vinski trti, jablanah, hruškah,
paradižniku, kumarah, melonah,
lubenicah, tobaku in nageljnih.

Delovanje

Aktivna učinkovina
Formulacija

Kontaktno
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno

3

Delovanje

3

propineb (700 g/kg)
WG − močljiva zrnca

WG 41,5

Aktivna učinkovina
Formulacija

Kontaktno
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno

3
3
3
3

propineb (580 g/kg), cimoksanil (48 g/kg)
WP − močljivi prašek

Sistemični fungicid za zatiranje
krompirjeve plesni.

Delovanje

Aktivna učinkovina
Formulacija

Kontaktno
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno

3
3
3

propamokarb hidroklorid (625 g/L)
fluopikolid (62,5 g/L)
SC − koncentrirana suspenzija

Sistemični fungicid s širokim
spektrom preventivnega in
kurativnega delovanja.

Delovanje

Aktivna učinkovina
Formulacija

Kontaktno
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno

3
3
3
3

tebukonazol (125 g/L), protiokonazol (125 g/L)
EC − koncentrat za emulzijo

Herbicid za zatiranje enoletnih
ozko- in širokolistnih plevelov
v krompirju.

Delovanje

Aktivna učinkovina

Preko listov
Preko tal

3
3

flufenacet (240 g/kg), metribuzin (175 g/kg)

Selektivni herbicid za zatiranje
enoletnih širokolistnih in
nekaterih vrst ozkolistnih
plevelov v krompirju.

Delovanje

Aktivna učinkovina

Formulacija

WG − močljiva zrnca

Formulacija

Preko listov
Preko tal

3
3

metribuzin (600 g/L)
SC − koncentrirana suspenzija

Odmerek

krompir: 2,5 kg/ha

Odmerek

krompir: 2,5 kg/ha

Odmerek

krompir: 1,2–1,6 L/ha

Odmerek

oljna ogrščica: 1 L/ha

Odmerek

krompir: 2–2,5 kg/ha

Odmerek

0,75 L/ha pred vznikom ali
0,15 L/ha po vzniku krompirja

Pakiranje

20 g, 100 g, 1 kg

Pakiranje

25 g, 100 g, 1 kg

Pakiranje

1L

Pakiranje

1 L, 5 L

Pakiranje

100 g, 1 kg

Pakiranje

40 mL, 100 mL, 1 L

Prednosti

• Takojšnje in dolgotrajno delovanje.

Prednosti

• Takojšnje in dolgotrajno delovanje.

Prednosti

• Omogoča najboljše preventivno varstvo v 			

Prednosti

• Odlikuje ga odlično preventivno in kurativno 		

Prednosti

• Zatira vse enoletne plevele v krompirju,

Prednosti

• Možnost zatiranja plevelov pred ali po

• Odlična oprijemljivost in razporejanje po
površini rastlin.

• Deluje lokosistemično in kurativno ter
omogoča zanesljivo varstvo pred boleznimi.

• Širok spekter delovanja.

!

• Priporočamo ga za preventivna škropljenja. 			

krompir.

!

• Preprečuje okužbe gomoljev.

• Glede na izkušnje Antracol® Combi odlično
deluje tako pri nizkih temperaturah, kot

fungicidi, s čimer zmanjšamo možnost pojava

tudi pri višjih temperaturah.

• Uporaba pripravka je dovoljena samo ob
uporabi traktorske škropilnice.
• Na istem zemljišču ga lahko uporabimo
največ 4-krat v eni rastni sezoni, s
tretiranjem začnemo, ko se sklenejo vrste.

• Odporen na izpiranje z dežjem.
• Kratka karenca (7 dni). Idealen za zgodnji 			

Uporabljamo ga lahko skupaj s sistemičnimi 			
odpornosti parazitskih gliv nanje.

času bujne rasti krompirja.

• Zaradi kurativnega delovanja deluje tudi 		
1−2 dni po nastopu okužbe.
• Uporaba pripravka je dovoljena samo ob
uporabi traktorske škropilnice.
• Na istem zemljišču ga lahko uporabimo

!

• Priporočamo kombiniranje s pripravkom
Antracol® WG 70 proti črni pegavosti
krompirja.
• Nižje odmerke uporabimo v letih s slabšim
napadom krompirjeve plesni, v krajših 			
razmakih (5−7 dni), višje odmerke pa pri 		

v krompirju največ 4-krat v eni rastni sezoni,

daljših razmakih med škropljenji (7−10 dni).

s tretiranjem začnemo, ko se sklenejo vrste.

• Pri močnem napadu krompirjeve plesni 			
uporabimo odmerek v razmaku 5−7 dni.

delovanje.
• Pripomore k višjim in zdravim pridelkom (višja
profitabilnost v pridelavi).
• Odlično zatiranje ogrščične bele listne

tudi smolenec.
• Ni omejitev glede sort krompirja.
• Pripravka Plateen® WG 41,5 ni potrebno 			
mešati z drugimi herbicidi.

• Poraba vode naj bo med 100–400 L/ha.
• V ozimni oljni ogrščici se v eni rastni sezoni

!

• Uporabljamo ga samo pred vznikom
krompirja.

opravi največ 2 tretiranji. Prvo tretiranje se 		

• Za dobro delovanje potrebuje vlago.

opravi v jesenskem obdobju v razvojni fazi

• Po škropljenju ne obdelujte tal, da ne

razvoja listov (BBCH 14–19), drugo tretiranje
pa v spomladanskem času v razvojni fazi od

plevele v krompirju.
• Lahko ga uporabljamo po setvi pred in po 			
vzniku krompirja.

pegavosti (Pyrenopeziza brassicae).

!

vzniku krompirja.
• Zatira vse najpomembnejše širokolistne

prekinete aktivnega herbicidnega sloja.
• Osipavanje krompirja ter naknadno

začetka razvoja stranskih poganjkov

škropljenje s pripravkom Plateen® WG 41,5

(BBCH 21) do konca cvetenja (BBCH 69).

daje dobre rezultate.

!

• Pripravek se lahko uporablja samo ob
uporabi traktorske škropilnice ali pršilnika.
• Na zemljiščih, tretiranih s pripravkom 				
Sencor® SC 600, 4 mesece ne smemo 			
gojiti kapusnic, pese, solate, kumar, lubenic
in drugih rastlin.
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JESEN
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POMLAD
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Andrej Skrt
051 672 102

Ladislav Kerek
051 641 199

Anemari Ramšak
041 321 459

*
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65

Marko Frank
041 876 870

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.
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Na vaša vprašanja
odgovarjamo:
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* Ob presegu praga škodljivosti

pred škodljivci

varstvo

pred boleznimi

varstvo

41

*

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

9

Program varstva oljne ogrščice

* Ob presegu praga škodljivosti

pred pleveli

varstvo

pred boleznimi

varstvo

pred škodljivci

varstvo

Program varstva krompirja

79

69
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Gal Motore
040 475 199

65_67

81

79

Božana Stojić
070 866 514
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