Sadjarstvo
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Spoštovani pridelovalci!
Pred vami je brošura, ki vam lahko poda pomembne
smernice za uspešno varstvo vaših nasadov.
Sadjarstvo je soočeno z vedno večjimi izzivi tako tekom
proizvodnje, kot tudi po spravilu pridelkov. Večina teh izzivov
je vezanih na vedno strožje zahteve tržišča v smislu kvalitete,
cen, rasti proizvodnje, povečanja konkurenčnosti in težav, ki jih
prinašajo klimatske spremembe.
Sedaj je pred nami nova sezona in isto vprašanje – kako doseči
stabilne pridelke in povečati dobiček v pridelavi?

KONCEPT PRIDELEK PLUS PREDVIDEVA, DA SE VEČJI
DOBIČEK USTVARJA Z VEČJIMI PRIDELKI IN VIŠJO
KAKOVOST.

UVAJANJE NAPREDNIH TEHNOLOGIJ IN INOVATIVNIH
REŠITEV JE PREDPOGOJ ZA URESNIČITEV TEH CILJEV.

KVALITETNO VARSTVO RASTLIN IMA LAHKO
NEPOSREDEN VPLIV NA PRIDELEK IN KAKOVOST TER
PREDSTAVLJA INVESTICIJO, KI VARUJE VSA OSTALA
VLAGANJA V PRIDELAVO.

Želimo vam veliko uspehov in obranih plodov!
Vaš BASF tim

++

+

+

KISS – Kot Izziv Standardnemu Sistemu
Naj bo enostavno – Program zanesljive zaščite
v obdobju primarnih okužb
BASF priporoča zaščito proti primarnim okužbam s škrlupom in pepelovko pečkatega sadja na nov –
inovativen način. Sistem KISS (Kot Izziv Standardnemu Sistemu)
•

Učinkovito kombinira aktivne snovi fungicidov Delan® Pro, Sercadis® in Faban® v škropilnem programu,
ki ščiti pečkato sadje v času najmočnejših okužb.

•

Fleksibilno in enostavno pozicioniranje sadjarjem nudi rešitve za varstvo sadovnjaka v najbolj občutljivih
fazah razvoja

KISS sadjarjem jamči enostavno planiranje
in učinkovito zaščito pred boleznimi
•

Zanesljive rešitve v obdobju
primarnih okužb

•

Učinkovito proti škrlupu in pepelovki

•

Dvig odpornosti rastline za boljšo
zaščito pred bakterijskimi in
glivičnimi boleznimi

•

Antirezistentna strategija

Delan® Pro

Proaktivna tehnologija
Aktivna snov ditianon v fungicidu Delan®
Pro se veže na površino listov in plodov.
To pomeni večjo odpornost na izpiranje z
dežjem. V voščenem delu listov in plodov
predstavlja oviro vdoru patogenih gliv v rastlino. Druga sestavina v sredstvu Delan® Pro je
fosforasta kislina, ki deluje na patogene gliv
z drugačnim mehanizmom kot ditianon, zato
dopolnjuje njegovo delovanje. Neposredno
deluje na škrlup in istočasno aktivira lastno
obrambo rastline proti vdoru bolezni. Kalijevi
fosfanati, razgradni produkt fosforaste kisline, znižujejo pH vrednost v škropilni brozgi
in s tem izboljšajo in podaljšajo delovanje
aktivni snovi ditianon.

Sercadis®

Faban®

Sercadis® izvrsno deluje na šrlup in
pepelovko. Aktivno snov Xemium®
odlikuje visoka mobilnost v rastlini.
Premesti se v vse zelene dele, to ji daje
izjemno odpornost na izpiranje. Zaradi
preprečitve odpornosti se fungicidu
Sercadis® pri vsakem tretiranju doda
Delan® Pro ali Delan® 700 WG.

Zaradi edinstvene formulacije
kokristalov je delovanje fungicida
Faban® pomembno daljše in močnejše
na škrlup kot mešanica s fungicidoma
Scala® in Delan® 700 WG. Ditianon
na listju naredi sloj odporen na dež,
pirimetanil pa ščiti rastlino v notranjosti.
Celo 8 dni po tretiranju najdemo do
60 % aktivne snovi pirimetanil na listju.
Tako je rastlina še vedno zaščitena
pred novo infekcijo tudi pri daljših
razmakih med tretiranji.

Dvakratna moč, proti škrlupu
in pepelovki

Edinstvena tehnologija kokristalov za
zatiranje škrlupa

KISS koncept sadjarjem zagotavlja
enostavno planiranje in učinkovito
zaščito pred boleznimi.

KISS - Kot Izziv Standardnemu Sistemu

Delan® Pro
proaktivna tehnologija

Delan Pro
®

PROaktivna tehnologija

Delan® Pro je novi fungicid za zatiranje škrlupa na pečkarjih. Delan® Pro karakterizira kontaktno-preventivno
delovanje uveljavljenih aktivnih snovi: ditianon in sistemične fosforaste kisline. Tako se z enim tretiranjem
izkoristi fungicidno delovanje in lasten obrambni mehanizem rastlin. Obe aktivni snovi se dopolnjujeta
v sinergističnem delovanju na bolezni. Sredstvo ne povzroča nastajanja odpornosti na škrlup in tako
predstavlja osnovo v borbi proti tej bolezni. Delan® Pro uporabimo preventivno, je v obliki tekoče, SC
formulacije. Odlikuje ga odlična učinkovitost in obstojnost na rastlini.

Profil sredstva

+

Različne prednosti
v delovanju

Aktivni snovi:
125 g/l ditianon + 561 g/l kalijevi fosfonati
Formulacija: koncentrat za suspenzijo (SC)
Uporaba: škrlup jabolk in hrušk
(Venturia inaequalis, Venturia pyrina)
Odmerek: 2,5 l/ha
Način delovanja: kontaktni in sistemični
Priporočen čas uporabe: od faze odpiranja brstov
(BBCH 53) do začetka zorenja (BBCH 81)
Št. tretiranj: 6
Karenca: 35 dni

•

Zanesljiva zaščita pred okužbami
s škrlupom na listju in plodovih

•

Dviguje odpornost rastline
pred glivičnimi in bakterijskimi
boleznimi

•

Odlična pokrovnost in odpornost
na izpiranje z dežjem

Priporočilo 6 x Delan® Pro, 2,5 l/ha

Zeleni brst

Cvetenje

Po cvetenju

Začetek razvoja
plodov

Poleta
uporaba

Pred
obiranjem

Delan® Pro
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Delan® Pro – edinstvena tehnologija formulacije:
boljša, kot katerakoli doslej znana

Kaj dela Delan® Pro proaktiven?
Pridobljena sistemska odpornost (SAR)

Še bolj enakomerna razporeditev fungicida Delan® Pro:

Rastline imajo razvite naravne mehanizme, da se zaščitijo pred patogenom s fizičnimi ovirami in/ali
biokemijskimi reakcijami s katerimi tvorijo snovi, ki preprečujejo rast patogena v njihovem organizmu,
pošiljanje signalov preko celic rastline, ki aktivirajo široko obrambo cele rastline.Obrambne reakcije rastline
so lahko lokalne ali sistemične. Sistemične imenujemo pridobljena sistemska odpornost (SAR). Naravna
obramba pred škrlupom je mnogokrat prepočasna in zato ni dovolj učinkovita za preprečitev in širjenje
bolezni.

Nova SC formulacija Delan® Pro je narejena z večkratnim mletjem materiala.
Zaradi tega so delci aktivne snovi ditianon izjemno majhni, nekajkrat manjši kot pri WG formulaciji. SC formulacija
je tudi zelo homogena. Delan® Pro ima znatno manjše delce od mnogih podobnih, standardnih, formulacij.
Takšna formulacija je zagotovilo odlične pokritosti tretirane rastline s sredstvom. Manjši delci bolje pokrijejo list in
plod kar je pomembno za fungicid od katerega pričakujemo nadpovprečno učinkovitost.

Kaj Delan® Pro prispeva k pridobljeni sistemski odpornosti (SAR):
Delan® Pro zraven ditianona vsebuje tudi aktivno snov kalijev fosfonat. Aktivna snov kalijev fosfonat je fosforasta
kislina, ki pomaga rastlini, da zmaga v boju proti bolezni, ko aktivira lasten obrambni sistem rastline. Ko je obrambni
mehanizem aktiviran, je obrambna reakcija rastline hitrejša kot običajno. To se zgodi takoj, ko rastlina prepozna
napad škodljivca. Aktiviranje naravnih obrambnih mehanizmov rastline pomeni, da je rastlina “budna”. Ko rastlina
prepozna škodljivca se aktivirajo obrambni geni, ki premaknejo vrsto obrambnih reakcij.

Ditianon – tipične dimenzije delcev:
•
•
•

Delan® Pro

Kalijevi fosfanati

Delan® 700 WDG

Ditianon tehnično aktiven: do 25 μm
Delan® 700 WDG: do 10 μm
Delan® Pro: do 5 μm

DITHIANON

Kapljice škrpilne brozge vidne po 4 urah sušenja. Metoda: svetlobni mikroskop

na povrhnjici
Shematski presek
lista, ditianon formira
močno zaščitno bariero.
Fosforasta kislina aktivira
obrambne mehanizme v
celotni rastlini.

v voščenem sloju
v listih

Zelo homogena
razporeditev
ditianona v
kapljici pripravka
Delan® Pro.

Fos.
K.

Analiza kapljic škropilne brozge v zvezi z razporeditvijo aktivne snovi. Metoda: elektronski mikroskop

Največji del fosforaste kisline se absorbira v rastlino in se s pomočjo sokov premika navzgor in navzdol (akropetalno
in bazipetalno). Pretakanje sokov aktivira lastne obrambne sisteme rastline, ki preprečijo vdor glive v njeno notranjost.

Kako deluje
proaktivna
tehnologija?
Delan® Pro vsebuje novo fungicidno učinkovino
kalijev fosfonat. Aktivna snov je fosforasta kislina.
Fosforasta kislina zagotavlja direktno delovanje
na škrlup tako, da preprečuje klitje spor. Zraven
tega neposrednega delovanja fosforasta kislina
stimulira tudi naravni obrambni sistem rastline,
lokalno in sistemično, zaradi visoke mobilnosti
znotraj rastline.

Drugi korak: fosforasta kislina direktno zatre škodljivca
in istočasno, ko ga prepozna, pošljejo receptorji signalne
molekule, da bi aktivirali nastajanje različnih obrambnih
elementov. Napadena celica pošlje signalne alarme drugim
delom rastline in tako vzpodbudi njeno celovito reakcijo na
škodljivca.

Prvi korak: rastlinske celice prepoznajo fosforasto kislino in
v nizu pošiljajo signale drugim celicam, ki začnejo tvoriti snovi
za inhibicijo razvoja škodljivcev, ki napadajo rastlino. Obrambni
mehanizmi proizvajajo tudi receptorje, ki omogočijo hitro
prepoznavanje škodljivca. Aktivirane celice pošiljajo signale
drugim, še neaktiviranim, delom rastline. Tako cela rastlina
vzpostavi obrambni sistem.
Tvorba številnih receptorjev in drugih elementov
za hitro prepoznavanje škodljivcev

Stanje, ki predhodno
aktivirana obstoječe
signalne molekule.

Fos.
K.

Tretji korak: aktivirane celice osvobodijo naravne
protiglivične snovi (npr. encime), ki so sposobne izgraditi
fizične obrambne prepreke, da bi zatrle škodljivca.

.

Fosforasta kislina neposredno deluje na škodljivca.
Fos.
K.

Fos.
K.

Fos.
K.

Fos.
Fos.
K. K.

.

Hifa glive

Fos.
K.

Fos.
Fos.
K. K.

.

Fos.
Fos.
K. K.

Fos.
K.
Fos.
K.

Fos.
K.

Fos.
K.

Stanje, ki
predhodno
aktivirana
obstoječe
signalne
molekule.

Celično
jedro Jezgra
Jezgra

Celično
jedro

stanice
stanice

Receptor
prepozna
patogen

Jezgra

Signalne
stanice
molekule

Fos.
K.

Proizvodnja
protiglivičnih encimov

Fos.
Fos.Fos.
K. K. K.

Fos.
K.

Fos.
K.

Fos.
K.

Izgradnja
fizične
prepreke

Fos.
K.
Celično
jedro

Fos.
K.

Jezgra
stanice
Signal

Fosforasta
kislina

Polisaharidi za
proaktivno ojačanje
celične stene

Protiglivični
encimi

Fos.
K.
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Sercadis®
Nov standard proti jablanovi pepelovki

Sercadis®
Nezamenljiv del sestavljanke
Novi standard proti pepelovki

POPOLN. Proti pepelovki in škrlupu na listu.
PRILAGODLJIV. Pri nizkih in visokih temperaturah.
DONOSEN. Količinsko in kakovostno.

Sercadis® je fungicid maksimalne moči in delovanja na najpomembnejše bolezni jabolke s poudarkom na
varstvu pred pepelovko. Nova aktivna snov Xemium® je zelo mobilna in istočasno odporna na izpiranje
z dežjem iz rastlinskih organov. Sercadis® je formuliran kot koncentrat za suspenzijo (SC) iz skupine
inhibitorjev sukcinat dehidrogenaze (SDHI) zaradi česar je zelo zanimiv izbor za kvaliteten integriran
program varstva.

Profil proizvoda
Aktivna snov:
300 g/l fluksopiroksad (Xemium®)
Formulacija: SC – koncentrat za suspenzijo
Uporaba:
škrlup jablan (Venturia inaequalis) in
škrlup hruške (Venturia pyrina)
Odmerek: 0,25 - 0,3 l/ha
Način delovanja: sistemičen
Priporočen čas uporabe:
od faze odpiranja brsta (BBCH 53) do začetka
zorenja (BBCH 81)
Število tretiranj: 3
Karenca: 35 dni

Sercadis® je fungicid širokega
spektra zaščite prilagojeno
sadovnjakom

i

Vremenske razmere vse bolj spodbujajo
razvoj jablanove pepelovke, ki jo zaznamo
tudi na tolerantnih sortah (Zlati delišes,
Breaburn...) in ne samo na občutljivih
(Idared, Jonagold...). Majhen nabor
sredstev za zatiranje te bolezni predstavlja
vse večji problem in uvajanje fungicida z
odličnim delovanjem pomeni veliko pomoč
pri reševanju tega problema. Istočasno
škrlup, kot največja težava pri proizvodnji
jabolk zahteva usklajen pristop pri varstvu
pred boleznimi in ravno fleksibilnost
fungicida Sercadis® to omogoča. V boju
proti rezistenci priporočamo kombiniranje
fungicida Sercadis® s fungicidi s
kontaktnim delovanjem, npr. Polyram® DF,
Delan® Pro, ali Delan® 700 WG.

Nezamenljiv del sestavljanke
Priporočilo 3 x Sercadis® 0,25 – 0,3 l/ha

Zeleni brst

Cvetenje

Konec cvetenja

Začetek
razvoja plodov

Poletna
tretiranja

Zorenje

Sercadis®

11

KISS - Kot Izziv Standardnemu Sistemu

KISS - Kot Izziv Standardnemu Sistemu

Vsa tretiranja, kjer se uporabi Sercadis® dvakrat zaporedoma niso zaželjena. V primeru, da razmere narekujejo
takšno uporabo je potrebno dodati “multi side” fungicid (Sercadis® + Delan® Pro). Dvakrat zaporedoma je na
ta način dopustno uporabiti Sercadis® samo enkrat v sezoni.
Čas (interval) med tretiranji je največ odvisen od prirasta. Priporočamo, da je interval pri zatiranju škrlupa pred
cvetenjem največ 7 dni in po cvetenju največ 10 dni. Pri zatiranju pepelovke je lahko interval do 14 dni. Pri
slabem pritisku pa celo 21 dni. Vemo, da se plan tretiranja ravna po potrebi za zatiranje škrlupa pa so zato
intervali tako ali tako krajši. Izogibamo se kurativnemu tretiranju škrlupa po močnejšem in daljšem deževnem
obdobju. V takšnih primerih izpostavljamo celo skupino SDHI fungicidov nevarnosti nastanka rezistence.Tudi
pepelovko je potrebno tretirati preventivno, saj je takrat učinek boljši. Sercadis® deluje pri nižjih temperaturah
in je zato rezultat tretiranj pred cvetenjem zelo dober. Sercadis® lahko uporabite pred ali po cvetenju vendar
ne več kot 3-krat v sezoni. Nima nobenega negativnega vpliva na cvetenje in oplodnjo.
Pri BASF-u smo odkrili, da se aktivna snov Xemium® na površini listov in plodov intenzivno premešča
(redistribucija). To se dogaja iz zaloge aktivne snovi vezane v voščenem sloju zelenih delov rastline. Za to je
potrebna vlaga v obliki rahlega dežja ali močnejše rose.

Hidrofilnost = topnost v vodi
Pomembno za premikanje v celičnih stenah
in v tkivih
Večja topnost v vodi (hidrofilno) omogoča sistemično
razporeditev aktivne snovi, ki se po tkivu rastline, in s tem
celicah, razporedi zelo hitro.

Molekule aktivne snovi Xemiuma®
(fluksopiroksad) se začnejo zbirati na
površini listov. Ko se Sercadis® posuši
se del aktivne snovi veže na voščeni sloj
na površini lista. To se dogodi zaradi
lipofilne lastnosti molekul, ki se v velikem
delu povežejo v voščenem sloju rasline.

Skupina molekul aktivne snovi se poveže
v kristale nepravilnih oblik, ki se močno
vežejo v voščeni sloj lista. Rosa ali
rahel dež mobilizira del aktivne snovi iz
kristalov. Na ta način je iz dneva v dan
raslina zaščitena z novo količino aktivne
snovi. Tako je dosežena nekajdnevna
intenzivna zaščita rastline s fungicidom
Sercadis®.

Rosa ali dež mobilizirata majne količine
Xemiuma® iz kristalnih jeder, ta se intenzivno porazdeli na površini lista. S tem
je zagotovljena pokritost s svežo aktivno
snovjo večkrat po tretiranju.

Najučinkovitejši način zatiranja bolezni je odlična pokritost površine s fungicidom v daljšem
obdobju po tretiranju.
Vlaga in rosa ne samo, da pomagata širjenju na površini, ampak pomagata nadaljni vezavi prostih molekul
aktivne snovi v voščeni sloj lista. Aktivna snov, ki je prišla v notranjost rastline, je zelo mobilna in se hitro
porazdeli po bližnjem tkivu rastline. Seveda se v praksi ne smemo zanašati, da bomo s slabo pokritostjo
škropilne brozge vseeno dosegli zadovoljiv učinek. To še posebno velja za nov prirastek listov. Tretiranje je
potrebno ponoviti, da se zaščitijo novi poganjki.

Lipofilnost = topnost v oljih
Pomembno za premikanje v voščenih slojih in
membranah
Večja topnost v maščobah (lipofilno) omogoča optimalno
absorbcijo aktivne snovi v rastlinsko tkivo skozi voščeni sloj
in celične membrane.

Sercadis® – superioren fungicid za
zaščito jablan in hrušk
Sercadis® – fleksibilen, izpolnjuje vaše potrebe: v BASF-u razumemo kompleksnost Vaše pridelave
jabolk in hrušk. Zato smo razvili Sercadis®, fungicid, ki izpolnjuje vaše različne potrebe in Vam omogoča,
da bolj brezskrbno pridelujete jabolka in hruške.

Visoka učinkovitost
v zatiranju dveh
najpogostejših bolezni

Prilagodljiv čas
uporabe

Ena aktivna snov

Majhne količine
ostankov v plodovih

Mala količina
pripravka

Dolgotrajno delovanje

Praktičnost
Sercadis® – Fleksibilen kot vaše potrebe

Sercadis®
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Faban®
tehnologija kokristalov

Faban

®

Prvi fungicid za varstvo
pred škrlupom s Co-Crystal
tehnologijo

Profil sredstva
Faban® je prvi kombiniranih fungicid
s kokristalno tehnologijo. Pomožne
snovi v formulaciji povečujejo topnost
pirimetanila za 100 % v primerjavi s
tradicionalnimi sredstvi z isto aktivno
snovjo. Stopljeni pirimetanil je v trenutku
dostopen rastlini, kar omogoča tudi
kurativne učinke. Distribucija fungicida
po listih zagotavlja izredno zaščito od
znotraj in zunaj.

Aktivni snovi:
250 g/l pirimetanil + 250 g/l ditianon
Formulacija: koncentrat za suspenzijo (SC)
Uporaba: šrlup jablan (Venturia inaequalis),
škrlup hruške (Venturia pyrina)
Odmerek: 1,2 l/ha
Način delovanja: kontaktno, lokal-sistemično
Št.tretiranj: 4 x v sezoni
Karenca: 56 dni

i

Obstojnost pirimetanila na listih jablane
Količine
dostopnega
pirimetanila
[%]

100
80
60
40
20
0
pirimetanil
3 ure

Faban®
1 dan

4 dni

pirimetanil +
ditianon
8 dni

po tretiranju

Fleksibilna uporaba, pred, med in po cvetenju
Faban® 1,2 l/ha

Najmočnejša rešitev proti škrlupu na listih in plodovih

Priporočilo 4 x 1,2 l/ha Faban®, karenca 56 dni

Zanesljivo delovanje pri visokih in nizkih temperaturah
Izredno preventivno delovanje
Sposobnost „zaustavljanja“ infekcije v zgodnjih fazah razvoja

Zeleni brst

Cvetenje

Konec cvetenja

Začetek razvoja
plodov

Poletna
tretiranja

Zorenje

Faban®

15

+

Priporočilo za zaščito jabolk

Stadij mišjega
ušesa

Zaprti cvetni
popki

+

Cvetenje

Začetek razvoja ploda

Delan® Pro
Polyram®

Delan® 700 WG

ŠKRLUP

Scala®

Faban®
Sercadis®

PEPELOVKA

Kumulus® DF

REGULACIJA
RASTI

ZATIRANJE
PLEVELOV

Kumulus® DF

Regalis® Plus

Stomp® Aqua

Zorenje
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Faban® - kokristalna formulacija

Edinstvena formulacija sredstva

Pyrimethanil

Nastajanje kokristalov je fizikalni proces, ki je popolnoma reverzibilen (povraten). Po tretiranju se kokristali
raztapljajo v vlagi in vodi. Raztopljen pirimetanil varuje rastlino v notranjosti, ditianon pa njeno površino.

Dithianon

Kokristalno formulacijo sestavljata dve aktivni
snovi - ditianon in pirimetanil - ki naredita
specifično kristalno strukturo. Ta struktura ima
posebne lastnosti, različne od lastnosti svojih
posameznih aktivnih snovi. Te nove lastnosti
vključujejo topnost, kemijsko stabilnost in
barvo. V slučaju sredstva Faban®, kokristalna
formulacija znatno zmanjšuje hlapnost
pirimetanila, posebno v toplem vremenu.

Trenutno delovanje

Hitro in močno delovanje na škrlup začne takoj
po aplikaciji Fabana®. Prosti, že rastopljeni
pirimetanil je takoj dostopen rastlini in zagotovi
dobro poznano kurativnost. Distribucija skozi
listje zagotavlja izvrstno notranjo zaščito in
preprečuje izpiranje.

Ditianon in pirimetanil v kokristalni formulaciji
formirajo stabilen zaščitni sloj na površini. Obe
učinkovini se s časom raztapljata v vlagi in vodi,
tako sta biološko dostopni rastlini daljši čas v
konstantni količini.

Dolgotrajna zaščita
V Fabanu® je pirimetanil zaščiten pred izhlapevanjem saj ga je 2/3 vezanega v kokristalih. Teden dni po tretiranju
Fabana® še vedno najdemo isto količino aktivnih snovi v listih in plodovih ter na njih.

Temnozelena barva Fabana® je
jasen znak prisotnosti kokristalov.
Ti se ne formirajo na enostaven
način z mešanjem dveh aktivnih
snovi ampak s posebnim
načinom formulacije pri katerem
je potrebna energija za nastajanje
kokristalov. Po nastanku
kokristalov se veliki kristali drobijo
v manjše delce, da nastane čim
bolj homogena formulacija.

V formulaciji Fabana® je
100 % ditianona in 2/3
pirimetanila vezanega
v kokristalih. Prosti
pirimetanil, 1/3 ga je, je
takoj, po tretiranju, namenjen
delovanju na škrlup.

Formulaciji smo dodali
najnovejša pomagala, ki
povečajo učinkovitost
fungicida s tem, ko
povečajo topnost prostega
pirimetanila. To daje Fabanu®
izredno moč.

Kurativni potencial
Faban® ima dokazani kurativni potencial zatiranja škrlupa. Trajanje kurativnega potenciala je odvisno od pritiska
bolezni in hitrosti vegetativnega razvoja. Kurativni potencial lahko traja do 48 ur po infekciji. Kurativna učinkovitost
je okrepljena s kokristalno formulacijo, ki vsebuje 1/3 nevezanega pirimetanila v obliki rastopljenih molekul.
Raztopljeni pirimetanil je takoj dostopen za namene ustavitve infekcije.

KISS – Kot izziv standardnemu sistemu
– “Naj bo enostavno”

Sredstav za zanesljivo zatiranje primarnih infekcij škrlupa
BASF priporoča novo strategijo borbe proti primarnim okužbam s škrlupom jablan in hrušk. Slogan
“Naj bo enostavno“ - Kot izziv standardnemu sistemu, kombinira najmočnejše aktivne snovi pripravkov
Faban®, Sercadis® in Delan® Pro v edinstven program tretiranja, ki zaščiti Vaša jabolka in hruške v času
najmočnejših infekcij škrlupa.

KISS koncept sadjarjem zagotavlja
enostavno planiranje in učinkovito
zaščito pred boleznimi.
Faban®
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Najpomembnejše bolezni jablan

Millsova tabela
Čas vlaženja lista (izraženo v urah)
Povprečna
temperatura
(˚C)

Šibka
infekcija

Zmerna
infekcija

Močna
infekcija

Inkubacijska
doba
(dnevi)

25,6

13

17

26

...

25,0

11

14

21

...

24,4

9,5

12

19

...

17,2 - 23,9

9

12

18

9

16,7

9

12

19

10

16,1

9

13

20

10

15,6

9,5

13

20

11

15,0

10

13

21

12

14,4

10

14

21

12

13,9

10

14

22

13

13,3

11

15

22

13

12,8

11

16

24

14

12,2

11,5

16

24

14

11,7

12

17

25

15

11,1

12

18

26

15

10,6

13

18

27

16

10,0

14

19

29

16

9,4

14,5

20

30

17

8,9

15

20

30

17

8,3

17

23

35

17

Kaj je koristno vedeti o škrlupu?

7,8

19

25

38

17

7,2

20

27

41

17

•

6,6

22

30

45

17

6,1

25

34

51

17

5,5

30

40

60
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Škrlup na listju in plodovih jablan
(Venturia inaequalis)
Biologija bolezni
Gospodarsko je škrlup jablan (Venturia inaequalis) najnevarnejša bolezen jablan.
Gliva prezimi v odpadlem listju. Poznano je, da v milih zimah prezimi tudi v brstih.
V času zime glivica formira plodišča (pseudotecij) z askusi v katerih nastajajo askospore. Rano spomladi,
s pomočjo vlage in višje temperature, askusi počijo in sprostijo askospore. To se zgodi pri visokem tlaku,
tako askospore dosežejo mlado listje na drevesih. To obdobje imenujemo primarna okužba in običajno traja
do junija.
Po koncu primarnih okužb sledi obdobje sekundarnih okužb. Te povzročijo plodišča s konidiji, ki jih dežne
kapljice ali močna rosa s pomočjo vetra raznašajo na druge liste in plodove v okolici plodišč.
Glivica se hitreje širi pri vlažnem vremenu, s povečevanjem temperature pa se skrajša infekcijska doba.
Seveda glivica okužuje tudi pri nižjih temperaturah, takrat je doba infekcije daljša. Poznani so prognozni
modeli za napovedovanje infekcij. Napoved nevarnosti okužbe dajejo lokalne ustanove zadolžene za
prognozo bolezni.

•
•
•
•
•

Začetek borbe proti škrlupu je odločilnega pomena. V razmerah ugodnih za okužbo so podrobnosti
odločilne za strategijo izbora zaščite. Takrat so za učinkovitost lahko odločilne ure, kdaj tretirati, kot tudi
dolžina kurativnega delovanja sredstva ali litri dežja, ki lahko izperejo kontaktno sredstvo.
Pri ugodnih razmerah je infekcija možna že v fazi zelenega brsta.
V obdobju intenzivne rasti, do cvetenja, je za prirast novega lista potrebno le nekaj dni!
Do faze cvetenja ne govorimo kako dolgo deluje sredstvo. Novo listje, ki zraste po tretiranju,
ni zaščiteno, zato so tretiranja pogostejša!
Ključno za infekcijo ni toliko pomembna količina padavin kot čas trajanja vlažnosti listja.
Najvažnejše obdobje borbe proti škrlupu je čas primarnih okužb. Uspeh zatiranja škrlupa v tem času
je v neposredni povezavi s pritiskom sekundarnih okužb in ostanki fitofarmacevtskih sredstev na
plodovih.

Škrlup na listu

Millsova tabela je odlično orodje za
napovedovanje okužbe s škrlupom.
Potrebujemo nekaj vremenskih
podatkov: temperature in spremljanje
dolžine vlažnosti listja. S temi podatki
izračunamo kdaj je prišlo do okužbe s
škrlupom.

Pepelovka jablan
(Podosphaera leucotricha)
Pepelovka je druga, po pomembnosti, bolezen jablan. Ima bolj predvidljiv potek od škrlupa. Za uspešno
zatiranje je, poleg dobrih sredstev, potrebna še vstrajnost zatiranja. Prezimuje v brstih. Okuženi brsti se
odprejo za zdravimi. Med sortami so najbolj občutljive Idared in Jonagold ter njegovi kloni. V ugodnih
razmerah lahko okuži še nekatere druge sorte. Bolezni ne smemo podcenjevati saj lahko napade tudi
tolerntne sorte kot sta: Granny Smith in Zlati delišes. Za zatiranje pepelovke ni na voljo veliko fungicidov.
V večini primerov se uporabljajo kombinirani fungicidi, ki zatirajo pepelovko in škrlup.

Škrlup na plodovih jabolk
Jablanova pepelovka - primarna okužba mladice

Pepelovka na listu - sekundarna okužba

Najvažnije bolesti jabuke
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Regalis® Plus
Več kot samo regulator rastli

Regalis® Plus
Za popolno kontrolo

Zmanjšana rast mladih poganjkov zaradi uporabe Regalis® Plusa zmanjšuje potrebo po rezi in s tem tudi
z rezjo povezane stroške. Posebno veliko časa se prihrani pri zimski rezi - najmanj tretjina, prav tako pa je
znatno zmanjšana potreba po letni rezi.

Profil sredstva
Aktivna snov: 567 g/kg Proheksadion-kalcij
Formulacija:
vodotopna zrnca (WG), z dodanim sredstvom
za povečanje kislosti
Učinek: počasnejša rast mladic in zmanšanje potrebe
po vodi, zmanjšanje prekomjernega odpadanja plodov
in pojava alternativne rodnosti, vzporedno delovanje na
hrušev bakterijski ožig (Erwinia amylovora).
Odmerek: enkratno 2,5 kg/ha ali deljeni odmerki (split
aplikacija) 1,25 - 1,5 kg/ha
Priporočila deljene uporabe:
1. BBCH 60 do 69 maks.količina: 1,5 kg/ha
2. BBCH 71 do 75 maks.količina: 1,5 kg/ha
Važno: skupno ne več kot 3 kg/ha v sezoni
Karenca: 55 dni

Priporočila za uporabo:
•

S tretiranji pričeti ko je na
poganjkih razvitih minimalno
3-5 listov (poganjek dolg okoli
5 cm); kasnejši tretmaji so manj
učinkoviti.

•

Pri deljeni (split) aplikaciji uporabiti:
Prvo tretiranje: od začetka
do konca cvetenja (faza BBCH
60-69).
Drugo tretiranje: od velikosti
plodov 10 mm do polovice končne
velikosti plodov (BBCH 71-75).

Uporaba: Regalis® Plus maksimalno 3 kg/ha letno
Enkratna
uporaba

Uporaba v
deljenem
odmirku

Regalis® Plus 2,5 kg/ha*
od cvetenja v balonskem stadiju do začetka
cvetenja oz. do dolžine poganjkov 2-5 cm

Regalis® Plus 1,25-1,5 kg/ha*
od cvetov v balonskem stadiju do cvetenja
oziroma do dolžine poganjkov 2-5 cm

Regalis® Plus 1,25 - 1,5 kg/ha*
3-4 tedne po prvi uporabi ali ko poganjki
ponovno poženejo

Zavira bujnost, regulira rast in krepi rastlino
Pozitiven vpliv na cvetenje in formiranje plodov
Izboljšuje naravno odpornost sadnega drevja pred boleznimi in škodljivci
Zeleni brst

Cvetenje

Po cvetenju

* Odmirki se navezujejo na višino dreves 3 m.

Začetek razvoja
plodov

Poletna
uporaba

Zorenje

Regalis® Plus
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Signum® – izrazito širok spekter delovanja
Profil proizvoda

Signum
Vedno dober

®

Aktivni snovi: 267 g/kg boskalid + 67 g/kg
piraklostrobin (F 500®)
Formulacija: vodotopna zrnca (WG)
Uporaba: sadjarstvo - koščičarji, jagodičevje
Način delovanja: lokalno sistemično in
translaminarno
Spekter delovanja: Botrytis, Monilinia, Gnominia,
Colletotrichum, Blumeriella, Mycosphaerella,
Diplocarpon, Tranzschelia, Didymella,
Rhabdospora, Drepanopeziza
Vpliv na koristne žuželke: neškodljiv, ni nevaren
čebelam

Signum® je kombinirani sistemični fungicid s
širokim spektrom uporabe in preventivnega
delovanja v sadjarstvu in zelenjadarstvu.
Kombinacija aktivnih snovi zagotavlja visok nivo
zaščite in dolgotrajen učinek.
Signum® se uvršča med AgCelence® proizvode,
ker ima poleg zatiranja bolezni še vrsto drugih,
pozitivnih fizioloških učinkov: manjši stres izzvan
zaradi bolezni, boljši izkoristek gnojil, povečuje
toleranco na sušo, bolj zeleni listi in intenzivnejša
fotosinteza.

Fungicid z najširšim spektrom uporabe na tržišču
Zatira gospodarsko najpomembnejše bolezni sadja in zelenjave
Večja kvaliteta in svežina plodov, lažje skladiščenje in transport
Izboljšana kondicija rastlin, tudi ko ni pogojev za razvoj
bolezni - AgCelence® učinek

Univerzalni fungicid za zatiranje raznih gnilob jagod

Listna pegavost Alternaria

Siva plesen na
nedozorelem plodu

Siva plesen na zrelem
plodu jagode

Antraknoza jagode

Vse več je pridelovalcev jagod posebej za lastno
uporabo. Pri jagodah je veliko izgub zaradi pojava
sive plesni plodov. Bolezen se intenzivno pojavlja
na slabo zračnih legah, ker se tam vlaga zadrži več
časa. Bujni nasadi ali gojitveni način, dvojne vrste,
tudi pospešijo razvoj bolezni na plodovih. Zaradi tega
se uveljavlja gojenje v eni vrsti, pri tem pa se lahko
pojavi kot problem sončni ožig plodov. Rešitev za ta
problem so protitočne mreže ali mreže za senčenje.
Pri zaščtiti jagod je pogosta napaka v odmerku. To
se tukaj pojavlja pogosteje kot pri zaščiti drugih kultur.
Vzrok temu lahko iščemo v nepravilnem razmerju
voda:sredstvo oziroma v nepravilni koncentraciji.
Osnovno načelo je: enakomerna razporeditev odmerka
sredstva na tretirano površino. Pri tem je voda samo
sredstvo, pomoč, pri tetiranju nasada.
Z vodo ne smemo pretiravati, škropilna brozga ne sme
kapljati z rastlin. Primer: odmerek 1,5 kg/ha, površina
1000 m2, uporabimo 150 g sredstva.

Uporaba fungicidov Signum® in Scala® na jagodah

Signum® 1,8 kg/ha

Scala® 2-2,5 l/ha

priporočajo se maks.
2 tretiranji, karenca: 3 dni

maks. 3 tretiranja,
karenca: 3 dni

Pred cvetenjem

Začetek cvetenja

Polno cvetenje

Odpadanje cvetov

Pobiranje

Univerzalni fungicid za zaščito koščičastega sadja
Pri koščičastem sadju predstavlja velik problem bolezen cvetna monilija (Monilinia laxa), ki povzroča gnitje
in sušenje cvetov in rodnih vejic. Drugi nevaren škodljivec je navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena), ki
se kaže kot gnitje plodov. Monilinia laxa lahko povzroči tudi trajen propad drevesa. Okužba se pojavi v času
cvetenja, še posebej v deževnem in vlažnem vremenu. Škode, ki jih povzroči so odvisne od pogojev rasti,
dolžini faze cvetenja in položaju cveta na vejici. Okužbe cvetov na koncu vejic ponavadi povzročijo tudi
sušenje dela vejice nad okuženim mestom, zato je potrebno izvesti zaščito v času cvetenja.
Priporočilo za uporabo: Cvetenje je pomembna faza v kateri se oblikuje pridelek, tako da se priporoča
prvo tretiranje opraviti neposredno pred začetkom cvetenja, drugo pa v polnem cvetenju. Signum® ne ovira
procesa opraševanja in je neškodljiv za čebele. Tretje tretiranje se opravi v fazi pred zorenjem.

Spekter delovanja
Bolezen

Delovanje

cvetna monilia (Monilinia laxa)
sadna gniloba (Monilinia fructigena)
črna pegavost češnje
(Gnomonia erythrosoma)
luknjičavost češenj in višenj
(Blumeriella jaapii)

Signum® dodatne kulture: črni ribez, ameriške borovnice,
maline in robide
Črni ribez (karenca 3 dni)
Ribezov listni ožig (Drepanopeziza ribis)
Uporaba: odmerk 1,0 kg/ha in poraba vode1000 L/ha. Tretira se
v fenološki fazi, ko je prvi poganjek ločen (BBCH 57), oziroma v
skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo
rastlin. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi.
Razmak med tretiranji naj bo 7-10 dni.
Siva plesen (Botrytis cinerea):
Uporaba: preventivno tretiranje od začetka cvetenja naprej. Sredstvo
delno zatira ameriško kosmuljevo pepelovko (Podosphaera morsuvae),
tretira se preventivno, pred napadom bolezni v odmerku 1,5 kg/ha,
porabi 200-1000 L vode na ha. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi, izmenjaje z drugimi sredstvi, kot del fungicidnega
programa, v časovnih intervalih 10 - 14 dni. Tretiranje po obiranju.
Uporaba na ameriško kosmuljevo pepelovko (Podosphaera
mors-uvae) in pegavosti (Drapenopeziza ribis), pri čemu se zmanjša možnost okužbe, ki povzroča prezgodno odpadanje listov in
zmanjševanje grmov, kar ima lahko za posledico zmanjšanje količine
pridelka naslednje leto. Tretira se po obiranju črnega ribeza in pred
odpadanjem listja. Po obiranju se tretira v odmerku 1,5 kg/ha, pri
porabi 200-1000 L vode na ha, največ en krat.

Ameriške borovnice (karenca 7 dni)

slivova rja (Tranzschelia pruni-spinosae)

Ribezov listni ožig (Drepanopeziza ribis), siva plesen
(Botrytis cinerea) in antraknoze (Collectortrichum spp.):
Uporaba: v odmerk 1,0 kg/ha in porabi vode 1000 L/ha. Tretira
se v fenološki fazi, ko je prvi poganjek ločen (BBCH 57-60)
oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe
za varstvo rastlin. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v
eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 7-10 dni.

Dobro
Odlično

Maline in robide (karenca 7 dni)

Monilija na višnji

Začetek cvetenja

Antraknoza (Colletotrichum acutatum), sušica malin
(Didymella applanata) in siva plesen (Botritys cinerea):
Uporaba: v odmerku 1,0 kg/ha in porabi vode 1000 L/ha. Tretira se
pred obiranjem oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2
tretiranji v enirastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 10-14 dni.

Polno cvetenje

Lešnik in oreh
Priporočilo uporabe Signuma® v koščičarjih

Mladice

Signum®

Signum®

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Cvetenje

Razvoj plodov

Za zatiranje gliv iz rodov: Alternaria spp., Cladosporium
spp., Colletotrichum spp., Fusarium spp., rjave orehove
pegavosti (Ophiognomonia leptostyla), bele trohnobe
(Gibberella baccatta), pegavosti leske (Gloeosporium
coryli) in bakterijskega ožiga leske (Xanthomonas
campestris pv. corylina). Uporaba: v odmerku 1,0 kg/ha in
porabi 600-1500 L/ha vode. Tretira se ob prvem pojavu bolezni
v fenoloških fazah (BBCH 61-79) oziroma v skladu z napovedjo
opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. Na istem
zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak
med tretiranji naj bo 10-15 dni.

Zrelost
Signum®
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Standardi fungicidi iz podjetja BASF za
zatiranje najpomembnejših bolezni jablan
Delan® 700 WG − učinkovito zatiranje različnih bolezni v
sadjarstvu
Profil sredstva
Aktivna snov:
700 g/kg ditianon
Formulacija:
vodotopna zrnca (WG)
Uporaba:
škrlup listja in plodov jablan (Venturia inaequalis)
Odmerek:
0,75 kg/ha, 50-75 g na 100 l vode
Način delovanja: kontaktno
Karenca: 42 dni

Prednosti
• Preverjeno - odlična učinkovitost brez konkurence
• Preverjeno - varna uporaba v zgodnjih vegetacijskih fazah
• Preverjeno- vrhunska odpornost na izpiranje z dežjem

Scala® − preventivni fungicid za varstvo pred škrlupom na
listu jablane in sivo plesnijo pri jagodah
Profil sredstva
Aktivna snov:
pirimetanil 400 g/l
Formulacija:
koncentrat za suspenzijo (SC)
Odmerek:
1,125 l/ha (0,375 l/m krošnje)
Način delovanja:
kontaktno, translaminarno
Št.tretiranj:
največ 4x v sezoni
Karenca: 56 dni

Prednosti
• Visoko učinkovit fungicid v suhem in deževnem vremenu
• Pomemben dodatek škropilnim programom
• Translaminarno delovanje ščiti list pred boleznimi z zgornje in
spodnje strani
• Izboljšana SC formulacija olajša uporabo in poveča učinek

Registracija: jablana, hruška, češnja, breskev,
nektarina, marelica, sliva, višnja in mandljevec

Polyram® DF
Profil sredstva

Kumulus® DF
Profil sredstva
Aktivna snov: žveplo 800 g/kg
Formulacija: vodotopna zrnca (WG)
Uporaba: pepelovka (Podosphaera leucotricha)
Odmerek: 5-8 kg/ha v razvojni fazi, ko so konice
zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami
do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv
narašča (BBCH 09-85).
Način delovanja: kontaktno
Št. tretiranj: 14x v sezoni
Interval med tretiranji:
odvisno od vremenskih razmer, 10 – 14 dni
Čas uporabe: prilagoditi rastlinski vrsti, obdobju
vegetacije, vplivu bolezni in občutljivosti sorte.
Pred uporabo obvezno preberite navodila na etiketi.
Karenca: 14 dni

Prednosti
• 80 % koloidno žveplo v praktični WG formulaciji

Aktivna snov: metiram 700 g/kg
Formulacija:
vodotopna zrnca (WG)
Uporaba: škrlup listja in plodov jablan
(Venturai inaequalis)
Odmerek: 2 kg/ha
Način delovanja: kontaktno - preventivno
Št.tretiranj: največ 3x v sezoni
Karenca: 28 dni

Prednosti
• Formulacija z dodanim cinkom boljše od bakra povečuje
zdravje rastline
• Lahko topne granule omogočajo lahko mešanje

• Deluje kontaktno in s plinsko fazo
• Ob fungicidnem delovanju učinkovito deluje tudi proti
pršicam v različnih kulturah
• Nezamenljiv partner fungicidom proti pepelovki

Zaščita jablan pred škrlupom ni mogoča brez uporabe kontaktnih fungicidov. Kontaktni
fungicidi morajo zadostiti v učinkovitosti, zato so veliki koncerni v zadnjih letih izboljšali
tehnologijo proizvodnje takšnih fungicidov, da bi le ti zadovoljili uporabnike.
Polyram® DF je kontaktni fungicid širokega spektra delovanja. Formulacija v obliki
vodotopnih zrnc se pri uporabi ne praši in omogoča dobro disperzijo, topnost, v rezervarju
škropilnice. Usedlina ne nastaja, povečana je stabilnost škropilne brozge.
Ne maši šob.
Registriran v 6 kulturah.

Standardni fungicidi iz podjetja BASF za zatiranje najpomembnejših bolezni jablan
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Pravilno zaporedje mešanja
FFS glede na formulacijo:

Agro tim

Pri mešanju FFS moramo upoštevati pravilen vrstni red.
V nadaljevanju je navodilo kako pravilno narediti škropilno
brozgo. Zaporedje mešanja glede na formulacijo in namen:

A

Trdne snovi (granulati)

1. Vodotopne vrečke
2. Trda gnojila
3. Formulacije WG, WP

B

Trdi delci v tekočini

4. formulacije SC, CS, SG, SP in SE

C

SANDRA LAUŠEVIĆ
SANDRA LAUŠEVIĆ

ANDRIJA LILIĆ
ANDRIJA LILIĆ

SALES MANAGER
REGIJSKA
APEE/AREA
WESTVODJA PRODAJE

MARKETING MANAGER
REGIJSKI
VODJAWEST
TRŽENJA
APEE/AREA

Tel.: +381 11
3093
408
Tel.:
+381
11 3093 408
sandra.lausevic@basf.com
sandra.lausevic@basf.com

Tel.:
3093 438
438
Tel.: +381 11 3093
andrija.lilic@basf.com
andrija.lilic@basf.com

ANTE ROGIĆ
BRANKO ZUPANČIČ

ANAMARIJA MAŠIĆ

SALES & KEY ACCOUNT MANAGER
VODJA PRODAJE KLJUČNIM
KUPCEM
TRŽENJE SEGMENTA SADJARSTVO,
CROATIA
SLOVENIJA
VINOGRADNIŠTVO IN ZELENJADARSTVO

Tel.: +385 99 600 00 48
Tel.: +386 30
643 266
ante.rogic@basf.com
branko.zupancic@basf.com

Tel.: +381 63 309 491
anamarija.masic@basf.com

Že raztopljene aktivne snovi

5. Formulacije SL
6. Formulacije EC in EW
7. Tekoča gnojila
8. Močila

ALMA
UDOVČIĆ
ANAMARIJA
MAŠIĆ

Katalog je informativnega pomena.
® - registriran zaščitni znak BASF.

TRŽENJE
SEGMENTA POLJŠČINE
SPECIALITY
CROP MANAGER
APEE/AREA WEST

Tel.: +385 98 462 613
Tel.: +381 alma.udovcic@basf.com
11 3093 429
anamarija.masic@basf.com

JADRANKA ALEKSIĆ
ALEKSIĆ
JADRANKA

SIMONMARTIN
OGRAJŠEK
ANDROŠEVIĆKLEMENTINA HOMŠAK

TEHNIČNI
VODJA
ODDELKA
TECHNICAL
MANAGER
CRO/SLO/BIH

PRODAJNI PREDSTAVNIK
SALES REPRESENTATIVE LOGISTIKA IN PODPORA STRANKAM
(BRODSKO-POSAVSKA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA,
Tel.: +386 30 708 881 SISAČKO-MOSLAVAČKA)
Tel.: +386 1 5897 512
POŽEŠKO-SLAVONSKA,

Tel.: +385 98 244 020
jadranka.aleksic@basf.com
Tel.: +385 98 244 020
jadranka.aleksic@partners.basf.com

simon.ograjsek@partners.basf.com
Tel.: +385 99 4818 505 klementina.homsak@basf.com
martin.androsevic@basf.com

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno.
Pred uporabo obvezno preberite navodilo za uporabo.

www.agro.basf.si
ROBERT BAČAJ
® - zaščiteno ime podjetja
SALES
BASF
WeREPRESENTATIVE
create chemistry

(KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA, MEĐIMURSKA,
ZAGREBAČKA, GRAD ZAGREB, KRAPINSKOZAGORSKA, KARLOVAČKA, BJELOVARSKOBILOGORSKA, VARAŽDINSKA)

IVAN NAIMAREVIĆ
SALES REPRESENTATIVE
(OSJEČKO-BARANJSKA,
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA)

Tel.: + 385 99 60 000 20
ivan.naimarevic@partners.basf.com

EDI PASTROVICCHIO
PROMOTOR

Tel.: +385 91 5723 289
edipast@gmail.com

BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana, Slovenija
T +386 (0)1 589 75 00
F +386 (0)1 568 55 56

Vsi podatki in nasveti so
informativnega značaja.
Morebitne napake pri pripravi
in tisku niso izključene.
Fitofarmacevtska sredstva
uporabljajte varno. Pred vsako
uporabo preberite etiketo in
informacije o proizvodu.
® = zaščiteno ime podjetja
BASF We create chemistry

BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana, Slovenija
T +386 (0)1 589 75 00
F +386 (0)1 568 55 56
www.agro.basf.si

