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vsi enoletni pleveli / 
2,5-4 L/ha

vsi enoletni pleveli / 440 g/ha

ozkolistni in širokolistni pleveli po vzniku / 60 g/ha

enoletni širokolistni pleveli  / 22,5 g/ha

proti koruzni vešči / 125 ml/ha

fuzarioze / 0,1 kg/ha

močilo / v 0.1 % koncentraciji

močilo / 0,3 L/ha

fiziološki aktivator in biostimulator koreninskega 
sistema / 1 L/ha

edinstveno sredstvo za krepitev rastlin / 0,25 L/ha

 0,3-0,5 L/ha

2 L/ha / 1 aplikacija
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POLYVERSUM
• Preventivni kontaktni (dotikalni)  
 fungicid na podlagi mikroorganizmov
• Uporaba za omejevanje 
	 nadaljnjega	širjenja	glivičnih		
 bolezni

SELEKTIVNI HERBICID 

NAČIN DELOVANJA

Sredstvo RINIDI WG je selektivni herbicid iz skupine sulfonil sečninskih herbicidov in benzojske kisline. 

Sredstvo blokira biosintezo rastlinskega encima acetolaktat sintaze (ALS). 
Vsebuje tri aktivne snovi (nikosulfuron, rimsulfuron in dikamba), ki so skupaj bolj učinkovite kot bi bila vsaka 
posebej, uporabljena v polnem odmerku. 
Absorbira se skozi listje in se hitro porazdeli po celotni rastlini. Rast plevela preneha že nekaj ur po tretiranju, 
medtem ko se vidni znaki pojavijo v roku enega do dveh tednov (odvisno od pogojev za rast in občutljivosti plevela).

AKTIVNA SNOV: dikamba 55%, rimsulfuron 2,3%, nikosulfuron 9,2% 
FORMULACIJA:	močljiva	zrnca	(WG)
 
UPORABA PROTI: enoletni širokolistni in ozkolistni plevel

ODMEREK: 440	g/ha
KARENCA:	je	zagotovljena	s	časom	uporabe
PAKIRANJE: 440 g

RINIDI WG

TRANSLOKACIJSKI HERBICID

 

NAČIN DELOVANJA

Sredstvo RIM 25 WG je translokacijski herbicid. Uporablja se na prostem za zatiranje nekaterih vrst enoletnega in 
večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela po vzniku. 

AKTIVNA SNOV: rimsulfuron 250 g/L
FORMULACIJA :	močljiva	zrnca	WG

UPORABA ZA: zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela po vzniku

KARENCA:	karenca	je	zagotovljena	s	časom	uporabe
PAKIRANJE: 100 g

ODMEREK: v odmerku 60 g/ha	pri	porabi	vode	200-300	L/ha,	ob	dodatku	močila	v	0,1%	koncentraciji	
(0,2	dL	na	200	L	vode/ha	oziroma	0,3	dL	na	300	L	vode/ha).

ČAS UPORABE:	S	sredstvom	se	tretira	se	po	vzniku	posevka,	ko	ima	koruza	od	enega	do	sedem	listov	(BBCH	11-17).	
Optimalni	čas	za	tretiranje	s	sredstvom	je	po	vzniku	plevela,	ko	ima	ozkolistni	plevel	od	tri	do	pet	listov	(BBCH	13-
15)	in	širokolistni	plevel	od	dva	do	štiri	liste	(BBCH	12-14).

RIM 25 WG
CORAGEN
	Kontaktni insekticid z želodčnim  
 delovanjem 
	A.s.:	Klorantraniliprol 20%

SILWET GOLD
• 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

TREND 90
• Je površinsko aktivno sredstvo -  
	 močilo,	ki	se	uporablja	kot	dodatek		
	 herbicidom	in	s	tem	omogoča		
	 boljše	prodiranje	herbicida	v	
 rastlino
•	 Odmerek:	0.1L/100L	vode	(0.1%		
	 konc.)	

LEXIN
• 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

TONIVIT
• 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

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

FOLIFLO Jana (B)
•	 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

FOLIMAC Pleno 
(N-Micro)
•	 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

SHARPEN PLUS
•	 Selektivni	herbicid	za	zatiranje	
 ENOLETNEGA OZKOLISTNEGA  
 IN ŠIROKOLISTNEGA PLEVELA  
 pred vznikom ali takoj po vzniku
• Dovoljena uporaba na VVO

HARMONY 50 SX
•	 Selektivni	sistemični	herbicid		
	 na	osnovi	sulfonilsečnine	za	
 zatiranje širokolistnega plevela
• Dovoljena uporaba na VVO

Fitofarmacevtska sredstva 
uporabljajte varno. 

Pred uporabo preberite etiketo in 
informacije o sredstvu. 

Za nestrokovno oz. nepravilno 
uporabo FFS-ja ne odgovarjamo.


