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STIMULATOR RASTI

RAZVOJNE
FAZE

RAZVOJ POPKOV

3-4 LISTI

MLADICE
10-15 CM

MLADICE
30-50 CM

PRED
CVETENJEM

PO CVETENJU

FORMIRANJE
JAGOD

ZAPIRANJE
GROZDOV

DOZOREVANJE

7

11

13

16

61

71

75

77

89

BOLEZNI IN
ŠKODLJIVCI

ČRNA PEGAVOST
(Phamopsis viticola)

FOLLOW 80 WG
1,9 kg/ha

FOLLOW 80 WG / 1,25 kg/ha

PERONOSPORA
(Plasmopara viticola)

MAGMA TRIPLE WG / 3 kg/ha
TEBUSHA 25 EW / 0,4 L/ha

OIDIJ

(Uncinula necator)

MICROTHIOL SPECIAL / 3-8 kg/ha
POLYVERSUM / 0.25 kg/ha

SIVA PLESEN

ekološki fungicid

(Botryotinia fuckeliana)

GROZDNI SUKAČ

CORAGEN / 0,15 L/ha

AMERIŠKI ŠKRŽATEK

STEWARD / 0,15 kg/ha

(Lobesia botrana,
Eupoecilia ambiguella)
(Scaphoideus titanus)

SILWET GOLD / 0,025 % - 0,1 % koncentracija
LEXIN / 0,25 - 0,5 L/ha

MOČILO
STIMULATOR
RASTI

edinstveno sredstvo za krepitev rastlin

TONIVIT / 3-5 L/ha

fiziološki aktviator in biostimulator koreninskega sistema

FOLIFLO MAIA (Zn) / max. 0,5-1 L/ha (1x letno)
FOLIMAC PLENO (N) / 10-20 L/ha
2-4x v času formiranja grozdov

FOLIFLO PALE (Mg)
2,5 L/ha

GNOJILA
MIKROHRANILA

FOLIFLO PALE (Mg)
2,5 L/ha
FOLIFLO NIXI (Ca) / 4-8 L/ha / 2- max 5x na sezono
FOLIFLO LUA (Cu) / 2-4 L/ha / 2- max 4x na sezono
FOLIFLO JANA (B) / 1 L/ha / 2-3 aplikacije na sezono

MAJA ČREŠNAR univ. dipl. ing. agr.
Gorenjska, Primorska, Goriška, Dolenjska in osrednja Slovenija
031 685 554
maja.cresnar@picount.si

IGOR STERNAD ing. kmetijstva
Prekmurje, Štajerska, Koroška in Savinjska
031 685 599
igor.sternad@picount.si

PETER OCVIRK
Koroška, Savinjska, Dolenjskain Bela Krajina
041 414 971
peter.ocvirk@picount.si

PRIMOŽ REBOLJ dipl. ekonomist
Logistika
08 205 32 00 / 051 673 353
primoz.rebolj@picount.si

BLAŽ REBOLJ univ. dipl. ing. agr.
Registracije
051 333 351
blaz.rebolj@picount.si
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Poštnina
plačana
pri pošti
4240 Radovljica

FUNGICID
Sredstvo MAGMA TRIPLE WG je fungicid, ki vsebuje tri aktivne snovi: fosetil-Al, folpet in cimoksanil. Aktivni snovi
fosetil-Al in folpet delujeta sistemično in kontaktno. Na površini in v notranjosti rastline omogočita nastanek
obrambnega mehanizma in tako varujeta rastlino pred okužbo. Aktivna snov cimoksanil je lokosistemik s
translaminarnim delovanjem, ki hitro prodre v rastlinsko tkivo in tam zaustavi razvoj zajedalske glive v času
inkubacijske dobe.
AKTIVNA SNOV: cimoksanil 4%, folpet 25%, fosetil-al 50%   
FORMULACIJA: močljiva zrnca (WG)
UPORABA NA: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja
UPORABA PROTI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola)
ODMEREK: 3 kg/ha
KARENCA: 28 dni za trto za pridelavo vinskega grozdja
PAKIRANJE: 300g, 1 kg, 3kg, 6kg
Sredstvo MAGMA TRIPLE WG se uporablja preventivno na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje peronospore
vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 3 kg/ha, ob porabi vode do 1000 L/ha.
Sredstvo se uporablja v razmerah pričakovanjega manjšega pritiska bolezni, v razvojni fazi od začetka cvetenja (BBCH 61),
do razvojne faze, ko so jagode v velikosti graha (BBCH 75).
V eni rastni sezoni se lahko sredstvo na istem zemljišču uporabi največ 3 krat, v 10 do 14 dnevnem intervalu.

PICOUNT d.o.o.
Mošnje 2c | 4240 Radovljica
Tel.: 08 205 32 00 | Fax: 08 205 32 03
info@picount.si | www.picount.si

FOLLOW 80 WG

MAGMA TRIPLE WG

MICROTHIOL SPECIAL

TEBUSHA 25 EW

• Kontaktni fungicid za zatiranje peronospore in črne
listne pegavosti
• Vsebuje a.s. folpet v izboljšani WG formulaciji

• Vsebuje a.s. močljivo žveplo 80% v WG formulaciji
• Široka registracija
• Ekonomik in standardno pakiranje (25 kg in 1 kg)

• Vsebuje tebukonazol 25 %
• Zelo kratka karenca - 14 dni
• Brez omejitev mešanja in dovoljena uporaba VVO

POLYVERSUM

CORAGEN

SILWET GOLD

• preventivni kontaktni(dotikalni) fungicid na podlagi
mikroorganizmov
• vsebuje glivo Pythium oligandrum M1
• deluje kot mikroparazit, ki z encimsko razgradnjo
škodljivim talnim glivam jemlje kisik in hranila

• Kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem za
zatiranje grizočih žuželk
• Deluje proti: križasti grozdni sukač, pasasti grozdni
sukač
• Karenca: 30 dni vinsko, 3 dni namizno grozdje

• Originalno organsko silikonsko močilo
• do 10 krat povečuje pokrovnost v primerjavi
s klasičnimi močili
• izboljšuje učinkovitost sredstev za varstvo rastlin in
gnojil s tem, da omogoča hitrejši vnos le-teh v zelene
dele rastlin

LEXIN

TONIVIT

FOLIFLO Maia (Zn)

• Edinstveno sredstvo za krepitev rastlin
• Vpliva na rast in razvoj rastlin ter korenin
• Rastline, so bolj odporne na različne bolezni ter lažje
prenašajo abiotične stresne dejavnike

• Fiziološki aktivator in biostimulator koreninskega
sistema
• Učinkovita rast in razvoj koreninskega sistema,
povečan sprejem/transport koriščenja hranil in vode.
• Povečana odpornost na neugodne vremenske
razmere

• Gnojilo - mikrohranilo s cinkom
• Izjemno učinkovit pri odpravljanju pomanjkanja cinka
• Spodbuja razvoj korenin, obarvanost plodov in zvišuje
pridelek preko zmanjšanega izpada pridelka

FOLIMAC Pale (Mg)

FOLIMAC Pleno (N)

Foliflo LUA (Cu)

• Visoko analizno suspenzijsko gnojilo z visoko
vsebnostjo magnezija (Mg)
• Pomaga preprečiti sušenje pecljevine
• Povečuje tvorbo klorofila

• Dušikovo gnojilo z ureičnim formaldehidom in
mikrohranili železom, manganom in cinkom
• Spodbuja takojšnjo ozelenitev in počasi sprošča dušik
• Izogibajte se škropljenju v vročih pogojih, sončnih in
svetlih dnevih in v času cvetenja rastlin

• Visoko analitična suspenzija z visoko vsebnostjo bakra
• Izboljšuje naravno odpornost, fotosintezo in sprejem
hranil v rastlino
• Zagotavlja močne rastline, hiter razvoj ter obilen
pridelek

Foliflo NIXI (Ca)

FOLIFLO Jana (B)

• Visoko koncentrirano kalcijevo gnojilo
• Omogoča zdravo in enakomerno dozorevanje plodov
• Zagotavlja boljšo skladiščno in transportno trpežnost
plodov

• Vodotopno borovo gnojilo za hitro absorbcijo preko lista
ali za fertirigacijo
• Pospešuje oplodnjo in tako viša pridelek
• Preprečuje nastanek fizioloških bolezni in poveča
odpornost na nizke temperature

POLYVERSUM
PREVENTIVNI IN KONTAKTNI FUNGICID / EKOLOŠKI
Sredstvo POLYVERSUM je preventivni kontaktni (dotikalni) fungicid na podlagi mikroorganizmov, ki vsebuje glivo
Pythium oligandrum M1.
Sredstvo deluje kot mikoparazit, ki z encimsko razgradnjo škodljivim talnim glivam jemlje kisik in hranila.
Poleg tega poveča odpornost (rezistenco) s proizvodnjo beljakovin v celični steni in spodbuja rast
gojenih rastlin preko tvorbe snovi triptamin (predhodnik fitohormona avksina), ki povečuje vnos fosforja in
mikrohranil.
Sredstvo POLYVERSUM se uporablja za omejevanje nadaljnjega širjenja različnih glivičnih bolezni.
Mešanje sredstva s fungicidi ni dovoljeno.
AKTIVNA SNOV: gliva Pythium oligandrum M1
FORMULACIJA: močljivi prašek (WP)
UPORABA NA: trta za pridelavo vinskega in namiznega grozdja

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno.
Pred uporabo preberite etiketo in informacije
o sredstvu. Za nestrokovno oz. nepravilno uporabo
FFS-ja ne odgovarjamo.

KARENCA: 1 dan oziroma je zagotovljena s časom oziroma načinom uporabe
PAKIRANJE: 100g

