
PROGRAM VARSTVA SADNEGA DREVJA 2022

FOLIMAC PLENO (N) / 10-20 L/ha
FOLIFLO PALE (Mg) 

3-5 L/ha

FOLIFLO JANA (B) 
1 L/ha

FOLIFLO NIXI (Ca) / 2 L/ha

FOLIFLO LUA (Cu) / 2 -4 L/ha

SILWET GOLD / 0,025 % - 0,1 % koncentracija 

MICROTHIOL SPECIAL / 5-8 kg/ha

STEWARD / max 250 g/ha

CORAGEN / 0,27 L/ha

FOLIFLO MAIA (Zn) / max. 0,8-1,2 L/ha (2x letno)

DIFENZONE / 0,2 L/ha

BATALION / 0,7 - 1,0 L/haJABLANOV 
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TONIVIT / 3-5 L/ha
fiziološki aktviator in biostimulator koreninskega sistema

LEXIN / 0,25 - 0,5 L/ha
edinstveno sredstvo za krepitev rastlin

ORTHOCIDE 80 WG / 2 kg/ha

SCAB 480 SC / 3,13 L/ha

2 - max 4x na sezono

2 - max 4x na sezono

2 - max 4x na sezono

2x pred cvetenjem in 
2x v fazi rasti plodov

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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SISTEMIČNI FUNGICID

FUNGICID S PREVENTIVNIM IN DELNO KURATIVNIM DELOVANJEM

Sredstvo ORTHOCIDE 80 WG se uporablja kot dotikalni (kontaktni) fungicid s preventivnim delovanjem.

AKTIVNA SNOV: kaptan 80%
FORMULACIJA: močljiva zrnca (WG)
UPORABA NA: jablana, navadna hruška   
UPORABA PROTI: hrušev škrlup (Venturia pirina); jablanov škrlup (Venturia inaequalis)
KARENCA: Karenca za jablane in hruške je 28 dni
ODMEREK: 2 kg/ha
PAKIRANJE: 1kg, 5kg, 100kg

Sredstvo BATALION 450 SC se uporablja kot fungicid s preventivnim delovanjem.

AKTIVNA SNOV: pirimetanil 45%
FORMULACIJA: koncentrirana suspenzija (SC)

UPORABA NA: jablana, navadna hruška

UPORABA PROTI: hrušev škrlup (Venturia pirina), jablanov škrlup (Venturia inaequalis)

ODMEREK: 0,7 – 1 L/ha

KARENCA: 28 dni
PAKIRANJE: 1L

NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo se uporablja na jablanah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in 
hruškah za zatiranje hruševega škrlupa (Venturia pirina) v odmerku 0,7-1,0 L/ha (7- 10 mL na 100 m2 ), od fenološke faze, 
ko so cvetni popki vidni vendar še zaprti, prvi listi pa so že razviti, do konca cvetenja (BBCH 55-69), ob porabi vode 
500 L/ha/m višine krošnje. Nižji odmerek se uporabi v razmerah zelo nizkega pritiska bolezni.

ORTHOCIDE 80 WG 

BATALION 450 SC

Orthocide se uporablja na jablanah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in na hruškah za 
zatiranje hruševega škrlupa (Venturia pirina)
 
OPOZORILA
S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ deset krat v eni rastni. S sredstvom se lahko tretira samo ob uporabi 
traktorske škropilnice/pršilnika.

• Sistemični preventivno-kurativni fungicid za  
 zatiranje jablanovega škrlupa
• Vsebuje difenokonazol (25%), ki velja za 
 najmočnejšo kurativno a.s. v sadjarstvu

• Vsebuje kaptan 48% - v unikatni SC formulaciji
• SC (tekoča) formulacija zagotavlja hitrejšo  
 pripravo škropilne brozge
• Dolg čas uporabe - registriran do 10x v rastni dobi

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

DIFENZONESCAB 480 SCMICROTHIOL SPECIAL

• Biološki insekticid z želodčnim delovanjem
• Vsebuje 4 zaščite virusa
• Vsebuje največjo količino virusa po hektarju na tržišču
• Sme se uporabljati v času leta čebel

• Kontaktni insekticid
• Vsebuje a.s. klorantraniliprol 20%
• Kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem

CARPOVIRUSINE CORAGEN

• 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

FOLIMAC Pleno (N)

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

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

FOLIMAC Pale (Mg)

• 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 LUA (Cu)
• 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

FOLIFLO Jana (B)

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

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

LEXIN

• 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

TONIVIT
• 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

SILWET GOLD

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. 
Pred uporabo preberite etiketo in informacije 

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


