Продуктов
Каталог
БЪЛГАРИЯ

Земеделска мрежа, осигуряваща
устойчив растеж за всички.
Без лимит, без граници.

2022

ДОБРЕ ДОШЛИ В UPL
UPL е глобален лидер в хранителните системи,
сега сред първите 5 компании за селскостопански
решения в световен мащаб.
Ние предлагаме интегрирано портфолио от
патентовани продукти за различни масови и
специализирани култури, сред които:
обеззаразители за семена, продукти за растителна
защита, биологични решения, торове и продукти за
съхранение на реколтираната продукция.

Изявен лидер, с богат опит

5

-ТА

по големина компания
за производство на
продукти за растителна
защита в света

Държави с търговски
представители

Оборот
от регистрирани
продукти за растителна защита

Успешни сливания
с други компании за 25 години

Получени патенти

Служители в света

Регистрации

Производствени
локации
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УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ, КЛИЕНТИ И ПРИЯТЕЛИ,
За нас е удоволствие да Ви представим продуктовия каталог на ЮПЛ България за
2022 година. Мисията на ЮПЛ е да създава и предлага качествени и иновативни
решения за растителна защита за едно по-успешно и печелившо съвременно
земеделие. Предлагаме Ви интегрирано портфолио от конвенционални и
биологични решения, за производство с по-висока добавена стойност, в
унисон със съвременните световни тенденции, за намалени остатъци и поздравословна храна на трапезата.
Нашата цел е да създадем земеделска мрежа, която осигурява свързаност
в земеделието и отключва нови нива на устойчив растеж – за фермери, за
дистрибутори, за клиенти и партньори и за общностите по всички краища на
света.
Нашият свят е свят без граници и ограничения. Не строго определена линейна
верига, а съвременна, гъвкава, високотехнологична мрежа от връзки и
взаимоотношения, който преминава традиционните граници и открива нови
конвенционални и дигитални възможности. Свят, където отношенията са полични, а решенията – по-персонализирани.
Нашият екип от висококвалифицирани специалисти е на Ваше разположение!
Можете да разчитате на нас за компетента консултация и персонално внимание!
Надявам се заедно да допринесем за едно по-добрo бъдеще и един по-добър свят!
Пожелаваме на българските земеделски стопани успешна 2022 година с продуктите
на ЮПЛ!
Благодарим Ви за доверието!

							
						

Антон Илиев

Управител на ЮПЛ България ЕООД
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ПОРТФОЛИО 2022
ХЕРБИЦИДИ

стр.

ДЕВРИНОЛ® 4 Ф

15

МИГОТО® НОВО!

КЛИОФАР® 600 СЛ

16

БИОСТИМУЛАТОРИ

КСАНАДУ®

18

АПЕТАЙЗЕР®

98

МИНСТРЕЛ 20 EK НОВО!

26

АРИ-АМИН С® НОВО!

100

МУСТАНГ ФОРТЕ НОВО!

28

БМ СТАРТ®

102

ПАНТЕРА 40 ЕК/РАНГО 40 ЕК

30

ВИВАФЛОР ПЛЮС® НОВО!

104

СЕЛЕКТ СУПЕР

32

МУЛТОЛЕО®

106

ФИНИ СГ НОВО!

34

РУУТ®

110

ФУНГИЦИДИ

стр.

СИАПТОН®
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ТОНИВИТ®

114
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ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА
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КАПТАН 80 ВГ
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РАНКОНА 15® МЕ

120

МИКРОТИОЛ НОВО!

50

ОПТИКС ДИСПЕРС НОВО!

54

РАНКОНА РОЯЛ®

122

ОПТИКС Р® НОВО!

56

СИГНАЛ 300® ЕС НОВО!

124

ПОЛИВЕРСУМ® НОВО!

58

ТРЕТИРАНЕ НА ПРОДУКЦИЯ

стр.

ПРОКСАНИЛ® СК
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ПРОПЛАНТ® 722 СЛ
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СИЛИТ® 544 СК

64

СПИРОКС®

66

СПИРОКС Д® НОВО!

68

ИНСЕКТИЦИДИ

стр.

®

®

®

®

®

ЕМИНЕНТ НОВО!
®

®

®

®

®

®

ДЕЛТАГРИ

®

74

КАРПОВИРУСИН® НОВО!

76

КУИКФОС®

80

СУМИЦИДИН®

82

ТАЛИЗМА® ЕК

84

ЦИТРИН МАКС®

86

АКАРИЦИДИ

стр.

АКРАМАЙТ® 480 СК НОВО!

БИОЦИДИ

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

стр.
94
стр.

АРГОС® НОВО!

26

АДЮВАНТИ

стр.

АКВАСКОУП® НОВО!

130

СИЛВЕТ®

131

ХИКС-ЧЕЙНДЖ®

135

ПОЧВЕН ОБЕЗЗАРАЗИТЕЛ

стр.

БАЗАМИД® Г

138

ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ/ АБСОРБЕНТ

стр.

ЗЕБА® НОВО!

140

88
стр.

ДИМИЛИН® 15 СК

90

ДИМИЛИН® 2 ГР

90

ДИМИЛИН® 2 ТБ

91
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ТЕХНОЛОГИЯ В ЖИТНИ КУЛТУРИ
РАНКОНА® 15
РАНКОНА® РОЯЛ
НОВО!

СИГНАЛ® 300

НОВО!

ЗЕБА®
НОВО!

АРИ-АМИН С®
ТОНИВИТ®

АПЕТАЙЗЕР®
СИАПТОН®

НОВО!

ФИНИ СГ®

НОВО!

МУСТАНГ ФОРТЕ®

КСАНАДУ®
ЦИТРИН МАКС®

ТАЛИЗМА®
СУМИЦИДИН®

КУИКФОС®

ЗОКСИС®
НОВО!

МИКРОТИОЛ®
НОВО!

ЕМИНЕНТ®

СИЛВЕТ®
НОВО!

АКВАСКОУП®

ТЕХНОЛОГИЯ В СЛЪНЧОГЛЕД
НОВО!

ЗЕБА®
МУЛТОЛЕО®
СИАПТОН®
МИГОТО®
СЕЛЕКТ СУПЕР/ЦЕНТУРИОН СУПЕР
ПАНТЕРА®*
СИЛВЕТ/СИЛВЕТ ГОЛД®
НОВО!
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АКВАСКОУП®

* Възможна е комбинация с противошироколистен
хербицид след тест за смесимост

ТЕХНОЛОГИЯ В ЦАРЕВИЦА
НОВО!

ЗЕБА®
НОВО!

АРИ-АМИН С®
ТОНИВИТ®

АПЕТАЙЗЕР®

РУУТ®

СИАПТОН®

МИГОТО®
МИНСТРЕЛ®

ЦИТРИН МАКС®
СИЛВЕТ®
НОВО!

АКВАСКОУП®

ТЕХНОЛОГИЯ В РАПИЦА
НОВО!

ЗЕБА®
НОВО!

АРИ-АМИН С®
ТОНИВИТ®
РУУТ®

НОВО!

ДЕВРИНОЛ®

МУЛТОЛЕО®
СИАПТОН®

МИГОТО®
КЛИОФАР®
СЕЛЕКТ СУПЕР®
ПАНТЕРА®
ЦИТРИН МАКС®
СУМИЦИДИН®

СИЛВЕТ®
НОВО!

АКВАСКОУП®
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ТЕХНОЛОГИЯ В ЛОЗЯ
Мана

НОВО!

НОВО!

ОПТИКС Р®

НОВО!

ПОЛИВЕРСУМ®

ОПТИКС ДИСПЕРС®

Брашнеста Мана
Черно гниене
Екскориоза

НОВО!

МИКРОТИОЛ®

СПИРОКС®
НОВО!

СПИРОКС®Д
НОВО!

ЕМИНЕНТ®

МИГОТО®

НОВО!

ВИВАФЛОР®

ЦИТРИН МАКС®
СУМИЦИДИН®
СИЛВЕТ®
НОВО!

АКВАСКОУП®

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ОВОЩНИ
НОВО!

МИКРОТИОЛ®

КАПТАН®
СИЛИТ®
НОВО!

ЕМИНЕНТ®
БМ СТАРТ®
СИАПТОН®

НОВО!

МИГОТО®

СУМИЦИДИН®
НОВО!

СИЛВЕТ®
НОВО!
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АКВАСКОУП®

КАРПОВИРУСИН®

ТЕХНОЛОГИЯ В КАРТОФИ
НОВО!

АРГОС®

ПРОКСАНИЛ®
БМ СТАРТ®
СИАПТОН®
НОВО!

МИГОТО®

ЦИТРИН МАКС®
СУМИЦИДИН®
СЕЛЕКТ СУПЕР®
СИЛВЕТ®
НОВО!

АКВАСКОУП®

ТЕХНОЛОГИЯ В ДОМАТИ
ПОЛИВЕРСУМ®

НОВО!

ПРОПЛАНТ®
ПРОКСАНИЛ®
ЗОКСИС®
КАПТАН®

КАПТАН®
НОВО!

ЕМИНЕНТ®

СИАПТОН®
НОВО!

БАЗАМИД®

МИГОТО®

ЦИТРИН МАКС®
ДЕЛТАГРИ/ДЕЛТАФАР®
СУМИЦИДИН®
АКРАМАЙТ®

ДЕВРИНОЛ®
СИЛВЕТ®
НОВО!

АКВАСКОУП®
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Растителна защита + Биостимулатори

ЕСТЕСТВЕНО
СВЪРЗАНИ

ЕСТЕСТВЕНО СВЪРЗАНИ РЕШЕНИЯ

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ
ProNutiva® е ексклузивна програма
на UPL, която включва биологични
решения (биоконтрол, биостимуланти
и биохранене) и конвенционални
продукти за растителна защита,
създадена, за да увеличи добивите и
да повиши печалбата на земеделските
производители.

С ProNutiva получавате 3 неща:
Повишено количество и качество
на продукцията за безкомпромисна
производителност
Оптимизиране на остатъчните
количества и резистентността
за стабилно и трайно производство
Подобряване на цялостното
здраве на растенията за
гарантирано спокойствие на
фермерите

ProNutiva добавя ново измерение към растениевъдството, използва
естествената връзка между всички елементи на производството.

Поникване

Управление на
резистентността

Подготвя и подобрява почвените условия
и осигурява покълване чрез защита и
подхранване на семената.

Ефективно управление на вредителите,
плевелите и болестите при всички култури в
сеитбообращението.

Управление
на стреса &
стимулиране
Подобряване жизнеността на растенията,
стимулиране на здравето и растежа им и
повишаване на производителността.

Управление на
остатъците

Минимизиране на остатъчните количества
химикали в продукцията. Предлагане на
екологични решения.

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ
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ДЕВРИНОЛ 4 Ф е селективен, системен почвен
хербицид за борба с широк кръг едногодишни
житни и някои широколистни плевели при фуражна
рапица, домати, пипер, тютюн, зеле, сливи,
лавандулов и шипков разсад.
ДЕВРИНОЛ 4 Ф блокира покълването на семената,
редуцира страничните корени и преустановява
растежа.

Активно
Вещество

Напропамид 450 г/л

Формулация

Суспензионен концентрат (СК)

Карантинен Срок

45 дни

Абсорбира се чрез корените и хипокотила
на плевелите. Житните плевели обикновено
загиват преди да са поникнали, а развитието на
широколистните се потиска и се проявява типично
удължаване на хипокотила. По-слабо чувствителните
от тях могат да поникнат, но при наличие на добра
почвена влага поглъщат от хербицида и по–късно
загиват.
КУЛТУРА

ПЛЕВЕЛИ

ДОЗА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Фуражна Рапица

300 – 350 мл/дка

Преди сеитба с плитко
инкорпориране

Тютюн/лехи

300 – 400 мл/дка

Преди сеитба с плитко
инкорпориране

Тютюн

400 мл/дка

Преди разсаждане

Сливи

400 мл/дка

Преди вегетацията с инкорпориране

400 мл/дка

Преди сеитба с плитко
инкорпориране

Лавандулов
разсад

400 мл/дка

След сеитба преди поникване на
културата

Зеле

400 – 500 мл/дка

Шипки/разсад

Едногодишни житни и някои
широколистни плевели

Домати и пипер
/безразсадни/

ХЕРБИЦИДИ

ДЕВРИНОЛ 4 Ф
®

Преди разсаждане
Преди сеитба с плитко
инкорпориране

*Количество работен разтвор 20–40 л/дка
*Да се третират в ранни фази на плевелите *Максимално 1 път за вегетационен период

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•

•

Селективен към регистрираните култури
Ранен контрол на проблемни житни и широколистни
плевели преди поникването им
Ефикасен контрол дори срещу проблемни
широколистни плевели като великденче, мак, бяла
куча лабода, полска незабравка, обикновен спореж,
пача трева и др.
Отлично смесване с други продукти за растителна
защита.
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ХЕРБИЦИДИ

КЛИОФАР 600 СЛ
®

КЛИОФАР 600 СЛ е системен селективен
вегетационен хербицид за борба с редица
едногодишни и многогодишни широколистни
плевели при производството на пшеница, ечемик,
ръж, овес, маслодайна рапица, царевица за зърно,
зеле, карфиол, лук, ряпа, захарно и кръмно цвекло.
КЛИОФАР 600 СЛ се абсорбира от листата, като се
придвижва системно до всички части на растението,
унищожавайки както централния корен, така и
кореновите издънки и спящите пъпки.

Активно
Вещество

Клопиралид - 600 г/л

Формулация

Разтворим концентрат
Пшеница, ечемик, овес, ръж, зеле,

Карантинен Срок

карфиол, лук, ряпа – няма. Захарно и
кръмно цвекло – 42 дни, царевица за
зърно – 90 дни, маслодайна рапица – 56
дни

Дози
на прилагане

Употреба
Фаза от развитието
на културата (BBCH)

продукт/дка
(мл)

Работен
разтвор
л/дка

Пшеница, ечемик,
овес, ръж

Видим първи брат – до поява на
флагов лист ВВСН 21-39

17

20 – 40

1

Захарно и кръмно
цвекло

Начални фази на развитие BBCH
11-33

25

15 – 40

1

Зеле, карфиол

След втори лист до преди образуване на глави BBCH 12-19

25

20 – 40

1

От трети до шести лист BBCH
13-16

17

20 – 40

1

Маслодайна рапица

След втори лист до десети лист
BBCH 12-19

25

20 – 40

1

Лук

След фаза камшиче до четвърти
лист BBCH 11‑14

25

15 – 40

1

Ряпа

След първа двойка листа до десети лист BBCH 12-19

25

20 – 40

1

Култура

Царевица за зърно

Плевели

Предпочитана
употреба в
ранни фази на
плевелите

*Работен разтвор 15–40 л/дка в зависимост от културата *Да се третират в ранни фази на плевелите

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•

•
•
•
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Максимален брой
приложения

Ефикасен срещу самосевки слънчоглед (включително и от
Clearfield Plus и Express устойчиви хибриди)
Отличен контрол на икономически важните едногодишни и
многогодишни широколистни плевели при голям брой култури
Активно вещество от синтетичен ауксинов тип, с механизъм
на действие различаващ, се от този на използваните в
момента хербициди на база Сулфонилуреи, гарантиращ висока
ефикасност
Системното действие гарантира отлична ефикасност върху
кореновата система
Дълъг прозорец за приложение при житни култури от фаза
братене до поява на флагов лист, осигурява контрол на
плевелите през цялата вегетация
Пълната селективност за културите дава възможност за
достигане на потенциала за добив

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
КЛИОФАР 600 СЛ се абсорбира от листата, като се
придвижва системно до всички части на растението,
унищожавайки както централния корен, така също
и кореновите издънки и спящите пъпки. Особено
чувствителни са плевелите от сем. Сложноцветни,
Картофови, Бобови и редица други плевели като:
•
Слънчоглед (Helianthus annus), самосевки, устойчиви
на сулфонилуреи и имидазолинони
•
Лепка (Galium aparine)
•
Лайка (Matricaria spp.)
•
Бутрак/Свиница (Xantium strumarium)
•
Паламида (Cirsium arvense)
•
Подрумче (Anthemis arvense)
•
Фасулче (Polygonum convulvulus)
•
Метличина (Centaurea cyanus)
•
Къклица (Agrostemma githago)
•
Млечок (Euphorbia cyparissias)
•
Спореж (Senecio vulgaris)
•
Глухарче (Taraxacum officinale)
•
Пача трева (Polygonum aviculare)
•
Колендро (Biflora radians)
•
Кострец (Sonchus spp.)
•
Галинзога (Galinsoga parviflora)

ХЕРБИЦИДИ

КЛИОФАР 600 СЛ е синтетичен ауксин, който унищожава плевелите, като блокира нарастването на клетките в
меристемните тъкани. Абсорбирането на активното вещество през листната маса предизвиква спиране на растежа
на засегнатите плевели, които вече не са конкуренция за отглежданата култура, и ги унищожава до няколко седмици.
Видимите признаци от хербицидното действие са хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на
засегнатите плевели.
Плевелите са най-чувствителни в ранни етапи от развитието си. Благоприятните климатични условия, оптимална
температура и влагозапасеност ускоряват действието на хербицида.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
•

Не се препоръчва третиране на култури, подложени на стрес вследствие на мраз, засушавания или
наводнения, големи температурни амплитуди

•

Има най-добър ефект, когато плевелите се третират в периодите на активен растеж и оптималната им фаза втори лист

•

Най-добър ефект срещу паламида във фаза розетка

•

Препоръчваме работен разтвор 15–40 л/дка в зависимост от вида на културата и етапа на развитие. В
комбинация със СИЛВЕТ работният разтвор може да се намали с до 40 %

•

Да се ограничи отвяването на продукта при третиране във ветровито време и попадането му върху
чувствителни култури

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В
СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ
При пропадане на култура, третирана с КЛИОФАР 600 СЛ, да се направи дълбока обработка на почвата, с цел
заораване на растителните и плевелни остатъци, третирани с продукта. На площи, третирани с продукта, да не се
засяват/засаждат култури, при които не е разрешена употребата на Клопиралид за период от 125 дни. Повторно
засяти култури в рамките на 125 дни след приложението на продукта да не се третират с продукти, съдържащи
клопиралид. КЛИОФАР 600 СЛ е смесим с регистрираните продукти за растителна защита, но поради различната
твърдост и реакция на водата препоръчваме да се направи тест за смесимост и поносимост от растенията.
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ХЕРБИЦИДИ

КСАНАДУ®
КСАНАДУ е нов двукомпонетен, системен, вегетационен
хербицид за контрол на широколистни плевели при
зърнено-житни култури като пшеница, ечемик, овес, ръж и
тритикале.
КСАНАДУ контролира важни
широколистни плевели в житните култури като
бръшлянолистно великденче, персийско великденче,
лепка, лайка, врабчови чревца, червена мъртва коприва,
овчарска торбичка, лечебен росопас, мак и др.

Активно
Вещество

Бенсулфурон-метил - 500 г/кг
Метсулфурон-метил 40 г/кг

Формулация

Вододиспергируеми гранули
(ВГ)

ПЛЕВЕЛИ

ДОЗА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Едногодишни
широколистни
плевели

10 г/дка

ВВСН 13-39 (от трети лист до фаза
напълно разтворен флагов лист)

Пшеница
Ечемик
Овес
Ръж
Тритикале
*Количество работен разтвор 20–40 л/дка
*Максимално 1 път за вегетационне период

Бенсулфурон-метил и метсулфурон-метил са активни
вещества от групата на сулфонилуреите. Засягат
чувствителните плевели, като инхибират ензима
ацетолактат синтаза (ALS), включени в синтеза на
аминокиселини с разклонени верги (изолеуцин, леоцин,
валин). Инхибирането на ALS води до прекъсване на
клетъчното делене и растежните процеси в растенията.
Визуално симптомите като хлороза, обезцветяване
и деформация на листата при засегнатите плевели

се появяват няколко дни след третиране, а некроза и
загиване - 10-25 дни след това при оптимални условия.
През това време чуствителните плевели не поемат вода
и хранителни вещества от почвата и не са конкуренти
за културите.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
•
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Нова високоефективна комбинация на активни вещества,
без аналог в България
Широк спектър на действие
Синергично и допълващо действие на активните вещества
срещу проблемни широколистни плевели
Широк прозорец на приложение при житните култури – от
фаза трети лист до фаза напълно разтворен флагов лист
(BBCH 13-39)
Отлично действие срещу проблемни плевели като видове
великденче, лепка, лайка и др.
Пълна селективност към житните култури
Отлично смесване с други пестициди

Контрол на великденче

Контрола

ХЕРБИЦИДИ

ЕФИКАСНОСТ НА КСАНАДУ ПРЕЗ 2020 И 2021
ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ

КСАНАДУ 10 г/дка

22 дни след третиране, Велико Търново, България

Контрол на великденче

Нетретирана
контрола
24
дни след третиране,
Варна, България

КСАНАДУ 10 г/дка

Контрол на великденче

Нетретирана контрола

КСАНАДУ 10 г/дка

Aминопиралид и
флорасулам

22 дни след третиране, с. Балван, България
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ХЕРБИЦИДИ

Лепка

Нетретирана контрола

КСАНАДУ 10 г/дка

22 дни след третиране, с. Балван, България

Контрол на глушина

Нетретирана контрола

КСАНАДУ 10 г/дка

22 дни след третиране, с. Балван, България

Контрол на здравец

Нетретирана контрола
Дата на третиране: 19 Март 2020
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КСАНАДУ 10 г/дка

ХЕРБИЦИДИ

Контрол на мъртва коприва

Нетретирана контрола

аминопиралид и
флорасулам

КСАНАДУ 10 г/дка

22 дни след третиране, с. Балван, България

Нетретирана контрола

флорасулам +
тритосулфурон

КСАНАДУ 10 г/дка

21 дни след третиране, Монтана, България

Лайка

КСАНАДУ 10 г/дка

аминопиралид и
флорасулам

22 дни след третиране, с. Балван, България
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ХЕРБИЦИДИ

Контрол на теменуга

аминопиралид и флорасулам
в регистрираната доза

КСАНАДУ 10 г/дка

22 дни след третиране, с. Балван, България

Контрол на силно прераснала лепка

КСАНАДУ 10 г/дка,
25 дни след третиране

Флорасулам +
минопиралид
25 дни след третиране, с. Горски Извор, Хасково, България

Контрол на синап

КСАНАДУ 10 г/дка

22

21 дни след третиране, Монтана, България

Нетретирана контрола

КСАНАДУ 10 г/дка

Трицветна теменуга

КСАНАДУ 10 г/дка

КСАНАДУ 10 г/дка

ХЕРБИЦИДИ

Контрол на трицветна теменуга и подрумче

24 дни след третиране, Варна, България

Контрол на овчарска торбичка

Нетретирана
контрола

КСАНАДУ 10 г/дка

21 дни след третиране Монтана, България
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ХЕРБИЦИДИ

Обобщени резултати от изведените опити от независими организации в България
през 2020 и 2021 година
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КСАНАДУ успешно контролира едногодишни широколистни плевели в житните култури, сред които най-важните са:
•
•
•
•
•
•
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Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia)
Персийско великденче (Veronica pérsica) и др.
Лепка (Galium aparine)
Лайка (Matricaria recutita)
Полска незабравка (Myosotis arvensis)
Врабчови чревца (Stellaria media)

•
•
•
•
•
•

Червена мъртва коприва (Lamium purpureum)
Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
Полски синап (Sinapis arvensis)
Лечебен росопас (Fumaria officinalis)
Мак (Papaver rhoeas)
и много други

ХЕРБИЦИДИ
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ХЕРБИЦИДИ

МИНСТРЕЛ® 20 ЕК НОВО!
МИНСТРЕЛ 20 ЕК е селективен, системен,
вегетационен хербицид, за контрол на едногодишни
и многогодишни широколистни плевели при
царевица, пшеница (обикновена и твърда), ечемик,
ръж, тритикале и овес. Приложен листно, при
поникнали плевели, се поема от листата и по
проводящата тъкан се разнася по цялото растение.
Транслоцира се предимно в листата и частично в
корените.

Активно
Вещество

Флуроксипир – 200 г/л

Формулация

Емулсионен концентрат (ЕК)

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Активното вещество флуроксипир е синтетичен ауксин. Той блокира растежа и деленето на клетките.
В резултат на това, младите части на чувствителните плевели 2-3 дни след третиране престават да
нарастват, плевелите се изкривяват характерно, стават хлоротични и до няколко седмици загиват.

ЕФИКАСНОСТ
МИНСТРЕЛ 20 ЕК конторлира редица упорити широколистни плевели, като:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

поветица (Convolvulus arvensis)
лепка (Galium aparine)
видовете мъртва коприва (Lamium amplexicaule), (L. purpureum)
незабравка (Myosotis arvensis)
фасулче (Polygonum convolvulus)
видове пипериче (Persicaria spp.)
врабчови чревца (Stellaria media)
попова лъжичка (Thlaspi arvense)
теменуга (Viola arvensis)
арабидопсис (Arabidopsis thaliana)
кръстец (Senecio vulgaris)
овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
татул (Datura stramonium)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

тученица (Portulaca oleracea)
черно куче грозде (Solanum nigrum)
просфорник (Abutilon theophrasti)
слънчоглед (Helianthus annuus)
росопас (Fumaria officinalis)
глушина (Vicia sativa)
звездица (Stellaria media)
бутрак (Bidens tripartite)
бъзовлек (G. ladanum)
незабравка (Myosotis arvensis)
тлъстига (Portulaca olearaceae)
глушина (Vicia spp.)
и др.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
• Системно действие
• Висока ефикасност и широк спектър на действи
•	Отличен контрол на кореновоиздънкови плевели - поветица,
коприва, къпина и др.
•	Отличен действие върху широколистни плевели, включително
трудни за контрол видове – лепка, ефемерни видове и др.
• Контрол на самосевки от технологични слънчоглед и рапица
•	Селективен към житните култури, без ограничение за следващи
култури в сеитбооборота
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Култура

Плевели

Момент на приложение
Фаза от развитието на културите

Доза (мл/дка)

BBCH 13-16
Царевица
Зимни и пролетни зърнено-житни
култури:
Пшеница (вкл и твърда), ечемик,
ръж, овес и тритикале

ХЕРБИЦИДИ

КАРАНТИНЕН СРОК И СМЕСИМОСТ

(От 3-ти до 6-ти лист на културата)
Шириколистни
плевели

75-100
ВВСН 13-39

мл/дка

(След 3-ти лист до поява на флагов лист
на културите)
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ХЕРБИЦИДИ

МУСТАНГ ФОРТЕ® НОВО!
МУСТАНГ ФОРТЕ е системен хербицид за употреба
след поникване на зърнено-житни култури за
контрол на широколистни плевели. Комбиниран
хербицид , в състава на който има три активни
вещества взаимно допълващи се като ефикасност
срещу плевелите.

2,4-Д -180 г/л
Активно
Вещество

Аминопиралид – 10 г/л
Флорасулам - 5 г/л

Формулация

Суспо-емулсия (СЕ)

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Флорасуламът принадлежи към групата на триазолпиримидин сулфонамидите и е инхибитор на АLS.
2,4 Д принадлежи на групата на феноксиалкалоидните киселини. Акумулира се в меристемната тъкан на
котиледоните и корените, където проявява действието си.
Аминопиралидът принадлежи на групата на пиридин-карбоксилните киселини и нарушава действието на
хормоните на растежа.
Развитието на третираните плевели се прекъсва и следва бързо загиване.

ЕФИКАСНОСТ

МУСТАНГ ФОРТЕ конторлира редица упорити плевели, като:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

лепка (Gallium aparine)
див мак (Papaver rhoeas)
полски синап (Sinapis arvensis)
същинска лайка (Matricaria chamomilla)
врабчови чревца (Stellaria media)
овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
полско подрумче (Anthemis arvensis)
летен горицвет (Adonis aestivalis)
паламида (Cirsium arvense)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

бяла куча лобода (Chenopodium album)
видове пипериче (Polygonum spp.)
лобода (Chenopodium)
млечок (Sonchus arvensis)
тученица (Portulaca oleracea)
черно куче грозде (Solanum nigrum)
бутрак (Bidens tripartite)
видове поветица (Convolvulus spp.)
бодлив кострец (Sonchus asper)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА:

При твърда и мека пшеница, ечемик, тритикале, ръж и спелта за контрол на широколистни плевели в доза 50 мл
продукт/дка, приложена с 10-40л/дка количество вода.
Момент за приложение: ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат - вторият възел е най-малко на 2 см
над първия възел).
Максимален брой приложения на година: 1.

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА:

МУСТАНГ ФОРТЕ съдържа три активни вещества (2,4-Д, аминопиралид и флорасулам), които имат различен
механизъм на действие, поради което риска от развитие на резистентност у плевелите към продукта е ограничен.
Аминопиралидът и 2,4-Д, принадлежат към група 4 съгласно HRAC - риска от развитие на резистентност е нисък.
Флорасуламът принадлежи към група 2 съгласно HRAC.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:

28

•	3 активни вещества за по-висока ефикасност и контрол на
резистентността
• Системно действие
•	Надежден контрол на широк спектър от широколистни плевели
включително лепка и паламида
• Контрол на самосевки от технологични слънчоглед и рапица
• Пълна селективност към културата
•	Бърз инициален ефект и сигурно действие дори при екстремни
условия

плевелите спират да растат няколко часа след третирането
деформации на листата и стъблата
хлороза (пожълтяване)
загиване на плевели

ХЕРБИЦИДИ

ЕФЕКТ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ С МУСТАНГ ФОРТЕ

СИСТЕМНОТО ДЕЙСТВИЕ НА МУСТАНГ ФОРТЕ

поемане от листата на плевелите
бързо придвижване до всички части на плевелите,
дори и тези, които не са били в контакт с продукта

48 часа активните вещества се придвижват в
плевелите
Придвижване към млади растящи листа
Придвижване към стари листа
Придвижване към корените
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ХЕРБИЦИДИ

ПАНТЕРА /РАНГО 40 ЕК
®

®

ПАНТЕРА/РАНГО е селективен системен вегетационен
хербицид за борба срещу едногодишни и
многогодишни житни плевели при широколистни
земеделски култури. Притежава изключителна
ефективност и пълен контрол над самосевките от
житни култури. В сравнение с други противожитни
хербициди, Пантера /Ранго има много попродължително действие и задържа прорастването
на многогодишни житни плевели от ризоми или
коренища до 60 дни след приложение.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ПАНТЕРА/РАНГО много бързо се
абсорбира от листата на житните плевели
и се придвижва и акумулира в младите
растящи части на корените, ризомите
или коренищата, вследствие на което те
загиват. Първите симптоми на хлороза,
антоцианово оцветяване и завяхване
се появяват 5-10 дни след третиране
върху най-младите листа на плевелите
или самосевките. Пълното загиване на
многогодишните плевели настъпва на 1421 ден след приложението.

ГЪВКАВОСТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕТО

ПАНТЕРА/РАНГО има широк прозорец на
приложение срещу плевелите, което дава
гъвкавост във времето за по-ефективно
управление на стопанството при
натовареност. Срещу някои плевели като
балур, ПАНТЕРА/РАНГО показва отлична
ефикасност, дори при височина на
балура до един метър.

Активно
Вещество

Квизалофоп-П-тефурил 40 г/л

Формулация

Емулсионен концентрат (ЕК)

РЕГИСТРАЦИЯ
•

•

•

•

Зимна маслодайна рапица (ВВСН 10-57 напълно оформени котиледони – видимо оформени единични цветни пъпки, но още
затворени) – срещу едногодишни житни
плевели и самосевки от житни култури
(пшеница и ечемик) – 80 мл/дка.
Слънчоглед (ВВСН 12-57 първа двойка листа – бутонът е ясно отделен от най-горните
листа) – срещу едногодишни и многогодишни житни плевели – 150-175 мл/дка.
Захарно цвекло (ВВСН 12-45 първи чифт
листа – пълно покриване на повърхността
от листата) – срещу едногодишни и многогодишни житни плевели – 150-225 мл/дка.
Соя (ВВСН 12-49 разтворен трилистник на
втори възел – жътвените вегетативни растителни части са достигнали окончателните
си размери)- срещу едногодишни и многогодишни житни плевели – 150 мл/дка.

Карантинен срок за всички култури – 60 дни
*Прилага се във фаза 1-3 лист на самосевките и
3-5 лист на едногодишните плевели, 15-20 см на многогдишните в т.ч. балур от коренища.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Пълен контрол на самосевки от житни в рапица през есента
Висока ефективност срещу всички житни плевели при
слънчоглед
Бързото абсорбиране на хербицида го прави практически
независим от валежи
Гъвкавост на приложението
Дълго последействие срещу плевелите до 60 дни
Отлична ефикасност срещу прераснал балур до 90–100 см
Ефективен контрол срещу вторичен растеж на многогодишните
плевели от подземните части (ризоми или коренища)
Икономически изгоден

ПАНТЕРА/РАНГО в почвата се разгражда бързо на нехербицидни метаболити и 60 дни след внасяне не
оказва влияние на следващите култури в сеитбообръщението. ПАНТЕРА/РАНГО е смесим с повечето
от употребяваните в практиката пестициди и листни торове, но поради голямото им разнообразие се
препоръчва да се направи тест за съвместимост на продуктите.

ХЕРБИЦИДИ

КАРАНТИНЕН СРОК И СМЕСИМОСТ

ЧУСТВИТЕЛНОСТ НА ПЛЕВЕЛИТЕ (ФАЗИ И ДОЗИ)
Плевел

Фаза (ВВСН)

Доза (мл/дка)

Самосевки от житни

11 – 31

50 – 100

Лисича опашка

12 – 31

75 – 125

Ветрушка

12 – 31

125 – 175

Див овес (видове)

12 – 31

75 – 125

Овсига

12 – 31

125 – 175

Троскот

14 – 29

225

Кръвно просо

12 – 31

100 – 150

Кокоше просо

12 – 31

75 – 125

Диво просо

12 – 31

125 – 175

Едногодишен райграс

12 – 29

125 – 175

Многогодишен райграс

14 – 31

125 – 175

Пирей

14 – 31

175 – 225

Кощрява (видове)

12 – 31

125 – 175

Балур от семе и коренища

14 – 31

125 – 175

ПАНТЕРА/РАНГО 40 ЕК следва да се прилага съгласно разрешените дози в регистрираните култури.
Оптимално количество на работния разтвор15-20 литра на дка.
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СЕЛЕКТ СУПЕР®
Селективен вегетационен противожитен
хербицид с широк спектър на действие
срещу едногодишни и многогодишни
житни плевели. Селективен при голям брой
широколистни култури, сред които рапица,
слънчолед, бобови, картофи и захарно
цвекло.

Активно
Вещество

Клетодим 120 г/л

Формулация

Емулсионен концентрат (ЕК)

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Клетодим инхибира дейността на меристемата
като прекъсва биосинтеза на липидите. Липидите
са важна съставна част на клетъчната мембрана.
В чувствителните плевели този хербицид
свързва ензима Ацетил CоA карбоксилаза, който е
необходим за биосинтеза на липидите. Хербицидът
се придвижва и се натрупва в меристемните
области.
Основни симптоми при житните плевели са:
•
спиране на растежа до седем дни от
третирането
•
тъканите на растението в точките на
нарастване бавно покафеняват и загниват
•
новите листа пожълтяват
•
при загиването старите листа променят цвета
си към оранжев, червен и пурпурен

Първият лист загива поради
действието на клетодим в
меристемните области. Той
покафенява и може лесно да
се отдели с подръпване от
растението, както се вижда
на картинката. Това показва,
че третирането е ефективно,
дори и другите листа да
остават зелени за известно
време.

Системно действие върху многогодишни житни плевели

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
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Най-широк спектър на действие срещу едногодишни
житни плевели
Най-добрият вегетационен противожитен хербицид с
уникална ефективност срещу едногодишна метлица
Най-ефикасен срещу проблемни плевели (лисича
опашка, райграс, кокоше просо, овсига), включително
устойчиви на FOP-хербициди;

Прилагайте продукта вегетационно върху плевелите в оптималния им стадий на растеж, преди да
бъдат покрити от културата:
•

едногодишни житни плевели - от 3-ти лист до средата на братене (2-ри брат)

•

многогодишни житни плевели - при 15-20 см височина, за да има достатъчна листна повърхност

Продуктът действа само върху плевели, които са поникнали по време на третирането. Допуска се само
едно третиране на култура годишно.

ПРЕПОРЪКИ ЗА МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ
КЛЕТОДИМ

ПЛЕВЕЛИ

Видове
Всички едногодишни житни
Житни самосевки
Пирей, троскот, балур – от
семе и коренища
Етап на развитие
Минимум 3 листа
Достатъчна листна повърхност
Активно растящи плевели

•
•
•
•
•
•

1.

а) едногодишни: оптимален
етап 3 листа, начало на братене
б) многогодишни: 15-20 см
височина

•
•
•

ПРОДУКТ

Третирайте с точната доза
в точния момент според
етикета
Еднократно приложение
без смесване с други
продукти за оптимална
ефективност
Използвайте в смес само с
физически и биологически
съвместими продукти

2.

Доза: 9,6-12 г а.в./дка едногодишни житни плевели
Доза: 19-30 г а.в./дка многогодишни житни плевели

РЕГИСТРАЦИЯ
Култура
Слънчоглед
Рапица
Нахут
Картофи
Фасул

Срещу житни
плевели по време
на вегетация

Доза мл/
дка

Едногодишни

80

Многогодишни

160

Едногодишни

80

Многогодишни

160

Едногодишни

100

Едногодишни

80

Многогодишни

160

Едногодишни

80

Грах, фуражен грах, *Едногодишни
бакла, лупина
Многогодишни

100

Моркови,
пащърнак,
целина, хрян

*Едногодишни

100

Многогодишни

200

Фъстъци

Едногодишни

100

Едногодишни

80

Многогодишни

160

Захарно цвекло

100

*До края на братене на плевелите
Максимално едно приложение за вегетационен сезон

Карантинен
срок (дни)
100
120
до BBCH 49
60
30
до BBCH 49

40
60
60

ХЕРБИЦИДИ

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО

КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ

•
•
•
•
•
•

Добри условия за пръскане
65% или по-висока относителна влажност
Температура над 8⁰С, но под
25⁰С
Не третирайте при стрес от
минусови температури или
преовлажняване
Устойчив на дъжд – дъжд,
паднал един час след третиране, не влияе негативно
Обем на разтвора не
по-малко от 20 л/дка за
добро покритие

3.

Условия за растеж: добри
условия за растеж

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ФАЗА ОТ РАЗВИТИЕТО НА
КУЛТУРИТЕ
Фасул – BBCH 12-19 [2 развити листа (първа листна двойка
е разтворена) – 9 или повече листа (2 развити листа, 7 или
повече трилистници)]
Слънчоглед – BBCH 12-19 [два листа (първа двойка листа)
– девет и повече листа]
Захарно цвекло – BBCH 12-33 [разлистени два листа (първи чифт листа) – листата покриват 30% от повърхността]
Картофи – BBCH 12-33 [разтваряне на вторите листа на
главното стъбло (>4 см) – 30% от растенията в редовете се
допират]
Рапица – BBCH 12-32 (разтворен втори лист – видимо нарастване на второ междувъзлие)
Моркови, пащърнак, целина и хрян – BBCH 12-45 (разтворен втори същински лист – 50% от очаквания диаметър
на корена е достигнат)
Грах, фуражен грах, бакла и лупина – BBCH 12-39 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват две мустачета – 9 или повече удължени междувъзлия) – при грах; до
фаза BBCH 49 на лупина
Фъстъци – BBCH 12-33
Нахут – до BBCH 49
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ФИНИ® СГ НОВО!
ФИНИ СГ е високоефективен хербицид в много ниски
дози за контролиране на голям брой широколистни
плевели (включително устойчивите на 2,4-Д) и
частичен контрол на ветрушка, приложен преди
или след поникване на плевелите в пшеницата
и ечемика. Може да се използва и при зимно
тритикале, пролетен ечемик и овес. Най –
подходящата фаза за третиране на плевелите е
2 – 4 лист и фаза розетка за паламида.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Действа чрез инхибиране на ензима
ацетолактат синтаза (ALS).
Абсорбира се предимно от листата и
до съвсем малка степен от корените,
след което се предава от анионния
и катионния сок. В чувствителните
растения деленето на клетките се спира
за часове след прилагането на продукта,
което предизвиква спиране на растежа
на листата и корените. Значително се
намалява поемането на вода и хранителни
вещества от засегнатите плевели.
Видимият ефект се появява след 5-10 дни,
а пълното загиване на плевелите отнема
15 – 25 дни. Типичните симптоми са
забавяне на растежа, хлороза, загиване на
вегетационните пъпки, некроза.

Активно
Вещество

Метсулфурон-метил 200 г/кг

Формулация

Гранули, разтворими във вода

ЕФИКАСНОСТ

Ефикасността на ФИНИ СГ е независима
от температурните условия. Третирането
може да се извърши при температура на
въздуха над +5°С. ФИНИ СГ прониква бързо в
растителните тъкани, което го прави устойчив
на отмиване от дъжд паднал 2 часа след
третирането.
Чувствителни плевели към ФИНИ СГ са
Лайка, Лепка, Бударица, Звездица, Колендро,
Коприва, Лобода, Мак, Маргаритка, Млечок,
Мъртва коприва, Овчарска торбичка, Огнивче,
Паламида, Пача трева, Пипериче, Подрумче,
Попова лъжичка, Синап, Синя метличина,
Трицветна теменуга, Фасулче, Щир, Врабчови
чревца, Великденче, Киселец, Червена мъртва
коприва и др.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В
СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ
В случай на пропадане на посева, не засявайте в рамките на 3 месеца след приложението на продукта
други култури, с изключение на пшеница, ечемик, овес и тритикале след дълбока оран.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•

34

Системно действие
Висока ефикасност и широк спектър на действие
Селективен към житните култури
Ниска доза на приложение

Култура

Пшеница, ечемик,
овес, тритикале

Дози на прилагане

Плевели

Момент на приложение
Фаза от развитието на културите

Едногодишни

BBCH 13-39

широколистни

От 3-ти листи до флагов лист

Г продукт/
дка

Работен разтвор л/
дка

3

20-40

ХЕРБИЦИДИ

Употреба

плевели
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ФУНГИЦИДИ

ЕМИНЕНТ

®

НОВО!

ЕМИНЕНТ е системен фунгицид на основата
на тетраконазол, активно вещество с висока
ефективност и широк спектър на действие.
ЕМИНЕНТ позволява максимална защита с найширока гъвкавост при използване както при
превантивно, така и при лечебно третиране.
Той може да се прилага в различните етапи на
културата, самостоятелно или смесен с други
продукти, в зависимост от приетата програма за
третиране.

Активно
вещество

Тетраконазол 125 г/л

Формулация

МЕ (МИКРОЕМУЛСИЯ)

ФОРМУЛАЦИЯ
§
§
§
§

Бързо проникване и абсорбиране през кутикулата
Системно действие
Равномерно разпределение в растителните тъкани
Бързо преразпределение и равномерно покритие на третираната повърхност

Микроемулсиите са термодинамично стабилни
системи на водна основа, съдържащи неразтворим
във вода компонент. Това означава, че в рамките на
даден набор от условия маслената фаза е стабилна и
никога няма да се отдели.

Установено е също, че те са по-малко склонни
към несъвместимост при резервоарни смеси. Тази
формулация обикновено е лишена от проблеми
с фитотоксичността, наблюдавани при някои ЕК
формулации.

В допълнение, микроемулсиите са съставени от
изключително малки частици (подобни на мицели),
които могат да бъдат с размер до 0,01 микрона. Това
прави разредения продукт прозрачен, тъй като
разсейването на светлината е намалено. За сравнение,
повечето груби емулсии могат да имат среден размер
на частиците от порядъка на 1 до 5 микрона - до 500
пъти по- големи. ME формулациите обикновено се
смесват лесно и изискват минимално разбъркване, за
да поддържат разтвора хомогенен.

ТЕТРАКОНАЗОЛ 125 Г/Л
Тетраконазолът има най- добрия баланс сред … фунгицидната активност е отлична, осигурявайки
триазолите между разтворимост във вода и липидна подобрена системна защита на културите:
разтворимост...

РАЗТВОРИМОСТ ВЪВ ВОДА

è Системно действие

дифеноконазол

15

пропиконазол

è Равномерно разпределение в растителните тъкани

100

епоксиконазол

è Бързо преразпределение и равномерно покритие на
третираната повърхност

6,63

тебуконазол

32

тетраконазол
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0
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ЛИПИДНА РАЗТВОРИМОСТ
дифеноконазол

4200

пропиконазол

5248

епоксиконазол

2754

тебуконазол

5000

тетраконазол

3400
0
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è Бързо проникване и абсорбиране през кутикулата

1000

2000

3000

4000

5000

6000 Kow

è БЪРЗО И ДЪЛГОТРАЙНО ДЕЙСТВИЕ

è ОТЛИЧНА ФОРМУЛАЦИЯ

Тетраконазол инхибира метаболитния път на
производство на ергостерол от гъбите. Това
причинява в клетката неизправност на мембраните,
водеща до смърт на гъбите.
Тетраконазол се прилага превантивно или с
лечебена цел.

ЕМИНЕНТ®

è ОТЛИЧНА СЕЛЕКТИВНОСТ
Не влияе върху
фитостеролната
биосинтеза

Не влияе върху
гиберелинната
биосинтеза

без опасност от
ФИТОТОКСИЧЕН
ЕФЕКТ

без опасност от
ЗАДЪРЖАНЕ НА
РАСТЕЖА

ФУНГИЦИДИ

МИКРОЕМУЛСИОНЕН КОНЦЕНТРАТ

Конкурентен продукт

Разтворените частици са 500 пъти по-малки от тези
на конкуренти формулации. Това води до по-добро
покритие на третираната повърхност, като по този
начин повишава ефикасността на продукта.

è НАДЕЖДНО РЕШЕНИЕ СРЕЩУ ШИРОК
СПЕКТЪР ОТ БОЛЕСТИ ПРИ МНОГО
КУЛТУРИ
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СМЕСИМОСТ НА ЕМИНЕНТ
Благодарение на микроемулсионната си формулация ЕМИНЕНТ е смесим с почти всички продукти
за растителна защита. Оптималната степен на разтворимост във вода на тетраконазолът допълва
способностите на продукта за смесване с други ПРЗ. ЕМИНЕНТ може да бъде използвам както
самостоятелно, така и в резервоарни смеси с други фунгициди. При силно нападение от болести ЮПЛ
препоръчва комбинирането на ЕМИНЕНТ със ЗОКСИС или МИКРОТИОЛ.

ЕМИНЕНТ + МИКРОТИОЛ (ТЕТРАКОНАЗОЛ + СЯРА)
Дългогодишното използване на триазоли при отглеждането на пшеница в Европа е довело до
поява на резистентни щамове на болестта Септория. Добавянето на сяра към триазола осигурява не
само сигурна борба със Септорията, а и ограничава възможността за поява и разпространение на
резистентността. Съчетанието на тетраконазол и сяра дава контактно и системно действие, което го
прави подходящо за приложение през цялата вегетация.
Освен фунгицидното си действие, приложението на сяра рано
напролет спомага и за по-доброто усвояване на азота от растенията.
Когато сярата е приложена в края на вегетацията, се наблюдава
повишение на съдържанието на протеин в зърното.
Предимства на комбинацията на азоксистробин и
тетраконазол:
è Конатактно и системно действие
è По-добро усвояване на азота от почвата
è Контрол на резистентността
è Висока устойчивост на отмиване
è Широк прозорец на приложение

ЕМИНЕНТ + ЗОКСИС (ТЕТРАКОНАЗОЛ + АЗОКСИСТРОБИН)
Комбинацията от тетраконазол и азоксистробин осигурява инхибиращо действие на
митохондриалното дишане при гъбички (ранно действие върху спори). Съдържанието на тетраконазол
осигурява лечебен ефект, инхибирайки метаболитен път, водещ до производството на гъбични
стероли, блокиращи след това реакцията на деметилиране на яностерола. Движи се чрез ксилема
(акропетално движение) и има системно и трансламинарно движение, напълно защитавайки новите
листа и прираст.
Предимствата на комбинацията на азоксистробин и тетраконазол:
Структурна формула:
è Бързо проникване в растителните тъкани
è Висока систематичност и продължително действие
N
N
è Отлична селективност към третираните култури
O
O
è Борбата със заболяванията се извършва по два различни
CN
CH3O
CO2CH3
механизма, това гарантира сигурна защита и висока доходност
è Осигурява контрол на широк спектър от болести,
Молекулна формула: C H N O
намалявайки риска от резистентност
è Силно изразен ефект на зеления лист и забавено стареене
на растителните клетки
è Подобрено използване на хранителните вещества и водата
22

Разрешени употреби на ЕМИНЕНТ в България:
•
•
•
•
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Пшеница
Ечемик
Лозя
Ябълки и круши

•
•
•
•

Праскови и нектарини
Ягоди
Зеленчукови култури
Рози и др.

17

3

5

ФУНГИЦИДИ
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ЗОКСИС® 250 СК/
НОРИОС® 250 СК
ЗОКСИС 250 СК е широкоспектърен фунгицид
с трансламинарно и системно действие за
контрол на голям брой гъбни патогени (мани,
брашнести мани, ръжди, сиво гниене и др.) при
зърнено-житни, бобови, зеленчукови култури и
ягоди.

Активно
вещество

Азоксистробин 250 г/л

Формулация

Суспензионен концентрат (СК)

Карантинен срок

Пшеница Тритикале Ечемик - 35 дни,Ориз - 28
дни, Домати,Патладжани, Пипер, Корнишони,
Краставици, Тиквички, Тикви, Дини, Пъпеши,
Ягоди – 3 дни, Лук, Лук шалот, Чесън, Артишок,
Моркови - 7 дни, Грах, Протеинов грах, Фасул,
Брюкселско зеле – 14 дни, Зелен фасул – 7 дни ,
Праз лук – 15 дни

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ЗОКСИС 250 СК е фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие за контрол на гъбни болести при
редица култури. Действа на чувствителните патогени и потиска покълването на спорите и придвижването на
зооспорите, нарастването на мицела и спороношението, като прекъсва енергийния обмен на електрони в
митохондриите и не позволява синтеза на АТФ в тялото на патогена. В растенията засилва фотосинтезата и забавя
стареенето на листата, като подпомага усвояването на хранителни вещества.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
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Широкоспектърен фунгицид, подходящ за употреба при
голям брой култури
Отлично контактно, предпазно и лечебно действие срещу
основни болести по културите като обикновени мани,
брашнести мани, алтернариози, сиво гниене, ръжди и др.
Поема се от листата и зелените части на растението и се
разпределя трансламинарно
Силно изразен ефект на зеления лист – стимулира
фотосинтезата и забавя стареенето на листата
По-ефективно се използва водата от растенията при
неблагоприятни условия
Подобрява способността на растенията да използват
ефективно хранителните вещества

ФУНГИЦИДИ

ПРЕПОРЪКИ ПРИ
УПОТРЕБА
Да се прилага не повече от 2 пъти за вегетационен
период, като следващите третирания да са с продукти
с различен механизъм на действие.
Да се спазват сроковете за приложение и
регистрираните дози.
Най–добри резултати се получават при превантивно
приложение – при благоприятни условия за развитие
на болестите или при поява на първи симтоми на
болестта.

СМЕСИМОСТ
ЗОКСИС 250 СК е съвместим с повечето използвани на
българския пазар продукти за растителна защита, като се
препоръчва предварително преди употребата му в смеси
да се направи проверка за съвместимост и поносимост
от растенията.

ПРОЗОРЕЦ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПШЕНИЦА

Окт

Ноем

Дек

Ян

Февр

Март

Април

Май

Юни

Юли

Септория (S. nodorum)
Жълта ръжда (P.,striformis)
Кафява ръжда(P.,striformis)

43

ФУНГИЦИДИ

РЕГИСТРАЦИЯ
Култура

Пшеница

Ечемик

Тритикале

Ориз

Домати,
Патладжани,
Пипер
(полско производство)

Домати,
Патладжани,
Пипер
(оранжерийно
производство)

Краставици,
Корнишони
(полско производство)

Болест

Приложение

Интервал
между
третиранията
(дни)

Брашнеста мана
(Blumeria graminis);
Жълта ръжда (Puccinia
striiformis)
Черна(стъблена) ръжда
(Puccinia graminis)
Кафява ръжда
(Puccinia recondita)
Листни петна
(Septoria tritici)
Хелминтоспориоза
(Helminthosporium
gramineum f. sp. triticirepentis)
Листен пригор
(Rhynchosporium secalis)

ВBCH 32-69
(вторият възел е най-малко на 2 см над първия
възел-край на цъфтеж)

10-14

80-100
мл/дка

20-40
л/дка

Брашнеста мана
(Erysiphe graminis f. sp.
hordei)
Кафява ръжда
(Puccinia hordei)
Листни петна
(Septoria tritici)
Листни пригор
(Rhynchosporium
secalis)
Мрежести петна
(Drechslera teres)

ВBCH 32-69
(вторият възел е най-малко
на 2 см над първия възел –
край на цъфтеж)

10-14

80-100
мл/дка

20-40
л/дка

35

Брашнеста мана
(Blumeria graminis);
Листни петна
(Septoria tritici)

ВBCH 32-69
(вторият възел е най-малко
на 2 см над първия възел –
край на цъфтеж)

10-14

80-100 мл/
дка

20-40
л/дка

35

Припламване (Чалгън)
(Pyricularia oryzae)
Хелминтоспориоза
(Helminthosporium/
Dreschlera/ Cochliobolus oryzae)

ВBCH 41-59 (ранна фаза на
вретенене: горната част на
стъблото леко удебелена –
край на на изметляването:
възела е на еднакво ниво с
ушичките на флаговия лист)

10-14

100
мл/дка

20-40
л/дка

28

80
л/дка

3

80
л/дка

3

80
л/дка

3

Мана
(Phytophthora infestans)
Кафяви листни петна
(Alternaria solani)
Листна плесен
(Cladosporium fulvum)
Брашнеста мана
(Oidium lycopersici)
Мана
(Phytophthora infestans)
Кафяви листни петна
(Alternaria solani)
Листна плесен
(Cladosporium fulvum)
Брашнеста мана
(Oidium lycopersici)
Брашнеста мана
(Erysiphe
cichoracearum)
Мана
(Pseudoperonospora
cubensis)
Черно стъблено
гниене
(Didymella bryoniae)
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ВBCH 10-85
(пълно разтваряне
на котиледоните – 50 %
от плодовете са с типичен
цвят на зреене)

ВBCH 10-85
(пълно разтваряне
на котиледоните – 50 %
от плодовете са с типичен
цвят на зреене)

ВBCH 10-85
(пълно разтваряне
на котиледоните – 50 %
от плодовете са с типичен
цвят на зреене)

7-10

Доза

Вода

70-80 мл/
дка

Карантинен
срок
(дни)

35

70
мл/дка

7-10

64-80 мл/
дка
64
мл/дка

7-10

70
мл/дка

5-7

70-80
мл/дка

7-10

70-80
мл/дка

Краставици
(оранжерийно
производство

Корнишони
(оранжерийно
производство)

Болест

Брашнеста мана
(Erysiphe
cichoracearum)
Мана
(Pseudoperonospora
cubensis)
Черно стъблено
гниене
(Didymella bryoniae)
Брашнеста мана
(Erysiphe
cichoracearum)
Мана
(Pseudoperonospora
cubensis)
Черно стъблено
гниене
(Didymella bryoniae)

Приложение

ВBCH 10-85
(пълно разтваряне
на котиледоните – 50 %
от плодовете са с типичен
цвят на зреене)

ВBCH 10-85
(пълно разтваряне
на котиледоните – 50 %
от плодовете са с типичен
цвят на зреене)

Доза

7-10

64
мл/дка

5-7

64-80 мл/
дка

7-10

64-80 мл/
дка

7-10

64
мл/дка

5-7

70-80 мл/
дка

7-10

70-80 мл/
дка

Вода

80
л/дка

80
л/дка

Моркови
(полско производство)

Черно гниене
(Alternaria dauci)
Брашнеста мана
(Erysiphe polygoni)

ВBCH 10-49
(котиледоните напълно
разтворени – край на
нарастване на корена)

10-14

80-100 мл/
дка

30-60

Грах
(полско производство)

Антракноза
(Colletotrichum pisi)
Сиво гниене
(Botrytis cinerea)
Ръжда
(Uromyces pisi)
Брашнеста мана
(Erysiphe pisi)
Дидимела / петносване (Didymela pisi)

ВBCH 10-69
(вижда се двойка обвивни
листа – край на цъфтеж)

10-14

80-100
мл/дка

60-80

Протеинов грах
(полско производство)

Антракноза
(Colletotrichum pisi)
Сиво гниене
(Botrytis cinerea)
Ръжда
(Uromyces pisi)
Брашнеста мана
(Erysiphe pisi)

ВBCH 10-69
(вижда се двойка обвивни
листа – край на цъфтеж)

10-14

80-100 мл/
дка

60-80

Ръжда
(Uromyces
appendiculatus)
Сиво гниене
(Botrytinia
fuckeliana)

ВBCH 10-69
(котиледоните са напълно
разтворени – край на цъфтеж)

10-14

80-100 мл/
дка

60-80

Зелен фасул
(полско производство)

л/дка

л/дка

л/дка

л/дка

Карантинен
срок
(дни)

3
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Култура

Интервал
между
третиранията
(дни)

3

7

14

14

7

45

ФУНГИЦИДИ

Култура

Болест

Приложение

Интервал
между
третиранията
(дни)

Фасул с шушулки
(полско производство)

Ръжда
(Uromyces
appendiculatus)
Сиво гниене
(Botrytinia fuckeliana)

ВBCH 10-69
(котиледоните са напълно
разтворени – край на
цъфтеж)

10-14

Тиквички
(полско производство)

Тиквички
(оранжерийно
производство)

Тикви,
Дини
(полско производство)

Тикви,
Дини
(оранжерийно
производство)

Пъпеши
(полско производство и
оранжерийно
производство)
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Мана
(Pseudoperonospora
cubensis)
Аскохитоза
(Черно стъблено
гниене по
тиквовите)
(Didymella bryoniae)
Мана
(Pseudoperonospora
cubensis)
Аскохитоза
(Черно стъблено
гниене по
тиквовите)
(Didymella bryoniae)
Брашнеста мана
(Erysiphe
cichoracearum,
Sphaerotheca
fuliginea)
Мана
(Pseudoperonospora
cubensis)
Аскохитоза
(Черно стъблено
гниене по
тиквовите)
(Didymella bryoniae)
Брашнеста мана
(Erysiphe
cichoracearum,
Sphaerotheca
fuliginea)
Мана
(Pseudoperonospora
cubensis)

ВBCH 10-79
(котиледоните са напълно
разтворени – девет и
повече плода с типична
форма и големина)

ВBCH 10-79
(котиледоните са напълно
разтворени – девет и
повече плода с типична
форма и големина)

ВBCH 10-85
(пълно разтваряне на
котиледоните – 50 % от
плодовете са с типичен
цвят на зреене)

ВBCH 10-85
(пълно разтваряне на
котиледоните – 50 % от
плодовете са с типичен цвят
на зреене)

Аскохитоза
(Черно стъблено гниене по тиквовите)
(Didymella bryoniae)
Брашнеста мана
(Erysiphe
cichoracearum,
Sphaerotheca
ВBCH 10-85
fuliginea)
(пълно разтваряне на
Мана
котиледоните – 50 % от
(Pseudoperonospora
плодовете са с типичен цвят
cubensis)
на зреене)
Аскохитоза
(Черно стъблено гниене по тиквовите)
(Didymella bryoniae)

Доза

Вода

80-100 мл/
дка

60-80
л/дка

Карантинен
срок
(дни)

14

70
мл/дка
7-10

80
70-80
мл/дка

л/дка

3

64
мл/дка
7-10

80
64-80
мл/дка

7-10

70
мл/дка

5-7

70-80 мл/
дка

7-10

70-80 мл/
дка

7-10

64
мл/дка

5-7

64-80 мл/
дка

7-10

64-80 мл/
дка

7-10

70 мл/дка

5-7

70-80 мл/
дка

7-10

70-80 мл/
дка

л/дка

80
л/дка

80
л/дка

80
л/дка

3

3

3

3

Ягоди
(полско производство)

Лук
(полско производство)

Лук шалот
(полско производство)

Праз лук
(полско производство)

Чесън
(полско производство)

Брюкселско зеле
(полско производство)

Артишок
(на открито)

Аспержи
(на открито)

Болест

Приложение

Брашнеста мана
(Podosphaera
aphanis)

ВBCH 10-85
(поява на първи лист – плодовете с типичен за сорта цвят)

7-10 дни

Мана
(Peronospora
destructor)
Ръжда
(Puccinia allii)
Пурпурни петна
(Alternaria porri)
Шийно гниене
(Botrytis allii)
Мана
(Peronospora
destructor,
Phytophthora porri)
Ръжда
(Puccinia allii)
Пурпурни петна
(Alternaria porri)
Мана
(Peronospora
destructor)
Ръжда
(Puccinia allii)
Пурпурни петна
(Alternaria porri)
Мана
(Peronospora
destructor)
Ръжда
(Puccinia allii)
Пурпурни петна
(Alternaria porri)

Доза

Вода

Карантинен
срок
(дни)

80-100 мл/
дка

60-80
л/дка

3

80-100 мл/
дка

30-60
л/дка

7

80-100 мл/

30-60

дка

л/дка

80-100 мл/
дка

30-60

80-100 мл/
дка

30-60

7-10
ВBCH 10-49
(първи лист (< 3 см) ясно
видим – листата са загинали.
Върхът на луковицата е сух)

ВBCH 10-49
(първи лист (< 3 см) ясно
видим – листата са загинали.
Върхът на луковицата е сух)

ВBCH 13-49
(първи лист (< 3 см) ясно
видим – листата са загинали.
Върхът на луковицата е сух)

ВBCH 10-49
(първи лист (< 3 см) ясно
видим – листата са загинали.
Върхът на луковицата е сух)

10-14
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Култура

Интервал
между
третиранията
(дни)

7-10
7

10-14

7-10

10-14

л/дка

15

7-10

10-14

л/дка

Черни листни петна/тъмни листни
петна
(Alternaria
brassicae)
Пръстеновидни
петна
(Mycosphaerella
brassicicola)

ВBCH 10-49
(котиледоните напълно
развити – достигнат е типичен
размер на главата)

10-14

80-100 мл/
дка

60-80

Брашнеста мана
(Leveillula taurica)
Мана
(Bremia lactucae)

ВBCH 10-49

7-10

80-100 мл/
дка

80-100 л/

Ръжда по аспержите
(Puccinia asparagi)
Стемфилиум
(Stemphylium
vesicarium)

ВBCH 10-93

10-14 дни

80-100 мл/
дка

60-80
л/дка

л/дка

дка

7

14

7

*Максимален брой приложения: 2 за всички култури
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ФУНГИЦИДИ

КАПТАН 80 ВГ
®

КАПТАН 80 ВГ е широкоспектърен фунгицид за
борба с редица икономически важни болести в
зеленчукови, овощни (семкови и костилкови) и
ягодоплодни култури

Активно
вещество

Каптан 800 г/кг

Формулация

Вододиспергируеми гранули
(ВГ)

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ЗАБЕЛЕЖКИ

КАПТАН 80 ВГ е контактен фунгицид с отлично
предпазно действие срещу широк спектър от
фитопатогени (гъбни болести). Инхибитор на
кислородния обмен в клетъчния метаболизъм, той
задържа прорастването на спорите и не позволява
развитието на мицела както в начални, така и
в напреднали стадии на инфекция. Притежава
дългосрочен ефект, който започва веднага след
пръскането и трае поне 8-10 дни.

Максимум 6 приложения на сезон при семкови
овощни, в т.ч. предцъфтежно третиране. Да не
се прилага при ябълки от сортовете Делишъс и
Уайнсеп и круши, сортове Анжу и Босковска масловка.
Максимум 5 приложения при костилкови овощни на
сезон. Да не се извършват третирания с продукти,
съдържащи фталимиди.

СМЕСИМОСТ
КАПТАН 80 ВГ е смесим с повечето от използваните
в практиката продукти за растителна защита. Въпреки
това преди употребата на смеси да се проверява за
съвместимостта и поносимостта им от растенията. Да
не се смесва с алкални разтвори и минерални масла
и да не се използва непосредствено след тяхното
приложение. Производителят не носи отговорност за
последствия, произтичащи от смесване на различни
продукти.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Лесен за употреба в удобни опаковки и гарантирано високо качество на
формулацията – вододиспергируеми гранули (ВГ), отсъствие на прах, 100%
разтворимост, без поява на утайка и пенливост
Много добро покритие на третираните части на културите. Отлична защита
за културите, дори и след дъжд
Не въздейства отрицателно върху жизнеността на прашеца, независимо от
времето и фазата на развитие на овощните култури
Щадящ пчели, опрашващи насекоми и ентомофаги
Дългосрочен ефект, който започва веднага след пръскането и трае минимум
8–10 дни
При употреба не предизвиква пригори по листата, цветовете и
плодовете, окапване на цветовете или загиване на завръзите. Не води до
обезцветяване
Широк вегетативен прозорец на употреба при регистрираните култури
Гарантирана безопасност на оператора, околната среда и потребителите
Няма данни за възникване на резистентност към продукта

Култура

Болест

Моменти

Брой приложе-

Доза

Вода

на приложение

ния/интервал

г/дка

л/дка

При поява на първите симптоми

4 през 7 дни

150–190

60–120

Карантинен
срок
(дни)

Картофена мана
(Phytophtora infestans)
Домати

Сиво гниене
(Botrytis cinerea)

21

Алтернария
(Alternaria solani)
Преди цъфтеж: BBCH 09-69
(зелените връхчета на листата

Ябълки
Круши
Дюли
Азиатски

ФУНГИЦИДИ

РЕГИСТРАЦИЯ

Струпясване
(Venturia spp.)
Ранно и късно кафяво
гниене
(Monillia spp.)

круши „Наши“

са 5 мм над люспите на пъпките

50–130

– край на цъфтежа: всички
венчелистчета са паднали)
След цъфтеж: BBCH 71–89

2 през 7 дни

150–180

28

(размер на завръза до 10 mm;
следцъфтежно окапване-кон-

50–110

сумативна зрелост: плодовете
имат типичните за сорта вкус и
твърдост)
BBCH 01-11 (начало на
набъбването на пъпките:
показват се светлокафяви

Череши

Къдравост

люспи със светлооцветени

4-6 през 7

(Taphrina cerasi)

краища – развиват се

дни

250

50

21

2 през 7 дни

250

50

21

2 през 7 дни

250

50

21

2 през 7 дни

150–180

80–120

21

2 през 7 дни

150

40–60

14

първите листа, вижда се
оста на развиващия се
лист)
BBCH 01-11 (начало на
набъбването на пъпките:
Кривули (мехурки) по
Сливи

сливите
(Taphrina pruni)

показват се светлокафяви
люспи със светлооцветени
краища – развиват се
първите листа, вижда се
оста на развиващия се
лист)
BBCH 01-11 (начало на набъб-

Праскови
Нектарини

Къдравост

ването на пъпките: показват се

(Taphrina deformans)

светлокафяви люспи със светлооцветени краища)
BBCH 01-11 (начало на

Праскови
Нектарини
Кайсии

Ранно и късно кафяво

набъбването на пъпките:

гниене

показват се светлокафяви

(Monilia spp.)

люспи със светлооцветени

Сачмянка

краища – развиват се

(Stigmina carpophila)

първите листа, вижда се
оста на развиващия

Сливи
Череши

Ранно и късно кафяво
гниене
(Monilia spp.)

Ягоди
(в оранжерии)

Сиво гниене
(Botrytis cinerea)

BBCH 81-87 (начало на оцветяване – беритбена зрялост)
При поява на първите симптоми
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ФУНГИЦИДИ

МИКРОТИОЛ

®

МИКРОТИОЛ® Спешъл Ликуид е продукт
за растителна защита, използваем в
конвенционално и биологично земеделие като
фунгицид. Продуктът действа контактно, като
има предпазно и газово действие, благодарение
на което продуктът прониква и се разтваря в
клетъчната обвивка на гъбните патогени. Спира
дехидрационните и дихателните процеси, като
по този начин се прекратява нарастването дори
и на вече развилия се мицел. Същевременно
убива и жизнеността на спорите. МИКРОТИОЛ
действа и срещу вредните видове акари по
овощни култури и лозя.

КУЛТУРА

БОЛЕСТ

Активно
вещество

сяра – 825 г/л (57,3%)

Формулация

Суспензионен концентрат (СК)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

ФАЗА/
стадий на развитие и
вегетационен сезон

БРОЙ

ИНТЕРВАЛ

МЛ/ДКА

1-2

14 дни

970

Пшеница, ечемик,
тритикале, спелта

Брашнеста мана
(Blumeria graminis),
(Erysiphe graminis f. sp.
hordei)

BBCH 31-59
(първият възел е поне на 1
см над възела на братене край на изкласването: класът
напълно се е показал от
влагалището на флагелния
лист)

Ябълки, круши

Брашнеста мана
(Podosphaera
leucotricha)
Струпясване (Venturia
sp.)

ВВСН 60-85
(отворени първи
цветове - напреднало
узряване; увеличаване
интензивността на
оцветяването, характерно
за сорта)

1-8

7 дни

730

Праскови,
нектарини,
кайсии

Брашнеста мана
(Sphaerotheca pannosa
var. persicae),
(Podosphaera tridactyla)

BBCH 60-97
(първи отворени цветове всички листа са паднали)

1-8

7 дни

730

1-8

10 дни

1210

Брашнеста мана
(Uncinula necator)

Лозя

Пъпеши, дини,
тикви
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НОВО!

ВВСН 13-81
(третите листа са отворени начало на узряване: зърната
започват да развиват
характерните за сорта
особености)

Ескориоза (Phomopsis
viticola)

ВВСН 07-09
(начало на разпукване на
пъпките: показват се зелени
връхчета)

1

-

1210

Акари:
Лозова краста
(Colomerus vitis /
Eriophyes vitis),
Лозов листов акар
(Calepitrimerus vitis)

от ВВСН 01
(начало на набъбване на
пъпките: пъпките започват
да се разрастват вътре в
обвивката)

1

-

1930

1-8

7 дни

730

Брашнеста мана
(Erysiphe cichoracearum)

BBCH 13-87
(трети същински лист на
главното стебло е напълно
разтворен - 70 % от
плодовете са с типичнен
цвят на зреене)

Брашнеста мана
(Sphaerotheca pannosa)

Украсни (рози)

BBCH 39-49
(9 или повече видимо
удължени междувъзлия–
кореноплодите са в
техническа зрялост)

1-2

14 дни

730

BBCH 16-59

1-8

7 дни

730

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ФУНГИЦИДИ

Захарно цвекло,
Червено цвекло

Брашнеста мана
(Erysiphe communis
f. sp. betae /Erysiphe
betae)

МИКРОТИОЛ® конторлира важни патогени като: брашнеста
мана, струпясване, акариоза, ериноза и ескориоза при лозя,
пшеница, ечемик, тритикале, спелта, овощни видове, тиквови
култури, цвекло и украсни растения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
МИКРОТИОЛ® действа контактно и чрез газова фаза, трябва да се
използва превантивно според рисковете от заболяване.

Ефикасност срещу Брашнеста мана (Erisyphe nacator)
Обобщени резултати от 4 опита, изведени през 2020 г.

Контрол на Брашнеста Мана (%)
100

92

87

90

75

80

75

70

70
60

70

51

50
40
30

22

20
10
0

По листата

Нетретирано

Микротиол 280 мл/дка

По гроздовете

Микротиол 560 мл/дка

Гранулирана формулация 500 г/дка

След изведени опити и сравнения между течна и гранулирана формулация на сярата бе установено, че ефективността от
приложението на 300 мл/дка МИКРОТИОЛ съответства на 500 г/дка гранулирана формулация

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•

До 40% по- ефикасен в сравнение с гранулираните формулации

•

Формулация, устойчива на измиване

•

Широк прозорец на приложение

•

Напълно безопасна формулировка с голяма стабилност, подходяща и за биологично
земеделие

•

В смес с други продукти за растителна защита действа като подобрител и предпазва от
измиване

51

ФУНГИЦИДИ

СЯРАТА – ИНСТРУМЕНТ ЗА КОНТРОЛ НА
РЕЗИСТЕНТНОСТТА
•
•
•

Сярата действа чрез контакт и газова фаза
Прониква през липидните мембрани в гъбните клетки
и може да разруши клетъчната мембрана
Действа многостранно върху клетъчното дишане
– Прекъсва ATP синтеза
– Прекъсва синтеза на нуклеиновата киселина
– Редукционен ефект на различни протеини
– Метаболизиране на сярата и производство на
сероводород (H2S) в летална концентрация за
гъбните клетки

МИКРОТИОЛ : ВОДЕЩАТА ФОРМУЛАЦИЯ НА СЯРАТА
Прилепване към листата
Бяла светлина

Сравнение
със сяра ВГ

Kапчиците се придържат
към листа и се
разпространяват =>
По- добро покритие след
изсъхване
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•
•

МИКРОТИОЛ

UV

Сравнение
със сяра ВГ

МИКРОТИОЛ

Капчиците прилепват към листа и се разпространяват подобре - по-добро разпределение за по-добър контрол
След изведени опити и сравнения между течна и гранулирана
формулация на сярата бе установено, че ефективността от
приложението на 300 мл/дка МИКРОТИОЛ съответства на
500 г/дка гранулирана формулация

След 30
30 мин
След
мин дъждуване
дъждуване

% останала сяра

70
60
50

По-висока устойчивост
на отмиване

40

ФУНГИЦИДИ

МИКРОТИОЛ: ДОБРО ПРИЛЕПВАНЕ И СТАБИЛНОСТ НА
ОТМИВАНЕ

30
20
10
0

Алтернатива 1

Алтернатива 2

Микротиол

ЕФИКАСНОСТ СРЕЩУ СЕПТОРИЯ
Септория ефикасност
Септория ефикасност
Полски опит/ n=1 / 2017 Европа (FR : Arvalis-UPL contract)
Полски опит/ n=1 / 2017 Европа (FR : Arvalis-UPL contract)
T1 : BBCH 32 // T2 : BBCH 45
T1 : BBCH 32 // T2 : BBCH 45

Септория
ефикасност
Септория ефикасност
Полски
Европа(FR
(FR: UPL)
: UPL)
Полскиопит/
опит/ n=4
n=4 // 2018
2018 Европа
22повторения
BBCH31-32
31-32/ /BBCH
BBCH
повторения BBCH
3939

10 0

10 0

90

90

80

80

70

70

60
50

60

63
53

53

83

63

69

77

83

67

50

40

40

30

30

20

20

10

10
0

0
50% Cherokee 67 мл/дка

50% Cherokee + Микротиол 300 мл/дка

PTZ
10 г/дка

Cherokee 133 мл/дка

T2 : Librax 70 мл/дка

T2 : Librax 70 мл/дка

PTZ 10 г/дка
+ Микротиол 300 мл/дка

PTZ 20 г/дка

Ефикасност Септория (%) - Нетретирано 10,3 % нападение - T2+ 10-13 дни
Ефикасност Септория (%) - нетретирано 13,1 % нападение - T2+ 22-28 дни

След изведените опити бе установено, че употребата на МИКРОТИОЛ в доза 300 мл/дка в комбинация с друг
фунгицид позволява намаляне на дозата му с до 50%. Така осигуряваме защита от резистентност и дори повисока ефикасност срещу основните болести на по-изгодна цена.

ВАЖНИ ПРЕДИМСТВА ЗА ФЕРМЕРИТЕ
•

Продукт с нисък риск от резистентност

•

•

Подходящ партньор/помощник за соло
фунгицидите

Опимизирана формулация устойчива на
отмиване

•

Отлична смесимост

•

Отлична характеристика за работа и
изплакване (течна формулация)

•

Добра алтернатива на хлороталонила
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ФУНГИЦИДИ

ОПТИКС ДИСПEРС® НОВО!

ОПТИКС ДИСПЕРС® е системен фунгицид,
под форма на вододиспергируеми гранули,
съдържащ алуминиев фозетил за контрол
на мана по лоза (Plasmopara viticola) и
Phytophthora sp. при цитрусови култури.
ОПТИКС ДИСПЕРС® е формулиран с уникалната
технология на ЮПЛ DISPERSS®, която осигурява
добро разтваряне и разпространение
на продукта в резервоара, отсъствие на
утайка и фиксиращ ефект на капките върху
повърхността на листата.

КУЛТУРА

БОЛЕСТИ

Лозя –
винени
сортове

Мана
(Plasmopara
viticola)

Лозя –
десертни
сортове

Мана
(Plasmopara
viticola)

ДОЗА

Активно
вещество

фосетил – алуминий - 800 г/кг

Формулация

Вододиспергируеми гранули
(ВГ)

Карантинен срок

Лозя 28 дни

МОМЕНТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ
ПРИЛОЖЕНИЯТА

250 г/дка

от BBCH 10
(от първия лист е
отворен и се разстила
настрани от летораста).

10 дни при силна степен на
нападение
и 12-14 дни при слаба и средна
степен на нападение.

250 г/дка

от BBCH 10
(от първия лист е
отворен и се разстила
настрани от летораста).

10 дни при силна степен на
нападение
и 12-14 дни при слаба и средна
степен на нападение.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
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Висока концентрация на алуминиев фосетил за
безкомпромисен контрол на мана по лозата
Уникална Дисперс формулация
Продуктът се придвижва акропетално и базипетално в
растенията, като по този начин защитава и новия прираст
Засилва естествените защитни процеси в растенията
Няма риск от резистентност към продукта, благодарение
на специфичния му начин на действие
Подобрява способността на растенията да използват
ефективно хранителните вещества

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

ФУНГИЦИДИ

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Алуминиевият фозететил е системен фунгицид, който се придвижва акропетално и базипетално в растенията,
като по този начин осигурява отлична защита на цялото растение, включително и на новия прираст. Активното
вещество блокира спорулацията и развитието на мицела. Освен фунгицидното си действие, той засилва
и естествените защити на растенията. Най-добри резултати се постигат, когато се прилага превантивно, в
комбинация с контактен фунгицид

Да се спазват сроковете на третиране. Най-добри резултати се получават, когато ОПТИКС ДИСПРЕС® се
прилага, когато риска от развитие на болестите е голям или преди поява на симптоми по време на активния
растеж, в комбинация с контактни фунгициди.
Да не се прилага върху мокра повърхност или когато има прогноза за валеж непосредствено след
третирането.
Да не се влиза в третираната площ преди пълното изсъхване на работния разтвор.

•
•
•

ПРЕДИМСТВА НА DISPERSS® ФОРМУЛАЦИЯТА
РАЗТВАРЯНЕ
•
•

Бързо и лесно
разтваряне във вода
Без твърди частици
или утайка
ОПТИКС ДИСПЕРС®

Конкурентен продукт 1

Конкурентен продукт 2

РАЗПРАШВАНЕ
•
•

ОПТИКС ДИСПЕРС® не
се разпрашва
Минимализиране на
загубите и опасността
за оператора
ОПТИКС ДИСПЕРС®

Конкурентен продукт

ПЯНА
•
•

Пяната не се задържа
Бързо приготвяне на
работния разтвор без
загуби
ОПТИКС ДИСПЕРС®

Конкурентен продукт 1

Конкурентен продукт 2
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ФУНГИЦИДИ

ОПТИКС Р

®

НОВО!

ОПТИКС Р® е комбиниран, контактен и
системен фунгицид, под формата на лесно
разтворими вододиспергируеми гранули,
съдържащ две активни вещества с взаимно
допълващо се действие срещу гъбни патогени,
причиняващи мана (Plasmopara viticola) по лозя.
Висококачествена гранулирана формулация,
без запрашаве. Безпроблемно разтваряне без
образуване на утайка.

Активно
вещество

Фозетил – алуминий 200 г/кг
мед (под формата на
триосновен меден сулфат)
150 г/кг

Формулация

Вододиспергируеми гранули
(ВГ)

Карантинен срок

Лозя 28 дни

КУЛТУРА

БОЛЕСТИ

ДОЗА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Лозя – винени сортове

Мана (Plasmopara viticola)

500 г/дка

ВВСН 53-83 (съцветията се виждат
изцяло-зърната формират цвят).

500 г/дка

ВBСН 53-71 (съцветията се виждат
изцяло-завръз: младите плодове
започват да наедряват, остатъците
от цветовете опадат)

Лозя – десертни сортове

Мана (Plasmopara viticola)

* Максимален брой приложение: 4 през 10-12 дни

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ
•
•
•
•
•
•
•
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Многостранно действие срещу маната, без опасност от
развитие на резистентност
Пълно предпазно действие срещу развитето на болестта
Засилва вътрешната защита на растенията срещу зарази,
включително и бактериози
Пълна защита - отвън и отвътре, срещу нападение както
по листата, така и по гроздовете
Подходящ за включване в системите за Интегрирана
растителна защита при лозата
Без фитотоксичност при регистрираните дози
Не влияе на винификацията и не променя вкусът на
виното и гроздето

Комбинираното действие на активните вещества на ОПТИКС Р® осигурява защита отвън и от вътре срещу маната
при лозя. Медният сулфат предпазва от мана по повърхността на третираните части, като възпрепятства и унищожава
спорите на патогените. Алуминиевият фозетил притежава пълно системно действие – акропетално и базипетално.
Действа многостранно върху патогените, като потиска покълването и проникването на спорите, блокира растежа на
мицела и спорообразуването. Стимулира и естествената защита при растенията. Има предимно системно лечебно
действие срещу маната, като по този начин предпазва и новия прираст.

ФУНГИЦИДИ

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Най-добри резултати се получават, когато ОПТИКС Р® се употребява предпазно при благоприятни за развитие на
болестта условия или при поява на първи симптоми. Максимален брой третирания - 4 през 10-12 дни. При третиране да
се осигури добро покритие на третираните растителни части с достътъчно работен разтвор.
Да не се третира върху мокри листа или когато се очаква дъжд непосредствено след третирането.
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ФУНГИЦИДИ

ПОЛИВЕРСУМ® НОВО!
ПОЛИВЕРСУМ е биологичен пестицид на основата на
изолиран от почвата щам на оомицетна гъба Pythium
oligandrum, за контрол на болести по растенията
причинени от Botrytis spp, Sclerotinia spp., Sphaeroteca
spp.

Pythium oligandrum е агресивен микропаразит към други
гъбички. Той консумира другите микроскопични гъбички,
присъстващи в околната среда за поддържане на
собствения си живот и оцеляване. По време на жизнения
си цикъл, P. oligandrum произвежда подвижни зооспори,
които активно търсят паразитни гъбички – причинители
на инфекции.
КУЛТУРА

БОЛЕСТИ

Лозя – десертни и винени
сортове

Сиво гниене
(Botrytis cinerea)

Активно
вещество

Питиум Олигандрум

Формулация

Намокрим прах

P. oligandrum не е специфично ориентиран към
гъбичките, които консумира. Тази липса на специфичен
гостоприемник го превръща в полезно средство за
биологичен контрол на гъбични и дрождови инфекции.

Количество
вода (л/дка)

Доза
(г/
дка)

Минимален
интервал
между
третиранията

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

50-100

10-30

5-8 дни

BBCH 68-89 (80% опадане на ресите
– плодът е готов за беритба)

ЯГОДА
(на открито и в оранжерия)

Сиво гниене (Botrytis
cinerea)

50-120

10-30

5-8 дни

BBCH 10-89 (начало на развитие на
листа – плодът е готов за беритба).
Най-добрата защита на цветовете
и плодовете се получава при
третиране в BBCH 60 - 89 (първи
отворени цветове – плодът е готов
за беритба).

Листни зеленчуци , пресни
подправки (на открито и в
оранжерия)

Сиво гниене (Botrytis
cinerea), Склеротиния
(Sclerotinia spp.)

50-120

10-30

5-8 дни

BBCH 10-51 (развитие на листа –
централният цветонос започва да
нараства)

Домати, пипер, патладжан (на
открито и в оранжерия)

Сиво гниене (Botrytis
cinerea), Склеротиния
(Sclerotinia spp.)

50-150

10-30

5-8 дни

BBCH 10-88 (пълно разтваряне на
котиледоните – 80% от плодовете са
с типичен цвят на зреене)

Краставици, тиквички (на
открито и в оранжерия)

Сиво гниене (Botrytis
cinerea), Склеротиния
(Sclerotinia spp.)
Брашнеста мана
(Sphaeroteca fusca)

50-150

10-30

5-8 дни

BBCH 10-88 (котиледоните се
разтварят напълно - – 80% от
плодовете са с типичен цвят на
зреене)

Артишок, асепержи (на
открито и в оранжерия)

Сиво гниене (Botrytis
cinerea)

50-120

10-30

7-8 дни

BBCH 33-53 (удължаване на
стъблото – 30% от очакваната
дължина на централното стъбло е
достигната)

Бобови (за зелено) (на
открито и в оранжерия)

Сиво гниене (Botrytis
cinerea), Склеротиния
(Sclerotinia spp.)

50-120

10-30

7-8 дни

BBCH 10-89 (котиледоните са
напълно разтворени – пълно
усряване)

Декоративни видове (на
открито и в оранжерия)

Сиво гниене (Botrytis
cinerea)

50-150

10-30

6-10 дни

-

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
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•

ПОЛИВЕРСУМ е фунгицид, регистриран за биологично
земеделие

•

0 дни карантинен срок

•

Без пестицидни остатъци в продукцията

•

Три различни начина на действие

ПОЛИВЕРСУМ действа по три различни начина:
1. Микропаразитизъм: след прилагане P. oligandrum прониква в
тъканите на патогенни гъби, като разгражда клетките им, произвеждайки
хидролитични ензими. По този начин той черпи хранителни вещества
за растежа и развитието си. Освен това колонизира почвата, тъканите
и корените на културите, като заема нишата, в която биха се развили
патогенните гъбички.
2. Индукция на резистентност: метаболитите, произведени от растежа
на P. oligandrum, стимулират производството на морфологични и
биохимични бариери в растителните тъкани, полезни за овладяване на
атаките на патогенни гъби. За да се улесни този процес, се препоръчва
прилагането на ПОЛИВЕРСУМ да започне от ранните етапи на развитие
на културите.
3. Стимулиране на растежа: метаболитите, произведени от действието
на P. oligandrum, участват в синтеза на вещества, които имат
стимулиращо действие върху корените и върху въздушния апарат на
растението.

ФУНГИЦИДИ

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА
Използвайте продукта превантивно, по време на периоди на повишена
чувствителност към болести. В условия, благоприятни за развитието на инфекция
и/или бърз растеж на културата, е необходимо да се използва най-високата доза
на най-кратки интервали. Дозата, броят на третиранията и интервалът между тях
трябва да се спазват, както е показано в таблицата на етикета на продукта.

СЪВМЕСТИМОСТ
Не използвайте ПОЛИВЕРСУМ в смес с инсектициди, хербициди и фунгициди (с
изключение на продукти на основата на мед). Към разтвора могат да се добавят
само овлажнители / добавки на растителна основа.
След третиране с други продукти (фунгициди и/или инсектициди), с изключение
на продукти съдържащи мед, изчакайте поне 7-10 дни преди да приложите
ПОЛИВЕРСУМ.
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ФУНГИЦИДИ

ПРОКСАНИЛ СК
®

ПРОКСАНИЛ СК е комплексен системен
фунгицид с предпазно и лечебно
действие за цялостна защита срещу
болести причинявани от гъбите от клас
Oomycetes (мани).

Активно
вещество

Пропамокарб-хидрохлорид
400 г/л
Симоксанил 50 г/л

Формулация

Суспензионен концентрат (СК)

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ПРОКСАНИЛ СК притежава предпазно, фунгистатично и лечебно действие с последействие до 3–4 седмици. Важна
особеност на продукта е, че той се поема както чрез корените, така и от листата. Разнася се по проводящата система
на надземните части на растенията, като същевременно предпазва и новия прираст. Засяга дишането, синтеза
на нуклеинови киселини и някои липиди и протеини на гъбната клетка. Разгражда се по време на вегетация и не
застрашава следващите култури.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА
ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В
СЕИТБООБРАЩЕНИЕТО КУЛТУРИ
При употреба в регистрираните срокове
и дози няма данни за негативно
въздействие върху следващи култури.

СМЕСИМОСТ
ПРОКСАНИЛ СК е смесим с други пестициди. Въпреки това, поради
голямото разнообразие на използваните в различните формулации
повърхностно активни вещества (прилепители, емулгатори и разтворители)
не се препоръчва приготвяне на резервоарна смес, преди да се потвърди,
че компонентите в нея са физически съвместими, биологичният ефект се
запазва и няма проява на фитотоксичност при конкретните условия на
ползване.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
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Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
Поема се от корените и листата и се разпределя по цялото
растение
Много добра поносимост от растенията, широк прозорец на
приложение
Потиска спорообразуването на патогените
Висока ефикастност благодарение на комбинацията и работа
в синергизъм на две активни вещества с различен механизъм
на действие

•
•
•
•

Не се препоръчва третиране на култури, подложени на стрес вследствие на мраз, засушавания и наводнения, големи
дневни и нощни температурни амплитуди
Да се спазват сроковете за третиране и регистрираните дози на приложение
Препоръчителен работен разтвор 40–100 л/дка в зависимост от вида на културата и етапа на развитие. В
комбинация със СИЛВЕТ работният разтвор може да се намали с до 40%
При приготвяне на резервоарната смес първо трябва да се разтвори Проксанил в целия обем вода, след това към
разтвора да се добави другият продукт при постоянно разбъркване

ФУНГИЦИДИ

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

РЕГИСТРАЦИЯ
Култура

Картофи

Домати

Болести

Мана
(Phytophtora
infestans)

Мана
(Phytophtora
infestans)

Доза

Момент на приложение

Приложения
за вегетация

Карантинен срок

200
мл/дка

При поява на причинителя, от първото
основно странично
разклонение до фаза
50% покафенели листа (ВВСН 21-95)

Максимален
брой до 6
пъти

14 дни

250
мл/дка

При поява на причинителя, от фаза
– първо връхно
разклонение до фаза
пълна зрялост (ВВСН
21-89)

Максимален
брой до
3 пъти

3 дни

ПРОКСАНИЛ СК може да
бъде прилаган до края на
вегетационния цикъл.
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ФУНГИЦИДИ

ПРОПЛАНТ 722 СЛ
®

ПРОПЛАНТ 722 СЛ е системен фунгицид
за контрол на почвени патогени,
причиняващи кореново гниене –
Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia
spp., Phytophtora spp.

Активно
вещество

Пропамокарб-хидрохлорид
722 г/л

Формулация

Водоразтворим концентрат
(СЛ)

Карантинен срок

14 дни за тютюн

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ПРОПЛАНТ 722 СЛ се поема от корените
и се транслоцира възходящо по цялото
растение, като предпазва и новия прираст.
Има ограничено системно действие, когато
се поема от листата. Контролира щамовете
на гъби от клас Фикомицети, резистентни
към използваните ацилаланинови
фунгициди (металаксил, фуралаксил и
други), тъй като има различен механизъм на
действие в сравнение с тях. Продуктът има
последействие 8 седмици.

СМЕСИМОСТ
Ако е необходимо смесване, преди
употребата на смеси да се направи проверка
за съвместимостта и поносимостта им от
растенията.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•

62

Цялостна защита на зеленчуковите култури
срещу обикновени мани
Ефективен срещу сечене на всякакъв
вид разсади
Действа профилактично и лечебно
Не се отмива в почвата
Има продължително
последействие
При почвено приложение и
третиране на разсади, оказва
стимулиращ ефект върху растежа на
растенията

КУЛТУРА

НЕПРИЯТЕЛ

МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

Почвени патогени
(Pythium spp.,
(Phytophtora
spp.)

ВВСН 00-10
(сухи семена – пълно разтваряне
на котиледоните)

ВОДА

КАРАНТИНЕН
СРОК

5 л/м²

-

За домати по 5 мл/м²
(1-во и 2-ро приложение)

Поливане на разсада
Домати и пипер
(оранжерийно
производство)

ДОЗА

2

Конвенционална наземна
техника, вкл. системи за капково
напояване

За пипер:
1-во приложение:
5 мл/м²

ФУНГИЦИДИ

РЕГИСТРАЦИЯ

2-ро приложение:
2,5 мл/м²

При сеитба или при разсаждане
Праз, Лук, Чесън,
Зеле, Краставици,
Корнишони, Тиквички, Ряпа, Репички,
Целина – стрък
(оранжерийно
производство)

Зеле – третиране на
почвата
(оранжерийно
производство)

Зеле – третиране на
почвата
(оранжерийно
производство)

Почвени
патогени причиняващи сечене
на разсада
(Phytophthora
spp.,
Phytium spp.)

Мана
(Perenospora
parasitica)

Третиране на почвата
ВВСН 00-10
(сухо семе-котиледоните се
разтварят напълно)

2

10 мл/м²

10 л/м²

90 дни

2

10 мл/м²

10 л/м²

90 дни

2

250
мл/дка

100
л/дка

90 дни

ВВСН 12-14
(втори същински лист на
главното стъбло е напълно
разтворен-4-ти лист)
При сеитба или при разсаждане
Поливане/
Третиране на почвата
Поливане/
третиране на почвата

Мана
(Perenospora
parasitica)

ВВСН 09-19
(поникване: котиледоните пробиват повърхността на почвата-9
или повече същински листа
разтворени)

Марули
(полско производство)

Мана
(Bremia lactucae)

ВВСН 13-19
(разтворен трети същински лист
- 9 или повече същински листа
разтворени)

2

150
мл/дка

100
л/дка

14 дни

Марули
(оранжерийно
производство)

Мана
(Bremia lactucae)

ВВСН 13-19
(разтворен трети същински лист
- 9 или повече същински листа
разтворени)

3

150
мл/дка

100
л/дка

21 дни

Краставици
(полско и оранжерийно производство)

Кубинска мана
(Pseudoperono
spora cubensis)

BBCH15-89
(пети същински лист на главното
стъбло е напълно разтворенпълна зрялост: плодовете са с
типичен цвят за зрялост)

3

300
мл/дка

100
л/дка

3 дни

Пъпеши
(полско производство)

Кубинска мана
(Pseudoperono
spora cubensis)

BBCH 61-89
(първи разтворен цвят на
главното стъбло-пълна зрялост:
плодовете са с типичен цвят за
зрялост)

3

300
мл/дка

100
л/дка

3 дни

2

10 мл/м²

10 л/м²

-

2

10 мл/м²

10 л/м²

90 дни

При сеитба или при разсаждане
Луковични и декоративни растения*
(оранжерийно
производство)

Почвени
патогени причиняващи сечене
на разсада
(Phytophthora
spp.,
Phytium spp.)

ВВСН 00-10
(сухо семе-котиледоните се
разтварят напълно)
ВВСН 12-14
(втори същински лист на
главното стъбло е напълно
разтворен-4-ти лист)
При сеитба или при разсаждане

Общо третиране
на почвата против
сечене на разсада**
(оранжерийно
производство)

Почвени
патогени причиняващи сечене
на разсада
(Phytophthora
spp.,
Phytium spp.)

ВВСН 00-10
(сухо семе-котиледоните се
разтварят напълно)
ВВСН 12-14
(втори същински лист на
главното стъбло е напълно
разтворен-4-ти лист)

* Луковични и декоративни растения: Aracae: Epipremnum pinnatum, Diffenbachia sp, Xanthosoma robustum; Asteracae: Dendranthema-Grandiflorum (хризантема), Chrysanthemum
indicum, Gerbera sp., Aster sp.; Crassulacae: Kalanchloe blossfeldiana; Cupressacae: Chamaecyparis lawsoniana; Ericacae: Rhododendron simsii ‘Ostalett’ (Azalee), Rhododendron simsii (Azalee),
Erica gracilis; Euphorbiacae: Euphorbia pulcherrima, Poinsettia sp; Geraniacae: Pelargonium zonale; Iridacae: ириси; Lamiacae: Antirrhinum majus, Anthirrhinum majus; Liliacae: лалета,
Ranunculacae: лютиче; Violacae: Saintpaulia ionantha
** Употребата общо третиране на почвата срещу сечене на разсада е допустима при оранжерийни условия при по-горе посочените култури, както и при култури представители на
ботаническите семейства, при които ефикасността и селективността на ПРЗ ПРОПЛАНТ 722 СЛ е изпитана.
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ФУНГИЦИДИ

СИЛИТ 544 СК
®

СИЛИТ 544 СК е контактен и локално-системен
фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо
заразата действие срещу основни гъбни
болести при овощните култури – струпясване по
ябълки и круши, бяла ръжда и листен пригор
по череши и вишни, къдравост по праскови
и нектарини, листни петна и антракноза по
маслината.
СИЛИТ 544 СК осигурява превантивна и
дълготрайна защита, както и лечебно действие
в начални фази от развитието на заразата.
Бързо прониква в тъканите на растенията
и образува защитен слой. Валежи, паднали
2 часа след приложение, не се отразяват
неблагоприятно върху ефикасността на
продукта.

Активно
вещество

Додин 544 г/л

Формулация

Суспензионен концентрат (СК)

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
СИЛИТ 544 СК е висококонцентрирана течна
формулация, съдържаща активното вещество
додин – единственото активно вещество от
семейството на гуанидинините. Действието му
върху патогена се изразява в разрушаване на
клетъчните мембрани. Молекулите на додин
са сходни с фосфолипидите в клетъчните
мембрани на гъбите и лесно се вмъкват
между тях, като разрушават връзките помежду
им. По този начин се нарушава цялостта на
мембраната, в следствие на което клетките се
дехидратират и умират.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
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•

Високачествена, концентрирана течна формулация със силно
контактно и проникващо действие

•

Отлично предпазно действие, включително и при неблагоприятни
условия с период на защита 7–10 дни

•

Стопиращо и изкореняващо заразата действие, включително и при
установяване на първи симптоми – до 48 часа след паднал дъжд

•

Бързо проникване и образуване на защитен слой в растителните
тъкани (валеж, паднал 2 часа след приложение на Силит 544 СК, не
оказва негативно влияние върху действието на продукта)

•

Одобрен за приложение в Програмите за интегрирана растителна
защита (IPM)

•

Ефикасността на продукта не се влияе от ниски и високи температури,
като формулацията на Силит 544 СК позволява да се прилага и върху
влажни повърхности

•

Отлично действие за намаляване на запаса от първичен инокулум на
патогените при извънвегетационни приложения и в ранни фази от
развитие на овощните култури

Преди употребата на смеси да се направи проверка за съвместимост и поносимост от растенията.
СИЛИТ 544 СК не е съвместим с някои от продуктите, съдържащи сяра, мед и бордолезов разтвор.

РЕГИСТРАЦИЯ
Култура

Болест

Момент
на приложение

Доза

Вода

Струпясване по ябълки (Ven-

ВBCH 01

Ябълки

turia inaequalis)

(Начало на набъбване

125

20-150

Круши

Струпясване по круши (Ventu-

на листните пъпки) до 60

мл/дка

л/дка

ria pyrina)

дни преди прибиране

Бяла ръжда
(Листни петна по череша)
(Blumeriella jaapii (синоним: CocЧереши

comyces hiemalis)

Вишни

Гномониоза
(Листен пригор по череши)
(Apiognomonia erythrostoma) (синоним: Gnomonia erythrostoma)

ФУНГИЦИДИ

СМЕСИМОСТ

Карантинен
срок

60 дни

BBCH 60
(първи отворени цветове) до 2 седмици преди
прибиране (BBCH 79 –
плодовете са 90 % от

125

50-150

мл/дка

л/дка

14 дни

окончателната си големина) или след прибиране
От BBCH 01-69
(начало на набъбване на

Праскови
Нектарини и

Къдравост

пъпките до край на цъфтеж)

165

50-150

произлизащи от

(Taphrina deformans)

или ВВСН 95‑97 след опада-

мл/дка

л/дка

тях хибриди

75 дни

не на 50% листата до пълно
опадане на листата (есен)
BBCH 11-69

Маслини

Листни петна по маслината

(напълно разтворени 1-ви

(Cycloconium oleaginum)

листа до край на цъфтеж)

125-165

100

Антракноза

или през есента (преди и

мл/дка

л/дка

(Glomerella cingulata)

след прибиране на рекол-

Максимален брой приложения: 2			
Интервал между третиранията: 7–10 дни

7 дни

тата)
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ФУНГИЦИДИ

СПИРОКС

®

СПИРОКС е продукт в силно концентрирана,
висококачествена формулация, специално
разработен за борба срещу брашнеста мана
(Uncinula necator) по лозята.
СПИРОКС е мощен системен фунгицид с
предпазно и много силно лечебно действие и
изкореняващ болестта ефект.
СПИРОКС унищожава брашнестата мана даже
и в напреднали стадии на развитие, като
деструктурира гъбното тяло, преустановява
спорообразуването и премахва налепа по
листата. Дава възможност за формиране на
нова, чиста от болестта листна маса.

Активно
вещество

Спироксамин 500 г/л

Формулация

Eмулсионен концентрат (ЕК)

Карантинен срок

Лозя винени сортове – 35дни;
Лозя десертни сортове - 14
дни.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

Активното вещество спироксамин, съдържащо се в продукт СПИРОКС , принадлежи към химичен клас Спирокеталамини.
Формулацията му е емулсионен концентрат (ЕК), съдържащ 500 г/л чисто активно вещество.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

СПИРОКС е фунгицид с подчертано системно
действие. Той въздейства на клетката на патогена,
като блокира два различни ензима в биосинтеза
на ергостерол, по начин, различен от този на
триазолите (инхибиторите на деметилирането).
Прониква бързо в растенията и така не се повлиява
от валежи, паднали три часа след третиране.

ПРИЛОЖЕНИЕ

При условие, че се прилага според препоръките в етикета,
СПИРОКС осигурява отлична защита на лозята срещу
брашнеста мана.
Последействието зависи от редица фактори като доза
на приложение, качество на третирането и покритие на
листната маса, степен на нападение, развитие на нова
нетретирана листна маса, както и от условията през
вегетацията.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
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Концентрирана формулация с високо качество
Силен лечебен ефект с изкореняващо болестта действие
Нов механизъм на действие, отличен за борба срещу
резистентността
Усвоява се бързо и не се отмива от дъжд
Препоръчва се в Интегрираните Схеми за Растителна
защита
Не влияе негативно на ферментационните процеси и
вкуса на гроздето и виното

Култура

Болест

Доза

Момент на приложение
Листно приложение от фенофаза BBCH 12 (втори

брашнеста мана
Лозя – десертни сортове

(Uncinula

60 мл/дка

necator)

мана
(Uncinula

Максимален брой третирания – 4 за сезон, през 7-16*
дни. Карантинен срок – 14 дни.
Листно приложение от фенофаза BBCH 12 (втори

брашнеста
Лозя – винени сортове

отворен лист) до края на вегетацията.

ФУНГИЦИДИ

РЕГИСТРАЦИЯ

60 мл/дка

отворен лист) до края на вегетацията.
Максимален брой третирания – 4 за сезон, през 7-16*
дни. Карантинен срок – 35 дни.

necator)

Препоръчва се интервалът между третиранията да е 7-12 дни, когато условията са благоприятни за растежа на патогенните микроорганизми, и 13-16
дни, когато рискът от заразяване е нисък.

КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН
РАЗТВОР И ТЕХНИКА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

Внесете СПИРОКС с 40-100 л работен разтвор/дка
(според момента на вегетация и обема на листната маса),
най-добре с навесна тракторна пръскачка с хидравлични
дюзи. Убедете се, че дюзите покриват равномерно
и цялостно лозите, без излишно стичане на продукт
от листата в почвата. Независимо от количеството
използвана работен разтвор, спазвайте регистрираната
доза от продукта на декар.

КОНТРОЛ НА
РЕЗИСТЕНТНОСТТА
За избягване възможна проява на резистентност, спазвайте следните препоръки:
•

Избягвайте третиране с продукти от същата химична
група. Максимален брой третирания – 4 пъти за един
вегетационен сезон.

•

Наблюдавайте състоянието на лозята и прилагайте
СПИРОКС още при първа поява на брашнеста мана
(след втори отворен лист), при оптимални условия и
с подходящо оборудване.

•

Винаги прилагайте СПИРОКС в регистрираната доза
и според препоръките от етикета.

ВНИМАНИЕ
При употреба в регистрираните дози няма установена
проява на фитотоксичност. При третиране на лозя с
нехомогенизиран разтвор, стичане на разтвор по грозда,
или пръскане в топло време на деня, може да се получат
петна по зърното при някои десертни сортове.

67

ФУНГИЦИДИ

СПИРОКС Д

®

СПИРОКС Д е нов, мощен, системен
фунгицид, съдържащ две активни
вещества с допълващ се и синергичен
начин на действие от различни химични
групи - спирокеталамини и триазоли.
Комбинацията от двете активни вещества
с различен механизъм на действие има
силен предпазен, лечебен и изкореняващ
ефект срещу брашнеста мана, черно гниене
и червен бренер по лоза.

НОВО!
Активно
вещество

400 г/л спироксамин +
50 г/л дифеноконазол

Формулация

Емулсионен концентрат (ЕК)

Карантинен срок

Лозя 35 дни

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА СПИРОКС Д:
КУЛТУРА

БОЛЕСТИ

Лозя десертни сортове

Лозя винени сортове

Брашнеста мана
(Erysiphe necator
syn. Uncinula
necator)

ДОЗА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

КАРАНТИНЕН
СРОК

Листно приложение от отворен
трети лист до край на цъфтежа
(BBCH 13-69)
50 мл/дка

Черно гниене
(Guignardia bidwellii)

Листно приложение от отворен
трети лист до затваряне на
грозда
(BBCH 13- 77)

35 дни

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА
СПИРОКС Д:
КУЛТУРА

БОЛЕСТИ

ДОЗА

50 мл/дка

Лозя винени сортове

Листно приложение от отворен
трети лист
(ВВСН 13) до съобразно
карантинния срок.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ
•
•
•
•

68

КАРАНТИНЕН
СРОК

Листно приложение от отворен
трети лист до край на цъфтежа
(BBCH 13-69)

Лозя десертни сортове
Червен бренер
(Pseudopeziza
tracheiphila)

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Превантивен фунгицид със силно
лечебно действие
Системно действие на двете активни
вещества
Широк прозорец на приложение
Устойчив на дъжд 3 часа след
третиране

35 дни

• Спироксамин е мощен системен фунгицид с
предпазно и много силно лечебно действие
и изкореняващ болеста ефект с нисък риск от
резистентност. Инхибира два ензима, участващи
в синтеза на стерол (Sterol Biosynthesis Inhibitor),
който е жизненоважен компонент на клетъчните
мембрани. Механизмът на действие е различен от
този на триазолите.
• Спироксамин контролира брашнестата мана дори
в напреднал стадий на развитие, като унищожава
гъбичките, инхибира образуването на спори
и излекува праховите петна по листата. Това
позволява растеж на нова зелена маса без болести.
• Спироксамин лесно прониква в тъканта на листата, а
след това се разпространява акропетално до върха
на листата. Имаме равномерно разпределение в
целия лист. Когато се прилага върху лозя, 30% от
активната съставка се поема в лозата в рамките
на 10 минути, като останалата част се поема почти
напълно в рамките на 3 часа.

• Дифеноконазолът е фунгицид от групата на
триазолите с нисък риск от резистентност. Той
спира развитието на гъбичките, като се намесва в
биосинтеза на ергостерол в клетъчните мембрани.
• Дифеноконазолът е фунгицид с широк спектър,
който контролира голямо разнообразие
гъбични болести - включително представители
на семействата Aschomycetes, Basidomycetes и
Deuteromycetes.
• Дифенконазол лесно се абсорбира от листата и
се транспортира до всички части на растението с
акропетална и силна трансламинарна транслокация.

ФУНГИЦИДИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
СПИРОКС Д се абсорбира от листата и се разпространява акропетално и трансламинарно в растението.
Продуктът прониква бързо и се разпределя в растенията, като по този начин не се повлиява от валежи, паднали повече
от два часа след третирането, и в същото време предпазва новия прираст.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Да се спазват сроковете на третиране! Опръсквайте добре листната маса и от двете страни. С цел избягване на
резистентност, когато е възможно, да се включат фунгициди с различен механизъм на действие.
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ФУНГИЦИДИ

ЕФИКАСНОСТ СРЕЩУ БРАШНЕСТА МАНА
Ефикасност (%) по листата (13 опита)

Ефикасност (%) по листата (13 опита)

93

92,3

92

92,1

91
90
89
88

87,3

87
86
85
84

Спирокс Д 50 мл (10 ден) Спирокс Д 50 мл (14 ден)

Стандарт (14 ден)

Ефикасност (%) по чепките (13 опита)

Ефикасност (%) по чепките (13 опита)

91
90

90,5

89,7

89
88

86,7

87
86
85
84
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Спирокс Д 50 мл (10 ден)

Спирокс Д 50 мл (14 ден)

Стандарт (14 ден)

Ефикасност
(%) по (%)
листата
(7 опита)
Ефикасност
по листата
(7 опита)
86
84

84,9

82
80

80,4
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ФУНГИЦИДИ

ЕФИКАСНОСТ СРЕЩУ ЧЕРНО ГНИЕНЕ

78,3

76
74

Спирокс Д 50 мл (10 ден)

Спирокс Д 50 мл (14 ден)

Стандарт (14 ден)

Ефикасност (%) по чепките (7 опита)

Ефикасност (%) по чепките (13 опита)

91
90

90,5

89,7

89
88

86,7

87

86,2

86
85
84

Спирокс Д 50 мл (10 ден)

Спирокс Д 50 мл (14 ден)

Стандарт (14 ден)

92,3

91,8
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ХЕРБИЦИДИ

ИНСЕКТИЦИДИ
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ИНСЕКТИЦИДИ

ДЕЛТАГРИ /ДЕЛТАФАР
®

ДЕЛТАГРИ е инсектицид от групата на
пиретроидите с контактно и стомашно
действие, ефикасен срещу голям брой смучещи
и гризещи неприятели. ДЕЛТАГРИ има много
бърз „нокдаун“, а впоследствие и „килдаун“
ефект.

®

Активно
вещество

Делтаметрин 25 г/л

Формулация

Eмулсионен концентрат (ЕК)

Карантинен срок

3 дни

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Навлизайки в организма на насекомите чрез храната или
чрез трахеите, делтаметрин попада в кръвта и достига
нервната система, където атакува нервните синапси,
нарушавайки обмена на йоните на натрия и калия, което
води до преустановяване на храненето, нервна възбуда и
смърт.

СМЕСИМОСТ
ДЕЛТАГРИ е смесим с повечето регистрирани продукти за
растителна защита. Поради различния състав и формулация
на пестицидите препоръчваме преди работа да се направи
тест за смесимост и поносимост от растенията.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
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Много бърз ефект
Директен инсектициден и отблъскващ ефект, потиска
храненето
ДЕЛТАГРИ е толерантен за пчелите и пчелните семейства
след като изсъхне
Продължително действие 8–18 дни в зависимост от
температурата на средата
Кратък карантинен срок
Висока ефективност, без да причинява фитотоксичност по
растенията при употреба в регистрираните дози

•
•
•
•
•
•
•

Да се прилага съобразно праговете на вредност с цел ограничаване броя на третиранията до абсолютно
необходимия за ефективен контрол (не повече от 3 пъти за вегетация)
Пръскането трябва да бъде много равномерно върху цялата растителна маса, за да се осигури максимален
ефект. За по-хомогенно покритие на листната повърхност препоръчваме добавяне на СИЛВЕТ в
регистрираните дози
При топло време да се пръска сутрин или вечер при температури под 25ºС
ДЕЛТАГРИ е токсичен за пчелите и бомбусите само при директно попадане върху тях, след изсъхване няма
токсично последействие
В оранжерии и при цъфтяща растителност да се пръска в периодите, когато няма активен летеж на пчели и
опрашители
Да се избягва продължително приложение на ДЕЛТАГРИ, продуктът да се редува с продукти с различен
механизъм на действие
ДЕЛТАГРИ не влияе на следващи култури в сеитбооборота.

ИНСЕКТИЦИДИ

СЪВЕТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ
Култура

Неприятел

Доза

За листни въшки: при поява на неприятеля, край на форми-

Прасковена листна въшка (Myzus pericae), памукова листна
Домати и патладжан

Момент на приложение

въшка (Aphis gossypii), листни въшки от род Aphis spp., кар-

30–50

тофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae), памукова

мл/дка

нощенка (Helicoverpa armigera)

ране на страничните разклонения (BBCH 40)
За памукова нощенка: при поява на неприятеля – от фаза
начало на цъфтеж до 30% от плодовете са с типичен цвят
на зреене (BBCH 50-83)

Листни въшки по салатата (Hyperomyzus lactucae, Nasonovia
ribisnigri), зелена прасковена листна въшка (Myzus pericae),
Марули

нощенки (Helicoverpa spp.), египетска памукова нощенка
(Spodoptera littoralis),малка полска нощенка (Spodoptera

25–50
мл/дка

при поява на неприятеля – от фаза разтворен пети същински лист до образуване на 80% от листната маса (BBCH 1548)

exigua)
Молци по артишока (Depressaria erinaceella и Gortyna
Артишок

xanthenes), египетска памукова нощенка (Spodoptera
littoralis), малка полска нощенка (Spodoptera exigua)

30–50

при поява на неприятеля – от фаза четвърти лист до заги-

мл/дка

ване на листата (BBCH 14-49)

РАЗРЕШЕНИ РЕГИСТРАЦИИ В ЕВРОПА

Пшеница, ечемик, овес, ръж, царевица, люцерна, картофи, бадеми, орехи, кестени, фъстъци, лешници, ябълки,
круши, дюли, мушмули, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, вишни, лозя, домати, патладжан, пипер,
домати, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини, зеле (с изключение на китайско зеле), карфиол, броколи,
маруля, лук, праз, чесън, магданоз, целина, рукола, фасул, боб, нахут, леща, грах, пресен грах, ягоди, тютюн,
артишок, портокали, лимони, мандарини, грейпфрут, бергамот
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ИНСЕКТИЦИДИ

КАРПОВИРУСИН

®

КАРПОВИРУСИН е инсектицид, съдържащ Cydia
pomonella GranuloVirus CpGV-M, за контрол на Ябълков
плодов червей (Cydia pomonella) и Източен плодов
червей (Cydia molesta) при ябълки, круши, дюли,
праскови, нектарини, кайсии и орехи.
Във формулацията си КАРПОВИРУСИН съдържа UV
стабилизатори, прилепители и атрактанти, за поуспешно и ефективно действие на продукта, поемане
и заразяване на ларвите на вредителя.
КАРПОВИРУСИН е подходящ, както за биологично,
така и за конвенционалното производство на
плодове, като осигурява дългосрочен контрол на
популацията на плодовите червеи.

КУЛТУРА

ВРЕДИТЕЛИ

Ябълки, Круши, Дюли,
Азиатски круши
„Наши“

Ябълков плодов червей (Cydia
pomonella)
Източен плодов червей (Cydia
molesta)

Праскови, Нектарини,
Кайсии

Орехи

НОВО!

Активно
вещество

Cydia pomonella Granulo Virus
Mexican strain (CpGV-M) - 1x1013
CpGV-M/L

Формулация

Суспензионен концентрат

ДОЗА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

100 мл/дка

BBCH 71 – 89
От размер на завръза до 10 мм
до следцъфтежно окапване –
консумативна зрялост)

Ябълков плодов червей (Cydia
pomonella)
Източен плодов червей (Cydia
molesta)

100 мл/дка

BBCH 71 – 89
От разрастване на яйчника до
окапване на завръзи след цъфтежа –
консумативна зрялост

Ябълков плодов червей
(Cydia pomonella)

100 мл/дка

BBCH 71 – 89

*Максимален брой приложения:10 с интервал от 10 до 12 дни.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
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•

Пълна селективност срещу плодовите червеи, без вредно действие
върху нецелеви организми

•

Без вредни остатъци по реколтираната продукция

•

Карантинен срок само 1 ден

•

По естествен начин намалява популацията на ябълковия плодов
червей (Cydia pomonella) и Източния плодов червей (Cydia molesta) за
следващите вегетационни сезони.

•

Изключително подходящ както за биологично, така и за
конвенционално производство на плодове, като част от Интегрираните
програми за растителна защита

•

Ефективен срещу ларви на плодови червеи от популации, устойчиви
на други инсектициди

•

Възможност за приложение през цялата вегетация, срещу всички
поколения на вредителите, до 10 пъти във вегетационен сезон

•

Съвременна формулация съдържаща, атрактанти, UV стабилизатори и
прилепители за по-добра ефективност и дълготрайно действие

•

Формулация устойчива на отмиване от дъжд (до 40 мм)

ИНСЕКТИЦИДИ

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Cydia pomonella GranuloVirus CpGV-M е естествено срещан, специализиран
патоген при ларвите на ябълковия плодов червей и източен плодов
червей, и напълно селективен спрямо останалите организми/видове.
Действа на ларвите след поглъщане. Попаднал в храносмилателната
система, ларвите престават да се хранят, вирусните частици се намножават
интензивно и разрушават нападнатите тъкани, и заразяват останалите
органи, което води до смърт на ларвата. Умрелите ларви служат като
източник за нова зараза срещу другите ларви.
Най-добър резултат се постига, когато КАРПОВИРУСИН се прилага
срещу младите ларвни стадии на ябълков и източен плодов червей преди
проникването им в плода, с интервал между третиранията от 10 до 12 дни.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
•
•
•
•

•

За по-голяма ефективност е необходимо да се осигури добро и
равномерно покритие на работния разтвор
При валежи над 45 мм паднали след приложение е необходимо да се
повтори третирането.
В случай на много висока плътност на вредителите, трябва да се
редува с други инсектициди.
Тъй като КАРПОВИРУСИН е биологичен продукт, е необходимо да се
съхранява при определени условия:
- при + 25 ° C за 1 месец
- при + 4 ° C за 8 месеца
- при -18 ° C за 2 години
Преди употреба е необходимо да се размрази един ден
предварително (без да се използва принудително затопляне). След
това може да бъде замразен отново, като това не намалява неговата
ефикасност

ОПИТИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
с. Крушево, Пловдив– Ефикасност на КАРПОВИРУСИН
срещу Ябълков плодов червей при ябълки
•
•

•
•

Дата на третиране:
29.06.2020
Фаза на културните
растения: BBCH
78 (плодовете са
достигнали около 80% от
окончателната си големина
Доза 100 мл/дка
Цел: Ябълков плодов
червей 2-ро поколение

Извод от изведения опит:
При направеното обследване
24 дни след третирането
бе установено, че при
нетретираната конрола 4 от 20
плода са с повреди от плодови
червеи;
Нито един повреден плод
от ябълков плодов червей
няма при третираната площ с
инсектицида КАРПОВИРУСИН.

Контрола

Карповирусин

с. Горно Сахране, Стара Загора – Ефикасност
на КАРПОВИРУСИН срещу Ябълков плодов
червей при орехи
•
•
•

Дата на третиране: 29.06.2020
Фаза на културните растения: BBCH 75
Доза 100 мл/дка

Озвод от изведения опит:
При направеното обследване 74 дни след третирането
бе установено, че при нетретираната конрола 3 от 20
плода са с повреди от плодови червеи;

Контрола

Карповирусин

Нито един повреден плод от ябълков плодов
червей няма при третираната площ с инсектицида
КАРПОВИРУСИН
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ИНСЕКТИЦИДИ

ЕТАЛОН ЗА УСТОЙЧИВ КОНТРОЛ НА ЯБЪЛКОВ
ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ
УНИКАЛНО РЕШЕНИЕ С ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗХОД

ХАРАКТЕРИСТИКА
•
•
•
•

•
•
•
•

CpGV (Cydia pomonella Granulovirus) е естествен патоген на
Ябълковия плодов червей, изолиран за първи път през 1962 г в
Мексико
Производственият процес е разработен от INRA и се използва от
NPP (компания от семейството на UPL)
NPP надгражда производствения процес и формулацията на
КАРПОВИРУСИН

Био-инсектицид
Формулация: суспензионен
концентрат
Състав: 1013 грануловируса/
литър
Употреба: Ябълков плодов
червей и Източен плодов
червей при ябълки, круши,
дюли, праскови, нектарини,
кайсии, орехи
Доза: 100 мл/дка
Буферна зона: 5 метра
Кратък карантинен срок
Интервал за влизане след
третиране: 6 часа

2
1

3

4

5

1. Вирусните гранули се поглъщат от новоизлюпените ларви
2. Вирусните гранули се хидролизират в средната част на
храносмилателната система (pH>9) и вирионите навлизат във
вътрешността
3. Вирионите се намножават в чревния епител
4. Първоначалното намножаване води до бързо преустановяване
на храненето
5. Ларвите умират от сепсис и се втечняват, като освобождават
вируса

ЕФИКАСТНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОТМИВАНЕ
2.5
2

% повредени плодове G1
Полски опити на Програми за
контрол срещу Ябълков плодов
червей

2.3

1.5
1
0.5
0

0.5
Контрола

Опит във Франция

0.2

Стандарт

КАРПОВИРУСИН

КАРПОВИРУСИН има добра
ефикастност, както при самостоятелно
приложение така и приложeн в
програма за Интегрирана растителна
защита

Устойчивост на отмиване (100 без валежи)
100
80
60

Химичен аналог

40
20
0
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Опит във Франция
0

20

45

90

ММ

Устойчивост на отмиване
КАРПОВИРУСИН е устойчив на
отмиване на валежи до 45 мм. При
по-голям валеж се препоръчва
третирането да се повтори.

ИНСЕКТИЦИДИ

• Формулация с най-високо

• Д
 война ефикасност:

съдържание на вируси

-Пряка: унищожаване на
новоизлюпените ларви
-Непряка: заразява и
унищожава презимувалите
ларви!

• Напълно завършена
формулация – 4
коформуланта за
защита:
pH буфер, UV –
защитен филтър,
атрактант и
прилепител

• Б
 иологично съвместим в
резервоарни смеси*

• Д
 ълго последействие –

препоръчителен интервал
между третиранията от
10 – 12 дни, независимо от
наличието на силно слънчево

• Устойчив на валежи до

45 мм

* С изклщючение на сяра и
небуфериран калциев хлорид

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
Гъвкаво решение във всяка ситуация:
•

Може да се използва в интегрираните програми за контрол на
вредители и в биологичното
земеделие

•

Допълнителен ефект- прекъсване на чифтосването

IPM*
Био земеделие

Ябълков плодов
червей
Крива на излюпване
Март

Апр.

G1

G2
G3

Май

Юни

Юли

Август

Други био инсектициди

Септ.

Окт.

Химически инсектициди

*Нарушаване на чифтосването: прилагане на едно инсектицидно третиране по-малко за поколение
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ФУМИГАНТ

КУИКФОС

®

КУИКФОС е фумигант, инсектицид под
формата на овални таблетки или пелети,
освобождаващи фосфинов газ, предназначен за
дезинсекция на складирани зърнени култури.
Той контролира яйцата, ларвите, какавидите
и възрастните на складови вредители, като
зърнояди, гъгрици, мавритански бръмбар,
тютюневи бръмбари, брашнени червеи, молци
по сушените плодове, зърнови бръмбари,
брашнени молци, зърнови молци, суринамски
брашнояд и тютюнев молец.

Активно
вещество

Алуминиев фосфид 56 %

Формулация

Таблетки или пелети

Карантинен срок

45 дни

ПРЕПОРЪКИ ПРИ
УПОТРЕБА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Продуктът може да се прилага само от лица с висше
агрономно образование в областта на растителната
защита, преминали специален курс на обучение.
Третирането да се извършва чрез пригодени сонди за
дозиране в купа, автоматичен дозатор над лентата или
ръчно пускане. Купът след третирането да се покрие с
полиетилен или гумиран брезент.

При излагане на въздушна влажност КУИКФОС
освобождава токсичен газ – фосфин, (една таблетка от
0,6 г освобождава 0,2 г фосфин), който достига и до найнедостъпните места, като преминава между третираното
зърно, като по този начин засяга складовите вредители.

КУЛТУРА

ВРЕДИТЕЛИ

Оризова и житна гъгрица
(Sitophilus granarium, S.
Oryzae), зърнов бръмбар
(Rhyzopertha dominica),
Обеззаразяване ръждивочервен брашнен
на зърно в
бръмбар (Tribolium castaneum),
силозни клетки ръждиво-червен зърнов
бръмбар (Cyprolestes
ferrugineus ); Суринамски
брашнояд (Oryzaephilus
surrinamensis), Palorus spp.

ДОЗА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

•
10 табл./ 1 тон •
зърно
•
30 пелети/ 1
•
тон зърно

Експозиция:
3 денонощия при t на зърното
над 20 °С;
5 денонощия при t 15-20°С;
7 денонощия при t 10-15°С

*Карантинен срок: 45 дни

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
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Високоефективен фумигант за обеззаразяване на
складирано зърно
Бързо унищожение на наличните неприятели в
складираното зърно
Унищожава наличната зараза дори и на труднодостъпни
места
Ефикасен срещу всички складови неприятели
Ефективен срещу яйца, ларви и възрастни

ФУМИГАНТ
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ИНСЕКТИЦИДИ

СУМИЦИДИН®
СУМИЦИДИН е широкоспектърен синтетичен
пиретроид с бърз (нокдаун) ефект, дълго
последействие и е устойчив на пряка слънчева
светлина.
Третираните площи се предпазват по три начина:
•
Пряко унищожаване на вредителите;
•
отблъскващото (репелентно) действие –
културата не се посещава;
•
антифидантен ефект – останалите живи
насекоми не се хранят с опръсканата листна

Активно
вещество

Есфенвалерат 50 г/л

Формулация

Eмулсионен концентрат (ЕК)

Карантинен срок

35 дни за рапица и 14 дни за
останалите култури

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
И ПРИЛОЖЕНИЕ

СУМИЦИДИН съдържа есфеналерат – високоефективен пиретроид от пето
поколение под формата на течен, емулсионен концентрат.
СУМИЦИДИН въздейства върху нервната система на насекомите. Той има нокдаун
(моментален) ефект и парализиращо действие – контактно и стомашно. Тъй като е
силен репелент, СУМИЦИДИН отблъсква пчелите от третираната област и поради
това може да се употребява в безвредни за пчели растителнозащитни мерки
при културите по време на цъфтеж – пръска се надвечер, когато е приключила
дневната паша. Не допускайте пряко попадане на продукт върху пчелите!
СУМИЦИДИН притежава и антифидантно действие – насекомите не се хранят
с напръсканите растения и по този начин културата е двойно защитена.
Тройната защита на СУМИЦИДИН се проявява в това, че след като растението
не се посещава от насекоми, е ограничен основният вектор на вирусните болести.
СУМИЦИДИН е фотостабилен и запазва своя широк спектър и дълго последствие
дори в условията на пряка слънчева светлина. При култури с мъхести листа или
силен восъчен налеп се препоръчва добавка на 5-10 мл/дка СИЛВЕТ. В досега
проведените тестове по света Сумидицин не е показал никаква фитотоксичност.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
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Широкоспектърен инсектицид
Силен поразяващ ефект
Репелентно и антифидантно действие
Щадящ пчелите
Икономично приложение

Култура

Пшеница
Рапица

Зеленчуци
и украсни

Полски
и фуражни

Неприятел
Lema melanopa
Eurygaster spp.

Житна пиявица
Житна дървеница

25

Meligentis aeneus

Рапичен цветояд

20-30

Myzus persicae

Листни въшки по хризантема
Зелена прасковена въшка по пипер в оранжерии
и на открито

0,02

Aphis gossypi

Памукова листна въшка по краставици в
оранжерии

Mamestra brassicae

Зелева нощенка

Plutella maculipenis

Зелев молец

Leptinotarsa decemlineata

Колорадски бръмбар по картофи

15

Entomoscelis sultator
Acyrthosiphon pisum
Therioaphis maculata
Phytodecta fornicata
Otiorrhichus ligustici
Dasyneura ignorata
Contarinia medicaginis

Маков листояд
Грахова листна въшка
Петниста листна въшка
Люцернов листояд – възрастно
Люцернов листов хоботник – ларви
Пъпкова галица - възрастно
Цветова галица - възрастно

20

Chaetocnema concinna;
Chaetocnema brevluscula;
Chaetocnema Tibialis

Цвеклови бълхи

Bruchus pisi

Грахов зърнояд

Loxostege sticticalis

Овощни и лозя

Тютюн

Доза
(конц.)
% или
мл/дка

ИНСЕКТИЦИДИ

РЕГИСТРАЦИЯ

25

25

Ливадна пеперуда –
гъсеници II-III възраст
Ливадна пеперуда –
гъсеници IV-V възраст

30

Mamestra brassicae

Зелева нощенка по захарно цвекло

Calliptamus italicus

Италиански скакалци

Dociostaurus marocanus

Марокански скакалци

Laspeyresia pomonella

Ябълков плодов червей

Laspeyresia molesta

Източен плодов червей

Cemiostoma scitella

Кръгломиниращ молец

Tmetocera ocelana

Червена пъпкозавивачка

Operopthera brumata

Малка зимна педомерка

Argeloplace variagana

Сива пъпкозавивачка

Anarsia lineatella

Анарзия по кайсия

Hoplocampa minuta

Черна сливова плодова оса

Laspeyresia funebrana

Сливов плодов червей

Lobesia botrana

Шарен гроздов молец

0,025

Psylla pyri

Крушова листна бълха

0,03

Thrips tabaci

Тютюнев трипс

50

Myzus persicae

Зелена прасковена листна въшка по тютюн

80

40

0,02
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ИНСЕКТИЦИДИ

ТАЛИЗМА® ЕК
ТАЛИЗМА ЕК е високоефективен продукт за
унищожаване и дългосрочно предпазване
от неприятели в празни и пълни складови
помещения чрез дезинсекция или директно
третиране на зърното. Унищожава веднага
наличните неприятели – моментален ефект
на пиретроида – и предпазва помещенията и
зърното от 6 до 18 месеца след прилагане.

Активно
вещество

Циперметрин 80 г/л

Синергист

Пиперонил бутоксид 228 г/л

Формулация

Eмулсионен концентрат (ЕК)

Карантинен срок

3 дни

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Формулацията е специално разработена за складове.
Тализма има бързо действие и продължителен ефект,
с кратък карантинен срок. Трайно унищожава всички
летящи и пълзящи насекомни неприятели и акари
посредством контактното и стомашно действие
или вдишване на пиретроида, подсилен с дългото
последействие на синергиста. Засяга всички подвижни
стадии.
Има широк спектър на действие срещу различните
вредители: гъгрици, брашнояди, зърнояди, молци и
акари по зърното и сушените плодове.

Директна обработка на зърното
Поддържащо (профилактично) защитно действие – от 6
месеца
•
Разрежда се 1 литър от продукта в 49 литра вода. С
разтвора се обработва 100 тона зърно при разход
10 мл ТАЛИЗМА ЕК на тон зърно.
Дълготрайна защита
•
Разреждат се 2 литра от продукта в 48 литра вода.
С разтвора се обработва 100 тона зърно. Така
получената доза от 20 мл/тон зърно ТАЛИЗМА ЕК
позволява дълготрайна защита на третираната
продукция – до 18 месеца.
Дезинсекция на празни складове
В резервоара на пръскачката се налива част от
необходимото количество вода. Прибавя се 60 мл
ТАЛИЗМА ЕК и при непрекъснато разбъркване се долива
вода до общ обем от 5 литра. Така полученият разтвор
служи за обработката на 100 м2 складова повърхност.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
•
•

84

Не влияе върху хлебопекарните и пивоварните свойства
на обработената продукция
Дълготрайна защита (от 6 до 18 месеца)
Бързо действие без остатъчни количества
Кратък карантинен срок
Алтернатива на органофосфорни продукти и фумиганти
Доказана ефикасност върху разнородни (гладки и
порести) повърхности
Лесна дезинсекция в празни складове с пръскачки,
студен и топъл аерозол
Директна обработка на зърното при складиране в силози
и плоски складове

ИНСЕКТИЦИДИ

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
За директна обработка на зърното
Приготвеният разтвор се внася върху зърното посредством дюза и помпа.
Дюзата се поставя в началото на транспортната лента (шнека, елеватора),
там, където започва пътят на зърното, като се внимава да се избегне
контакт на разтвор с лентата.
За дезинсекция на складове
Преди обработка изпразнете и почистете склада, като премахнете
всички нечистотии, прах, паяжини и т.н. С готовия за употреба разтвор
обработете максимално добре стени, тавани, под, носеща конструкция и
елементи на склада (особено около врати и прозорци). Уплътнете добре
склада и го затворете за 48 часа след обработка.
Техника за внасяне: Тракторна или гръбна пръскачка, пръскачки с ниско
налягане, ултрамалообемни пръскачки, както и генератори за топъл и студен
аерозол.
ТАЛИЗМА ЕК се прилага еднократно на партида складирано зърно и веднъж
годишно върху стените на складовите помещения.

РЕГИСТРАЦИЯ
Култури/складове
Директно пръскане
пшеница
ечемик
ръж
овес
тритикале
лимец
царевица
ориз
(съхранявани в
складове)

Цел

Използвана
доза

Работен разтвор

Карантинен
срок

Препоръки

10–20 мл/т
зърно

0,1–2,5 л/т
зърно

Срок
преди
изнасяне
за
продажба:
1 ден

Да не се
допуска
попадане
на продукт
върху
транспортната
лента

30–60
мл/100 м2
площ

3,3–5,0
л/100 м2
площ

Срок
за повторно
влизане
в склада:
48 часа

Житна гъгрица
(Sitophilus granarium)
Оризова гъгрица
(S. Oryzae)
Зърнов бръмбар
(Rhyzopertha dominica)
Ръждивочервен
брашнен бръмбар
(Tribolium castaneum)
Брашнен бръмбар
(T. confusum)
Суринамски брашнояд
(Oryzaephilus surrinamensis)
Зърнояд
(Cyprotestes ferrugineus)

Зърнов молец
Празни складови (Sitotroga cerelatella)
Молец
помещения
по сушените плодове
(Дезинсекция
(Plodia interpunctella)
на помещения,
Брашнест акар
конструкции,
(Acarus siro)
материали)
Плесенен акар
(Tyrophagus putrescentidae)
Насекоми и акари по съхраняваното
зърно, пълзящи насекоми.
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ИНСЕКТИЦИДИ

ЦИТРИН МАКС

®

ЦИТРИН МАКС е висококонцентриран
пиретроиден инсектицид с контактно и
стомашно действие. ЦИТРИН МАКС е ефикасен
при голям брой неприятели с гризещи и
пробивно-смучещи устни органи, при полски,
зеленчукови, овощни и украсни култури.

Активно
вещество

Циперметрин 500 г/л

Формулация

Eмулсионен концентрат (ЕК)

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Активното вещество циперметрин има изключително
бърз начален ефект и инсектицидно последействие 8–15
дни. Попадайки в организма на насекомите чрез храната
или чрез трахеите циперметрин влиза в кръвта и достига
нервната система, където, подобно на повечето синтетични
пиретроиди, атакува нервните синапси и нарушава
обмена на йоните на натрия и калия, което води до
преустановяване на храненето, нервна възбуда и смърт.

СЪВЕТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ
•
•
•
•
•
•

Да се прилага съобразно праговете на вредност с цел ограничаване броя на третиранията до абсолютно
необходимия за ефективен контрол
Продуктът да се прилага съгласно регистрираните дози, да се пръска равномерно върху цялата растителна
маса, за да се осигури максимален ефект. За по-хомогенно покритие на листната повърхност, препоръчваме
добавяне на СИЛВЕТ в регистрираните дози
При топло време да се пръска сутрин или вечер при температури под 25°С
ЦИТРИН МАКС е токсичен за пчелите и бомбусите
В оранжерии и при цъфтяща растителност да се пръска в периодите, когато няма активен летеж на пчели и
опрашители
Да се избягва многократно последователно прилагане, като продуктът се редува с продукти с различен
механизъм на действие

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
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Изключително силно инициално действие, храненето спира
веднага след третиране
Кратък карантинен срок, ниска доза на приложение
Контролира голям брой неприятели при над двайсет култури
Продължително действие 8–15 дни в зависимост от
температурата на средата
Възможност за приложение през цялата вегетация на
културите
Висока ефективност без да причинява фитотоксичност по
растенията при употреба в регистрираните дози

РЕГИСТРАЦИЯ
Култура

Неприятел

мл/
дка

Количество
работен
разтвор
л/дка

Момент
на приложение

Максимален
брой приложения за
вегетация

Карантинен
срок

Житни

Листни въшки (Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum), Житни листозавивачки (Cnephasia sp.)

5

10-100*

При поява
на неприятеля

1

28 дни

Царевица

Царевичен
стъблен
пробивач (Ostrinia nubilalis) и Sesamia
nonagrioides, Sesamia vueteria

15

10-100*

При поява
на неприятеля

2

не се изисква

Рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala), Рапичен скритохоботник (Ceutorhynchus assimilis), Рапичен цветояд (Meligethes
aeneus), Рапична листна оса (Athalia
rosae), Рапичен стъблен хоботник
(Ceutorhynchus napi), Зелев стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus
quadridens)

5

10-100*

При поява
на неприятеля

2

49 дни

Лен

Синя
ленова
бълха
(Aphtona
euphorbiae),
Ленова
бълха
(Lingitarsus parvulus), Кръгломиниращ молец (Leucoptera malifoliella)

5

10-100*

При поява
на неприятеля

2

49 дни

Лозя

Лозова цикада (Empoasca vitis), Еднопоясен гроздов молец (Eupoecilia
ambiguella), Шарен гроздов молец (Lobesia botrana), Малка лозова листозавивачка (Argyrotaenia
pulchellana)

6

10-100*

При поява
на неприятеля

1

21 дни

Лозя

Филоксера (Philloxera vastatrix)

5

10-100*

При поява
на неприятеля

1

21 дни

Декоративни рози

Листни въшки (Aphididae)

10

10-100*

При поява
на неприятеля

2

не се изисква

Домати

Памукови нощенки (Heliothis armigera, Spodoptera littoralis), Картофен
молец (Phthorimaea operculella),
Бели пеперуди (Pieris sp.), Зелеви
молци (Plutella sp.), Зелеви нощенки
(Mamestra sp.), Гамозначна нощенка
(Autographa gamma), Зимен сив червей (Agrotis segetum)

10

10-100*

При поява
на неприятеля

2

3 дни

Зеле

Бяла
зелева
brassicae)

5

10-100*

При поява
на неприятеля

2

7 дни

Фасул

Листни въшки (Aphididae)

5

10-100*

При поява
на неприятеля

2

14 дни

Леща

Грахова
листозавивачка
(Cydia
nigricana), Зърнояди (Bruchidae) и
Листни въшки (Aphids)

5

10-100*

При поява
на неприятеля

2

14 дни

Маслодайна
рапица

пеперуда

(Pieris

ИНСЕКТИЦИДИ

Доза
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АКАРИЦИДИ

АКРАМАЙТ® 480 СК НОВО!
АКРАМАЙТ 480 СК е нов селективен акарицид с
продължително последействие за контрол на
паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)
и червен акар (Tetranychus cinnabarinus) на
открито при домати, пипер, патладжани,
краставици, тиквички, диня, пъпеши и ягоди.
Благодарение на дългото последействие
осигурява дълготраен контрол на популацията
на паяжинообразуващи акари.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ
УПОТРЕБА

За постигане на оптимални резултати, АКРАМАЙТ 480 СК
трябва да се употребява при първото забелязване
на подвижни форми на тетраниховите акари, когато
популацията е в ниска плътност. При третиране трябва
да се постигне отлично покритие на всички надземни
части на нападнатите растения с достатъчно работен
разтвор. С цел избягване развитие на резистентност
при зеленчуковите култури, да се употребява 1 път за
вегетационен сезон. По-ниската доза се препоръчва при
слаба степен на нападение и слаборазвита листна маса, а
по-високата при силно нападение и развит хабитус.

КУЛТУРА
Домати, Пипер,
Патладжани,
Краставици
Тиквички,
Диня, Пъпеши
(Полско
производство)
Ягоди
(Полско
производство)

Активно
вещество

Бифеназат 480 г/л

Формулация

Суспензионен концентрат (СК)

Карантинен срок

1 ден

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
В ниска доза на приложение АКРАМАЙТ 480 СК унищожава
всички подвижни стадии на паяжинообразуващите акари,
като засяга и яйцата. Три часа след контакт с продукта,
акарите стават хиперактивни и спират да се хранят,
и постепенно се парализират, като след това умират.
Оптимален резултат се постига 3-4 дни след третиране, като
периодът на защита е над 21 дни. По този начин се постига
дълготраен контрол на цялата популация на вредните акари,
като благодарение на високата селективност на продукта не
се засягат полезните насекоми и хищни акари.

ВРЕДИТЕЛИ

ДОЗА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Паяжинообразуващ акар
(Tetranychus urticae), Червен
акар (Tetranychus cinnabarinus

20 – 25 мл/дка

Веднага след поява на първите
акари

Паяжинообразуващ акар
(Tetranychus urticae), Червен
20 – 25 мл/дка
акар (Tetranychus cinnabarinus)

Веднага след поява на първите
акари

*Максимален брой приложения: 2 за ягоди през 7 дни; 1 път за останалите

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
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Ниска доза на приложение
Кратък карантинен период – 1 ден
Дълготраен контрол на популациите на вредителите
Без установена резистентност от акарите към активното
вещество
Подходящ за включване в Интегрираните програми за
контрол на паяжинообразуващи акари

Бифеназат – ако се прилага съгласно инструкциите на етикета-ефективно контролира следните акари:
Обикновен паяжинообразуващ акар

Tetranychus urticae

9,6 - 12 гр.а.в./дка(при ягоди и зеленчуци)

Ръждивочервен оранжериен акар

Tetranychus cinnabarinus

9,6 - 12 гр.а.в./дка(при ягоди и зеленчуци)

Цитрусов акар

Panonychus citri

24 - 28,8 гр ав/hl

Червен овощен акар

Panonychus ulmi

24 - 32 гр ав/hl

Бифеназат е изследван и срещу следните видове акари:
Ръждив акар

Aculus schlechtendali

Лозов листен ръждив акар

Calepitrimerus vitis

Ягодов акар

Steneotarsonemus pallidus

Удължен акар

Tyrophagus putrescentiae

Широк акар

Polyphagotarsonemus latus

Жълт акар

Eutetranychus carpini

АКАРИЦИДИ

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

*Преди употреба на Акравайт 480 СК четете инструкциите за употреба на етикета

ОТЛИЧЕН ПАРТНЬОР ЗА
КОНТРОЛ НА РЕЗИСТЕНТОСТТА

Бифеназат принадлежи към нова химическа група съединения
– карбазати. При употребата на АКРАМАЙТ 480 СК досега не е
открита кръстосана резистентост с акарицидите от други групи.
Въвеждането на АКРАМАЙТ 480 СК ни дава възможност да употребяваме акарицид с нов механизъм на дейтвие. Именно затова
АКРАМАЙТ 480 СК е важен партньор за избягвне на развитето на
резистентност от акарите. Като при всички пестициди, при неправилна употреба е възможно възникването на резистентност.
Затова се препоръчва следната програма за управление
на развитието на резистентността:
•

При ягоди максималният брой пръскания е до 2 пъти годишно –
при тежко нападение или гъсти насаждения (през интервал от 7
дни и при редуване най-малко на два продукта от два различни
химически класа между пръсканията).

•

При останлите култури - 1 третиране за година

•

Редовно наблюдение и прилагане на АКРАМАЙТ 480 СК
при първа поява на акарите. Да не се допуска намножаване и
развитие на големи популации!

•

При третиране да се осигури добро покритие на горната и
долната част на листата.

•

Винаги прилагайте АКРАМАЙТ 480 СК в регистрираните дози
и препоръките за употреба в етикета.
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БИОЦИДИ

ДИМИЛИН 15 СК
®

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ДИМИЛИН 15 СК действа при поглъщане и контакт срещу
ларви на комари и мухи. ДИМИЛИН 15 СК инхибира
образуването на хитин в кутикулата на ларвата, което блокира
нормалния процес на линеене. Ефектът от третирането
на ларвите на комарите и мухите с ДИМИЛИН 15 СК се
наблюдава от 2 до 4 дни след приложението.

Активно
вещество

Дифлубензурон 150 г/л (15%)

Формулация

Суспензионен концентрат –
течност (СК)

ДИМИЛИН 15 СК се прилага в местата, където се размножават комарите и мухите. За контрол на ларви на комари, ДИМИЛИН
15 СК се прилага директно в местата, където се размножават комарите, като например: застояли води (канавки, канали, локви и
оризища), както и в затворени хидравлични системи, като например: канализация, септични ями и пречиствателни станции за
отпадни води в градските и селските райони.
За контрол на ларви на мухи ДИМИЛИН 15 СК се прилага в местата на размножаване на мухите, като например: купчини от
органични материи, септични ями, депа за отпадъци, остатъци от клане, остатъци от хранително-вкусовата промишленост,
заблатени места, в и около торища от крави, коне, овце, кози, свине, птици и зайци.

За контрол на ларви на комари:

2.

Води с ниско замърсяване:
1. Пръскане с ръчна пръскачка 17–35 мл в 10 л вода
за 1 дка водна площ;
2. Пръскане с моторна пръскачка 17–35 мл в 5 л
вода за 1 дка водна площ;
3. Конвенционално пръскане от самолет с
нормални дюзи 17–35 мл в 1,5 л вода за 1 дка вод
на площ.
4. Разходна норма: 170–350 мл/ха (17–35 мл/дка).
Води с високо замърсяване:
1. Дозите на препарата се удвояват в същото
количество вода и за същата водна площ.
2. Разходна норма: 350–700 мл/ха (35–70 мл/дка).
3. По-ниските дози, трябва да се прилагат при
дълбочина на водата равна или по-малка от 0,5 м,
а по-високите при дълбочина на водата равна
или по-голяма от 1 м.
4. Затворена водна система със силно органично
замърсяване: Пръскане с ръчна пръскачка 7 мл в
50 мл вода за 1 кубичен метър канални води

3.
4.

Пръскане с моторна пръскачка 350–700 мл в 2 л
вода за 100 м².
Разходна норма: 350–700 мл/100 м².
Използвайте по-ниските дози в затворени
системи и при ниска заселеност с ларви на
мухи, а по-високите в отворени системи и
при висока заселеност с ларви на мухи. Найголяма ефикасност се постига чрез равномерно
разпределение на разтвора за пръскане.
Интервал между обработките: Третирайте с ДИМИЛИН
15 СК на всеки 3–4 седмици по време на размножаване на
комарите и мухите.

За контрол на ларви на мухи:
Торища/сметища и септични ями:
1. Пръскане с ръчна пръскачка 350–700 мл в 5 л
вода за 100 м²;

ДИМИЛИН 2 ГР
®

Инсектицид със забавено и мощно убиващо действие
за контрол на ларви на комари в застояли води и
затворени водни системи (канализационни шахти,
помийни ями, прокопани канали) в предградия,
градски и селски райони, в декоративни езера и
водоеми, както и на ларви на мухи в торища, отпадни
ями, сметища и ферми за птици и животни.
Категория на потребителите:
Професионална и масова
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Активно
вещество

Дифлубензурон 2 г/100 г (2%)

Формулация

Eфервесцентни гранули (ГР)

Препаратът представлява готови за употреба ефервесцентни гранули, разтварящи се във вода.

За ларви на комари:

За ларви на мухи:

гранулите се поръсват директно в биотопите
на комарите при разходна норма:
•
замърсени води – 250 г/дка водна площ
(5 г а.в./дка)
•
чисти води – 125 г/дка водна площ
(2,5 г а.в./дка)
•
Ако водата е с дълбочина по-голяма от
0.5 м, дозите се удвояват.
•
затворени водни системи със силно
органично замърсяване
(отходни ями и др.) – 50 г/м³ (1 г а.в./м³)

Гранулите се разтварят във вода и се опръскват местата, където се развиват ларвите на мухите при разходна норма 250 г в 5 л
вода/10 м² (5% концентрация на препарата
или 0,1 % на а.в. за разтвора и 0,5 г а.в./м²).
При висока заселеност, дозата се удвоява.

БИОЦИДИ

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Време на въздействие: 24-48 часа.

Интервали между обработките:
Препаратът е с остатъчно действие и третирането за комари може да се повтори след 2–4 месеца за Aedes,
след 11–27 дни за Culex и Anopheles, и след
3–4 седмици за мухи.

ДИМИЛИН® 2 ТБ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Инсектицид със забавено и мощно убиващо действие за
контрол на ларви на комари от родовете Aedes, Anopheles
и Culex в застояли води и затворени водни системи
(канализационни шахти, помийни ями, прокопани канали)
в предградия, градски и селски райони. Дифлубензурон
е представител на нов клас инсектициди, бензил-уреите,
известни под общото наименование регулатори на растежа

Активно
вещество

Дифлубензурон 2 г/100 г (2%)

Формулация

Eфервесцентни таблетки с
тегло 2 г, диаметър 2 см и
дебелина 0,5 см всяка (ТБ)

Те имат механизъм на действие, коренно различен от този на
класическите невротоксични инсектициди. Дифлубензурон
инхибира хитиновия синтез при изграждане на хитиновата
обвивка на ларвите. Те не могат да се освободят от старата си
хитинова обвивка или новата е крехка и недоразвита, което
води до смърт в момента на превръщане или малко след него.
Ако ларва в последен стадий погълне дифлубензурон, може да
се получи деформация в хитиновата обвивка на какавидата или
на възрастното насекомо. Крайният резултат от нарушаването
на нормалния процес на хитиновия синтез е смърт на
насекомите. Тъй като действа на уникалния процес на хитинов
синтез, присъщ само на насекомите, дифлубензурон има
изключително ниска токсичност спрямо бозайници. Острата му
орална токсичност ЛД50 за мишки и плъхове е > 4640 мг а.в./
кг. Не е дразнител за кожа и очи, не е канцерогенен, няма
репродуктивна токсичност, не е мутагенен, нито тератогенен.

НАЧИН НА УПОТРЕБА И
ДОЗИ

Биоцидът представлява ефервесцентни таблетки, разтварящи се бавно във вода. Една таблетка се разтваря за
10–30 минути. Разходна норма:
•

води със силно органично замърсяване – 1 таблетка/40 л вода (1 мг а.в./л)

•

замърсени води – 1 таблетка/4 м3 вода (10 мг а.в./м3)

•
чисти води – 1 таблетка/8 м3 вода (5 мг а.в./ m3)
Време на въздействие: 24–48 часа. Препаратът е с остатъчно действие и третирането може да се потвори след
2–4 месеца за Aedes и след 11–27 дни за Culex и Anopheles.
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ХЕРБИЦИДИ

РАСТЕЖНИ
РЕГУЛАТОРИ
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РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

МИГОТО

®

НОВО!

МИГОТО е растежен регулатор-биостимулатор,
съдържащ три активни вещества от групата
на нитрофенолатите, eстествено намиращи
се в живите клетки. Растенията, третирани с
продукта имат по-добър растеж и вегетативно
развитие, по-висока ефективност на
фотосинтезата, подобрено акумулиране на
асимилати, както и повишена толерантност
към стресови фактори. МИГОТО стимулира
растежа, цъфтежа, увеличава броя на
завръзите, подобрява размера и качеството
на плодовете и ускорява зреенето при редица
култури, като домати, патладжан, краставици,
тиквички и пипер.

КУЛТУРА

БОЛЕСТИ

Активно
вещество

натриев 4 - нитрофенолат – 9
г/л
натриев 2 - нитрофенолат – 6
г/л
натриев 5 - нитрогвиаколат – 3
г/л

Формулация

Разтворим концентрат

Карантинен срок

3 дни

ДОЗА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖНИЕ

Домати
Патладжани
(на открито)

6,8 – 17 мл/дка

Първо третиране в началото на цъфтеж,
с последващи на всеки 15 дни

Домати
Патладжани
(в оранжерии)

8,5 – 34 мл/дка

Първо третиране в началото на цъфтеж,
с последващи на всеки 15 дни

8,5 – 34 мл/дка

Първо третиране в началото на цъфтеж,
през интервал от 10 дни

8,5 – 34 мл/дка

Първо третиране в началото на цъфтеж,
с последващи на всеки 15 дни

Краставици
Тиквички
(в оранжерии)

Предпазва цветовете от
преждевременно опадане,
подобрява броя и стандартизира
размера на плодовете. Повишава
добива и качеството на реколтата.

Пипер
(в оранжерии)

*Максимален брой приложения: Домати, Патладжани, Краставици, Тиквички – 4, Пипер – 5;
Количество работен р-р: Домати, Патладжани (на открито) - 40-100 л/дка, Домати, Патладжани Краставици, Тиквички Пипер (в оранжерии) - 50-200 л/дка

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Подобрява развитието на коренова система
Увеличава листната маса
Увеличава ефективността на фотосинтезата
Оптимизира водния баланс в растенията
Увеличава количеството, качеството и размера на
плодовете.
Повишава устойчивостта и бързото възстановяване след
биотичен и абиотичен стрес
Повишава количеството и качеството на добива
Дава възможност за достигане на потенциала за добив на
растенията

След прилагане на МИГОТО активните съставки проникват бързо и лесно в растителните клетки и
се превръщат във вещества естествено присъстващи в растенията, като положителният ефект е на
две нива:
Действие на ниво гени:
МИГОТО усилва активността на множество гени, отговорни за интензивността на вегетативното
и генеративното развитие, фотосинтезата, синтеза на фитохормони, транспорта на хранителни
вещества в тъканите, както и защитните функции на растенията при стресови условия на средата.
Действие на клетъчно ниво:
МИГОТО въздейства върху жизнените процеси на клетъчно ниво, което се изразява в по-висока
интензивност на фотосинтезата, като се повишава съдържанието на хлорофил и асимилиращата
повърхност. Подобрява съдържанието на вода в клетките, като оптимизира пропускливостта на
устицата и транспирацията, повишава усвояването на вода от корените, синтеза на фитохормони,
лигнин, протеини, въглехидрати и минерали и увеличава ензимната активност.

ЕФЕКТ НА МИГОТО ВЪРХУ РАСТЕНИЯТА

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ

МИГОТО има положителен ефект върху процесите на растеж на вегетативните и генеративните
части на растенията:
•
Подобрява растежа на младите растения, леторастите и корените
•
Увеличава броя на цветовете, повишава жизнеността на полена, развитието на плодовете и
кълняемостта на семената
•
Повишава устойчивостта на растенията към ниски температури, засушаване и фитотоксичност и
ускорява процесите на регенерация след механични повреди

Наследникът на АТОНИК

*

СУПЕР
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ХЕРБИЦИДИ

БИО
СТИМУЛАТОРИ
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БИОСТИМУЛАТОРИ

АПЕТАЙЗЕР

®

АПЕТАЙЗЕР е високоефективен течен
биостимулатор на база филтрат от
водорасли GA 142 и водоразтворим
Манган (Mn) и Цинк (Zn), специално
разработена технология,
активизираща физиологията на
хранене в растенията. АПЕТАЙЗЕР
е формулиран за приложение при
зърнено-житни култури и царевица.

Състав

GA 142 (филтрат от морски
водорасли – Ascophyllum
nodosum) + Манган (Mn) +
Цинк (Zn)

Растителната физиология – ключов фактор на
добива
Минералното хранене през корените и въглерода от въздуха, приеман през
листата, са основа за продуктивността на растенията. Двата хранителни
пътя осигуряват на растението минерали и въглерод, които участват във
фотосинтетичните процеси, които от своя страна задоволяват нуждите от
хранителни вещества за растението и гарантират достигане на потенциала за
добив.
Добивът и качеството на получената продукция неизменно зависят от
минералното хранене, физиологичния статус на растението, хормоните и
ензимите, подпомагащи усвояването на хранителните вещества.

Предложената от нас технология подпомага активирането на физиологичните
процеси в растението. Тя е резултат от дългогодишно изследване, проведено
съвместно от Френския Научен Институт (Centre National de la Recherche
Scientifique) и Университета на Джорджия в САЩ (University of Georgia –
USA). В екстракт от морски водорасли Ascophyllum nodosum е изолирана
активна молекула олигозахарид с доказано положително въздействие върху
метаболитните процеси в растението. А именно - активиране на жизнено важни
за растенията ензими, отговорни за усвояването на азот (N), фосфор (P) и калий
(К), което неминуемо води до по-ефективно използване на вложените минерални
торове.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
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Повишава хранителния статус във важни за растенията фази
По-високо съдържание на хлорофил, по-активна фотосинтеза от
растенията – по-високо съдържание на протеин
Активира усвояването на хранителните вещества
Допълнителен източник на манган (Mn) и цинк (Zn), чиято
комбинация с Ascophyllum nodosum гарантира много поуспешното им усвояване при третираните с АПЕТАЙЗЕР растения
Повишава количеството биомаса на третираните култури

Култура

Доза

Момент на приложение

Зърнено-житни култури: пшеница,
ечемик

50 мл/дка
еднократно

от флагов лист до изкласяване на
културата

Царевица

50 мл/дка
еднократно

от 4–8-ми лист на културата

СМЕСИМОСТ

БИОСТИМУЛАТОРИ

РЕГИСТРАЦИЯ

АПЕТАЙЗЕР е смесим с повечето регистрирани продукти
за растителна защита (ПРЗ), като е препоръчително да се
направи тест за смесимост преди употреба.
При приготвяне на работния разтвор, АПЕТАЙЗЕР да се
изсипе последен в резервоара.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•
•
•
•
•
•
•

По-ефективно усвояване на основното торене – азот (N), фосфор (P) и калий (K)
Гарантиран добив
дори при неблагоприятни условия за културите
Гарантира възвръщаемост на инвестираните торове за основно торене
По-висок добив с по-добро качество, като повишава съдържанието на глутен в зърното
Сигурно решение за производство на силаж и зърно
Отлична възвръщаемост на всички инвестиции
Изведените опити в Европа и страната показват, че употребата на АПЕТАЙЗЕР при пшеница
увеличава добива с до 15%

ОТЧЕТЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОНИВИТ И
АПЕТАЙЗЕР В ПШЕНИЦА НА МАСОВИ ПОЛЕТА (2021г.)
Район

Стандартна
технология

Стандартна технология
+ ТОНИВИТ (Т1)

Стандартна технология
+ ТОНИВИТ (Т1)
+ АПЕТАЙЗЕР (Т2)

В района на Стара Загора

690 кг/дка

740 кг/дка (+7%)

760 кг/дка (+10%)

В района на Велико Търново

710 кг/дка

750 кг/дка (+6%)

785 кг/дка (+10%)

В района на Велико Търново

730 кг/дка

750 кг/дка (+3%)

765 кг/дка (+5%)
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АРИ-АМИН С

®

АРИ-АМИН С® е органо-минерален
тор, биостимулатор съдържащ
аминокиселини, азот, калий, магнезий,
манган и цинк. Формулацията е
разработена за зърнени култури,
рапица, картофи и захарно цвекло.

НОВО!

Активно
вещество:

19 Аминокиселини
Азот
Микроелементи: Магнезий,
Цинк и Манган

ФУНКЦИЯ:
АРИ-АМИН С® е естествен продукт, с мощен биостимулиращ ефект за листно приложение на базата на комплекс
от аминокиселини получени от ферментация на растителни протеини и захари. Активира клетъчния метаболизъм,
оптимизира производството на основни клетъчни съединения, съдържа осмотично активни вещества, като по този начин
спомага на растенията да преодолеят абиотичния стрес причинен от суша, високи температури, хербициден ефект и
др. АРИ-АМИН С® индуцира антиоксидантната система и синтеза на детоксикиращите ензими (активиране на гените) и
подобрява ефективността на използване на азот.
Приложението на АРИ-АМИН С® преди, по време или след стрес, дава на растенията готови аминокиселини, които се
включват веднага във физиологичните процеси на земеделските култури и ускоряват възстановяването им. Подобрява
процесите на асимилация в листата и ускорява растежа на растенията. Подобрява цъфтежа и формирането на плодове.
Ускорява нарастването и узряването на плодовете. Съдържа активатори на растителния метаболизъм, които засилват
устойчивостта и фертилността на прашеца.

Аминограма:
Аспарагинова киселина

Цистин

Хистидин

Треонин

Валин

Лизин

Серин

Метионин

Аргинин

Глутаминова киселина

Изолевцин

Хидроксипролин

Пролин

Левцин

Хидроксилизин

Глицин

Тирозин

Аланин

Фенилаланин

ПРЕДИМСТВА:
•
•
•
•
•
•
•
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Подобрява усвояването на въглерод и азот
Стимулира растежа на културите
Осигурява антистрес ефект
Директен източник на аминокиселини за производство на
протеин, без ограничение върху растежа на растенията
Спомага за оптимизиране и подобряване на синтеза на
хлорофил
Съдържа повече от 200 активни съединения
Насърчава продуктивността на културите и предпазва
растенията от щети, причинени от климатичните промени

Захарта, произведена чрез фотосинтезата, може да се използва за производство на
енергия и биомаса или да се мобилизира и съхранява в семената като хранителен
резерв. В зърнените култури въглехидратите, произвеждани от листата, регулират
нивата на добива на растенията
Ефектът на основния компонент на АРИ-АМИН С® в зърнените култури беше
изследван чрез метаболомен подход, сравняващ нивото на метаболитите на
растенията, третирани с АРИ-АМИН С®, с растения, третирани с вода (контрола).
Резултатите показват, че нивото на захарите се повишава след третиране с
АРИ-АМИН С®. Растенията разполагат с повече въглехидрати и по този начин
могат да произвеждат повече енергия за развитие и растеж.

15
10
5
0

Глюкоза
Контрола

Захароза
АРИ-АМИН С®

БИОСТИМУЛАТОРИ

Активиране на метаболизма на въглерода в
зърнените култури

Ефективност на използване на АЗОТ
АРИ-АМИН С® съдържа:

– Глутамат и аспартат
Основни регулатори на метаболизма на Азота.
Контролира синтеза на протеини (метаболитни
предшественици на цели аминокиселини)
– Регулира активността на ензимите, които управляват усвояването,
асимилацията и транспорта на азота
Метаболитни предшественици на глутамин и аспарагин
– Урея
Бърз източник на азот за растението
Комбиниране на източник на азот и суровина, които позволяват
на растението да се възползва от този азот за синергичен ефект
– Цинк и Манган
От съществено значение за оптимизиране на метаболизма на
Азота

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Пироглутаминова
киселина
Контрола

Глутаминова
киселина
АРИ-АМИН С®

УПОТРЕБА:

АРИ-АМИН С® може да се прилага по време на целия вегетационен цикъл на културите. Препоръчителна е
употребата на АРИ-АМИН С® преди настъпване на стресови условия на културите.
Култура

Доза

Фаза на приложение

Пшеница и царевица

100-150 мл/дка

Едно приложение през цялата вегетация на културите,
преди или по време на условия на стрес, както и преди ключовите етапи на развитие на културата.

Рапица

200 мл/дка

Едно приложение през цялата вегетация на културите,
преди или по време на условия на стрес, както и преди ключовите етапи на развитие на културата.

Картофи

200-300 мл/дка

Две приложения през 14 дни през цялата вегетация на културите, преди или по време на условия на стрес, както и преди
ключовите етапи на развитие на културата.

Захарно цвекло

200-300 мл/дка

Едно приложение през цялата вегетация на културите,
преди или по време на условия на стрес, както и преди ключовите етапи на развитие на културата.
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БМ СТАРТ

®

БМ СТАРТ е високоефективен течен биостимулатор на
база филтрат от водорасли (GA 142) и микроелементи,
който със своята уникална технология на
физиоактиватор стимулира цъфтежа, подобрява
опрашването, активира синтеза на полиамини
(хормоните на цъфтежа), повишава задържането
и развитието на плодовете, стимулира клетъчното
делене, повишава устойчивостта на растенията
към стресови условия (например високи и
ниски температури), подобрява физиологията и
метаболизма на растението и способността да се
усвояват и използват по-успешно хранителните
вещества. Коригира дефицита и доставя на
растенията лесноусвоими Сяра (S), Магнезий (Mg),
Бор (B) и Молибден (Mo). БМ СТАРТ е подходящ за
приложение при ябълки, круши, ягоди, картофи и
грах, за повишаване на количеството и качеството на
добива.

Състав

GA 142 (филтрат от морски
водорасли - Ascophyllum
nodosum) + 2,07 % Бор (В) +
0,02% Молибден (Мо), 3,5%
Магнезий (MgO) и 7,1% Сяра
(SO3)

Растителната физиология – ключов фактор на
добива
Минералното хранене през корените и въглерода от въздуха, приеман през листата,
са основа за продуктивността на растенията. Двата хранителни пътя осигуряват на
растението минерали и въглерод, които участват във фотосинтетичните процеси,
а те от своя страна задоволяват нуждите от хранителни вещества на растението
и спомагат за достигане на потенциала за добив.
Добивът и качеството на получената продукция неизменно зависят от
минералното хранене, физиологичния статус на растението, хормоните и
ензимите, подпомагащи усвояването на хранителните вещества.
Предложената от нас технология подпомага активирането на физиологичните
процеси в растението. Тя е резултат от дългогодишно изследване, проведено
съвместно от Френския Научен Институт (Centre National de la Recherche
Scientifique) и Университета на Джорджия в САЩ (University of Georgia – USA). В
екстракт от морски водорасли Ascophyllum nodosum е изолирана активна молекула
олигозахарид с доказано положително въздействие върху метаболитните процеси в
растението, а именно - активиране на жизнено важни за растенията ензими, отговорни
за усвояването на азот (N), фосфор (P) и калий (К), което неминуемо води до поефективно използване на вложените минерални торове.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
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Подобрява цъфтежа (жизнеността на полена), формирането и
задържането на плодовете
Повишава жизнения статус и устойчивостта на растенията на стрес,
вследствие на неблагоприятни абиотични фактори на околната среда
Предпазва във висока степен от преждевременно опадване на
цветовете и плодовете, дори при екстремални високи и ниски
температури
Стимулира бързото и едновременно нарастване на плодовете от
растенията и формирането на повече и изравнени по едрина плодове
По-успешно използване на хранителните вещества от почвата, чрез
подобряване физиологията и метаболизма на растенията
Допълнителен източник на микроелементи Сяра (S), Магнезий (Mg),
Бор (B), Молибден (Mo), които в комбинация с GA 142 (филтрат от
морски водорасли – Ascophyllum nodosum) се усвояват по-успешно от
третираните с БМ СТАРТ растения

Култура
Ябълки
Круши

Доза

Момент на приложение
І-во прилагане: преди цъфтеж (видими цветни пъпки)

200 мл/дка

ІІ-ро прилагане: цъфтеж (начало на пълен цъфтеж)
ІІІ-то прилагане: след цъфтеж (формиран завръз)

Ягоди

200 мл/дка

Картофи

200 мл/дка

Грах

200 мл/дка

І-во прилагане: 1-ви цветове,
II-ро прилагане на всеки 10-15 дни (до 3 прилагания)
І-во прилагане: начало на формиране на клубени
ІІ-ро прилагане: 15 дни след I-во прилагане
І-во прилагане: стадий 15 см. височина на културата

БИОСТИМУЛАТОРИ

РЕГИСТРАЦИЯ

ІІ-ро прилагане: начало на цъфтеж

СМЕСИМОСТ
БМ СТАРТ е смесим с повечето регистрирани продукти за растителна защита, като е
препоръчително предварително да се направи тест за смесимост преди употреба.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•
•
•
•
•
•
•
•

Възможност за достигане потенциала за добив на културите
Гарантирано стабилен добив, дори при неблагоприятни условия за културите
Оптимално развитие за културите и гарантиран по-висок добив, независимо от климатичните
условия
Повече на брой и с равномерно развитие плодове = по-висок добив от единица площ
Повишено количество и качество на произведената продукция. По-малко на брой
деформирани и недоразвити плодове = продукция с по-висока пазарна стойност
По-ефективното усвояване на вода и хранителни вещества от растенията гарантира попълноценно използване на вложените торове за основно торене
По-жизнен полен, по-добър цъфтеж и подобрено опрашване – повече реколтирани плодове
Отлична възвращаемост на инвестициите
Кричим
•
•
•

Фаза на третиране: Начало на цъфтеж
Доза: 200 мл/дка
Отчитане 14 дни след третиране

Резултат:
•
Растенията са в по- добро фитосанитарно състояние
•
Плодовете от растенията третирани с БМ СТАРТ са поедри и еднакви по размер.
•
Набраните плодове са по- трайни за съхранение

Пловдив
•
•

Фаза на третиране: Начало на цъфтеж
Доза: 200 мл/дка

Резултат:
Плодовете са по- едри спрямо нетретираната контрола,
без загуба на добив

Нетретирана
контрола

БМ СТАРТ
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ВИВАФЛОР ПЛЮС

®

ВИВАФЛОР ПЛЮС е най- новият биостимулатор
на UPL, специално създаден за повишаване
на добива в количествено и качествено
отношение при винени и десертни лозя.
Продуктът е създаден на база филтрат от
морски водорасли в съчетание с бор, молибден
и азот. Уникалният начин на действие на
ВИВАФЛОР ПЛЮС стимулира цъфтежа,
активира синтеза на полиамините (хормоните
на цъфтежа), стимулира клетъчното делене,
подобрява физиологията и метаболизма
на растенията, както и способността за
максимално усвояване на хранителните
вещества и водата от почвата.

Култура

Лозя десертни
и винени

Активно
вещество

GA 142 (филтрат от морски
водорасли- Ascophyllum
nodosum) + 5% Бор + 2,3% Азот
+ 1% Молибден

Доза

Момент на
приложение

200 мл/дка

Три приложения във фаза:
•I-во приложение: Преди цъфтеж (видими
цветни пъпки)
•II-ро приложение: Начало на цъфтеж
•III- то приложение: Край на цъфтежа / началото на развитие на плодовете

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
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НОВО!

Намаляване на изресяването и броя на падналите цветове
Подобряване нарастването на зърната и увеличаване
еднородността на гроздовете
Оптимизиране на хранителния статус на лозата и по-високо
ниво на резерв
Възможност за смесване с широк спектър от продукти за
растителна защита

Технологията GoActiv® позволява на растението да реализира своя потенциал благодарение на
оптимизираната си физиологична активност.

НАТУРАЛЕН
GoActiv® е екстракт от кафяви водорасли Ascophyllum nodosum. Екстракцията му се получва чрез
естествена филтрация при ниска температура, а не чрез химични процеси.

БИОСТИМУЛАТОРИ

ФИЗИОАКТИВАТОР

ВИВАФЛОР ПЛЮС® ПОДОБРЯВА
СТРУКТУРАТА НА ГРОЗДА

контрола

ВИВАФЛОР ПЛЮС®

+16%

увеличение на
гроздовете с един и
същ калибър

Резултати от 58 опита от 2009 г. насам, въз
основа на измерване на отклоненията в
теглото на гроздовете.

контрола

ВИВАФЛОР ПЛЮС®

-32%

по-малко случаи на
изресяване

Резултати от 174 опита от 2009 г. насам, въз
основа на измерване на средното тегло на
затворените гроздове-
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МУЛТОЛЕО

®

МУЛТОЛЕО е високоефективен течен
биостимулатор на база филтрат от кафяви
водорасли, комбиниран с високо съдържание на
водоразтворим Бор (B), специално разработена
технология, активизираща физиологията на
хранене в растенията. МУЛТОЛЕО е формулиран
за приложение при маслодайни култури
(рапица и слънчоглед).

GA 142 (филтрат от морски
водорасли – Ascophyllum
nodosum) + Бор (B) – 9,9%

Състав

Растителната физиология –
ключов фактор на добива
Минералното хранене през корените и въглерода от въздуха, приеман през листата, са основа
за продуктивността на растенията. Двата хранителни пътя осигуряват на растението минерали
и въглерод, които участват във фотосинтетичните процеси, които от своя страна задоволяват
нуждите от хранителни вещества за растението и гарантират достигане на потенциала за добив.
Добивът и качеството на получената продукция неизменно зависят от
минералното хранене, физиологичния статус на растението, хормоните и
ензимите, подпомагащи усвояването на хранителните вещества.
Предложената от нас технология подпомага активирането на физиологичните процеси в
растението. Тя е резултат от дългогодишно изследване, проведено съвместно от Френския
Научен Институт (Centre National de la Recherche Scientifique) и Университета на Джорджия
в САЩ (University of Georgia – USA). В екстракт от морски водорасли Ascophyllum nodosum
е изолирана активна молекула олигозахарид с доказано положително въздействие
върху метаболитните процеси в растението - а именно активиране на жизнено важни
за растенията ензими, отговорни за усвояването на азот (N), фосфор (P) и калий (К), което
неминуемо води до по-ефективно използване на вложените минерални торове.
•
МУЛТОЛЕО подобрява храненето и намалява конкуренцията за хранителни вещества
между вегетативните и репродуктивните органи.
•
Приложен в слънчоглед и рапица, МУЛТОЛЕО повлиява положително не само върху
добива, но и повишава съдържанието на масло.
•
Изведените опити в Европа и страната показват, че употребата на МУЛТОЛЕО при
слънчоглед и рапица увеличава добива с 8-16%

РЕГИСТРАЦИЯ
Култура

Доза

Маслодайна рапица
200 мл/дка еднократно
Слънчоглед

Момент на
приложение
Начало на удължаване на стъблото до бутонизация
BBCH 30-55
3-та двойка листа до бутонизация BBCH 1260

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•

•
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Активизира ензимите фосфатаза и нитрат-редуктаза, засилва
усвояването на хранителните вещества
По–високо съдържание на хлорофил, по-активна фотосинтеза
от растенията, по-високо съдържание на протеин
Допълнителен източник на бор (B), гарантиращ по-добър
цъфтеж на растенията, който комбиниран с Ascophyllum
nodosum, се усвоява много по-успешно от третираните с
МУЛТОЛЕО растения
Ограничава абортирането на чушките при рапица. По-малък
брой празни чушки и семки в маслодайни култури

МУЛТОЛЕО е смесим с повечето регистрирани продукти за растителна защита, като е
препоръчително предварително да се направи тест за смесимост преди употреба.
Да не се използва МУЛТОЛЕО с продукти съдържащи калций (Ca).
При приготвяне на работния разтвор, МУЛТОЛЕО да се изсипе последен в резервоара.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•
•
•
•

Повишава хранителния статус във важни за растенията фази и по-ефективно усвояване на
основното торене
Гарантиран добив дори при неблагоприятни условия, включително и по време на цъфтеж
на културите
Повишава добива и съдържанието на масло, приложен в слънчоглед и рапица
Формиране повече на брой чушки с повече на брой и по-пълни зърна в рапица и семки в
слънчоглед

+12%
N

Основно торене източник
на хранителни
вещества

+15%

Повишава
ефективността от
основното торене

БИОСТИМУЛАТОРИ

СМЕСИМОСТ

+13%
B

По-висок
добив и доход
за производителя

+16%
S
~ 14% повече хранителни вещества и сухо вещество
15 дни след приложение на МУЛТОЛЕО

Формиране на
повече чушки

Камен, Велико Търново
•
Фаза на третиране: 4-6 лист
•
Доза: 200 мл/дка
15% по- висок добив спрямо
нетретираната с МУЛТОЛЕО контрола

Контрола

МУЛТОЛЕО
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Ямбол приложение на МУЛТОЛЕО
•
•
•

Фаза на третиране: 1-во третиране- 4 лист
(в комбинация с хербицид)
Доза: 200 мл/дка
Отчитане 14 дни след третиране

Приложението на биостимулатор с хербицида води до по- лесно
преодоляване на хербицидния стрес върху слънчогледа и по- високи
резултати
Хербицид +
биостимулатор

Хербицид

Мощна коренова система и добре изхранение растения

Харманли, Хасково приложение на МУЛТОЛЕО
•

•

Второ третиране: 08 юни 2020

Фаза на третиране:
1-во третиране- 4 лист (в
комбинация с хербицид)
2-ро треторане- Зелен бутон
Доза: 200 мл/дка

•

Контрола

МУЛТОЛЕО

•

+ 2,5 см диаметър на
питата
+ 30 кг/дка добив

Харманли, Хасково приложение на
МУЛТОЛЕО
•
•
•
•
Контрола

МУЛТОЛЕО

Фаза на третиране:
Зелен бутон
Доза: 200 мл/дка
Отчитане 46 дни след третиране
+ 3см диаметър на питата

По-добро озърняване на питата с по-високо
маслено съдържание

Баланово, Кюстендил
•
•
•

Фаза на третиране: Удължаване на стъблото
Доза: 200 мл/дка
Обследване 40 дни след третиране (04 май)

Отчетени резултати:
•
+22% дължина на цветоноса
и броя шушулки
•
+10% разклонения
•
+25% добив

Контрола
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Контрола

МУЛТОЛЕО

МУЛТОЛЕО

®

ВИСОК ДОБИВ И КАЧЕСТВО

Б И О С Т И М УЛ АТ О Р
•

•

•

Ограничено абортиране на цветовете. Формиране на
повече на брой пълни чушки при рапица, по-добре
озърнени пити при слънчогледа. По-висок добив с подобро качество.
Активизира ензимната активност, засилва усвояването
на хранителните вещества. Повишава ефективноста на
основното торене.
По- високо съдържание на хлорофил, по-активна
фотосинтеза, допълнителен източник на лесно усвоим
бор (В) за по- добър цъфтеж и съдържание на масло и
олеинова киселина.

БИОСТИМУЛАТОРИ

РУУТ

®

РУУТ е специализиран листен тор за бързо
вкореняване и успешно презимуване с
последващо оптимално развитие и усилено
плододаване на царевица, слънчоглед, рапица,
бобови, тревни смески и житни култури.

Състав

Комплекс от цинков азотен
ацетат, структуроподобен на
хлорофил

РУУТ издига на качествено ново ниво метаболизма и продуктивността
на растенията. Той е листен тор, който съдържа цинк, азот и други
микроелементи в лесноусвоима хелатна форма. Това е единствен
по рода си молекулярен комплекс, доближаващ се максимално до
структурата на естествения хлорофил. Веднъж подаден в началото
на вегетацията, РУУТ влияе цялостно на растенията не само чрез подхранващите и
структурообразуващи елементи (цинк и азот), а и като технология, силно променяща
енергийния баланс на целия организъм в полза на бъдещия по-висок добив.

РЕГИСТРАЦИЯ
Култура

Доза

Зимни зърнено-житни култури,
заедно с растежни регулатори

Моменти на приложение
Оптимален момент

Възможност за внасяне

60 мл/дка

4-ти същински лист

От начало на 3-ти лист до края
на братене

Зимни и пролетни зърненожитни култури

80 мл/дка

Есенно-пролетно 4-ти лист до
средата на братене

От начало на 3-ти лист до края
на братене

Слънчоглед

100 мл/дка

4-ти същински лист

От 2-ри до 6-ти същински лист

Царевица (т.ч. и сладка)

120 мл/дка

4-ти същински лист

От 2-ри до 6-ти същински лист

Рапица, бобови

80 мл/дка

4-ти същински лист

От 2-ри до 6-ти същински лист

Лен

80 мл/дка

5 см височина на културата

5–12 см височина на културата

Тревни смески

80 мл/дка

4-ти същински лист

От 2-ри лист до начало
на братене (1–2 братя)

РУУТ се прилага с 8–20 л/дка вода с пръскачки, позволяващи равномерното му внасяне.
РУУТ е физически и биологически съвместим с повечето ПРЗ, но за нови, неизпробвани комбинации, следва да се направи тест за смесимост и поносимост от растенията.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
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Успешно презимуване на културите
По-развити корени и бързо нарастване
По-добро усвояване на светлина, храна и вода
Високи добиви и продукция с високо качество

•

•

•
•
•

Приложен еднократно във фаза 2–4-ти лист
на културите, но не по-късно от 6-ти лист,
РУУТ спомага за по-доброто вкореняване,
повишава студоустойчивостта и намалява
риска от измръзване на третираните площи
Третираните растения имат по-развити
корени и напролет започват по-интензивно
да усвояват вода и хранителни вещества
от почвата, а по-тъмно зелените листа
максимално усвояват и преработват
слънчева светлина
Крайният резултат от употребата на РУУТ
е усилен растеж, навременно узряване,
изравнена продукция и повишени добиви
РУУТ е уникален тор, създаден за извличане
на максимални добиви и печалби от
отглежданите култури
РУУТ се прилага листно, когато културата е в
период на активен растеж.

НЕТРЕТИРАНО

НЕТРЕТИРАНО

ТРЕТИРАНО

БИОСТИМУЛАТОРИ

Приложение

ТРЕТИРАНО С
РУУТ
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СИАПТОН

®

СИАПТОН е универсален органичен
течен тор и биостимулатор. Приложен
листно или през кореновата система,
той подобрява добива и намалява
загубите причинени от стресови
условия.

–9,1%, органичен азот 8,7%,
амониев азот – 0,4%, органичен

Активно вещество

въглерод – 25%,
общо аминокиселини (от
животински произход) – 54,4%,
свободни аминокиселини – 10%,
сухо вещество – 63%

ЕФЕКТИВНОСТ
•
•

Повишава добива и качеството на продукцията
При условия на стрес активира защитните сили на
растението и намалява загубите

Някои данни за повишаване на добивите от производствени
опити в различни реални агроклиматични и почвени условия
на Европа, Африка, Азия и Америка:
•
Пшеница до +15%, при твърдата пшеница протеини до
+11,2%; глутен до +12,4%
•
Ориз до +23%
•
Слънчоглед до +19%
•
Сорго до +10%
•
Бобови до +29%
•
Памук до +48%
•
Карфиол до +85%
•
Главесто зеле до +50%
•
Листни зеленчуци (праз) до +35%
•
Домати до +42%
•
Патладжан до +38%
•
Пипер до +16%
•
Картофи до +14%
•
Формиране на повече рязан цвят при роза, карамфил и
орхидея
•
Формиране на кичести храсти при декоративните видове

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
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Употребата на СИАПТОН намалява загубите на
продукция
Ускорява формирането на аминокиселини
Ускорява усвояването на нитритния азот от почвата
Генна активност
СИАПТОН работи както по време на стрес, така и при
нормални условия
СИАПТОН служи за източник на сяра, азот и
незаменими аминокиселини при растенията

Листно: 150–250 мл/дка с необходимото количество вода, за да се получи добро и равномерно покритие на
третираната повърхност
Почвено: 300–500 мл/дка (до 1 л/дка), по-ниската доза предполага по-честа употреба

Приложение
Двукратно (до трикратно) в интервал от 10–20 дни

ВРЕМЕ ЗА ВНАСЯНЕ
•
•
•
•

Житни в т.ч. ориз, просо и сорго – двукратно по 150 мл/дка: (1) във 2–3-ти лист и (2) преди цъфтеж
Слънчоглед – еднократно 250 мл/дка в начало формиране на питата: (BBCH–51)
Разсадни култури – първо внасяне 7–10 дни след разсаждане
Безразсадни култури, окопни, украсни, овощни и лозя – в начало на най- критичните фази за формиране на
добива; както и преди очаквани слани или веднага след градушки. Доза: 150–250 мл/дка

БИОСТИМУЛАТОРИ

НАЧИН НА УПОТРЕБА

СМЕСИМОСТ
СИАПТОН е смесим с болшинството употребявани течни торове и хелати. СИАПТОН е смесим с повечето известни
продукти за растителна защита с изключение на минерални масла, сяра и медни продукти.

ВНИМАНИЕ
При употреба в смеси с други торове и препарати направете опит върху малка площ преди цялостното прилагане. Да
не се третират сливи.
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ТОНИВИТ

®

ТОНИВИТ е високоефективен течен
биостимулатор на база филтрат от водорасли
GA 142, водоразтворим фосфор (P) и калий (K).
Продукт на специално разработена технология
за активизиране физиологията на хранене
от растенията и постигане на по-развита
коренова система, ТОНИВИТ е формулиран
за приложение при основните земеделски
култури: зърнено-житни, рапица и царевица.

Състав

GA 142 (филтрат от морски
водорасли – Ascophyllum
nodosum) + Фосфор (P2О5) –
13% + Калий (K2О) – 5%

Растителната физиология – ключов фактор на
добива
Минералното хранене през корените и въглерода от въздуха, приеман през листата,
са основа за продуктивността на растенията. Двата хранителни пътя осигуряват на
растението минерали и въглерод, които участват във фотосинтетичните процеси,
а те от своя страна задоволяват нуждите от хранителни вещества за растението и
гарантират достигане на потенциала за добив.
Добивът и качеството на получената продукция неизменно зависят от
минералното хранене, физиологичния статус на растението, хормоните
и ензимите, подпомагащи усвояването на хранителните вещества.
Предложената от нас технология подпомага активирането на физиологичните
процеси в растението. Тя е резултат от дългогодишно изследване, проведено
съвместно от Френския Научен Институт (Centre National de la Recherche
Scientifique) и Университета на Джорджия в САЩ (University of Georgia – USA). В
екстракт от морски водорасли Ascophyllum nodosum е изолирана активна молекула
олигозахарид с доказано положително въздействие върху метаболитните процеси
в растението - а именно активиране на жизнено важни за растенията ензими,
отговорни за усвояването на азот (N), фосфор (P) и калий (К), което неминуемо води до
по-ефективно използване на вложените минерални торове.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•

•
•
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Стимулира образуването на по-мощна коренова система
(повишава нейната дължина и маса)
Не стимулира директно растежа на надземните части и не
променя височината на апикалната точка на растеж
По-добра обезпеченост на хранителни вещества и повишено
съдържание на сухо вещество преди настъпване на зимата
Повишава хранителния статус във важни за растенията фази.
Допълнителен източник на фосфор (Р) и калий (К), чиято
комбинация с Ascophyllum nodosum гарантира много поуспешното им усвояване при третираните с ТОНИВИТ растения
Подпомага възстановяването на кореновата система след
неблагоприятни условия
Стимулира братенето при пшеница и удебеляването на
кореновата шийка (по-голям диаметър) при рапица

Култура

Доза

есенно – пролетно, от фаза 2-3-ти лист до
края на братене

Зърнено-житни култури
Царевица
(в т.ч. и сладка)
Рапица

Момент на
приложение

100 мл/дка

фаза 4–8-ми лист
наесен и напролет (4-5-ти лист до стрелкуване
на културата)

СМЕСИМОСТ

БИОСТИМУЛАТОРИ

РЕГИСТРАЦИЯ

ТОНИВИТ е смесим с повечето регистрирани продукти за растителна защита (ПРЗ), като е
препоръчително предварително да се направи тест за смесимост преди употреба.
При приготвяне на работния разтвор, ТОНИВИТ да се добави последен в резервоара.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•
•
•
•
•
•
•

•

Усвояването от растенията на вода и хранителни вещества – азот (N); фосфор (P)
и калий (K) от почвата е по-ефективно
Предпазва от изтегляне на посевите наесен или рано напролет
Подобрява условията за растението в края на вегетацията наесен като
гарантира по-успешно презимуване за културата
Гарантиран добив дори при неблагоприятни условия за културите.
По-успешно презимуване + повишена жизненост = По-висок добив с по-добро
качество
По-висока устойчивост на стрес (екстремни ниски и високи температури,
преовлажняване, засушаване и др.)
Отлична възвръщаемост на инвестициите
+ 12% дължина на кореновата система
+ 16% свежо тегло
+ 0,5-1 повече формирани братя на растение
+ 12% диаметър на кореновата шийка
Изведените опити в Европа и страната показват, че употребата на ТОНИВИТ
при пшеница увеличава добива с 8-12%
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БИОСТИМУЛАТОРИ

Район

Стандартна технология

Стандартна технология
+ ТОНИВИТ (Т1)

В района на Велико Търново

895 кг/дка

960 кг/дка (+9%)

В района на Хасково

630 кг/дка

670 лг/дка (+7%)

Пловдив- приложение на ТОНИВИТ
•
•
•

Фаза на третиране: Братене
Доза: 100 мл/дка
Отчитане 19 дни след третиране

Само за 19 дни разликата при пшеницата е видима
- растенията третирани с ТОНИВИТ са развили
по- мощна коренова система, която е спомогнала за
братенето и изхранването на съществуващите братя.
Имаме по 1 развит брат повече при растенията
третирани с ТОНИВИТ.

Листен тор

ТОНИВИТ

с. Момин сбор, Велико Търново
Приложение на ТОНИВИТ
•
•
•

Фаза на третиране: Братене
Доза: 100 мл/дка
Отчитане 22 дни след третиране

Видимо подземните и надземни части
на растенията са по- добре развити след
третирането с ТОНИВИТ. Братята са повече
и по- мощни. Вероятността те да бъдат
изхранени е по- голяма.
Наблюдаваме увеличение на братята
средно с 1 на растение.

ТОНИВИТ

Контрола

Добролево, Враца - приложение на ТОНИВИТ
•
•
•

Фаза на третиране: Братене
Доза: 100 мл/дка
Отчитане 20 дни след третиране

Въпреки изключително тежката почва, растенията, третирани с
ТОНИВИТ, са успели да развият по- мощна коренова система.
Надземните части са по- добре братили и по- силно развити

Контрола
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ТОНИВИТ

ТОНИВИТ

®

ВСИЧКО ЗАПОЧВА ОТ КОРЕНИТЕ

Б И О С Т И М УЛ АТ О Р
•

Мощна коренова система за по-добре развити растения.

•

Толерантност на абиотичен стрес: суша, преовлажняване, по -

•

успешно презимуване.
Активиране на храненото и по-ефективно усвояване на
хранителните вещества от почвата, по - висока рентабилност

•

на вложените торове.
Допълнителен източник на фосфор (P) и калий (К), ключови
елементи за развитие на корена.

ХЕРБИЦИДИ

ТРЕТИРАНЕ
НА СЕМЕНА
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ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

РАНКОНА 15 МЕ
®

РАНКОНА 15 МЕ е триазолен
обеззаразител в микроемулсионна
(МЕ) формулация, осигуряващ
висока безопасност и изключително
равномерно покритие на семената

Активно
вещество

Ипконазол 15 г/л

Формулация

Микроемулсионен концентрат
(МЕ)

КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИТЕ ПО СЕМЕНАТА И ПОНИЦИТЕ
РАНКОНА 15 МЕ е контактен и системен фунгицид за обеззаразяване на семена от пшеница и ечемик, който
съдържа ипконазол и има както предпазно, така и лечебно действие. Ранкона 15 МЕ контролира болестите по
време на покълване и поникване, като съхранява стойността на посевите.
РАНКОНА 15 МЕ осигурява отличен контрол на твърда главня (Tilletia caries) по пшеницата и праховита главня
(Ustilago nuda) по ечемика, както и контрол на ленточната болест (Pyrenophora graminea) по ечемика.
РАНКОНА 15 МЕ осигурява по-добре гарнирани житни посеви, защитени срещу снежна плесен, и базично гниене
на кълновете, корените и пониците (причинявани от Microdochium nivale и Fusarium spp.).

ПЪЛНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА СЕМЕНАТА
РАНКОНА 15 МЕ не се отразява на кълняемостта на семената и жизнеността на пониците.

100

75

50

25

%

W-Consort

Нетретирани

РАНКОНА 15 МЕ

W-Chablis
2х РАНКОНА 15 МЕ

B-Pearl
Прохлораз + тритиконазол 1x

B-Chariot
2х Прохлораз + тритиконазол

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Отличен контрол срещу твърда главня по пшеница в семената и
пониците
Отличен контрол на праховита главня и ленточна болест по
ечемик
Много добра защита срещу фузарийно и базично загниване на
корените и кълновете – за по-добре гарнирани посеви от пшеница
и ечемик
Безопасен за семената – не забавя поникването и не изисква повисока посевна норма
Равномерно покритие на семената, гарантиращо отлична защита,
в резултат на която се съхранява стойността на посева
Ниска доза на активното вещество на тон семена
Ниска доза на приложение – по-малко опаковки и отпадъци
Изключително добра течливост на семената за лесна сеитба

Източник: Независими опити 2005/06

Кълняемост на обеззаразени с РАНКОНА 15 МЕ семена от есенна и пролетна пшеница и ечемик, лабораторни данни

Култура

Болест

Доза (мл/100 кг семе )

Твърда главня (Tilletia caries)
Пшеница

Праховита главня (Ustilago tritici)

100 мл продукт

Снежна плесен (Microdochium nivale)

за 100 кг семена

Кореново гниене (Fusarium spp.)
Ленточна болест (Pyrenophora graminea)
Ечемик

Праховита главня (Ustilago nuda)

133 мл продукт

Снежна плесен (Microdochium nivale)

за 100 кг семена

Кореново гниене (Fusarium spp.)
Разреждането с вода е по необходимост и зависи от техниката на обеззаразяване.
Фирмата препоръчва работа със съвременна техника и разход между 1л и 2л/100 кг семе.

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

РЕГИСТРАЦИЯ

РАНКОНА 15 МЕ Е УНИКАЛНА ФОРМУЛАЦИЯ
РАНКОНА 15 МЕ

Означава за вас

Без мирис и запрашаване

По-лесна работа със семената и по-добра работна среда за оператора

Лесно изпомпване на формулацията

Пълна употреба (без остатък) и улеснено почистване на оборудването

Изключително равномерно покритие

Много добро разпределение върху семената – точната доза на
точното място, гарантиращи висока степен на контрол на болестите

Ниска доза на активното вещество на тон сеБлагоприятен екологичен профил
мена
Ниска доза на приложение

По-малко опаковки, по-малко отпадъци – по-лесно транспортиране

Отлична течливост на семената

Лесна сеитба с пестене на време и пари

Активното вещество Ипконазол се предлага Възможност за включване в програми за интегриран контрол на
само като обеззаразител на семена
болестите, понижаващи риска от развитие на резистентност
Производител е ULP – фирма с над 30 годишен Висококачествен продукт за спокойствие и успех на
опит в обеззаразяването на семена
зърнопроизводителите
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ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

РАНКОНА РОЯЛ

®

РАНКОНА РОЯЛ е контактен и системен
фунгицид за обеззаразяване на семена,
съдържащ ипконазол и имазалил в
микроемулсионна формулация (МЕ). Има както
предпазно, така и лечебно действие върху
семената от пшеница и ечемик, като защитава
и подобрява състоянието на посевите.
Ранкона и-МИКС гарантира пълна безопасност
и изключително равномерно покритие на
семената.

Активно
вещество

Ипконазол 20 г/л
Имазалил 50 г/л

Формулация

Микроемулсионен концентрат
(МЕ)

Продуктът се предлага и с търговските имена
РАНКОНА И-МИКС и КОНИМА.

ПЪЛНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА СЕМЕНАТА
РАНКОНА РОЯЛ не се отразява на кълняемостта на семената и жизнеността на кълновете.
Покълването на обеззаразени с РАНКОНА РОЯЛ семена от есенен и пролетен ечемик, лабораторни данни
(Покълване %)
100
90
80
70
60

Есенен ечемик
РАНКОНА РОЯЛ

Есенен ечемик
Нетретирана контрола

Пролетен ечемик
Конкурент

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Отличен контрол на твърда главня по пшеница
Отличен контрол на праховита главня и ленточна болест по
ечемика
Защита срещу фузарийно загниване на корените и кълновете,
снежна плесен и подобрява фитосанитарното състояние на целия
посев
Контактен и системен фунгицид, обеззаразител за семена
Иновативна микроемулсионна формулация
Минимално запрашаване
Напълно безопасен за семената, не забавя покълването и не
изисква по-висока посевна норма
Равномерно покритие, гарантиращо пълен контрол на болестите
вътре, по повърхността и около семето
Ниска доза на активното вещество на тон семена
Изключително добра течливост на семената за безпроблемна
сеитба

Култура

Болест

Доза

Твърда главня (Tilletia caries)
Пшеница

100 мл продукт

Кореново гниене (Fusarium spp.)

за 100 кг семена

Снежна плесен (Microdochium nivale)
Ленточна болест (Pyrenophora graminea)
Ечемик

Кафява праховита главня (Ustilago nuda)

100 мл продукт

Кореново гниене (Fusarium spp.)

за 100 кг семена

Снежна плесен (Microdochium nivale)
Разреждането с вода е по необходимост и зависи от техниката на обеззаразяване, като се препоръчва работа с
неразреден продукт или разредени с до 1-2 л вода/100 кг семена.

РАНКОНА РОЯЛ Е С УНИКАЛНА ФОРМУЛАЦИЯ
Ранкона и-МИКС

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

РЕГИСТРАЦИЯ

Означава за вас

Минимален мирис и запрашаване

По-лесна работа със семената и по-добра работна среда за оператора

Лесно изпомпване на формулацията

Пълна употреба (без остатък) и улеснено почистване на оборудването

Равномерно покритие на семената

Много добро разпределение върху семената – точната доза на
точното място, гарантиращи висока степен на контрол на болестите

Ниска доза на активното вещество на тон сеБлагоприятен екологичен профил
мена
Ниска доза на приложение

По-малко опаковки, по-малко отпадъци – по-лесно транспортиране

Отлична течливост на семената

Лесна сеитба с пестене на време и пари

Активните вещества Ипконазол и Имазалил се Възможност за включване в програми за интегриран контрол на
предлагат само като обеззаразител на семена болестите, понижаващи риска от развитие на резистентност
Производител е UPL – фирма с над 30-годишен Висококачествен продукт и спокойствие за зърнопроизводитеопит в обеззаразяването на семена
лите
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ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

СИГНАЛ 300 ЕС НОВО!
®

СИГНАЛ 300 ЕС е инсектицид за третиране на семена,
съдържащ 300 г/л циперметрин под формата на
емулсия. Действа чрез контакт или поглъщане и
осигурява защита от житни мухи (Delia coarctata) и
телени червеи (Agriotes spp.) на семената от пшеница
и ечемик. Съчетава отблъскващите свойства на
циперметрина с уникална формулация, за да
осигури „зона на защита“ около семената,опазвайки
посевите дори при най-високи нива на нападение от
вредители.
СИГНАЛ 300 ЕК осигурява отлично покритие на семето
и е съвместим с широк спектър от фунгициди за
третиране на семена.

Активно
вещество

300 г/л циперметрин

Формулация

Емулсия за третиране на
семена (ЕС)

Нетретирано (Само фунгицид)

Третирано със СИГНАЛ

Дози за употреба
Пшеница
Ечемик

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

СИГНАЛ 300 ЕС образува защитна зона около семената
и пониците на житните растения, като по този начин
убива или отблъсква почвообитаващите неприятели,
под почвената повърхност.
СИГНАЛ 300 ЕС притежава контактно действие.
Обработените семена образуват 5 см защитен слой
около себе си.

200 мл/100 кг семена
(2 л/ 1 тон семена)

При контакт с почвата около третираните семена,
неприятелите загиват преди да причинят
повреда на семето или младия посев.
Продуктите, съдържащи системни инсектициди,
унищожават насекомото едва след като то поеме част
от препарата чрез хранене. По този начин посевът се
разрежда, а при голяма плътност на неприятелите
може да се компрометира напълно, независимо че в
крайна сметка целевите вредители загиват.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
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Може да се прилага директно или след разреждане с вода
Машините за третиране се почистват лесно
Формулация със слаба миризма и без прах
Смесим с широк спектър от фунгициди за третиране на семена
Придава атрактивен вид на семената
Предлаган от UPL - компания с над 30 години опит в третирането на
семена

ТЕЛЕН ЧЕРВЕЙ

Възрастните бръмбари живеят около година и снасят
яйца в тревистите полета. Ларвите се хранят около
5 години, преди да какавидират през пролетта.
Числеността се увеличава с течение на времето, като
най-големите популации се срещат в постоянните
пасища.

Третирано със СИГНАЛ

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

Ларвите на бръмбара са жълти, с крака отпред и две
тъмни петна в опашката. Атаките от телени червеи може
да започнат от поникването и продължават до края на
братене. Ранните атаки причиняват най-много щети при
висока плътност. Ситуации с висок риск са, когато има
скъсен сеитбооборот и културата се засява след по- малко
от две години на една и съща площ.

Нетретирано (само фунгицид)

Резултати от опити при 4 есенни и 4 пролетни сеитби
Увеличение броя на растенията спрямо контрола

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Тефлутрин

Сигнал 300ЕС

Активно вещество

Доза (г/100 кг семена)

Тефлутрин

20

Имидаклоприд

70

Сигнал 300ЕС

60

Имидаклоприт

Регистрации на СИГНАЛ 300 в други европейски държави
Държава

Култура

Доза л/т семена

Молдова

Слънчоглед

3.0 - 3.5

Молдова

Царевица

2.0 - 2.5

Молдова

Пшеница

1.5 - 2.0

Румъния

Слънчоглед

2.0

Румъния

Царевица

2.0

Румъния

Пшеница

2.5

Румъния

Ечемик

2.5
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ТРЕТИРАНЕ НА ПРОДУКЦИЯ

АРГОС

®

НОВО!

АРГОС® е естествен инхибитор контролиращ
покълването на картофите, използван
самостоятелно по време на съхранението им.

Активно
вещество

Портокалово масло - 843,2 г/л

Формулация

Концентрат, отделящ мъгла
при нагряване (ХН)

Карантинен срок:

НЯМА

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
Потискането на поникването в картофените клубени от портокаловото масло се осъществява чрез физическо увреждане
(„изгаряне“) на кълновете. Въпреки че начинът на действие не е
напълно ясен, приложението на АРГОС® води до нарушаване на
пропускливостта на клетъчната мембрана и промяна в ензимите
отговорни за покълването.

КОНТРОЛ НА ЕФИКАСНОСТТА:
Дозите и интервалите на приложение през сезона зависят от много фактори, като например:
• Здраве на клубените, условия по време отглеждане и прибиране на реколтата.
• Покой на културата / Качество при прибиране на реколтата.
• Температура на съхранение на реколтата.
• Околна вентилация и/или охлаждане.
• Складово строителство.
• Ниво на запълване на склада: складовете трябва да бъдат запълнени до предвидения капацитет, за да се
използва най-ефективно АРГОС®.
• Ако зоната за съхранение не е напълно запълнена, препоръчително е да вземете мерки, за да осигурите
правилното прилагане и ефективното разпределение на АРГОС®.

Ефект след третиране с АРГОС®
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АРГОС® е разрешен в Република България за следните употреби:
-К
 артофи при съхранение, предназначени за консумация и производство на нишесте, срещу покълване на клубените в доза 100 мл продукт/1 тон картофи;
-П
 ериод на приложение: След прибиране на реколтата, по време на съхранение на картофите (ВВСН 99), от октомври до май;
- Карантинен срок: няма

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
- АРГОС® се употребява с генератори за студен аерозол.
- Прилага се неразреден.
- Максимален брой приложения 9 и интервал между приложенията 21 дни;
-П
 ериод на повторно влизане в помещението, след приложение на продукта: 24 часа след приложението и проветрение на помещението най-малко 30 минути.

КАРАНТИТЕН СРОК:

Не е необходим период на изчакване след използването на АРГОС®. Картофите могат да бъдат използвани
веднага след приключване на процеса на третиране. Това осигурява високо ниво на гъвкавост за земеделските
производители и преработватели, които складират продукция.

ТРЕТИРАНЕ НА ПРОДУКЦИЯ

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА:

ПРЕДИМСТВА:
•
•
•
•
•
•

Продукт с естествен произход
Висока ефикасност
Без остатъци
Без карантинен срок
Не е необходим карантинен период след третиране
Не нанася повреди върху клубените (нежелани петна или миризма)
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ХЕРБИЦИДИ

АДЮВАНТИ
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АДЮВАНТИ

АКВАСКОУП ново!
®

АКВАСКОУП е новият подобрител за вода на
UPL, базиран на три хелатни агента, като това
позволява да се справите с редица метални
катиони, които могат да съществуват в различни
водоизточници.

АКВАСКОУП е специално разработен да се
справи както с твърда вода, така и с високо рН
и е подходящ навсякъде, където се изисква
подобряване на водата, употребявана с продукти
за растителна защита.

ФУНКЦИЯ
АКВАСКОУП е патентован подобрител на водата с комплексно действие.
Добавен в резервоара за пръскане преди продукта за растителна защита, АКВАСКОУП образува необратими връзки с
катионите, обезсилващи техния негативен ефект;
АКВАСКОУП намалява киселинността на разтвора за пръскане до около pH 5.0 (в зависимост от концентрацията);
АКВАСКОУП е омокрител и разтича водната капка, предотвратявайки утаяването на продукти за растителна защита
върху повърхността на листата;
АКВАСКОУП е антипенител и осигурява контрол на пяната в пръскачката;

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
АКВАСКОУП може да се добавя към всички резервоарни смеси на продукти за растителна защита, които имат нужда от
подобрител на водата или корекция на рН.
АКВАСКОУП противодейства на негативните ефекти на твърдата вода чрез блокиране на металните катиони: калций,
магнезий и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ
АКВАСКОУП се използва за всички разтвори на продукти за растителна защита и листни торове при всички земеделски
и горски култури, когато е необходимо подобряване или корекция на рН на водата.
Твърдост на водата (CaCo3)
Еквивалент (ppm)

Доза АКВАСКОУП
% от работния р-р

<125

0,1

<200

0,15

<275

0,2

<350

0,15

<425

0,3

<500

0,35

<525

0,4

<650

0,45

Приготвяне на работния разтвор:
АКВАСКОУП трябва да се добави преди ПРЗ. В
пълна наполовина с вода пръскачка добавете
необходимото количество АКВАСКОУП при
включена бъркалка. След това добавете ПРЗ и
листни торове според указанията.

ХЕРБИЦИДИ И ТЕХНИЯТ КИСЕЛИНЕН ИНДЕКС
Активно вещество

рКа индекс

Активно вещество

рКа индекс

Метрибузин

0.99

2-4 Д

3.4

Асулам

1.29

Амидосулфурон

3.58

Дикамба

1.87

МЦПА

3.73

Глифозинат

2

Бромоксинил

3.86

Клопиралид

2.01

Римсулфурон

4

Имазамокс

2.3

Тифендулфурон

4

Глифозат

2.34

Циклоксидим

4.17

Аминопиралид

2.56

Мезосулфурон

4.35

Пендиметалин

2.8

Клетодим

4.47

Флуроксипир

2.94

Флорасулам

4.54

Мезотрион

3.12

Трибенурон

4.65

Препоръчва се добавянето на АКВАСКОУП при употреба на всички продукти с киселинен индекс под 5 pka.
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СИЛВЕТ е адювант от ново поколение. Той принадлежи към групата на органосиликоните, известни
като „суперомокрители“. СИЛВЕТ намалява повърхностното напрежение на водни разтвори до
значително по-ниски стойности от конвенционалните адюванти. В резултат този „суперомокрител“
осигурява несравнимо по-добро разтичане на употребения разтвор върху третираните повърхности
на растенията.
СИЛВЕТ подобрява омокрянето на тези повърхности от разтвора, при което пестицидите проникват
до морфологично по-сложни и трудни за достигане части на растението.

АДЮВАНТИ

СИЛВЕТ

®

KEY
BENEFITS:И ПОЛЗИ:
ПРЕДИМСТВА
BRAND xxxxxxxxx 1-2 lines of info can be added here, maybe about the formulation type
of
• mode-of-action
Идеалниятxxxxxxxxxxxx.
партньорxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
при третиране в растителната
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Key benefits include:

защита
••KeyВисоко
benefit 1 съдържание на трисилоксан
••KeyИкономически
benefit 2
най-изгодно съотношение качество/
• Keyцена
benefit 3
••KeyПовишена
benefit 4
ефективност чрез намален воден обем
• Key benefit 5
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ХИМИЧЕН СЪСТАВ
Трисилоксан алоксилат. СИЛВЕТ е готова формулация и е 100% повърхностно активен.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
СИЛВЕТ е органосиликонов адювант. Повишава ефикасността на употребените пестициди и листни торове по
следните начини:
1. Понижава повърхностното напрежение и осигурява по-добро разтичане на капките от разтвора. Това способства за
равномерното и пълно омокряне на листата от изпръскания разтвор – особено важно при контактни пестициди и
листни торове.
2. СИЛВЕТ помага на разтвора да достигне по повърхността на растенията до мястото на действие – например до
връхната меристема, зоните на нарастване или до предпочитаните места за абсорбиране, като например основата
на стъблото при някои житни.
3. Чрез въздействие на разтворимостта, СИЛВЕТ повишава и ускорява абсорбирането на пестициди и листни торове
от кутикулата на листата.
4. Чрез повишаване на устойчивостта на отмиване от дъжд, СИЛВЕТ позволява да се оползотворяват по-кратки
периоди без дъжд за пръскане.

СЪВМЕСТИМОСТ С ПЕСТИЦИДИ
СИЛВЕТ е съвместим с повечето обичайно използвани пестициди и листни торове. Тъй като местните условия може
да повлияят върху съвместимостта на резервоарните смеси, препоръчваме да се тества малко количество от разтвора,
преди пристъпване към пръскане на цялата площ. Особено благоприятно за бързото и цялостно усвояване от
растенията е смесването на СИЛВЕТ с различните видове листни торове и добавки.
Продуктите, които се смесват със СИЛВЕТ, трябва да се използват само в съответствие с указанията в етикета.
Трисилоксан алкоксилатите (TSA) са не-йонни по характер, с хидрофобна и хидроксилна група на база силоксан.
Ефикасност на смес от глифозат (360 г/л) + СИЛВЕТ срещу
полски хвощ (Equisetum arvense)
(Източник: Agridyne, Framce, Contractor: Agrotest France)

100
75
50
25
%
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7 ДСТ

14 ДСТ

28 ДСТ

Глифозат 900 мл/дка

Глифозат 1200 мл/дка

Глифозат 900 мл/дка +
10 мл СИЛВЕТ

Глифозат 1200 мл/дка +
10 мл СИЛВЕТ

Някои култури като лук, чесън, зелеви и др., имат силен восъчен налеп. Конвенционалните адюванти обикновено не
могат да понижат повърхностното напрежение на разтворите за пръскане дотолкова, че да се осигури добро покритие
на листната маса. СИЛВЕТ е идеален омокрящ партньор за резервоарни смеси при тези култури. Той осигурява отлично
покритие, особено на частите от растенията, до които разтворите проникват трудно. Със СИЛВЕТ растенията получават
по-качествена защита от болести и вредители, както и пълно усвояване на листните торове.

Култура

Болест неприятел

Концентрация
на СИЛВЕТ

Обем на
разтвора
л/дка

Декоративни

Болести и неприятели

0,01 – 0,1%

20 - 50

Зеленчукови

Болести и неприятели

0,01 – 0,1%

20 - 50

АДЮВАНТИ

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ И
ДЕКОРАТИВНИ КУЛТУРИ

Карантинен срок
* Карантинният срок и времето на приложение зависят от официалната регистрация на продукта, с който е смесен СИЛВЕТ.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ПОЛСКИ И ЗЪРНЕНОЖИТНИ КУЛТУРИ
СИЛВЕТ е най-често използван при тези култури,
предимно в резервоарни смеси с фунгициди срещу
болести по стъблото, листата, както и фузариози по
класовете.
СИЛВЕТ осигурява по-добро разтичане на
работния разтвор и така фунгицидите достигат до
морфологично по-сложните и трудно достъпни части
на класовете. Доказано е, че добавянето на СИЛВЕТ
към резервоарната смес, намалява рязко (до 2х)
съдържанието на микотоксини в зърното.
За ефективна борба с болестите в основата на
стъблото, фунгицидът трябва да достигне до тази част
на третираните растения. При добавка на СИЛВЕТ,
изпръсканият разтвор достига по-лесно надолу по
стъблото до листните влагалища и така се постига
максимално покритие и ефикасност срещу комплекс от
патогени, атакуващи основата на стъблото на житните.

Култура

Зимна пшеница
Пролетен
ечемик

Овес

Ръж, тритикале

Житни

Болест/неприятел

Концентрация
на СИЛВЕТ

За борба срещу фузариози по класовете се препоръчва
15 л вода/дка.
СИЛВЕТ трябва да се използва с инсектициди за борба с
комплекса от вредители, като листни въшки, пренасящи
жълтия вджуджаващ вирус по ечемика, житна пиявица
и вредители по класа (житни дървеници, галици и др.).
Препоръчаните обеми на разтвора са между 15 и 20 л/
дка. По-ниските обеми на разтвора са по рентабилни
и зачително повишават ефикасността. Да се избягват
високи разходни норми на вода, тъй като могат да
доведат до стичане на изпръскания разтвор и загуба на
ПРЗ и торове.
Що се касае до употребата на СИЛВЕТ с листни торове
и добавки, то основната му сила е именно там. Листното
подхранване със СИЛВЕТ става почти независимо от
валежите. Пълното усвояване е в рамките на 10–15
минути.
Обем на
разтвора л/
дка

Болести на листното
влагалище

15 – 20

Болести по листата

15 – 20

Болести по класа

0,01 – 0,1%

15

Болести по листата

15 – 20

Болести по класа

15

Болести на листното
влагалище

15 – 20

Болести по листата

15 – 20

Болести по класа

15

Вредители

15 – 20

Карантинен срок

Количеството разтвор на декар трябва да
се определи в зависимост от ситуацията –
височина на растенията, обем на листната
маса, температура и влажност на въздуха,
тип на дюзите.
Карантинният срок и времето на приложение зависят от официалната регистрация
на продукта, с който е смесен СИЛВЕТ.
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ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ТРАЙНИ КУЛТУРИ
При овощните култури и лозята, отглеждани при
голямо разнообразие от условия, има цял комплекс
болести и неприятели, срещу които трябва да се води
борба. Често са необходими специално оборудване и
методи за пръскане. Целта е да се осигури равномерно
покритие на листата и плодовете с разтвора, като се
използват сравнително големи обеми вода. СИЛВЕТ
осигурява добро покритие на третираните култури и
стабилна ефикасност на използваните с него пестициди.
Отличните омокрящи свойства на СИЛВЕТ позволяват
да се намали с 30-40% количеството необходим разтвор
в сравнение с нормалното пръскане без СИЛВЕТ.

Култура
Семкови
Костилкови
Лозя
и ягодоплодни

Болест/
неприятел
Болести и неприятели

Пониженото количество вода значително повишава
производителността на техниката, тъй като същата
площ се пoкрива за по-кратко време. Това улеснява
организацията на работа, особено при очаквани
кратки превалявания през сравнително дългия сезон
за пръскане. По гроздовете в лозя СИЛВЕТ повишава
ефикасността на акарицидите, особено срещу пъпковите
акари (напр. срещу Eriophyes ribis). Това се обяснява с
по-доброто проникване – благодарение на СИЛВЕТ –
на разтвора на акарицида в пъпките, където се крият
акарите.

Концентрация
Обем на
на СИЛВЕТ
разтвора л/дка
0,025 – 0,05%
0,025 – 0,05%

20 - 50
20 - 50

0,025 – 0,05%

20 - 50

Карантинният срок и времето на приложение зависят
от официалната регистрация на продукта, с който е
смесен СИЛВЕТ.
При пръскания с голямо количество разтвор, обемът
на разтвора може да се намали с 30-40% с добавяне
на СИЛВЕТ в концентрация 0,025%.

БЕЗОПАСНОСТ ЗА
КУЛТУРИТЕ И ЕФЕКТИ
ВЪРХУ ПОЛЕЗНИТЕ
НАСЕКОМИ

ПРЕПОРЪКИ И ДОЗИ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

СИЛВЕТ не причинява фитотоксичност, ако се прилага
според указанията в етикета.

Обърнете се към местния представител на UPL за
одобрените дози и употреби на СИЛВЕТ във вашия
регион.

Цел
Подобрено омокряне и покритие на листната повърхност
от разтвора
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Карантинен срок

Доза и момент на приложение
0,01 – 0,1% от обема на използваната вода. Може да се
прилага съвместно в разтвори при всяко използване на
пестицид.

Водата, добавена към продуктите за
растителна защита, често може да съдържа
разтворени соли и катиони на калций (Са),
магнезий (Mg), желязо (Fe), олово (Pb) и цинк
(Zn), които фиксират активното вещество
на продуктите и го деактивират. Така
пестицидът не действа по предназначение.
Такава вода се нарича „твърда“ вода.
Употребата й води до постоянна и
необратима деградация на редица торове и
продукти за растителна защита.

Активно
вещество

Патентована смес от реагенти
за третиране на вода,
рН буфер, овлажнител и
антипенител

Формулация

Суспензионен концентрат

АДЮВАНТИ

ХИКС-ЧЕЙНДЖ

®

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ХИКС-ЧЕЙНДЖ неутрализира ефекта на катионите в твърдата вода. Продуктът омекотява водата, като напълно
деактивира съдържащите се в нея вредни метали и я подкиселява до рН 5, предотвратявайки алкална хидролиза.
ХИКС-ЧЕЙНДЖ е средство за омекотяване на водата, а не подобрител за пестициди и не се класифицира като
пестицид.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•

Оптимизира ефективността и стабилността на
действието на продуктите за растителна защита
• Нов продукт за приготвяне на работните разтвори
BRAND
xxxxxxxxx
1-2 lines
info
be added
here,
about the formulation type
• Понижава
нивото
наofрН
наcan
водата
около
5,0maybe
като създава
of mode-of-action
xxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
оптимални условия
за действието
на пестицидите и
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Key benefits include:
листното приложение на микроторове

KEY BENEFITS:

• Съдържа добавен омокрител и антипенител
• Key benefit 1
• ХИКС-ЧЕЙНДЖ може да се използва при всички
• Keyземеделски
benefit 2
и горски култури
• Key benefit 3
• Key benefit 4
• Key benefit 5
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ПРОДУКТИ ЗА ПОЧВАТА

БАЗАМИД® Г
Тотален продукт за обеззаразяване на почвата
и за борба срещу нематоди, почвени гъби,
почвообитаващи инсекти и плевелни семена

РЕГИСТРАЦИЯ
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Дазомет 98%

Формулация

Гранули (Г)

Карантинен срок

45-50 дни

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели
при тютюн – разсад в доза 10–20 г/м2 – 10‑15 дни
преди засяване с инкорпориране, след което се
покрива с полиетилен
Галови нематоди (Meloidoginae) по оранжерийни
домати 45–50 дни преди разсаждане – 50–70 кг/дка

Прилагането на БАЗАМИД Г в отопляеми парници
или в оранжерии не зависи от сезона – може да се
третира през цялата година.

•

Активно
Вещество

За използването на дадената площ отново, след
третирането, се изисква кратко време
Няма проблеми с остатъчни количества от продукта
Поради това че действа газовата фаза няма
проблеми за пълният ефект: дори ъглите и други
труднодостъпни места са обеззаразени
Продуктът може да се приложи след прибиране на
една и преди засаждане на друга култура
Преди третирането да се отстранят всички
растителни остатъци, а съседните места, където се
отглеждат култури, да се изолират напълно
За по-добър ефект от продукта почвата да се
обработи и 2–3 седмици преди третирането да се
полее и се поддържа влажна през цялото време до
приложението
Веднага след третирането се извършва
инкорпорация на почвата в зависимост от нейния
вид, температура и съдържание на влага
След третирането също трябва да се осигури
влага, поради което веднага след приложението
покриваме с фолио

При нормална влажност и леки почви трябва да се
спазват следните срокове за задържане на БАЗАМИД Г след третирането:
Температура на почвата
на дълбочина 10 см

Срок на изчакване

Над18°С

10–12 дни

15–18°С

12–18 дни

12–15°С

18–26 дни

8–12°С

25–30 дни

6–8°С

30–40 дни

При оптимални условия 5–7 дни след третирането може
да се разрохка леко втвърдената почвена повърхност,
но в никакъв случай да не се заоре по-надълбоко и да
не се изкара по-долният почвен слой на повърхността.
За да бъдем сигурни в поникването, извършваме тест
на поникването.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
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Тотален продукт за обеззаразяване на почвата
и за борба срещу нематоди, почвени гъби,
почвообитаващи инсекти и никнещи плевели
Ефективният обеззаразител на почвата
БАЗАМИД Г се прилага в градинарството, в
оранжерии, в разсадници или на полето
Широкият спектър на действие на БАЗАМИД Г се
дължи на активната му база, която под влияние
на почвената влага се разгражда на такива
компоненти, които под формата на газови
съединения убиват всички вредни организми,
намиращи се в почвата

•
•
•
•
•
•
•

Едногодишни житни и широколистни плевели при тютюнев разсад – 10–15 дни преди засяване на лехите, с
инкорпориране, след което се покрива с полиетилен. Доза 10–20 г/м2
Синя китка по тютюн – както по-горе, в доза 30–40 г/м2
Галообразуващи нематоди по оранжерийни домати – 45–50 дни преди разсаждането – 50–70 г/м2
Свободно живущи нематоди на свободни площи – 30–40 г/м2
Галообразуващи нематоди на свободни площи – 40–50 г/м2
Почвени гъби (причиняващи болести по корените при поникване и сечене) и покълнали плевелни семена –
на свободни площи в доза 40 г/м2
Почвени смески на купчинки – срещу едногодишни и многогодишни плевели в доза 50–100 г/м3, срещу
почвени гъби –100 г/м3, свободно живущи нематоди в доза 150–200 г/м3, галови нематоди в доза 200–250 г/м3,
цистообразуващи нематоди в доза 250–300 г/м3

Обеззаразяването на торо-почвени смески, субстрати и компост се извършва по същите принципи и правила, както в
оранжериите, като предварително се разстилат на слоеве върху асфалтови или циментови площадки. Освен в оранжерии, по описания по-горе начин, БАЗАМИД Г гранулат може да се използва за обеззаразяване на лехи и на полето,
напр. преди производството на картофи, зеленчуци, цветя, овощни и горски разсадници, в паркоустройството, декоративното градинарство и други, където плевелите, болестите и другите почвени вредители имат съществено значение
за количеството, качеството, външния вид, пазарната цена или декоративните качества на растенията.

ПРОДУКТИ ЗА ПОЧВАТА

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
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ПРОДУКТИ ЗА ПОЧВАТА

ЗЕБА

®

НОВО!

ЗЕБА е микрогранулиран, NPK съдържащ
биоразградим абсорбент на вода. Почвен
подобрител с многократен водозадържащ и
отдаващ ефект, на естествена, скорбялна основа.

Активно
Вещество

Скорбяла 88%; Азот (N)
органичен; Фосфор (P2O5);
Калиев оксид (К2О); Мед (Cu);
Цинк (Zn)

Формулация

Гранули (Г)

ФУНКЦИЯ
ЗЕБА поглъща (абсорбира) наличната влага и хранителни вещества, като създава депо от влага, винаги готово
и леснодостъпно за използване от развиващите се семена и растения. ЗЕБА има способността да поглъща и
освобождава вода отново и отново многократно. ЗЕБА подобрява общите свойства на почвата и повишава
ефективността от торенето.
•
ЗЕБА стимулира по-бързото поникване на семената и по-доброто състояние на посева за постигане на високи
добиви и изравнена продукция.
•
ЗЕБА намалява стреса от засушаване и осигурява по-равномерно развитие.
•
ЗЕБА позволява не само оцеляването на културата при суша, но и възможност за икономия на вода,
планомерни поливки с намалени разходни норми, по-добро усвояване на торовете.

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПОЧВАТА
Да се внесе в активния почвения слой на дълбочина:
•
5-8 см слой за житните.
•
10 -15 см за зеленчуковите и окопни култури
•
20-25 см за овощни и лозя с последната от основните обработки на почвата преди (или по време на) засяване
или разсаждане.
ЗЕБА е приложим при всички култури, почвен
подобрител. Прилага се директно на сухо в браздите
при засяване/разсаждане заедно със семето и
осигурява постоянен източник на влага за поникващите
семена.
При попадане на влага в почвата, гранулите на ЗЕБА
поглъщат от нея над 500 пъти от собственото си тегло,
образувайки хидрогел. После бавно отделят до 95% от
свързаната влага точно когато растението има нужда от
нея.
ЗЕБА създава уникална зона, в която водата и
разтворимите подхранващи вещества се задържат в
близост до семето и кореновата система, създавайки
здравословна микросреда с намалено излужване.

Корените на растенията изсмукват влагата, гранулите
на ЗЕБА намаляват размера си, улеснявайки
проникването на вода и кислород в почвата, които
активират развитието на корените.
Когато в почвата отново проникне влага, хидрогелът
отново се овлажнява и така ЗЕБА е активна поне един
вегетационен сезон.
Употребявайте ЗЕБА при всяко ново засаждане/
разсаждане/сеитба.
ЗЕБА е напълно биоразградим. Не остава в почвата
или водата, а се разгражда както всички естествени
растителни остатъци. ЗЕБА е идеалният избор за всяка
система за устойчиво производство.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Многократно повтарящи се цикли на поемане на вода
Висока способност за обмен на катиони,
среднo 200 cmolc/кг
Разградим
Ефективно използване на водата
Положително взаимодействие с почвените катиони
Подобрено усвояване на хранителните вещества
Почвен подобрител – подобрява структурата на почвата
Подпомага почвените микроорганизми и процеси

Приложение

Доза

Приложете ЗЕБА ленточно върху почвената повърхност и реда семена пред притиска-

Против
образуване на

Метод

220-450 г/дка

кора

щото колело при култури с директно засяване, за да предотвратите образуването на
почвена кора.

Житни

170-220 г/дка

Внесете ЗЕБА в браздата при сеитба, като го смесите със семената или тора.

Царевица

450-650 г/дка

Внесете ЗЕБА в реда или до него едновременно със сеитба на 8-12 см дълбочина.

Бобови
(всички
видове)

450-900 г/дка

Внесете ЗЕБА в реда със семената при засяване ленточно 5-10 см ширина и 10-15 см
дълбочина.

Тревoстой
(люцерна,
ливади)

350-450 г/дка

Внесете ЗЕБА като го размесите със семената и/или приложите в реда при засаждане, за
да подобрите поникването и вкореняването.

350-550 г/дка

Приложете в реда със семената за подобрено поникване и вкореняване

650-1100 г/дка

Внесете ЗЕБА в областта на корените при оформянето на лехите или чрез поръсване в
лехата между редовете на 10-15 см дълбочина при оформянето на лехите.

2,5 г (5 мл
обемни) на
литър вода

Преди разсаждане прилагайте ЗЕБА чрез разтвор за потапяне на коренчетата на
разсада за няколко часа. Така силно се подпомага прихващането, бързото вкореняване и
последващия растеж.

60 г на 50-200л
вода по време
на разсаждане

Предварително намокрете ЗЕБА, като го добавяте бавно към поливната вода при
разсаждане. Внесете продукта в областта на корените преди разсаждане. Да не се
използва при системи с филтри или сита.

800-1100 г/дка

Внесете ЗЕБА една до три седмици след разсаждането в междуредието на 10-15 см от
растенията и 10-15 см дълбочина. Внесете ЗЕБА на ивици при оформянето на лехата.

800-1100 г/дка

Внесете ЗЕБА в браздата около клубените при засаждане.

2,5 г (5 мл
обемни) на
литър вода

Преди засаждане на нови лозя прилагайте ЗЕБА чрез разтвор за потапяне на корените
за няколко часа. Това силно подпомага прихващането, бързото вкореняване и
последващия разтеж.

1,2-2,4 г на
растение
(обемни 2,5-5
мл)

Внесете ЗЕБА в ямката за засаждане или го смесете с пръстта за запълването й.

800-1100 г/дка

При вкоренени лозя приложете ЗЕБА, като го внесете максимално дълбоко (оптималнона 15 см) на 30 до 60 см ширина в реда за напояване.

0,6-1,2 г на
растение
(обемно 1,252,5 мл)

Поръсете равномерно ЗЕБА в ямката преди засаждането или го смесете с пръстта за
запълване на ямката.

2,5 г (5 мл
обемни) на 1 л
вода
(при създаване
на нови
засаждения)

Преди разсаждане прилагайте ЗЕБА чрез разтвор за потапяне на коренчетата на
разсада за няколко часа. Така силно се подпомага прихващането, бързото вкореняване и
последващия растеж.

800-1100 г/дка

Внесете ЗЕБА ленточно в браздата при формирането на лехите. Най-добри резултати се
постигат при дълбочина 10-15 см под почвената повърхност в областта на корените.

Листни
зеленчуци
(маруля,
спанак, зеле
и др.)
Домати, пипер,
патладжан,
пъпеши,
тиквички,
краставици
и др.
(разсаждане
или директна
сеитба)
Картофи

Лозя

Малини,
къпини,
боровинки
и др.

Ягоди

ПРОДУКТИ ЗА ПОЧВАТА

УПОТРЕБИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
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ПРОДУКТИ ЗА ПОЧВАТА

УПОТРЕБИ В РАЗСАДНИЦИ И ДЕКОРАТИВНИ
Приложение

Доза

Овощни (вкл.
Черупкови)
и горски разсадници (в т.ч.
коледни елхи)

Метод

2,5 г (5 мл обемни) на
1 л вода

Преди засаждане на дръвчета прилагайте ЗЕБА чрез разтвор за потапяне на
корените за няколко часа. Така силно се подпомага прихващането, бързото
вкореняване и последващия растеж.

5-10 г на дръвче
(11 - 22 мл обемни)

Поръсете равномерно ЗЕБА в ямката преди засаждането или го смесете с пръстта за
запълване при засаждане или преместване на дръвчета.

0,5-1 кг/100 м2

В лехи за разсад, внесете ЗЕБА чрез разпръскване и го размесете с пръстта
(субстрата) преди разсаждането или посяването.

800-1100 г/дка

При вкоренени дървета внесете ЗЕБА на 10-25 см под почвената повърхност, близо
до тръбата за напояване.

300 – 900 г (0.625

Почвени

-1.900 л обемни) на

смески, Смес

1м почва
3

за саксии,
разсаждане

0.3-0.9 г (0.625-1.9 мл
обемни) на 1л почва

Озеленяване

600 г (1.25 л обемни)
с 500 до 2000 литра
поливна вода.

Голф, тревни
площи
Посяване на
трева

0.5-1кг (1.1-2.1 л.
обемно)/ 100 кв. м.

Размесете напълно сухи гранули ЗЕБА и суха почва преди засаждане или пълнене на
саксиите. При отделни големи съдове или кашпи, положете слой ЗЕБА в съда, когато
го запълвате. Полейте обилно след засаждане.

Внесете продукта в зоната на корените преди разсаждане. Намокрете предварително
ЗЕБА чрез бавно добавяне на продукта към водата с бъркане. Да не се използва при
системи със сита или филтри.
Разпръснете равномерно ЗЕБА със семената върху суха почва. Заровете семената
и ЗЕБА в горните 1-2 cm от подготвената площ, валирайте и полейте с вода чрез
оросяване.
Разпръснете равномерно ЗЕБА върху почвената повърхност преди да положите
чимовете или рулото с трева, после полейте с вода.

Полагане на
чимове

ВАЖНО!
ЗЕБА е подходящ за всички култури и приложения в зависимост от конкретната ситуация.
Следващата таблица е ръководство и по никакъв начин не е ограничена или изчерпателна.
Моля, консултирайте се с представител на производителя или с вашия дистрибутор на ЗЕБА
за допълнителни указания, ако е необходимо.

ИЗВЕДЕНИ ОПИТИ И РЕЗУЛТАТИ
Жизнеността е
равна или по-добра

Картофи – Португалия/Италия – 2018
– Обобщение
Оценка
на жизненост (0-10)в сравнение с

100% напояване по
време на първите
3 отчитания,
въпреки намаленото
напояване с 25%

Оценка на жизненост
(0-10)
10.5
10
Подобрена жизненост
на растенията по
време на всички
отчитания

9.5

9

8.5

8

7.5
18/23 ДСП
Контрола 100%
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18/23 ДСП
0.8 кг 100%

18/23 ДСП
1.5 кг 100%

Контрола 75%

18/23 ДСП
1.5 кг 75%

Добив т/дка
6

ПРОДУКТИ ЗА ПОЧВАТА

Добив т/дка
5.4
5.2

5.2

5.2

5.1

5
Добивът остава
стабилен въпреки
намаленото
напояване с 25%

170 кг/дка увеличение
на добива

4
Нетретирана
контрола

Зеба 0.8 кг/дка

Зеба 1.5 кг/дка

Нетретирана
контрола

100% Напояване

Зеба 1.5 кг/дка

75% Напояване

Домати – Португалия/Испания/Италия– 2018 – Обобщение
тон/декар (свид)
търговки вид)
Добив т/дка (сДобив
търговски

Оценка на жизненост
(0-10)
Оценка на жизненост (0-10)

10

8.4

8.6

10

9

8.5
7.3

9.5

9
220 кг увеличение на
добива

Добивът се запазва
въпреки намалението
на напояването с 25%

590 кг увеличение на
добива

8.5

8

7.5

0
Контрола

0.8 кг/дка Зеба

100% Напояване

1.5 кг/дка Зеба

Контрола

1.5 кг/дка Зеба

75% Напояване

13/16 ДСП
Контрола 100%

27/33 ДСП

52/58 ДСП

63/108 ДСП

Зеба 1 кг 100%

Зеба 1.5 кг 100%2

Контрола 75%

75/120 ДСП
Зеба 1.5кг 75%

Жизнеността на растенията е равна или по- добра в сравнение с 100%
напояване при всички отчитания въпреки намаляването на напояването с 25%

ЗЕБА увеличава способността на почвата да задържа вода

Почвена проба
Хартиен филтър

Вода

Стандартна
почва

Почва + ЗЕБА
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ПРОДУКТИ ЗА ПОЧВАТА

ИЗВЕДЕНИ ОПИТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Влияние на ЗЕБА върху първоначалното развитие на културите през есента

без ЗЕБА

200 г/дка ЗЕБА

300 г/дка ЗЕБА

500 г/дка ЗЕБА

РЕЗУЛТАТИ:
•
•
•
•

Видимо надземната маса е по-развита още през есента
Обемът и масата на кореновата система са до 5 пъти по-големи спрямо нетретираната със ЗЕБА
контрола
Повишена вероятност за презимуване на растенията
По-висок потенциал за добив

Контрола
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300 г/дка ЗЕБА

600 г/дка ЗЕБА

ПРОДУКТИ ЗА ПОЧВАТА

ЗЕБА - Подобрява жизнеността на растенията, стимулира
здравето и растежа им и повишава производителността.
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Информацията в този каталог не представлява препоръка, а има информативен характер. Към днешна дата информация може да намерите на нашата уеб страница
www.upl-ltd.com/bg
Търговските имена и марки в този каталог са собственост на UPL и на други производители, за тях съществуват права на ползване. Използвайте продуктите за растителна
защита съгласно инструкциите за безопасност. Винаги четете етикета и продуктовата информация преди употреба. За допълнителна информация се свържете с вашият директен
дистрибутор или UPL.
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Търговки мениджър за България и регионален мениджър Централна Северна България
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Продуктов мениджър
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E: zapryan.dimitrov@upl-ltd.com
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Регионален мениджър Североизточна България
M: +359 883 777 475
E: miroslav.yordanov@upl-ltd.com
Цветан Трифонов
Регионален мениджър Северозападна България
М: +359 885 980 750
Е: tsvetan.trifonov@upl-ltd.com

ЮПЛ България ЕООД

1303 София, улица "Чипровци" 12, офис 3
T: +359 (0)2 943 47 61 / +359 (0)2 944 15 29
www.upl-ltd.com/bg

Информацията в този каталог не представлява препоръка, а има информативен характер. Към днешна дата информация може да намерите на нашата уеб страница
www.upl-ltd.com/bg
Търговските имена и марки в този каталог са собственост на UPL и на други производители, за тях съществуват права на ползване. Използвайте продуктите за растителна
защита съгласно инструкциите за безопасност. Винаги четете етикета и продуктовата информация преди употреба. За допълнителна информация се свържете с вашият директен
дистрибутор или UPL.

Продуктов
Каталог
БЪЛГАРИЯ

Земеделска мрежа, осигуряваща
устойчив растеж за всички.
Без лимит, без граници.
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