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ŽITA
PROGRAM VARSTVA ŽIT PRED PLEVELI
XANADU
100 g/ha

SHARPEN
PLUS
2-4,5 L/ha

0
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21

XANADU
AKTIVNA SNOV:
bensulfuron-metil + metsulfuron-metil

VVO

25

29

30

31

32

37

39

49

51

> Aktivni substanci, ki zagotavljata najučinkovitejšo zaščito
pred pleveli.
> Širok spekter nadzora širokolistnih plevelov.
> Dobro delovanje na Galium aparine.
> VVO dovoljen.
> Dobro mešanje.

dovoljen

NASVET

Ob tretiranju s Xanadujem, uporabite fiziološki aktivator
in biološki stimulator koreninskega sistema TONIVIT
(glej stran 18).

XANADU UČINKOVITOST PROTI ŠIROKOLISTNIM PLEVELOM

XANADU

XANADU

Veronica
hederifolia,
Bršljanastolistni
jetičnik

Stellaria
media,
Navadna
zvezdica

Viola
arvensis,
Njivska
vijolica

Papaver
rhoeas,
Poljski
mak

Matricaria
inodora,
Nedišeča
trirobka

Capsella
bursa- pastoris,
Navadni
plešec

Chenopodium
album,
Bela
metlika

+ ++

++++

+ + ++

++++

++++

++++

++ +

Galium
aparine,
Plezajoča
lakota

Lamium
purpureum,
Škrlatnordeča
mrtva kopriva

Polygonum
aviculare,
Ptičja
dresen

Polygonum
convolvulus,
Navadni
slakovec

Polygonum
persicaria,
Breskova
dresen

Veronica
persica,
Perzijski
jetičnik

Matricaria
chamomilla,
Prava
kamilica

+ ++

++++

+ + ++

++++

++++

++

++ + +

LEGENDA: ++++ ODLIČNO DELOVANJE | +++ DOBRO DELOVANJE | ++ ZADOVOLJIVO DELOVANJE
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PROGRAM VARSTVA ŽIT PRED BOLEZNIMI

P
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0,5 L/ha + 0,75 L/ha
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O

PROMINO +
TEBUSHA

CHAMANE + METSO

0,44 L/ha +
0,5 L/ha

METSO

TEBUSHA 25% EW

1,5 L/ha

1 L/ha

POLYVERSUM

POLYVERSUM

POLYVERSUM

0,1
kg/ha

0,1 kg/ha

0,1 kg/ha

PROGRAM VARSTVA ŽIT PRED ŠKODLJIVCI
POLECI
0,2-0,3 L/ha
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21

25

NASVET
4
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71-92

Ob uporabi fungicidov, zaradi boljše oprijemljivosti, dodajte vrhunsko močilo
Silwet Gold v 0,1 % koncentraciji (glej stran 18).

PROGRAM VARSTVA ŽIT PRED BOLEZNIMI

CHAMANE
AKTIVNA SNOV:
azoksistrobin 25%

TEBUSHA
25% EW
AKTIVNA SNOV:
tebukonazol 250 g/L

METSO*
AKTIVNA SNOV:
metkonazol 6%

> Uporaba na pšenica, 		
ječmen, tritikala, rž in
oves.
> Je sistemični fungicid z
izrazitim
translaminarnim
delovanjem, ki deluje 		
preventivno, kurativno
in eradikativno.
> Za zatiranje rji, listne 		
pegavosti, rjavenju 		
pšeničnih plev, pepelovk,
mrežaste pegavosti in
listnega ožiga…

> Sistemični fungicid s 		
širokim spektrom
delovanja.
> Uporaba na pšenica, 		
ječmen, rž in tritikala.
> Za zatiranje rij, pepelovk,
rjavenju pšeničnih plev in
fuzarioz.

> Proti rji, listni pegavosti,
in fuzariozam klasa.

PROMINO
300 EC
AKTIVNA SNOV:
protiokonazol 30%

POLYVERSUM
AKTIVNA SNOV:
gliva Pythium oligandrum M1

> Sistemični fungicid kateri
deluje sistemično
preventivno in kurativno.
> Uporaba na pšenica, 		
ječmen, rž in tritikala.
> Za zatiranje rij, listne
pegavosti, rjavenju 		
pšeničnih plev, mrežaste
pegavosti, listnega ožiga
in fuzarioz.
> NOVOST – ekonomično
pakiranje 5 L.

> Izjemno učinkovit 		
EKOLOŠKI preventivni
kontaktni (dotikalni) 		
fungicid na podlagi
mikroorganizmov.
> Sredstvo deluje kot 		
mikoparazit, ki z
encimsko razgradnjo 		
škodljivim glivam jemlje
kisik in hranila.
> Aktivira naravno zaščito
rastline in kot
biostimulator spodbuja
rast.
> Uporaba na pšenica, 		
ječmen, rž , oves in
tritikala.
> Preprečuje širjenje
pegavosti in fuzarioz.
> Mešanje s fungicidi ni
dovoljeno.

*V postopku registracije.

NASVET

Promino v kombinaciji s Tebusho zagotavlja najboljšo zaščito proti fuzariozam
klasa. V stresnih pogojih ( zmrzal, toča, suša, moča ) uporabite sredstvo Lexin
(glej stran 18).
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REGULATOR RASTI ŽIT

PAKET
250 EC
OZIMNA PŠENICA
0,5 L/ha

PAKET 250 EC
OZIMNI JEČMEN
0,6 L/ha

PAKET
250 EC
OVES
0,4 L/ha

25

29

30

PAKET
250 EC
AKTIVNA SNOV:
trineksapak-etil, 25%

NASVET
6

31

32

37

39

49

> PAKET pomaga rastlinam pri razvoju krajših in močnejših stebel.
Kompaktnejše rastline so bolj odporne na poleganje.
> Sredstvo zmanjšuje prekomerni odvzem vode in hranil. Rastlinam
zmanjšuje tveganje za bolezni, ter povečuje kakovost zrnja in 		
pridelek.
> Dobra stabilnost v hladnih pogojih in odlično mešanje.

Najboljša učinkovitost je odvisna od časa tretiranja:
1. Pšenica – od pojava prvega kolenca do pojava drugega kolenca.
2. Ozimni ječmen - od pojava prvega kolenca do vidnega jezička.
3. Oves – od začetka kolenčenja do pojava prvega kolenca.

KORUZA
PROGRAM VARSTVA KORUZE PRED PLEVELI in ŠKODLJIVCI

SHARPEN PLUS

RINIDI WG

2-4,5 L/ha

440 g/ha

RIM 25 WG
60 g/ha

HARMONY 50 SX
22,5 g/ha

CORAGEN
KORUZNA VEŠČA
125 mL/ha

LEGENDA

HERBICIDI
FUNGICIDI
INSEKTICIDI

0

5

7

11

>

13

14

SHARPEN PLUS

RINIDI WG

RIM 25 WG

AKTIVNA SNOV:

AKTIVNA SNOV:

AKTIVNA SNOV:

pendimetalin 40 %

>

12

Selektivni talni herbicid za
zatiranje enoletnega
ozkolistnega in širokolistnega
plevela.
Tretira se po setvi vendar pred
vznikom posevka.

dikamba 55 %, rimsulfuron
2,3 %, nikosulfuron 9,2 %
>
>
>
>
>
>
>

NASVET

Je selektivni herbicid iz sulfonil
sečninskih herbicidov in
benzoiske kisline.
Absorbira se skozi listje in se
hitro porazdeli po celotni rastlini.
Rast plevelov preneha že nekaj
ur po tretiranju.
Tretira se v času ko so zunanje
temperature zraka med 13° C
in 25° C.
Robustna rešitev.
Preizkušena kombinacija
aktivnih snovi.
Ne potrebuje talne vlage.

15

HARMONY 50 SX
AKTIVNA SNOV:

rimsulfuron 250 g/L
>
>

>

Je translokacijski herbicid.
Uporablja se po vzniku koruze
in plevelov, za zatiranje
širokolistnega in ozkolistnega
plevela.
V času tretiranja naj ima plevel
razvite 2-4 liste.

17

tifensulfuron-metil 50%
>
>
>

Je selektivni sistemični herbicid
na osnovi sulfonil sečnine za
zatiranje širokolistnega plevela.
V času tretiranja naj ima plevel
razvite 2-4 liste.
Rast plevelov je ustavljena že
po nekaj urah po tretiranju,
vidni znaki pa se pojavijo v
5-10 dneh. Pleveli odmrejo v
15-25 dneh.

Pri tretiranju s herbicidi RINIDI WG, RIM 25 WG in HARMONY 50 SX priporočamo
uporabo močila TREND 90 v 0,1 % koncentraciji ( 100 mL/100L vode ). (glej stran 18).
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OLJNA OGRŠČICA
VARSTVO OLJNE OGRŠČICE PRED PLEVELI
DEVRINOL
45 FL

QUICK 5 EC

2,5 L/ha

1-2 L/ha

ANGELUS

SELECT SUPER

0,33 L/ha

1 L/ha

0

10

11

>
>

16

QUICK 5 EC

ANGELUS

AKTIVNA SNOV:

AKTIVNA SNOV:

AKTIVNA SNOV:

Sistemični talni herbicid, ki
deluje na kaleče ozkolistne in
širokolistne plevele.
Tretira se pred sajenjem s plitvo
vdelavo (inkorpotracijo)
sredstva v globino 2-5 cm.
Sredstvo je potrebno vdelati
najkasneje 30 min po tretiranju.

kvizalofop-p-etil 5%
>
>

>

Uporablja se kot selektivni
herbicid.
Uspešen herbicid za zatiranje
samosevnih žit in enoletnega
ter večletnega ozkolistnega
plevela.
Uporaba po vzniku posevka.

NASVET

30

>
>

>
>

Je talni herbicid z rezidualnim
učinkom.
Aktivna snov klomazon inhibira
biosintezo prekurzorjev
klorofila in karotenoidov kar
vodi do razbarvanja zelenih
delov plevela.
V rastlino prodira skozi korenine.
Zaradi pomankanja
fotosintetskih pigmentov
pleveli kmalu po vzniku 		
propadejo.
Za doseganje optimalnega
delovanja sredstva se priporoča
uporabo v času takoj po setvi
in pred vznikom plevela ob 		
zadostni vlažnosti tal.

50

SELECT SUPER
AKTIVNA SNOV:
kletodim 12 %

klomazon 36%

>

8

19

DEVRINOL 45 FL
napropamid 450 g/L
>

12

>
>
>

•

Je selektivni in sistemični 		
herbicid z novo aktivno snovjo
KLETODIM.
Odlično zatira vse enoletne
ozkolistne plevele ter
samosevna žita.
Tretira se jeseni ali spomladi,
oziroma razvojne faze 2
razvojnih listov do faze začetka
rasti stebla.
Odlično delovanje na enoletne
latovke in plazečo pirnico.

Za herbicide SELECT SUPER in QUICK 5 EC priporočamo souporabo močila
TREND 90 (glej stran 18).

VARSTVO OLJNE OGRŠČICE
PRED BOLEZNIMI in ŠKODLJIVCI
PROMINO 300 EC

PROMINO
300 EC

PROTI SUHI TROHNOBI STEBLA
0,6 L/ha

PROTI BELI GNILOBI
0,6 L/ha

METSO

CHAMANE

1,2 L/ha

1 L/ha

TEBUSHA 25% EW

TEBUSHA
25% EW

1 L/ha

1 L/ha

POLYVERSUM
0,1 Kg/ha

POLECI
ZA ZATIRANJE REPIČARJA / 0,3 L/ha
LEGENDA

HERBICIDI
FUNGICIDI
INSEKTICIDI

11

12

16

19

PROMINO
300 EC

>
>

>

Sistemični fungicid kateri deluje
sistemično preventivno in
kurativno.
Za delno zmanjševanje okužb s
suho trohnobo stebla ogrščice
in za zmanjševanje okužb z
belo gnilobo.
NOVOST – ekonomično 		
pakiranje 5 L.

METSO*
AKTIVNA SNOV:
metkonazol 6%

50

>
>
>
>

CHAMANE

AKTIVNA SNOV:

AKTIVNA SNOV:

Sistemični triazolni fungicid s
širokim spektrom delovanja.
Za zatiranje povzročitelja 		
suhe trohnobe zelja.
V eni rastni sezoni se opravi
največ dve tretiranji.
Deluje tudi kot regulator rasti
(zniža steblo).

61-69

>

>
>

Je sistemični fungicid z
izrazitim translaminarnim 		
delovanjem, ki deluje
preventivno, kurativno in 		
eradikativno.
Aktivna snov azoksistrobin
pripada skupini strobilurinov.
Zatira belo gnilobo in pegavosti
z rodu alternarij.
Tretira se v času, ko je odprtih
deset procentov cvetov v
socvetju, do konca cvetenja.

80

POLYVERSUM
AKTIVNA SNOV:

azoksistrobin 25%

>

>

57

TEBUSHA 25% EW
tebukonazol 250 g/L

AKTIVNA SNOV:
protiokonazol 30%

30

gliva Pythium oligandrum M1
>

>

>
>
>

Izjemno učinkovit EKOLOŠKI
preventivni kontaktni (dotikalni)
fungicid na podlagi
mikroorganizmov.
Sredstvo deluje kot mikoparazit,
ki z encimsko razgradnjo 		
škodljivim glivam jemlje 		
kisik in hranila.
Za zatiranje suhe trohnobe
zelja, bele gnilobe, črne listne
pegavosti in sive plesni.
Aktivira naravno zaščito rastline.
Mešanje s fungicidi ni dovoljeno.

Proti rji, listni pegavosti, 		
in fuzariozam klasa
*V postopku registracije.
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KROMPIR
VARSTVO KROMPIRJA PRED PLEVELI
SHARPEN PLUS
2,5-4 L/ha

SELECT SUPER
1-2,5 L/ha

ANGELUS
0,25 L/ha

RIM 25 WG
60 g/ha

9

11

SELECT SUPER

SHARPEN PLUS

AKTIVNA SNOV:

AKTIVNA SNOV:

kletodim 12 %

>
>
>

>
>

Je selektivni in sistemični 		
herbicid z novo aktivno 		
snovjo KLETODIM.
Odlično zatiraranje vseh vrst
enoletnega ozkolistnega plevela
v odmerku 1 L/ha.
Za zatiranje enoletne latovke
v odmerku 2 L/ha. Tretira se v
razvojni fazi od konca
razraščanja naprej.
Za zatiranje plazeče pirnice
v odmerku 2,5 L/ha.
Krompir se tretira od razvojne
faze razvitega prvega para listov
do faze, ko se 30 % rastlin stika
med vrstami.

19

pendimetalin 40 %

>

>
>

21-25

35

>
>

>

41

RIM 25 WG

ANGELUS

AKTIVNA SNOV:

AKTIVNA SNOV:

rimsulfuron 250 g/L

Selektivni talni herbicid za 		
zatiranje enoletnega 		
ozkolistnega in širokolistnega
plevela.
Tretira se pred vznikom 		
krompirja, po oblikovanju 		
grebenov.
Navedeni odmerek se uporablja
ob porabi 200-400 L vode na
hektar.

Je translokacijski herbicid.
Uporablja se po vzniku
krompirja in plevelov, za
zatiranje širokolistnega in
ozkolistnega plevela.
V času tretiranja naj ima 		
plevel razvite 2-4 liste.

klomazon 36%

>
>

>
>

>
>

NASVET
10

15

Je talni herbicid z rezidualnim
učinkom.
Aktivna snov klomazon 		
inhibira biosintezo
prekurzorjev klorofila in 		
karotenoidov kar vodi do 		
razbarvanja zelenih delov 		
plevela.
V rastlino prodira skozi korenine.
Zaradi pomankanja
fotosintetskih pigmentov
pleveli kmalu po vzniku
propadejo.
Uporaba takoj po setvi in pred
vznikom posevka, v razvojni fazi
začetka tvorbe stebla.
Za optimalno delovanje
je potrebna zadostna 		
vlažnost tal.

Pri tretiranju s herbicidi SELECT SUPER in RIM 25 WG
priporočamo uporabo močila TREND 90 v 0,1 % koncentraciji
( 100 mL/100L vode ). (glej stran 18).

VARSTVO KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI

CHAMANE

ZIGNAL SUPER

CHAMANE

3 L/ha

2,5 L/ha

0,5 L/ha

POLYVERSUM

PROXANIL 450 SC

0,25-0,5
kg/ha

2-2,5 L/ha

9

11

15

>
>

>

21-25

35

41

51

59

65

CHAMANE

PROXANIL 450 SC

ZIGNAL SUPER

AKTIVNA SNOV:

AKTIVNA SNOV:

AKTIVNA SNOV:

azoksistrobin 25%

>

19

Je sistemični fungicid z 		
izrazitim translaminarnim 		
delovanjem, ki deluje
preventivno, kurativno in 		
eradikativno.
Aktivna snov azoksistrobin
pripada skupini strobilurinov.
Prvo škropljenje proti rjavi
koreninski gnilobi opravimo s
tretiranjem tal ob sajenju
krompirja v brazde.
Proti črni listni pegavosti 		
krompirja tretiramo največ 2x
v eni rastni dobi.

cimoksanil 5%, propamokarb
hidroklorid 40%
>

>
>
>
>

NASVET

Je sistemični fungicid s 		
preventivnim delovanjem. 		
Ima kontaktno in lokalno 		
sistemično delovanje, prav
tako pa tudi zavira razvoj 		
spor.
Omogočeno je odlično 		
delovanje preko korenin
in listov.
Odlično delovanje zoper 		
krompirjevo plesen na 		
listih in steblu krompirja.
Največje dovoljeno število 		
tretiranj je je 6x v rastni 		
dobi z razmaki sedem dni.
NOVOST – pakiranja
250 mL, 1 L in 5 L.

79

>

>

>

Kontaktno sistemični fungicid
s preventivnim delovanjem.
Z enim tretiranjem zoper 		
dve najpogostejši bolezni 		
krompirja - krompirjeve 		
plesni in črne listne pegavosti.
Sredstvo ni fitotoksično 		
za krompir. Največje dovoljeno
število tretiranj je 3x v rastni
dobi.
Sredstvo se dobro meša
s foliarnimi gnojili.

91-93

95-97

POLYVERSUM
AKTIVNA SNOV:

fluazinam 37,5 %,
azoksistrobin 15 %

>

81

gliva Pythium oligandrum M1
>

>

>
>
>
>

Izjemno učinkovit EKOLOŠKI
preventivni kontaktni (dotikalni)
fungicid na podlagi
mikroorganizmov.
Sredstvo deluje kot mikoparazit,
ki z encimsko razgradnjo 		
škodljivim glivam jemlje 		
kisik in hranila.
Aktivira naravno zaščito 		
rastline in kot biostimulator
spodbuja rast.
Za tretiranje semena za
semenski krompir, zoper belo
nogo krompirja.
Tretiranje gomoljev v zaprtih
prostorih – tretira se suho ali
vlažno (ob dodatku vode).
Mešanje s fungicidi ni 		
dovoljeno.

Za boljšo učinkovitost uporabite močilo Silwet Gold (glej stran 18). Za boljše
razraščanje korenin in zaščito proti stresu rastlin ( zmrzal, toča, suša, moča )
uporabite sredstvi TONIVIT in LEXIN (glej stran 18).
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VARSTVO KROMPIRJA PRED ŠKODLJIVCI

BENEVIA
0,125 L/ha

CORAGEN
60 mL/ha

9

11

BENEVIA
AKTIVNA SNOV:
ciantraniliprol 10%

12

15

19

21-25

35

> Je insekticid z dotikalnim
in želodčnim delovanjem.
Po rastlini se premika
tako translaminarno kot
sistemično (akropetalno,
delno bazipetalno).
> Zaradi edinstvenega
načina delovanja zaščiti
rastlino pred vsemi
razvojnimi stopnjami
škodljivcev (jajčece,
ličinke, nimfe, odrasli
osebki). Deluje zoper
koloradskega hrošča.
> Odlično deluje tudi pri
višjih temperaturah in se
zelo hitro vpija v rastlino
(2-3 urah).
> Najboljšo učinkovitost
sredstva BENEVIA boste
dosegli v kombinaciji z
močilom CODACIDE
(glej stran 18).
> Sredstvo uporabljajte v
večernih urah.

41

51

59

CORAGEN
AKTIVNA SNOV:
klorantraniliprol 20%

65

79

81

> Je kontaktni insekticid z
želodčnim delovanjem.
> Najučinkovitejše sredstvo
na tržišču za zatiranje
koloradskega hrošča.
> Sredstvo uporabite ob
pojavu škodljivca.
> Za boljšo učinkovitost
uporabite močilo Silwet
Gold

REGULATOR RASTI

59

65

FAZOR
AKTIVNA SNOV:
malein hidrazid 60%

79

FAZOR

ARGOS

5 kg/ha

100 mL/t
krompirja

81

> Je regulator rasti, ki
preprečuje kaljenje
poganjkov in rast (razen
za semenski krompir).
> Preprečuje sekundarno
rast in zmanjšuje število
samoniklega krompirja v
naslednji sezoni.
> Aplicirati, ko je 80 %
gomoljev najmanj 25-35
mm v preseku.
> Čas aplikacije 3-5 tednov
pred spravilom ali
desikacijo (odvisno od
sorte in časa).
> Če je aplikacija prehitra,
lahko povzroči
zmanjšanje pridelka.
Če je aplikacija prepozna
se aktivna snov ne bo
pravočasno prenesla do
željenih točk v krompirju,
ki je odgovoren za razvoj
gomoljev in učinkovitost
sredstva ne bo dovolj
dobra.
> Ne uporabljajte v stresnih
pogojih ( previsoke
temperature nad 25° C,
slabo vreme, …), ker se
lahko pojavi
fitotoksičnost.

91-93

ARGOS
AKTIVNA SNOV:
olje pomarančevca 84,32 %

95-97

> Je EKOLOŠKI regulator
rasti, ki preprečuje kaljenje
poganjkov in rast (razen
za semenski krompir).
> Uporablja se v skladiščih
na krompirju za
skladiščenje in krompirju
za pridobivanje škroba
nerazredčeno. Sredstvo
se tretira z uporabo
vročega ali hladnega 		
zamegljevanja.
> V času zamegljevanja
morajo biti vrata in ostale
odprtine v skladišču
tesno zaprte. Potrebno je
samo notranje kroženje
zraka. Po tretiranju naj
ventilatorji v skladišču
delujejo dokler meglica
ne izgine. Skladišče naj bo
zaprto še 24 ur, nakar se
izvede zračenje.
> Prvič se ga uporabi, ko
krompir začne kaliti in je
suh.
> S sredstvom je dovoljeno
največ devet tretiranj v
razmaku 21 dni. Število
tretiranj se lahko zmanjša
glede na dolžino
skladiščenja.
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ČEBULA
VARSTVO ČEBULE PRED PRED PLEVELI, BOLEZNIMI in ŠKODLJIVCI
SHARPEN
PLUS

SELECT
SUPER

2,5-4 L/ha

1-2 L/ha

CHAMANE / ZOXIS
1 L/ha

BENEVIA
0,75 L/ha

FAZOR
LEGENDA

HERBICIDI

4 kg/ha

FUNGICIDI
INSEKTICIDI
REGULATOR RASTI

0

0-9

010-012

SELECT SUPER

BENEVIA

AKTIVNA SNOV:
kletodim 12 %

>
>
>

>

10-11

Je selektivni in sistemični 		
herbicid z novo aktivno 		
snovjo KLETODIM.
Odlično zatira vse enoletne
ozkolistne plevele ter
samosevna žita.
Tretira se od razvojne faze 		
jasno vidnega drugega lista
do faze, ko čebulica doseže
50 % pričakovanega
premera.
Odlično delovanje na enoletne
latovke in plazečo pirnico.

>

>

>

>
>

>

12-14

19-45

48-50

FAZOR

SHARPEN PLUS

AKTIVNA SNOV:

AKTIVNA SNOV:

AKTIVNA SNOV:

ciantraniliprol 10%

malein hidrazid 600 g/kg

Je insekticid z dotikalnim in
želodčnim delovanjem. Po 		
rastlini se premika tako
translaminarno kot sistemično
(akropetalno, delno bazipetalno).
Zaradi edinstvenega načina
delovanja zaščiti rastlino pred
vsemi razvojnimi stopnjami
škodljivcev (jajčece, ličinke,
nimfe, odrasli osebki).
Deluje na zmanjševanje
številčnosti populacije 		
cvetličnega resarja in za
zatiranje čebulne muhe.
Odlično deluje tudi pri višjih
temperaturah in se zelo hitro
vpija v rastlino (2-3 urah).
Najboljšo učinkovitost sredstva
BENEVIA boste dosegli v
kombinaciji z močilom
CODACIDE (glej stran 18).
Sredstvo uporabljajte v 		
večernih urah.

>
>
>

Je regulator rasti, ki preprečuje
kaljenje poganjkov in rast
(razen za semenski čebulček).
Tretira se v razvojni fazi ko, je
10 % listov upognjenih.
Ne uporabljajte v stresnih 		
pogojih (previsoke
temperature nad 25° C, slabo
vreme, …), ker se lahko pojavi
fitotoksičnost.

pendimetalin 40 %

>

>
>

CHAMANE / ZOXIS
AKTIVNA SNOV:
azoksistrobin 25%

>

>
>
>
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Selektivni talni herbicid za 		
zatiranje enoletnega 		
ozkolistnega in
širokolistnega plevela.
Tretira se po setvi/sajenju 		
čebulčka ali 10 dni po
presajanju.
Navedeni odmerek se uporablja
ob porabi 200-400 L vode na
hektar.

Je sistemični fungicid z
izrazitim translaminarnim 		
delovanjem, ki deluje
preventivno, kurativno in
eradikativno.
Aktivna snov azoksistrobin
pripada skupini strobilurinov.
Za zmanjševanje okužb 		
čebulne plesni in sivih plesni.
Tretira se od razvojne faze, ko
je razvit četrti pravi list do
razvojne faze ko je upognjenih
50 % listov.

ZELJE
VARSTVO ZELJA PRED PRED PLEVELI, BOLEZNIMI in ŠKODLJIVCI
DEVRINOL
45 FL

SELECT SUPER
1-2 L/ha

2,7 L/ha

CHAMANE / ZOXIS
1 L/ha

POLYVERSUM
0,1 Kg/ha

BENEVIA
ZATIRANJE GOSENIC METULJEV / 0,4-0,5 L/ha
ZATIRANJE KAPUSOVEGA ŠČITKARJA IN KAPUSOVE MUHE 0,75 L/ha

LEGENDA

CORAGEN
125 mL/ha

HERBICIDI
FUNGICIDI
INSEKTICIDI

0

5

10

>
>

14

42

DEVRINOL 45 FL

SELECT SUPER

CHAMANE/ZOXIS

AKTIVNA SNOV:

AKTIVNA SNOV:

AKTIVNA SNOV:

napropamid 450 g/L
>

11

Sistemični talni herbicid,
ki deluje na kaleče ozkolistne in
širokolistne plevele.
Tretira se pred sajenjem s plitvo
vdelavo (inkorpotracijo)
sredstva v globino 2-5 cm.
Sredstvo je potrebno vdelati
najkasneje 30 min po tretiranju.

CORAGEN

kletodim 12 %

>
>
>

>

Je selektivni in sistemični 		
herbicid z novo aktivno 		
snovjo KLETODIM.
Odlično zatira vse enoletne
ozkolistne plevele ter
samosevna žita.
Tretira se od razvojne faze, ko
je drugi pravi list razvit, do faze,
ko glava doseže 50 %
pričakovane velikosti.
Odlično delovanje na enoletne
latovke in plazečo pirnico.

45

>
>

>
>

Je kontaktni insekticid z 		
želodčnim delovanjem.
Za zatiranje kapusovega 		
molja, kapusove sovke, 		
repnega belina, kapusovega
belina in drugih gosenic 		
škodljivih metuljev.
Tretira se v času izleganja 		
jačec oz. takoj ko se iz jačec
začnejo izlegat prve ličinke.
Za boljšo učinkovitost
uporabite močilo Silwet 		
Gold

POLYVERSUM
AKTIVNA SNOV:

gliva Pythium oligandrum M1

azoksistrobin 25%

>

>
>

Je sistemični fungicid z
izrazitim translaminarnim
delovanjem, ki deluje
preventivno, kurativno in 		
eradikativno.
Aktivna snov azoksistrobin
pripada skupini strobilurinov.
Zatira listno pegavost iz rodu
Alternaria, belo rjo križnic in
obročkasto listno pegavost
kapusnic.

>

>

>

>
>

AKTIVNA SNOV:
klorantraniliprol 20%

49

Izjemno učinkovit EKOLOŠKI
preventivni kontaktni (dotikalni)
fungicid na podlagi
mikroorganizmov.
Sredstvo deluje kot mikoparazit,
ki z encimsko razgradnjo
škodljivim glivam jemlje 		
kisik in hranila.
Za zatiranje suhe trohnobe zelja,
črne in rjave listne pegavosti in
kapusne plesni ter glivičnih
bolezni sejančkov oz. sadik.
Aktivira naravno zaščito rastline.
Mešanje s fungicidi ni dovoljeno.

BENEVIA
AKTIVNA SNOV:
ciantraniliprol 10%

>

>

Je insekticid z dotikalnim 		
>
in želodčnim delovanjem. 		
Po rastlini se premika tako
translaminarno kot sistemično
>
(akropetalno, delno bazipetalno).
Zaradi edinstvenega načina
delovanja zaščiti rastlino pred
vsemi razvojnimi stopnjami
>
škodljivcev (jajčece, ličinke, nimfe,

odrasli osebki). Deluje zoper
gosenic metuljev, kapusovega
ščitkarja in kapusove muhe.
Odlično deluje tudi pri višjih
temperaturah in se zelo hitro
vpija v rastlino (2-3 urah).
Najboljšo učinkovitost sredstva
BENEVIA boste dosegli v
kombinaciji z močilom
CODACIDE (glej stran 18).
Sredstvo uporabljajte v
večernih urah.
15

SOJA
VARSTVO SOJE PRED PLEVELI
SHARPEN PLUS
2-4,5 L/ha

HARMONY
50 SX
SPLIT APLIKACIJA

2x 7,5 g/ha
v razmaku
7-14 dni

0-10

SHARPEN
PLUS
AKTIVNA SNOV:
pendimetalin 40 %

NASVET
16

12

13

14

15

> Selektivni talni herbicid
za zatiranje enoletnega
ozkolistnega in
širokolistnega plevela.
> Tretira se po setvi do 		
razvojne fazi vznika
posevka, ko poganjek
prodre skozi zemljo na
površje.

17

18

51-69

HARMONY
50 SX
AKTIVNA SNOV:
tifensulfuron-metil 50%

81-89

> Je selektivni sistemični
herbicid na osnovi
sulfonil sečnine za
zatiranje širokolistnega
plevela.
> Tretira se v razvojni fazi
od popolnoma razvitih
kličnih listov do
popolnoma razvitega
četrtega lista.
> S sredstvom se lahko na
istem zemljišču tretira
največ 2x v eni rastni
sezoni (v deljeni (split)
aplikaciji).

Za boljše razraščanje korenin in zaščito proti stresu rastlin ( zmrzal, toča, suša,
moča ) uporabite sredstvi TONIVIT in LEXIN (glej stran 18).

BUČE
VARSTVO BUČ PRED PLEVELI IN BOLEZNIMI
DEVRINOL
45 FL

MICROTHIOL SPECIAL

2-2,5 L/ha

5-7,5 kg/ha

0

DEVRINOL
45 FL
AKTIVNA SNOV:
napropamid 450 g/L

VVO
dovoljen

NASVET

7

11

12

14

> Sistemični talni herbicid,
ki deluje na kaleče
ozkolistne in širokolistne
plevele.
> Tretira se pred sajenjem
s plitvo vdelavo
(inkorporacijo) sredstva
v globino 2-5 cm.
> Sredstvo je potrebno
vdelati najkasneje 30 min
po tretiranju.
> Dovoljen na VVO.

61

71

MICROTHIOL
SPECIAL
AKTIVNA SNOV:
žveplo 80 %

81

> Sredstvo se uporablja
kot preventivni kontaktni
fungicid, največ 6x v eni
rastni dobi.
> Za zatiranje pepelovke
bučnic.
> Sredstvo ima tudi
stransko delovanje na
pršice.

Za boljše razraščanje korenin in zaščito proti stresu rastlin ( zmrzal, toča, suša,
moča ) uporabite sredstvi TONIVIT in LEXIN (glej stran 18).
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MOČILA

>

>

>

TREND 90

SILWET GOLD

CODACIDE

AKTIVNA SNOV:
izodecil alkohol etoksilat 900 g/L

AKTIVNA SNOV:
heptametiltriksiloksan 80%

AKTIVNA SNOV:
rastlinsko olje 95%

Trend 90 je površinsko aktivno sredstvo,
ki omogoča boljše prodiranje herbicida v
rastlino in s tem povečuje njegovo
učinkovitost.
Sredstvo se meša s fitofarmacevtskimi
sredstvi. Trend je površinsko aktivno 		
sredstvo, ki omogoča boljše prodiranje v FFS
v rastlino in s tem povečuje
njegovo učinkovitost. Trend 90 je močilo,
ki se uporablja kot dodatek FFS v
0,05-0,1% koncentraciji.
Uporaba v vseh kulturah.

>

>

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, zmanjšuje potrebne
količine vode za kakovostno tretiranje,
zboljšuje zatiranje insektov in bolezni s tem,
da omogoča dostop škropilne brozge na
težko dostopna mesta na rastlinah, je
odporen na izpiranje z dežjem.
Sredstvo uporabljamo v 0,025-0,1%
koncentraciji, vendar največ v odmerku
do 0,3 l/ha (2,5 do 10ml na 10l vode oz. 3ml
na 100m2).

>

>

>

Codacide je močilo, ki izboljša učinek
sredstev za varstvo rastlin. Močilo
Codacide zmanjšuje površinsko
napetost in izboljša omočenost rastlin.
Omogoča boljše prodiranje FFS v rastline,
upočasni UV razgradnjo in s tem povečuje
učinkovitost sredstev.
Codacide ne mešajte s sredstvi na osnovi
a.s. kaptan. Sredstva ne uporabljajte pri
visokih temperaturah. Ne uporabljajte ga
kadar so rastline pod stresom zaradi nizkih
temperatur, suše, prevelike količine padavin,
pomanjkanja hranil, ter oslabljene zaradi
napada bolezni, škodljivcev ali plevelov.
Močilo Codacide se uporablja v
kombinaciji z insekticidi Benevia 100 OD,
Coragen in Exirel v odmerku 2-2,5L/ha.

BIOSTIMULATORJI IN
REGULATORJI RASTI
TONIVIT

LEXIN

biostimulator

rastni regulator

AKTIVNA SNOV:
Fosforjev-pentoksid (P205) topen v vodi 13% (w/w) + Kalijev oksid
(K20) topen u vodi 5 % (w/w) + GA 142 izvlečkom morskih algi
Ascophyllum nodosum

AKTIVNA SNOV:
Mešanico huminske in fulvinske kisline,
obogatene z auksini

>

>
>
>

18

Učinkovita rast in razvoj koreninskega sistema, povečan sprejem/		
transport koriščenja hranil in vode. Boljše ukoreninjanje in
prezimovanje (tretiranje v jeseni). Hitrejša obnova in začetna rast 		
rastline po prezimovanju. Povečana odpornost na neugodne
vremenske razmere. Dodatni vir fosforja in kalija, ki sta ključna
elementa za razvoj korenin.
Uporaba na: zelenjava, sadno drevje, trta, žita, oljna ogrščica, koruza,
soja, sončnice, sladkorna pesa, krompir, okrasne rastline.
Uporaba: žita, koruza, oljna ogrščica, soja v odmerku 1 L/ha.
Uporaba: krompir 1-2 L/ha.

>

>

>

Lexin je edinstveno sredstvo za krepitev rastlin. Vsebuje mešanico 		
huminskih kislin, fulvičnih kislin in soli, pri čemer fulvična kislina in
njene soli vplivajo na rast in razvoj rastlin ter korenin. Avksini
pospešujejo rast in razvoj rastlin. Lexin se dobro meša z vodo. Rastline,
ki so bile tretirane s sredstvom Lexin so bolj odporne na različne bolezni
ter lažje prenašajo abiotične stresne dejavnike.
Priporočljiva uporaba lexina po stresih kot so : spomladi po poškodbi
zaradi zmrzali, škoda zaradi toče, močnega dežja in vetra, po
herbicidnem šoku, zaradi stresov suša, visoke ali nizke temperature,
intenzivno sonce, pomanjkanje hranil itd.
Mešanje sredstva: Lexin se lahko meša z mineralnimi gnojili.
Pri mešanju s fitofarmacevtskimi sredstvi naredite mešalni preizkus.
Ob uporabi Lexina se absorbcijska sposobnost FFS poveča, zato se 		
priporoča (po posvetovanju z zastopnikom), da se običajni odmerek
FFS nekoliko zmanjša.

MIKROHRANILA
FOLIFLO JANA (B)
AKTIVNA SNOV:
skupni bor 10% (130g/L)

B
FOLIFLO LUA (Cu)
AKTIVNA SNOV:
baker 25% (400g/L)

Cu
FOLIFLO MAIA (Zn)
AKTIVNA SNOV:
skupni cink 40%

Zn
FOLIFLO NIXI (Ca)
AKTIVNA SNOV:
kalcijev oksid (CaO) 35% (620g/L)

Ca
FOLIFLO PALE (Mg)
AKTIVNA SNOV:
magnezijev oksid 34% (500g/L)

Mg
FOLIMAC PLENO (N)
AKTIVNA SNOV:
ureični dušik 11%, dušik z ureičnim
formaldehidom 15% + mikrohranila)

> Pospešuje oplodnjo in s tem povečuje pridelek.
> Preprečuje nastanek fizioloških bolezni in poveča odpornost na nizke
temperature.
> Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
> Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
> 1-3 L/ha.
> Uporaba v poljedelskih kulturah v odmerku 1-3 L/ha.

>
>
>
>
>

Izboljšuje naravno odpornost, fotosintezo in sprejem hranil v rastlino.
Zagotavlja močne rastline, hiter razvoj ter obilen pridelek.
Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
Uporaba v poljedelskih kulturah v odmerku 2-4 L/ha.

> Izjemno učinkovit pri pomankanju cinka. Spodbuja razvoj korenin,
obarvanost plodov in zvišuje pridelek.
> Najpogostejši pojav pomanjkanja cinka se pojavi na izpranih kislih ali bazičnih
tleh.
> Uporaba v poljedelskih kulturah v odmerku 0,3-0,5 L/ha.

>
>
>
>
>

Omogoča zdravo in enakomerno dozorevanje.
Preprečuje fiziološke motnje nastale zaradi pomanjkanja kalcija.
Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
Uporaba v poljedelskih kulturah v odmerku 1-8 L/ha.

>
>
>
>
>

Povečuje tvorbo klorofila.
Preprečuje in odpravlja simptome pomanjkanja magnezija.
Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
Uporaba v poljedelskih kulturah v odmerku 3-5 L/ha.

>
>
>
>
>

Manj stresa v kritičnih fazah rasti.
Preprečevanje pomanjkanja hranil.
Močnejša rast in večji pridelek.
Trajna razpoložljivost hranil.
Uporaba v poljedelskih kulturah v odmerku 5-20 L/ha.

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

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