Dobro sodelovanje
je seme uspeha!

Katalog proizvodov
za varstvo rastlin
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Originalni izdelki
vrhunske kakovosti
BASF – We create chemistry je
vodilno kemijsko podjetje v svetu.
Z več kot 110.000 zaposlenih in
skoraj 100 velikimi in številnimi
manjšimi proizvodnimi obrati po
vsem svetu izpolnjujemo zahteve
naših kupcev in partnerjev v
skoraj vseh državah sveta.
Z inteligentnimi sistemskim
rešitvami in visokokakovostnimi
izdelki pomagamo našim
kupcem pri njihovem uspehu.
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Varstvo rastlin
Skupaj s poljedelci BASF pomaga pri
varovanju in ohranjanju zalog hrane
za naraščajočo svetovno populacijo.
Aktivne sestavine pri varstvu
rastlin so posebej izdelane, tako da
maksimalno delujejo na škodljivce in
pri tem minimalno škodijo koristnim
organizmom in ekosistemu. Z
učinkovitimi rešitvami proti vsem
globalno razširjenim boleznim
pridelka, od žit do sadja, zelenjave,
sončnic in oljne repice pa vse do
bombaža in soje – dosegamo večji
pridelek in boljšo kakovost hrane.
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5 Herbicidi

49 Fungicidi

123 Insekticidi / Akaricidi

133 Proizvodi za posebne namene

151 Biocidni proizvodi

167 Programi varstva

181 Bolezni rastlin, pleveli, škodljivi organizmi
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Herbicidi

Herbicidi
7
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Akris®
Arrat®
Basagran® 480
Biathlon® 4D
Butisan® 400 SC
Cambio®
Cleravo®
Focus® Ultra
Frontier® X2
Kelvin® OD
Stomp® Aqua

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
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280 g/l dimetenamid-P, 250 g/l terbutilazin
suspenzoemulzija (SE)

Akris

®

Izdelek

Akris ® v rastline vstopi preko listov ter korenin in tako
dobro učinkuje na plevele v zgodnjih fazah njihovega
razvoja, pred ali takoj po vzniku. Poleg učinka na vznikle
plevele ima Akris ® tudi daljše delovanje v tleh, zaradi
česar po uporabi še vedno lahko zatira plevele pri vzniku.

Način
uporabe

Opozorila
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Sredstvo Akris® se uporablja kot
kombiniran herbicid za zatiranje
enoletnega ozkolistnega in enoletnega

širokolistnega plevela v koruzi za
zrnje in silažo v odmerku 3 l/ha, ob
priporočeni uporabi vode 200-400 l/ha.

Sredstvo se lahko na istem
zemljišču uporabi največ enkrat v
eni rastni dobi. Preprečiti je treba
vsakršno zanašanje škropilne
brozge na sosednje gojene
rastline. V neugodnih pogojih
(npr. nizka temperatura zraka)
in pri počasni rasti rastlin lahko

pride do začasne zaustavitve rasti
koruze ali do razredčenja posevka.
V primeru propada posevka,
tretiranega s sredstvom Akris®, se
na isto zemljišče sme posejati kot
nadomestni posevek le koruzo.
V tem primeru predhodna obdelava
tal ni potrebna.
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Herbicidi

Vsebuje
Formulacija

Akris®
Čas uporabe

Prednosti

Karenca
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Tretiranje se izvede po vzniku, ko
ima koruza od dva do šest listov
(BBCH 12—16), pleveli pa največ dva
lista. Sredstvo uporabljeno v času,
ko imajo pleveli razvita več kot dva
lista, ne daje zadostne učinkovitosti,
zato je škropilni mešanici treba
dodati ustrezen herbicid, ki bo
zagotovil zatiranje teh plevelov.
 zelo širok spekter delovanja na
ozkolistne in širokolistne plevele
 popolna selektivnost
na gojeno kulturo
 ugodne toksikološke in
ekotoksikološke lastnosti
 zgotovljena s časom
uporabe za zrnje i silažo
 najzgodnejša žetev silažne koruze
je v fazi mlečne zrelosti (63 dni)
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Herbicidi

Akris®
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250 g/kg tritosulfuron, 500 g/kg dikamba
močljiva zrnca (WG)

Arrat

®

Izdelek

Arrat ® je selektivni herbicid za zatiranje enoletnega in
večletnega širokolistnega plevela v ozmni in jari pšenici,
ozimnem in jarem ječmenu ter v koruzi.

Način
uporabe

Sredstvo Arrat® se uporablja za
zatiranje enoletnega in večletnega
širokolistnega plevela:
 v ozimni in jari pšenici ter v
ozimnem in jarem ječmenu v
odmerku 0,2 kg/ha. Zaradi izboljšanja delovanja je priporočeno
dodajanje močila Dash® HC v
odmerku 0,5 l na ha.
 v koruzi v odmerku 0,2 kg/ha.
Zaradi izboljšanja delovanja je
priporočeno dodajanje močila
Dash® HC v odmerku 1 l na ha.

Prednosti

Kulture

Karenca

 izjemno širok spekter delovanja
 dva različna mehanizma delovanja
 ne omejuje kolobarjenja
– ni ostankov
 zadostuje že nizek odmerek
 hitro začetno delovanje
– prvi simptomi so vidni
že v 24–72 urah
 ozimna in jara pšenica
 ozimni in jari ječmen
 koruza
 zagotovljena s časom uporabe za
ozimno pšenico in ozimni ječmen,
jaro pšenico in jari ječmen ter
koruzo
 50 dni za ječmen in pšenico, ki sta
namenjena za klajo (za zeleno krmo
za živali)
 28 dni za koruzo, ki je namenjena
za klajo (za zeleno krmo za živali)
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Priporočena poraba vode
je 200-400 l.
Čas uporabe:
Sredstvo se uporablja, ko je koruza v
razvojni fazi od drugega do osmega
razvitega lista (BBCH 12-18),
pšenica in ječmen pa v razvojni fazi
od dveh razvitih listov do konca
razraščanja (BBCH 13-29). Ciljne
plevele se tretira, ko so v fazi aktivne
rasti. Optimalni čas za zatiranje
širokolistnega plevela je, ko je v
razvojni fazi od 2 do 6 pravih listov
(BBCH 12-16).

Herbicidi

Vsebuje
Formulacija

Arrat®
Spekter
delovanja

Sredstvo dobro zatira
(pričakovana učinkovitost > 86%):
 baržunasti oslez
(Abutilon theophrasti)
 ščir (Amaranthus spp.)
 njivska pasja kamilica
(Amaranthus spp.)
 navadni plešec
(Capsella bursa - pastoris)
 bela metlika
(Chenopodium album)
 setvena krizantema
(Chrysanthemum segetum)
 vrtna krizantema
(Chrysanthemum coronarium)
 njivski osat (Cirsium arvense)
 navadni plotni slak
(Calystegia sepium)
 njivski slak
(Convolvulus arvensis)
 ostrožnik (Consolida regalis)
 navadni kristavec
(Datura stramonium)
 navadna rosnica
(Fumaria officinalis)
 zebrat (Galeopsis spp.)
 plezajoča lakota
(Galium aparine)
 njivska mrtva kopriva
(Lamium amplexicaule)
 prava kamilica
(Matricaria chamomilla
 nedišeča trirobka
(Matricaria inodora)
 njivski mak (Papaver rhoeas)
 srhkolistna skrka (Picris spp.)
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 ptičja dresen
(Polygonum aviculare)
 navadni slakovec
(Polygonum convulvulus)
 navadni tolščak
(Portulaca oleracea)
 plazeča zlatica
(Ranunculus repens)
 njivska redkev
(Raphanus raphanistrum)
 kalijeva solinka
(Salsolia kali)
 lepnica (Silene spp.)
 njivska gorjušica
(Sinapis arvensis)
 bela gorjušica
(Sinapis alba)
 navadna škrbinka
(Sonchus oleraceus)
 navadna zvezdica
(Stellaria media)
 bršljanovolistni jetičnik
(Veronica hederaefolia)
 perzijski jetičnik
(Veronica persica)
 navadni bodič
(Xanthium strumarium)
Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost
(pričakovana učinkovitost 76-85%):
 pasje zelišče (Solanum nigrum)
Sredstvo ima omejeno delovanje
(pričakovana učinkovitost <75%):
 žarkasta dvoglavka (Bifora radians)

Herbicidi

Arrat®
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480 g/l bentazon,
koncentrat za raztopino (SL)

Herbicidi

Vsebuje
Formulacija

Basagran 480
®

Izdelek

Basagran ® 480 je kontakten herbicid, namenjen tretiranju po
vzniku širokolistnih plevelov. Vsebuje bentazon kateri učinkuje
herbicidno izključno preko zelenih delov plevela.

Način
uporabe

Kulture
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Basagran® 480 se uporablja za
zatiranje širokolistnega plevela v:
 pšenici, ječmenu, rži, ovsu
in tritikali v odmerku 2 l/ha
(20 ml/100 m2), tretiramo v fazi
razraščanja pa do začetka
kolenčenja (BBCH 12—31),
 koruzi in sirku v odmerku 1,5—2
l/ha (15—20 ml/100 m2); tretiramo
v fazi od prvega do petega lista
koruze (BBCH 11—16),
 krompirju v odmerku 1,5—2 l/ha
(15—20 ml/100 m2); tretiramo, ko
je krompir visok največ 10 cm, ne
tretirati pri temperaturi nad 25 °C,
 soji v odmerku 1,5—2 l/ha (15—20
ml/100 m2), ko soja razvije prvi
pravi list (BBCH 11—13), ne
tretirati pri temperaturi nad 25 °C,
 grahu (krmnem, s stroki in brez
strokov), v odmerku 1,5—2 l/ha
(15—20 ml/100 m2), tretiramo od
višine 5 cm do pojava cvetnih
popkov,
 fižolu (za zrnje, s stroki in brez
strokov), v odmerku skupaj 2 l/ha
(20 ml/100 m2), tretiramo z delje-

nimi odmerki, prvič uporabimo 1
l/ha, po potrebi tretiranje ponovimo čez 7—14 dni z odmerkom 1
l/ha; tretiramo do višine posevka
največ 5 cm, ne tretirati pri
temperaturi nad 25 °C,
 čebuli v odmerku 1,5 l/ha (15
ml/100 m2), tretiramo, ko so
rastline višje od 10 cm, pleveli
pa nimajo več kot 2 lista,
 lucerni in deteljah v odmerku
1,5—2 l/ha (15—20 ml/100 m2),
tretiramo po tretjem razvitem listu
posevka,
 lanu v odmerku 1,5—2 l/ha
(15—20 ml/100 m2), tretiramo pri
višini posevka 5—8 cm,
 semenski travi v odmerku 2 l/ha
(20 ml/100 m2), tretiramo, ko ima
trava med 3 in 5 listov,
 pašnikih v odmerku 1,5—2 l/ha
(15—20 ml/100 m2), tretiramo, ko
ima trava 3 do 5 listov in detelje
več kot 3 listov.
Navedeni odmerki sredstva se
uporabljajo ob uporabi 200—400 l
vode/ha (2—4 l/100 m2).

 pšenica, ječmen,
rž, oves in tritikala
 koruza
sirek
 krompir
 soja
 grah
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fižol
čebula
lucerna
lan
semenska trava
pašniki

Basagran® 480
Spekter
delovanja

Sredstvo dobro zatira:
 njivska pasja kamilica
(Anthemis arvensis)
 navadni plešec
(Capsella bursa-pastoris)
 metlike (Chenopodium spp.)
 kamilice (Matricaria spp.)
 ščavjelistna dresen
(Polygonum lapathiofolium)
 njivska redkev
(Raphanus raphanistrum)
 bela gorjušica (Sinapis alba)
 pasje zelišče (Solanum nigrum)
 njivski mošnjak (Thlaspi arvense)
Sredstvo slabše zatira:
 plezajoča lakota ali smolenec
(Galium aparine)

Karenca

 60 dni pšenica, ječmen, rž, oves,
tritikala, koruza, sirek, soja, čebula;
 42 dni krompir, lan, grah (krmni,
s stroki in brez strokov), fižol (za
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 njivska spominčica
(Myosotis arvensis)
 navadni slakovec
(Polygonum convolvulus)
 poprasta dresen
(Polygonum hydropiper)
 breskova dresen
(Polygonum persicaria)
 samonikla oljna ogrščica
 njivska gorjušica
(Sinapis arvensis)
 navadna zvezdica
(Stellaria media)
Sredstvo ne zatira zadovoljivo:
 jetičnikov (Veronica spp.)
 maka (Papaver rhoeas)

zrnje, s stroki in brez strokov);
 za lucerno, deteljo, semenske
trave in pašnike je karenca
zagotovljena s časom uporabe.

Herbicidi

Basagran® 480
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714 g/kg tritosulfuron, 54 g/kg florasulam
močljiva zrnca (WG)

Biathlon 4D
®

Izdelek

Biathlon® 4D je sistemični herbicid, ki vsebuje aktivni snovi
tritosulfuron in florasulam. Glede na način delovanja obe aktivni
snovi pripadata skupini inhibitorjov encima acetolaktat sintetaza
(ALS inhibitorji).

Način
uporabe

Prednosti

Namenjen je zatiranju enoletnega
in večletnega širokolistnega plevela
po vzniku žit, v odmerku 70 g/ha.
Uporaba Biathlona® 4D je dovoljena
v posevkih ozimnih in jarih sort naslednjih vrst žit: pšenice, trde pšenice,
ječmena, rži, tritikale, ovsa in
pire v fenoloških fazah od 13 do
39 po BBCH (od razvitega tretjega

lista do stopnje zastavičarja) v
spomladanskem času. Uporaba
herbicida po rastnem stadiju BBCH
30 lahko vpliva na nižjo učinkovitost
herbicida od pričakovane. Za boljše
delovanje sredstvu lahko dodamo
močilo Dash® HC v odmerku 1 l/ha.
Priporočena uporaba vode je
100—400 l/ha.

 časovna prilagodljivost
 vremenska neodvisnost

 neomejenost mešanja
 širok spekter učinkovanja

Kulture

 ozimna in jara žita
(pšenica, ječmen, rž, tritikala)

Karenca

Karenca za ozimno oziroma jaro
pšenico, trdo pšenico, ječmen, rž,
tritikalo je zagotovljena s časom
uporabe.

Opozorila

Sredstvo se lahko na istem zemljišču
uporabi največ enkrat v eni rastni
sezoni. Sredstva se ne sme nanašati na oslabele rastline. Tal se ne
sme obedelovati 1 teden pred in po
tretiranju. V primeru propada gojenih
rastlin, tretiranih s sredstvom
Biathlon® 4D, se lahko kadar koli po
tretiranju z navedenim sredstvom
kot naslednji posevek poseje vsa
žita, koruzo in trave.
Druge gojene rastline se lahko
brez omejitev posadijo ali posejejo 60 dni po uporabi sredstva
Biathlon® 4D, če se tla obdelajo
najmanj 10 do 15 cm globoko
oziroma 90 dni po uporabi sredstva
Biathlon® 4D, če se tla minimalno
obdela.
Da bi preprečili poškodbe sosednjih
rastlin, je treba preprečiti vsakršno
zanašanje izven območja tretiranja.
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Herbicidi

Vsebuje
Formulacija
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400 g/l metazaklor
koncentrirana suspenzija (SC)

Herbicidi

Vsebuje
Formulacija

Butisan 400 SC
®

Izdelek

Butisan® 400 SC je selektiven talni herbicid namenjen zatiranju
semenskih širokolistnih in ozkolistnih plevelov v ozimni oljni
ogrščici, gorjušici in brstičnem ohrovtu. Butisan® 400 SC
deluje preko tal. Sredstvo prodre preko koreninskega sistema
v kalečo rastlino plevela in onemogoči nadaljno rast. Ne zatre
zadovoljivo vzniklih plevelov.

Način
uporabe

Kulture
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Uporablja se za zatiranje
semenskega širokolistnega
in ozkolistnega plevela v:
 ozimni in jari oljni ogrščici v
fenološki fazi takoj po vzniku gojenih
rastlin (BBCH 10—12), preden
pleveli vzkalijo oziroma najpozneje
do stadija drugege lista plevelov,
v odmerku 2,0 l/ha (20 ml/100 m2);
 gorjušici po setvi pred vznikom
gojenih rastlin (BBCH00 - BBCH09)

v odmerku 2,5 L/ha (25 ml/100
m2) ali po vzniku, v fazi ko so
klični listi popolnoma razviti do
faze, ko je razvitih osmih listov
(BBCH10 - BBCH18) v odmerku
2,0 L/ha (20 mL/100 m2);
 brstičnem ohrovtu po presajanju
oziroma najpozneje do faze, ko
ima rastlina razvitih osem listov
(BBCH 18) v odmerku 2,5 L/ha
(25 mL/100 m2).

 oljna ogrščica
 gorjušica

 brstični ohrovt
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Butisan® 400 SC
Karenca

Spekter
delovanja
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Karenca za ozimno in jaro oljno ogrščico, gorjušico ter brstični ohrovt
je zagotovljena s časom uporabe.
Učinkovito zatira:
 belo metliko
(Chenopodium album)
 škrlatnordečo mrtvo koprivo
(Lamium purpureum)
 kamilice
(Matricaria sp.)
 navadno zvezdico
(Stellaria media)
 jetičnike
(Veronica sp.)
 njivsko škrbinko
(Sonchus arvensis)
 plezajočo lakoto
(Galium aparine)
 njivko
(Aphanes arvensis)
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 žabji koprc
(Descurainia sophia)
 njivsko spominčico
(Myosotis arvensis)
 navadni grint
(Senecio vulgaris)
 enoletno latovko
(Poa annua)

Zmanjšuje zapleveljenost z:
 navadnim plešcem
(Capsella bursa-pastoris)
 njivskim lisičjim repom
(Alopecurus myosuroides)

Herbicidi

Butisan® 400 SC
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320 g/l bentazon, 90 g/l dikamba
vodotopni koncentrat (SL)

Herbicidi

Vsebuje
Formulacija

Cambio

®

Izdelek

Cambio® je translokacijski herbicid namenjen zatiranju nekaterih
enoletnih in nekaterih trajnih širokolistnih plevelov v koruzi po
vzniku plevelov. Sestavljen je iz dveh aktivnih snovi, ki sta skupaj
bolj učinkoviti kot vsaka posebej pri polnem odmerku. Deluje
izključno preko zelenih delov plevelov. Aktivna snov dikamba
deluje sistemično, zatorej se premešča tudi v korenine plevelov.

Način
uporabe

Sredstvo Cambio ® se
uporablja kot translokacijski
herbicid, ki se uporablja v
koruzi v odmerku 2 l/ha,
v fenološki fazi, ko ima koruza 2 do
6 listov (BBCH 12-16). Enoletni

plevel naj bo v fenološki fazi 2
do 4 listov (BBCH 12-14), njivski
slak naj bo dolg 15 do 20 cm,
njivski osat pa naj bo v fazi
rozete. Priporočena uporaba
vode je 200-400 l/ha.

Karenca

 zagotovljena s časom uporabe
 100 dni za koruzno zrnje

 4 tedne od zadnjega tretiranja
za ostale dele koruze

Kultura
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 koruza

Katalog proizvodov za varstvo rastlin

Cambio®
Spekter
delovanja

Sredstvo dobro zatira
(pričakovana učinkovitost nad 85%):
 baržunasti oslez
(Abutilon theophrasti)
 vitkocvetni ščir
(Amaranthus powellii)
 srhkodlakavi ščir
(Amaranthus retroflexus)
 navadna ambrozija
(Ambrosia artemisiifolia)
 navadni plešec
(Capsella bursa-pastoris)
 bela metlika
(Chenopodium album)
 izrodna metlika
(Chenopodium hybridum)
 navadni kristavec
(Datura stramonium)
 navadni slakovec
(Fallopia (Polygonum)
convolvulus)
 plezajoča lakota
(Galium aparine)
 navadni oslez
(Hibiscus trionum)
 bela gorjušica
(Sinapis alba)
 njivska gorjušica
(Sinapis arvensis)
 pasje zelišče
(Solanum nigrum)

Opozorila
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S sredstvom se ne sme tretirati,
če so v obdobju do 6 ur po
tretiranju napovedane padavine.
Sredstvo se lahko na istem
zemljišču uporabi največ en
krat v eni rastni sezoni.
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 njivska škrbinka
(Sonchus arvensis)
 navadna zvezdica
(Stellaria media)
 navadni bodič
(Xanthium strumarium)
Sredstvo zmanjšuje
zapleveljenost (pričakovana
učinkovitost nad 76—85%):
 ščavjelistna dresen
(Persicaria (Polygonum)
lapathifolia)
 njivski slak
(Convolvulus arvensis)
Sredstvo ima omejeno
delovanje (pričakovana
učinkovitost nad 60—75%):
 ščavjelistna dresen
(Persicaria (Polygonum)
lapathifolia)
Za zvišanje učinkovitosti
delovanja sredstva Cambio®
na posamezne plevele se
lahko doda močilo npr.
Dash® HC v odmerku 1,0 l/ha.

Če je potrebno koruzo, tretirano
s sredstvom Cambio® podorati,
se priporoča obdelava tal do
globine 10 cm. Štiri tedne po
aplikaciji se lahko seje oljno
ogrščico, grah in čebulo.

Herbicidi

Cambio®
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35 g/l imazamoks + 250 g/l kvinmerak
koncentrirana suspenzija (SC)

Herbicidi

Vsebuje
Formulacija

Cleravo

®

Izdelek

Cleravo ® je kontaktni (dotikalni) herbicid z rezidualnim
delovanjem, ki v rastlino vstopa pretežno preko listja, deloma
tudi preko korenin. Vsebuje aktivni snovi imazamoks in
kvinmerak. Uporablja se po vzniku za zatiranje ozkolistnega in
širokolistnega plevela izključno v posevkih Clearfield ® hibridov
oljne ogrščice, ki so tolerantni na aktivno snov imazamoks.

Način
uporabe

Čas
tretiranja

Razvojna faza
(BBCH)

Odmerek
(l/ha)

ozimna
oljna ogrščica

v jeseni
po vzniku

10 - 18

1

ozimna
oljna ogrščica

spomladi po
ponovnem
začetku rasti

30 - 50

1

jara
oljna ogrščica

spomladi
po vzniku

10 - 18

1

Za boljše delovanje se sredstvu doda močilo Dash ® HC v odmerku
1 l/ha. Priporočena uporaba vode je 100 - 400 l/ha.

Kulture
Karenca
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 ozimna oljna ogrščica

 jara oljna ogrščica

Karenca je zagotovljena s časom uporabe.
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Cleravo®
Spekter
delovanja

Sredstvo se uporablja
za zatiranje:
 navadne zvezdice
(Stellaria media)
 plezajoče lakote
(Galium aparine)
 kopriv (Lamium sp.)
 bele metlike
(Chenopodium album)
 kamilic (Matricaria sp.)
 navadnega plešca
(Capsella bursa- pastoris)
 jetičnikov (Veronica sp.)
 navadnega grinta
(Senecio vulgaris)
 gorjušic (Sinapis sp.)
 poljskega maka
(Papaver rhoeas)
 njivske redkve
(Raphanus raphanistrum)
 samoniklega ječmena
(Hordeum vulgare)
 samonikle pšenice
(Triticum aestivum)

Sredstvo se uporablja za
zmanjševanje zapleveljenosti z:
 enoletnim golšcem
(Mercurialis annua)
 modrim glavincem
(Centaurea cyanus)
 krvomočnicami
(Geranium sp.)
 njivsko škrbinko
(Sonchus arvensis)

Sredstvo ima omejeno
delovanje na:
 njivsko vijolico
(Viola arvensis)
 navadni srakoperec
(Apera spica-vent1)
Sredstvo NE deluje na:
 enoletno latovko
(Poa annua)
 njivski lisičji rep
(Aiopecurus myosuroides)

Optimalna razvojna faza za zatiranje ozkolistnega plevela in samoniklih
žit je faza dveh ali treh listov.
Opozorila

30

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni
rastni sezoni. Sredstvo se lahko
uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice. Uporaba spomladi,
v ozimni ogrščici po ponovnem
začetku rasti, je lahko za nekatere
vrste plevelov manj učinkovita, ker
jih prekrivajo listi gojene rastline.
Sredstva se ne sme nanašati na
oslabele rastline. Da bi preprečili
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poškodbe na neciljnih rastlinah je
treba preprečiti vsakršno zanašanje
na sosednje površine.
Pozor!
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Lahko
povzroči alergijski odziv. Da bi
preprečili tveganja za ljudi in okolje,
ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.

Herbicidi

Cleravo®
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100 g/l cikloksidim
koncentrat za emulzijo (EC)

Focus Ultra

Focus® Ultra
DUO System
hibridi koruze

®

Izdelek

Focus ® Ultra je sistemičen foliarni herbicid ki se uporablja v
fižolu (za zrnje in stročje), grahu (za zrnje (svež in suh) in stročje
(zelen), korenju, cvetači, poru, solati, spomladanski čebuli,
špinači, koruzi, ki je tolerantna na aktivno snov cikloksidim,
krompirju, sladkorni in krmni pesi, jari in ozimni oljni ogrščici,
strniščni repi, podzemni kolerabi in okrasnih rastlinah.

Način
delovanja

Aktivna snov cikloksidim po
škropljenju prehaja skozi povrhnjico
v notranjost rastlin ter z rastlinskimi
sokovi potuje do korenin. Herbicidni
učinek je viden v obliki odmrtja
koreninskega spleta in propadanju
rastlin v smeri navzgor. Za dobro
herbicidno učinkovanje je zato
pomembno tretiranje z majhno
količino vode, dovolj razvita listna

Način
uporabe

Sredstvo se uporablja za zatiranje:
 enoletnega ozkolistnega plevela
ter samosevnih žit v odmerku
2 l/ha ali v odmerku 1 l/ha z
dodatkom 1 l/ha močila Dash® HC,
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masa plevela in višje temperature.
Odmiranje ozkolistnega plevela je
zaradi načina učinkovanja sredstva
počasnejše in lahko pri večletnem
ozkolistnem plevelu traja tudi
7–14 dni. Za zagotovitev dobrega
sprejema sredstva v rastline in
preprečitev odtekanja z listov je
priporočljivo, da so rastline v času
tretiranja suhe.

 večletnega ozkolistnega plevela
v odmerku 4 l/ha ali v odmerku
2 l/ha z dodatkom 2 l/ha močila
Dash® HC.

Herbicidi

Vsebuje
Formulacija

Focus® Ultra
Kulture

Fižol, grah, korenje, cvetača, por,
solata, spomladanska čebula,
špinač, koruza ki je odporna na
aktivno snov cikloksidim (DUO

System), krompira, sladkorna in
krmna pesa, jara in ozimna oljna
ogrščica, strniščna repa, podzemna koleraba in okrasne rastline.

Karenca

 56 dni za fižol in grah v zrnju (suh),
krompir, sladkorno in krmno peso,
repo in podzemno kolerabo,
 42 dni za por,
 35 dni za korenje, grah v zelenih
strokih in zelen svež grah v zrnju,
 28 dni za fižol v stroku, špinačo,

cvetačo, mlado čebulo,
 21 dni za solato,
 zagotovljena s časom uporabe
za koruzo, tolerantno na aktivno
snov cikloksidim, in oljno ogrščico.
Za okrasne rastline karenca ni
potrebna.

Opozorila

Sredstvo se lahko na istem zemljišču
uporabi največ enkrat v eni rastni
sezoni. Pri uporabi v ozimni oljni
ogrščici je na istem zemljišču
sredstvo dovoljeno uporabiti samo
enkrat vsako drugo leto.
V koruzi se sme uporabljati samo
v posevku koruze, ki je tolerantna na aktivno snov cikloksidim.
O tolerantnosti posameznih
hibridov koruze se je pred uporabo sredstva treba posvetovati z
zastopnikom ali distributerjem.
Priporočena uporaba vode je za vse
registrirane uporabe 100-400 l/ha.
V primeru uporabe ročne nahrbtne
škropilnice pri tretiranju nizkih gojenih rastlin mora biti odmerek vode

vsaj 300 l/ha.
Za dobro herbicidno učinkovanje se
priporoča poraba majhne količine
vode, dovolj razvita listna masa
plevela in višje temperature zraka.
Za zagotovitev dobrega sprejema
sredstva v rastline in preprečitev
odtekanja z listov je priporočljivo,
da so rastline v času tretiranja suhe.
V primeru predčasnega preoravanja
posevka je 28 dni po tretiranju
dovoljeno sejati ozkolistne gojene
rastline: koruzo, žita, travno-deteljne mešanice in ostale vrste rastlin
iz družine trav. Širokolistne gojene
rastline je dovoljeno sejati takoj
po preoravanju brez pričakovanih
neposrednih negativnih vplivov.
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Herbicidi

Focus® Ultra
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720 g/l dimetenamid-P
koncentrat za emulzijo (EC)

Herbicidi

Vsebuje
Formulacija

Frontier X2
®

Izdelek

Frontier ® X2 je talni herbicid za zatiranje plevelov v koruzi in
sladkorni pesi. Po aplikaciji vstopa v plevele večinoma preko
razvijajočih delov kalečih rastlin (koleoptile). Frontier ® X2
je dovolj obstojen, da preprečuje vznik plevela v kasnejšem
obdobju, brez posledic za naslednje gojene rastline v kolobarju.

Prednosti

 popolna selektivnost na pridelke
 širok spekter delovanja na travni in
posamezni širokolistni plevel
 možnost mešanja (tank mix)
z drugimi herbicidi zaradi

Način
uporabe

Frontier ® X2 se uporablja za zatiranje
enoletnega ozkolistnega in nekaterih
vrst širokolistnega plevela:
 v koruzi se Frontier ® X2 uporablja
pred setvijo z inkorporacijo v
globino do 5 cm ali po setvi pred
vznikom plevela v odmerku 1,0—
1,4 l/ha (10—14 ml/100 m2). Deluje
tudi na vznikajoče plevele, zato
se v primeru pomanjkanja vlage
v tleh s tretiranjem lahko počaka
do razvojne faze vznika plevela.
Sredstvo ne deluje fitotoksično
na koruzo v nobeni fazi njenega
razvoja.

Kulture
Karenca
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razširjenega spektra delovanja
proti večini semenskih
širokolistnih plevelov
 učinkovit tudi v vremenskih
razmerah z malo padavinami
biti pred tretiranjem očiščen
plevela. Tretiranje je namenjeno
zatiranju poletnega spektra
plevela. Sredstvo deluje tudi še
na vznikajoč plevel. Inkorporacijo
sredstva in tretiranje pred vznikom
posevka se odsvetuje.

 v sladkorni pesi se Frontier ® X2
tretira po setvi, ko ima sladkorna
pesa več kot 6 listov, v odmerku
0,7—0,8 l/ha (7—8 ml na 100 m2).
Posevek sladkorne pese mora

Kjer je zastopanost oskolistnega
plevela večja, se priporoča uporaba
večjih odmerkov, vendar ne višjih,
kot je za posamezno poljščino
zgornja meja. Za razširitev delovanja
na enoletne širokolistne plevele mu
dodamo enega od pripravkov, ki
delujejo na te plevele. V sladkorni
pesi priporočamo sredstvo na
osnovi 520 g/l aktivne snovi
kloridazon, v odmerku 2,0 do 3,0
l/ha. Proti širokolistnim plevelom
v koruzi je priporočljivo dodati
sredstvo Stomp® Aqua.

 koruza

 sladokorna pesa

Za koruzo in sladkorno peso je
zagotovljena s časom uporabe.

Silažno koruzo lahko pospravimo
v fazi mlečne zrelosti.
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Frontier® X2
Spekter
delovanja

Učinkovito zatira naslednje
ozkolistne plevele:
 navadno kostrebo
(Echinochloa crus-galli)
 krvavordečo srakonjo
(Digitaria sanguinalis)
 lasasto proso
(Panicum capilare)
 zeleni muhvič
(Setaria viridis)
 malo srakonjo
(Digitaria ischaemum)
 sivozeleni muhvič
(Setaria glauca)
 divji sirek iz semena
(Sorghum halapense)

Dobro deluje tudi proti naslednjim
širokolistnim plevelom:
 škrlatnordeča mrtva kopriva
(Lamium purpureum)
 navadni tolščak
(Portulaca oleracea)
 njivska kurja češnjica
(Anagallis arvensis)
 pegavi mleček
(Euphorbia maculata)
 drobnocvetni rogovilček
(Galinsoga parviflora)
 navadna rosnica
(Fumaria officinalis)
 prava kamilica
(Matricaria chamomilla)
 navadni plešec
(Capsella bursa-pastoris)
 navadna zvezdica
(Stellaria media)
 poljski mak (Papaver rhoeas)
 ščiri (Amaranthus spp.)

Opozorila

Na istem zemljišču se Frontier ® X2
lahko uporabi le enkrat v eni rastni
sezoni. Sredstvo je prepovedano
uporabljati na lahkih in z organsko
snovjo revnih tleh. Ne sme se
uporabljati na kraških poljih, na
katerih se zbira voda. Pri tretiranju

je treba preprečiti onesnaženje
vodotokov, vodnjakov, jezer in
vodnih izvirov tako, da upoštevamo
predpise s področja varstva voda
da upoštevamo varnostni pas
15 m tlorisne širine od meje brega
1. reda in 2. reda.
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Herbicidi

Frontier® X2
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nov,
izboljšani
nikosulfuron
na trgu

40 g/l nikosulfuron
koncentrirana suspenzija (SC)

Kelvin OD
®

Izdelek

Kelvin® OD je translokacijski herbicid iz skupine sulfonilsečnina z
aktivno snovjo nikosulfuron. Sredstvo je foliarni herbicid in učinkuje
na zgodnje razvojne stopnje plevela, ko ta intenzivno raste. Deluje
tako, da po tretiranju zavira rast občutljivih plevelov. Prva znamenja
delovanja sredstva so vidna 5 do 10 dni po aplikaciji v obliki
bledice, nekroz in rumenenja. Kelvin® OD nima rezidualnega
delovanja, zatre samo vznikle rastline občutljivih vrst plevela.

Prednosti

 zagotovljeno zatiranje enoletnega
travnega plevela in pirnice
 širok spekter delovanja na
enoletni plevel
 hitra absorpcija in visoka
odpornost na padavine
 fleksibilna uporaba do stadija
koruze z 8 listi
 dobro prenašanje tudi v težkih
razmerah

Način
uporabe

Kelvin® OD uporabljamo za zatiranje
ozkolistnih in nekaterih širokolistnih
plevelov v koruzi po vzniku posevka
in plevelov, v odmerku 1 l/ha.
Dovoljeno je eno tretiranje v rastni
dobi, ko je koruza v razvojni fazi 3
do 8 razvitih listov (BBCH 13 do 18)
in po vzniku plevela, ko ima enoletni
ozkolistni pleveli 2 lista do začetka
odganjanja stranskih poganjkov
(BBCH 12 do 21), enoletni širokolistni
pleveli 2 do 6 listov (BBCH 12 do 16)
in večletni ozkolistni plevel
(npr. plazeča pirnica) 4 do 6 listov
(BBCH 14 do 16). Priporočena
poraba vode je 200—400 L/ha.

Kultura
Karenca
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 koruza
Karenca za koruzo je zagotovljena
s časom uporabe.
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Kelvin® OD lahko uporabljamo kot:
 korekcijski herbicid, po slabo
uspelih ali neuspelih tretiranjih
s talnimi herbicidi oziroma kot
 samostojen herbicid za tretiranje
v fazi po vzniku plevela in koruze,
brez predhodnega zatiranja
plevela.
Za izboljšanje delovanja dodamo
močilo Dash® HC, 0,5 l/ha.
Posebej primeren je za površine
zapleveljene z ozkolistnim plevelom,
kot so pirnica, divji sirek, kostreba
in muhvič.

Herbicidi

Vsebuje
Formulacija

Kelvin® OD
Spekter
delovanja
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Sredstvo dobro zatira številne
ozkolistne in širokolistne plevele,
predvsem pa:
 navadno kostrebo
(Echinochloa crus galli)
 muhvič (Setaria spp.)
 kamilice
(Matricaria spp.)
 ščiri (Amaranthus spp.)
 navadno rosnico
(Fumaria officinalis)
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Sredstvo slabše zatira tudi:
 navadno pirnico
(Elytrigia (=Agropyron) repens)
 divji sirek
(Sorghum halepense)
 breskovo dresen
(Polygonum persicaria)
 srakonjo
(Digitaria spp.)
 škrbinko
(Sonchus spp.)

Herbicidi

Kelvin® OD
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455 g/l pendimetalin
kapsulirana suspenzija (CS)

Herbicidi

Vsebuje
Formulacija

Stomp Aqua
®

Izdelek

Stomp® Aqua je talni herbicid, ki vsebuje aktivno snov
pendimetalin in je namenjen zatiranju enoletnega ozkolistnega in
širokolistnega plevela v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, rži,
durum pšenici, tritikali, jarem ječmenu, krompirju, grahu, sončnicah,
koruzi, čebuli, poru, korenju, pastinaku, brokoliju, brstičnem ohrovtu,
zelju, cvetači, črnem ribezu, kosmuljah, jagodah, jablanah, češnjah,
hruškah, slivah, malinah (vključno s hibridi) in robidah. Sredstvo
se lahko uporabi za manjše uporabe na oljni repici, šalotki, česnu,
nasadih: marelic, kutin, rdečega in belega ribeza, ameriških borovnic,
ameriških brusnic, šipka, bezga in murv; krmnem grahu, hrenu,
črnem korenu, fižolu, sladki koruzi, prvoletnih nasadih hmelja in v
ukoreniščih, kjer se pridelek hmelja ne pobira, drevesnicah (razen
enoletnih iglavcev), sirku, soji in volčjem bobu.

Način
uporabe

Stomp® Aqua vsebuje mikrokapsule,
ki postopoma sproščajo aktivno
snov pendimetalin, kar zagotavlja
dolgotrajnejše in učinkovitejše
delovanje. Del aktivne snovi deluje
neposredno po tretiranju proti
kalečim plevelom, del aktivne snovi
(90—95 %) pa se postopoma
sprošča iz mikrokapsul in deluje
na pozneje vznikajoče plevele.

 nasadih jablan, češenj, hrušk in
sliv tretiramo do brstenja dreves,
 nasadih črnega ribeza in
kosmulj; tretiramo nezapleveljena
tla v času od jeseni do začetka
brstenja rastlin spomladi,
 nasadih malin (vključno s hibridi)
in robid; tretiramo nezapleveljena
tla, v času od spravila pridelka do
začetka brstenja rastlin spomladi.

Sredstvo Stomp® Aqua se uporablja
kot talni herbicid za zatiranje
enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela.

b) v odmerku 3,3 l/ha
(33 ml na 100 m2) v:
 koruzi do fenološke faze štirih
listov koruze (BBCH 14) in
velikosti plevelov do 2 lista.

a) v odmerku 2,9 l/ha
(29 ml na 100 m2) v:
 ozimni pšenici, durum pšenici,
ozimnem ječmenu, ozimni
rži in tritikali od časa pred
vznikom do fenološke faze
začetek kolenčenja (BBCH 30),
 jarem ječmenu, grahu,
sončnicah, korenju,
pastinaku, čebuli in poru
pred vznikom gojene rastline,
 krompirju pred vznikom,
 brokoliju, brstičnem ohrovtu,
zelju in cvetači pred presajanjem,
 jagodah; tretiramo jeseni
ali zgodaj spomladi takoj po
sajenju, pred vznikom plevelov,
45
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Priporočena uporaba vode
je 100—200 l/ha.

Stomp® Aqua
Manjše
uporabe*

a) v odmerku 2,9 l/ha v:
 oljni repici se tretira pred vznikom
gojene rastline;
 šalotki in česnu se tretira pred
vznikom gojene rastline;
 nasadih marelic in kutin se
tretira do brstenja dreves;
 nasadih rdečega in belega ribeza,
ameriških borovnic, ameriških
brusnic, šipka, bezga in murv
se tretira nezapleveljena tla, v
času od jeseni do začetka brstenja
rastlin spomladi;
 krmnem grahu se tretira pred
vznikom gojene rastline;
 hrenu in črnem korenu se tretira
pred vznikom gojene rastline;
 fižolu se tretira pred vznikom
gojene rastline.
b) v odmerku 3,3 l/ha v:
 sladki koruzi se tretira do
fenološke faze štirih listov
koruze (BBCH 14) in fenološke
faze dveh listov plevelov;

 prvoletnih nasadih hmelja
in v ukoreniščih, kjer se
pridelek hmelja ne pobira se
tretira pozno jeseni ali pozimi,
v času mirovanja hmelja;
 drevesnicah (razen enoletnih
iglavcev) se tretira pozno jeseni ali
pozimi, v času mirovanja sadik.
c) v odmerku 2,5 l/ha v:
 sirku se tretira do fenološke faze
štirih listov (BBCH 14) in fenološke
faze dveh listov plevelov.
d) v odmerku 2,6 l/ha v:
 soji in volčjem bobu se
tretira v času po setvi pred
vznikom gojene rastline.
Priporočena poraba vode je
100 – 200 l/ha.

*odgovornost v zvezi z uporabo FFS Stomp® Aqua na
navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS.

Kulture

GLAVNE UPORABE:
Ozimna pšenica, ozimni ječmen,
rž, durum pšenica, tritikala, jari
ječmen, krompir, grah, sončnice,
koruza, čebula, por, korenje,
pastinak, brokoli, brstič ohrovt,
zelje, cvetača, ribez, kosmulja,
jagode, jablana, češnje, hruškr,
slive, marelice in robide.

MANJŠE UPORABE:
Oljna repica, šalotka, česen,
marelice, kutine, ribez, ameriške
borovnice, ameriške brusnice,
šipek, bezga, murve, krmni grah,
hren, črni koren, fižol, sladka
koruza, hmelj, drevesnice (razen
enoletnih iglavcev), sirek, soja
in volčji bob.

Spekter
delovanja
na plevele

Učinkovito zatira
naslednje plevele:
 enoletno latovko (Poa annua)
 navadno zvezdico (Stellaria media)
 navadno lobodo (Atriplex patula)
 poljski mak (Papaver rhoeas)
 belo metliko (Chenopodium album)
 njivsko spominčico
(Myosotis arvensis)
 njivsko vijolico (Viola arvensis)
 ptičjo dresen (Polygonum aviculare)
 škrlatnordečo mrtvo koprivo
(Lamium purpureum)
 njivsko kurjo češnjico

(Anagalis arvensis)
 jetičnik (Veronica spp.)
 pasje zelišče (Solanum nigrum)
 samoniklo oljno ogrščico
(Brassica napus L.).
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Slabše zatira
naslednje plevele:
 navadno latovko (Poa trivialis)
 navadno rosnico (Fumaria officinalis)
 navadni plešec
(Capsella bursa-pastoris)
 kamilico (Matricaria spp.)
– razen kamilice v jarem ječemnu

Herbicidi

Stomp® Aqua
Karenca

Opozorila

 zagotovljena s časom uporabe
za ozimno pšenico, ozimni
ječmen, rž, durum pšenico, tritikalo, jari ječmen, krompir, grah,
sončnice, koruzo, čebulo, por,
korenje, pastinak, brokoli, brstični
ohrovt, zelje, cvetačo, črni ribez,
kosmulje, jagode, jablane, češnje,
hruške, slive, maline, robide,
sirek, sojo, volčji bob, sladko koSredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni
rastni sezoni. Ob uporabi sredstva
naj bodo tla vlažna. Učinkovitost
sredstva bo boljša, če bo v roku
enega tedna po tretiranju deževalo.
Po tretiranju s sredstvom se tretiranih tal ne sme obdelovati 3 do 5
tednov. Sredstva se ne sme zadelati
(inkorporirati) v tla.
Pri uporabi sredstva pred vznikom
gojene rastline mora biti setev
opravljena kakovostno - seme mora
biti dobro pokrito, da sredstvo ne
pride v stik s semenom (setev se
izvede na globino 3 cm oz. 2,5 cm
pri grahu in sončnicah ter 5 cm pri
koruzi). Potrebno je preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge
na zelene dele sosednjih rastlin.
Sredstva ni dovoljeno uporabljati:
 na tleh z deležem organske snovi
nad 6% (močvirska/šotna tla) ter
zelo lahkih tleh (peščena, prodnata in kamnita tla),
 v času suše,
 v času pred napovedanimi
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ruzo, hren, črni koren, krmni grah,
kutine, marelice, oljne buče, šalotko, česen, ameriške borovnice,
ameriške brusnice, rdeči ribez,
beli ribez, šipek, murvo, bezeg in
oljno repico
 zagotovljena s načinom uporabe za prvoletne nasade hmelja in
ukorenišča je karenca
obilnejšimi padavinami,
 v rastlinjakih in zaščitenih
prostorih,
 v posevkih oz. nasadih, ki so v
stresu zaradi škodljivcev, bolezni,
zadrževanja vode v tleh ali slabo
pripravljenih tal,
 pred presajanjem,
 v jagodah v zaprtih prostorih
oziroma pred sajenjem jagod,
 v nasadih sadnega drevja oz.
jagodičevja od brstenja naprej.
V primeru preoravanja tal po
uporabi sredstva Stomp® Aqua v
jesenskem času se lahko po petih
mesecih seje jara pšenica, jari
ječmen, grah, brstični ohrovt, zelje,
brokoli, korenje, ohrovt, pastinak,
peteršilj, krompir, koruza in repa. Pri
preoravanju spomladi ali v začetku
poletja se lahko po dveh mesecih
seje grah, brstični ohrovt, zelje,
brokoli, korenje, ohrovt, pastinak,
peteršilj, krompir in repa. Po petih
mesecih se lahko seje katerakoli
gojena rastlina, razen rdeča pesa,
krmna pesa in špinača, ki se lahko
sejejo šele po 12 mesecih.
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Acrobat ® MZ WG
Bellis®
Cabrio® Top
Cantus®
Caramba®
Collis®
Delan® 700 WG
Delan® Pro
Faban®
Forum® Star
Kumulus® DF
Mythos®
Opus® 1
Orvego®
Polyram® DF
Priaxor ® EC
Retengo®
Rovral™ Aquaflo
Scala®
Sercadis®
Signum®
Stroby® WG
Tercel®
Vivando®

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
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Fungicidi

Fungicidi
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Vsebuje
Formulacija

90 g/kg dimetomorf, 600 g/kg mankozeb
močljiva zrnca (WG)

Acrobat MZ WG
Izdelek

Acrobat® MZ WG je fungicid z lokalno sistemskim in
dotikalnim delovanjem za zatiranje peronospore vinske
trte (Plasmopara viticola) na trti ter za zatiranje krompirjeve
plesni (Phytophthora infestans) in črne listne pegavosti
krompirja (Alternaria solani) na krompirju in paradižniku.

Način
uporabe

Prednosti

Kulture

Sredstvo se uporablja kod
fungicid z lokalno-sistemičnim
in dotikalnim delovanjem na:
 na vinski trti za pridelavo
vinskega in namiznega grozdja
za zatiranje peronospore vinske
trte (Plasmopara viticola) v
odmerku 2,5 kg/ha, 25 g v 10 l
vode. Tretiramo dva do štirikrat v
razmakih 10—14 dni, od fenološke
faze petih listov (BBCH 15) do
začetka zorenja (BBCH 89);
 na krompirju za zatiranje
krompirjeve plesni (Phytophthora
infestans) in za zmanjševanje
okužbe s črno listno pegavostjo
krompirja (Alternaria solani)
v odmerku 2 kg/ha, pri porabi

 na paradižniku za zatiranje
krompirjeve plesni (Phytophthora
infestans) in za zmanjševanje
okužbe s črno listno pegavostjo
krompirja (Alternaria solani) na
prostem in v zaščitenih prostorih
v odmerku 2 kg/ha, pri porabi
200—1000 l/ha vode (20 g/100 m2
pri porabi 2 do 10 l vode). Tretiramo
največ trikrat, od fenološke faze
prvih listov (BBCH 11) do začetka
zorenja plodov (BBCH 89).

 preprečuje okužbo rastlin
zahvaljujoč kombinaciji globinskega
in dotikalnega delovanja

 mehanizem delovanja izključuje
nevarnost pred nastankom navzkrižne odpornosti na fenilamide

 ima dolgo rezidualno delovanje,
padavine ga ne izperejo

 pripada III. skupini strupov in je kot tak
varen za koristne organizme in okolje

 krompir:
krompirjeva plesen,
črna listna pegavost krompirja
 paradižnik:
krompirjeva plesen,
črna listna pegavost krompirja
 vinska trta:
peronospora vinske trte
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200—1000 l/ha vode (20 g/100 m2
pri porabi 2 do 10 l vode). Tretiramo
največ petkrat v razmakih 7—14
dni, od fenološke faze prvih
listov (BBCH 11) do začetka
zorenja krompirja (BBCH 89);
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Fungicidi

®

Acrobat® MZ WG
Karenca

Opozorila

52

 42 dni za vinske sorte grozdja
 28 dni za namizne sorte grozdja

 7 dni za krompir
 3 dni za paradižnik

Priporočljiva je uporaba alternativnih
fungicidov z drugačnim načinom
delovanja. Ne priporočamo tretiranja
pri temperaturah nad 25 °C.

Acrobat® MZ WG ne smemo
mešati z insekticidi izrazito kisle
pH reakcije (npr. insekticidi, ki
vsebujejo dimetoat).
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Fungicidi

Acrobat® MZ WG
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Vsebuje
Formulacija

128 g/kg piraklostrobina, 252 g/kg boskalida
močljiva zrnca (WG)

Bellis
Izdelek

Bellis ® vsebuje dve aktivni snovi, boskalid in piraklostrobin.
Boskalid deluje sistemično, po nanosu se po rastlini razporedi
v 48 urah. Piraklostrobin pripada skupini strobilurinov. Deluje
mezosistemično in ima delno izraženo translaminarno delovanje.

Način
uporabe

Bellis® se uporablja preventivno:
 na jablanah za zatiranje
jablanovega škrlupa (Venturia
inaequalis), jablanove pepelovke
(Podosphaera leucotricha),
alternarijske pegavosti
(Alternaria spp.), grenke
gnilobe sadja (Gleosporium
spp.) in sive plesni (Botrytis
cinerea) v odmerku 0,8 kg/ha
 na hruškah za zatiranje
hruševega škrlupa (Venturia
pirina), rjave hruševe pegavosti

Prednosti

(Pleospora allii), grenke gnilobe
(Gleosporium spp.), alternarijske
pegavosti (Alternaria spp.) in
sive plesni (Botrytis cinerea)
v odmerku 0,8 kg/ha.
S sredstvom se tretira v časovnih
presledkih od 8 do 12 dni,
proti skladiščnim boleznim pa
v presledkih od 7 do 12 dni.
Tretiranje proti skladiščnim
boleznim se opravi zaporedoma
dvakrat. Zadnje tretiranje se
opravi 7 dni pred obiranjem.

 široko delovanje proti vsem
pomembnim boleznim med
skladiščenjem
 zelo dobro delovanje
proti pepelovki
 zelo dobra obstojnost
na padavinsko izpiranje
(do 40 mm)

Kulture
Karenca
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 hruška

 jablane

 7 dni na hruškah

 7 dni na jablanah
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Fungicidi

®

Bellis®
Opozorila
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S sredstvom se lahko na istem
zemljišču tretira največ trikrat
v eni rastni sezoni. Pri mnogih
fungicidih obstaja nevarnost
nastanka odpornosti (rezistence).
Do nje lahko pride zaradi več
dejavnikov (prepogoste uporabe
pripravka, uporabe neustreznih
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odmerkov, prepogoste uporabe
pripravkov z enakim načinom
delovanja). Odpornost se pokaže
v slabšem delovanju sredstva
po nekajletni uporabi.
Sredstvo Bellis® bo delovalo
učinkovito, če bo uporabljeno
skladno z navodilom.

Fungicidi

Bellis®
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Vsebuje
Formulacija

550 g/kg metriram, 50 g/kg pyraclostrobin
močljiva zrnca (WG)

Cabrio Top
Izdelek

Cabrio® Top je kombiniran fungicid za zatiranje bolezni na vinski
trti. Vsebuje dve aktivni snovi, metiram in piraklostrobin. Njegovo
delovanje je lokalno sistemično. Preprečuje klitje spor. S tem prepreči
rast micelija in novo sporulacijo ter tako prepreči širjenje bolezni.

Način
uporabe

Prednosti

Kulture
Karenca

Prednosti

59

Cabrio® Top uporabljamo preventivno v fenološki fazi, od začetka
cvetenja vinske trte (BBCH 61) do
konca zapiranja grozdov (BBCH
79), za zatiranje peronospore
vinske trte (Plasmopara viticola)
in oidija vinske trte (Uncinula
 omogoča dobro zaščito listov
in grozdja vinske trte
 pripravek ima dolgo rezidualno
delovanje (interval med škropljenji
je do 14 dni)
 ni nevarnosti pred izpiranjem
s padavinami
 ni pojava fitotoksičnosti
na listju in grozdju
 nima negativnih vplivov na fermentacijo ter okus grozdja in vina
 odlična selektivnost na vse
preizkušene sorte vinske trte
 vinska trta
 35 dni za vinske in
namizne sorte grozdja
Zaradi nevarnosti nastanka odpornosti lahko na istem zemljišču
sredstvo uporabljate največ trikrat
v eni rastni dobi, pri čemer ga ne
uporabljajte več kot dvakrat zapored. Pri mnogih fungicidih obstaja
nevarnost nastanka odpornosti
(rezistence). Do nje lahko pride
zaradi več dejavnikov (prepogoste
uporabe pripravka, uporabe neustreznih odmerkov, prepogoste uporabe pripravkov z enakim načinom
delovanja). Odpornost se pokaže
v slabšem delovanju sredstva po
nekajletni uporabi. Sredstvo Cabrio®
Top bo delovalo učinkovito, če bo
uporabljano skladno z navodilom.
Katalog proizvodov za varstvo rastlin

necator) v odmerku 2,0 kg/ha.
Tretiramo v časovnih razmikih 10
do 12 dni. Pri velikem prirastu listja,
velikem pritisku bolezni ali po močnih
padavinah razmike med tretiranji
skrajšajte. Priporočamo porabo
600 do 1000 l/ha vode.

Fungicidi

®

60

Katalog proizvodov za varstvo rastlin

Vsebuje
Formulacija

500 g/kg boskalid
močljiva zrnca (WG)

Cantus
Izdelek

Cantus ® je preventivni sistemični fungicid s translaminarnim
delovanjem na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja
za zatiranje sive grozdne plesni (Botrytis cinerea). Zavira
procese dihanja v glivnih celicah in s tem prepreči kalitev
spor, rast micelija in nastanek novih spor.

Način
uporabe

Kultura
Karenca

Opozorila
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Cantus® se uporablja na trti za
pridelavo vinskega in namiznega
grozdja preventivno za zatiranje
sive grozdne plesni (Botrytis
cinerea) v odmerku 1,2 kg/ha.
Tretiramo v območju grozdov
v fenološki fazi zapiranja
 vinska trta
 28 dni za vinske in
namizne sorte grozdja
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi samo enkrat v eni rastni
sezoni. Pri tretiranju je potrebno
preprečiti onesnaževanje vodotokov,
vodnjakov, jezer in vodnih izvirov
tako, da upoštevamo predpise s
področja varstva voda tako, da upoštevamo varnostni pas 15 m tlorisne
širine od meje brega voda 1. reda in
5 m od meje brega voda 2. reda.
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grozdov (77—79 po BBCH),
v času mehčanja oziroma
barvanja jagod (BBCH 83—85
po BBCH) oziroma skladno
z napovedjo opazovalnonapovedovalne službe za
varstvo rastlin.

Fungicidi

®
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Vsebuje
Formulacija

60 g/l metkonazol
vodotopni koncentrat (SL)

Caramba
Izdelek

Caramba® je sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim
delovanjem in se uporablja v: ozimni in jari pšenici, ozimnem
in jarem ječmenu, ozimni rži, tritikali ter oljni ogrščici. Sredstvo
vsebuje aktivno snov metkonazol, ki se zelo hitro po tretiranju
akropetalno premesti po rastlini. S tem je preprečeno izpiranje
z dežjem. Na parazitske glive deluje preventivno in kurativno.

Način
uporabe

Sredstvo Caramba® uporabljamo:
a) v odmerku 1,5 l/ha v:
 ozimni in jari pšenici za zatiranje rje (Puccinia spp.) ter za
zmanjševanje okužb s pšenično
listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola) in fuzariozami
(Fusarium spp.). Fuzarium zatiramo v razvojnih fazah od začetka
do konca cvetenja (BBCH 61—
69), ostale bolezni pa v razvojnih
fazah od začetka razraščanja do
konca klasenja (BBCH 30—59);
 ozimnem in jarem ječmenu
za zatiranje ječmenove rje
(Puccinia hordei) v razvojni fazi
od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30—59);
 ozimni rži za zatiranje ržene rje

Prednosti

 za zatiranje najpomembnejših
bolezni pšenice in ječmena
 specialist za zatiranje ožiga klasja
 zmanjša nastanek mikotoksinov
 regulator rasti z izjemnim
fungicidnim delovanjem pri
oljni ogrščici

Kulture

 ozimna in jara pšenica
 ozimni in jari ječmen
 ozimna rž
 oljna ogrščica

63

Katalog proizvodov za varstvo rastlin

(Puccinia dispersa) v razvojni
fazi od začetka razraščanja do
konca klasenja (BBCH 30—59);
 tritikali za zmanjševanje
okužb s pšenično listno
pegavostjo (Mycosphaerella
graminicola) v razvojni fazi
od začetka razraščanja do
konca klasenja (BBCH 30—59).
b) v odmerku 1,2 l/ha v:
 oljni ogrščici za zmanjševanje
okužb s suho trohnobo zelja
(Leptosphaeria maculans).
Tretira se v času od začetka rasti do začetka cvetenja posevka. Prvič se tretira v jeseni ob
pojavu bolezni, spomladi pa se
po potrebi tretiranje ponovi.

Fungicidi

®

Caramba®
Karenca

 35 dni za ozimno in jaro pšenico,
ozimni in jari ječmen, ozimno rž
 56 dni za oljno ogrščico

Opozorila
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S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dvakrat v eni
rastni dobi. Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni.
Sredstvo lahko uporabljajo
samo profesionalni uporabniki s traktorsko škropilnico.
Stranski učinki uporabe na oljni
ogrščici: jesensko tretiranje ima tudi
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učinek regulatorja rasti. Po tretiranju postanejo rastline odpornejše,
koreninski sistem se bolje razvije,
boljša je prezimitev posevka. Pomladansko tretiranje zavira rast
stebla. S tem se zmanjša nevarnost
poleganja. To je pomembno pri
novih, visokorodnih sortah in hibridih v razmerah bujne rasti.

Fungicidi

Caramba®
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Vsebuje
Formulacija

200 g/l boskalid, 100 g/l krezoksim-metil
koncentrirana suspenzija (SC)

Collis
Izdelek

Collis® je fungicid s preventivnim in sistemičnim delovanjem,
ki se ga uporablja za zatiranje različnih glivičnih bolezni na trti za
pridelavo vinskega in namiznega grozdja, na okrasnih čebulnicah
in gomoljnicah, za namakanje čebulic okrasnih rastlin ter v
zaščitenih prostorih na bučnicah z užitno lupino.

Način
uporabe

Collis® se uporablja kot fungicid
s preventivnim in sistemičnim
delovanjem:
a) na prostem:
 na trti za pridelavo vinskega in
namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula
necator) v odmerku 0,4 l/ha in
ob porabi vode 200 – 1200 l/ha.
Porabo vode se prilagodi rastnemu stadiju trte. Sredstvo
se lahko na istem zemljišču
uporabi največ tri krat v eni
rastni sezoni, od rastnega
stadija, ko je peti list razvit
naprej (od BBCH 15 dalje).
Časovni interval med tretiranji
naj bo najmanj 10 dni.
 na okrasnih čebulnicah in
gomoljnicah (tulipanih, lilijah,
gladiolah ipd.) za zatiranje sive
plesni (Botrytis spp.) v odmerku 0,7 l/ha in ob porabi vode
150-400 l/ha. Sredstvo se lahko
na istem zemljišču uporabi največ tri krat v eni rastni sezoni.
Tretira se od začetka okužbe
dalje. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni.
Opozorilo: Tretiranje okrasnih

Prednosti

 zanesljivo zatiranje oidija pri
visokem infekcijskem potencialu
 sočasno zatiranje sive grozdne
plesni, aktivno preprečevanje
nastanka rezistence
 dolgotrajno delovanje
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čebulnic in gomoljnic je
dovoljeno le ob uporabi
traktorske škropilnice.
 za namakanje čebulic okrasnih
rastlin za zmanjševanje okužb
z glivami iz rodu Stromatinia
(Stromatinia sp.) in fuzariozami
(Fusarium sp.) v 1% koncentraciji
oziroma v najvišjem odmerku 3,6
l/ha ob porabi vode 360 l/ha.
Odmerek sredstva 3,6 l/ha
in količina vode 360 l sta
potrebna za tretiranje štirih ton
gomoljev gladiol, kar zadostuje
za posaditev enega hektarja
površine. Čebulice namakajte
v raztopini 15 minut.
b) v zaščitenih prostorih:
 na bučnicah z užitno lupino
(kumare, kumarice za vlaganje,
bučke in drugi hibridi z užitno
lupino) za zatiranje bučne in
kumarne pepelovke (Sphaerotheca fuliginea) v najvišjem
odmerku 0,5 L/ha. Sredstvo se
lahko na istem zemljišču uporabi
največ tri krat v enem rastnem
ciklusu in največ devet krat v
enem letu. Tretira se od začetka
okužbe dalje. Časovni interval
med tretiranji naj bo najmanj 7 dni.

Fungicidi

®

Collis®
Kulture

Karenca

 vinska trta
 okrasne čebulnice in gomoljnice

 okrasne rastline
 bučnice z užitno lupino

 28 dni za trto za pridelavo
vinskega in namiznega grozdja

 za okrasne čebulnice in
gomoljnice karenca ni potrebna

 3 dni za bučnice z užitno lupino
Antirezistentna
strategija
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Zaradi istega načina delovanja na
glivo povzročiteljico oidija vinske
trte in pepelovk na bučnicah, obstaja možnost razvoja navzkrižne
rezistence med sredstvi na osnovi
aktivnih snovi azoksistrobin,
fenamidon, famoksadon, krezoksim
–metil, piraklostrobin in trifloksistrobin.
Iz tega razloga skupno število
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tretiranj s sredstvi na osnovi
naštetih aktivnih snovi ne sme
preseči tri na isti površini v eni
rastni dobi. V primerih, ko je za
zatiranje oidija vinske trte in
pepelovk na bučnicah potrebno
izvesti več tretiranj letno, se
uporabi sredstva z drugačnimi
načini delovanja.

Fungicidi

Collis®
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Vsebuje
Formulacija

700 g/kg ditianon
močljiva zrnca (WG)

Delan 700 WG
Izdelek

Delan® 700 WG je kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem.
Sredstvo se uporablja na jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega
škrlupa (Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa (Venturia pyrina).
Sredstvo se lahko uporabi za manjše uporabe na breskvah,
češnjah, višnjah in mandlju.

Način
uporabe

Delan® 700 WG uporabljamo:
 na jablanah in hruškah za
zatiranje jablanovega škrlupa
(Venturia inaequalis) in
hruševega škrlupa (Venturia
pyrina) v odmerku 0,75 kg/ha
(0,25 kg/m višine krošnje) v 5
dnevnem razmiku od razvojne
faze konec cvetenja do razvojne
faze, ko je plod dosegel 90%
končne velikosti (BBCH 69-79).
Tretiranja se opravijo v skladu z
napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin.
Priporočena uporaba vode je
do 500 l/m višine krošnje.
MANJŠE UPORABE:*
 v matičnih nasadih koščičastega in pečkatega sadnega drevja, pod mrežniki in na prostem
za zatiranje listnih pegavosti
in drugih glivičnih bolezni iz
rodov Polystigma, Stigmina,

Prednosti

Kulture
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*odgovornost v zvezi z uporabo FFS
DELAN ® 700 WG na navedenih gojenih
rastlinah prevzame uporabnik FFS.

 brez negativnega vpliva na
porjavelost plodov,
 visoka odpornost na izpiranje,
 idealen partner v mešanicah,
 ni težav z rezistenco.

 jablane

 manjše uporabe: koščičasto
in pečkato sadje; breskve,
češnje, višnje in mandlj

 42 dni za jablane in hruške
 zagotovljena s časom uporabe
pri manjših uporabah

Opozorila

 na breskvah, češnjah, višnjah
in mandlju za zatiranje listnih
pegavosti, kot so listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina
carpophila), češnjeva listna
pegavost (Blumeriella jaapii)
in češpljeva rdeča listna pegavost (Polystigma rubrum),
ter bolezni lesa, ki jih povzročajo glive Cytospora spp. in ožig
breskove skorje (Fussicoccum
amygdali). S sredstvom se tretira
v odmerku 0,75 kg/ha ob priporočeni porabi vode 200-1000 l/
ha, samo v času od končanega
obiranja do konca mirovanja.

 najbolj zanesljiv kontakten fungicid
proti škrlupu na listju in plodovih
in nima negativnega vpliva na
plenilske pršice (predatorje),

 hruške
Karenca

Venturia in Blumeriella v odmerku 0,75 kg/ha pri porabi do 1500
l vode na ha, odvisno od velikosti
in fenološke faze tretiranih rastlin.

S sredstvom se lahko tretira
največ šest krat v eni rastni sezoni (dvakrat letno na breskvah,
češnjah, višnjah in mandlju).
Katalog proizvodov za varstvo rastlin
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Vsebuje
Formulacija

125 g/L ditianon, 561,2 g/L kalijev fosfonat
koncentrirana suspenzija (SC)

Delan Pro
Izdelek

Delan ® Pro je sistemični in kontaktni fungicid s preventivnim
delovanjem, ki se uporablja na jablanah in hruškah za zatiranje
jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa
(Venturia pirina).

Način
uporabe

Delan® Pro uporabljamo:
 na jablanah in hruškah za
zatiranje jablanovega škrlupa
(Venturia inaequalis) in hruševega
škrlupa (Venturia pyrina) v
odmerku 2,5 l/ha.

Kulture

Tretira se v fenološki fazi od
odpiranja brstov do začetka
zorenja (BBCH 53-81).
Razmak med tretiranji naj bo od
5 do 10 dni. Priporočena poraba
vode je 150-1500 l/ha oziroma
do 500 l/m višine krošnje.

 jablane
 hruške

Karenca
Opozorila

 35 dni za jablane in hruške
S sredstvom se lahko tretira največ šest krat v eni rastni sezoni.
Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu
listne mase se priporoča krajši
interval med tretiranji. Največja
skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 l/ha.
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA
Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezi-
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stence). Do nje lahko pride zaradi
več dejavnikov, kot so: prepogosta
uporaba istega sredstva, uporaba
neustreznih odmerkov, prepogosta uporaba sredstev z enakim
načinom delovanja. Odpornost
se pokaže v slabšem delovanju
sredstva po nekajletni uporabi.
V primerih, ko je za zatiranje bolezni
potrebno izvesti več tretiranj letno,
se izmenično uporabi sredstva z
drugačnim načinom delovanja.

Fungicidi

®
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Vsebuje
Formulacija

250 g/l pirimetanil, 250 g/l ditianon
koncentrirana suspenzija (SC)

Faban
Izdelek

Faban ® je fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem,
ki vsebuje aktivni snovi pirimetanil in ditianon. Uporablja
se na jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega škrlupa
(Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa (Venturia pyrina).

Način
uporabe

Sredstvo Faban® se uporablja:
 na jablanah in hruškah za
zatiranje jablanovega škrlupa
(Venturia inaequalis) in
hruševega škrlupa (Venturia

Prednosti

Kulture

Karenca
Opozorila
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 dvojno delovanje na škrlup
in pepelovko
 ščiti listje in plodove
 jablane
 hruška
 56 dni za jablane in hruške
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ štirikrat v
eni rastni sezoni. Razmak med
tretiranji naj bo najmanj 8 dni.

Katalog proizvodov za varstvo rastlin

pyrina) v odmerku 1,2 l/ha, v fenološki fazi od odpiranja brsta
do fenološke faze, ko je plod
dosegel 70% končne velikosti
(BBCH 53-77). Priporočena poraba vode je 200-1000 l/ha.
 sinergijsko delovanje dveh
aktivnih snovi pirimetanila
in ditianona

Fungicidi

®
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Vsebuje
Formulacija

113 g/kg dimetomorf, 600 g/kg folpet
močljiva zrnca (WG)

Forum Star
Izdelek

Forum® Star je kombinacija dveh aktivnih snovi: dimetomorf
s kurativnim, globinskim in folpet s površinskim, kontaktnim
delovanjem. Učinkovanje dimetomorfa na peronosporo je trojno:
preventivno, kurativno in antisporulacijsko, oz. zaviralno na
kalitev spor. Ker prodira dimetomorf globoko v rastlinsko tkivo
in se po njem porazdeli, omogoča prekinitev razvojnega cikla
v tkivu že prisotnih zgodnjih razvojnih stadijev peronospore.
Kurativno delovanje je mogoče 1—2 dni po že izvršeni infekciji.
Na druge razvojne stadije patogena dimetomorf deluje v obliki
preprečevanja tvorbe novih spor. Preprečevalno delovanje
dimetomorfa dopolnjuje kontaktno delovanje aktivne snovi folpet.
Folpet preprečuje kalitev spor in spekter učinkovitosti sredstva
razširja tudi na druge povzročitelje rastlinskih bolezni, kot so
grozdna gniloba, rdeči listni ožig in črna pegavost (fomopsis).

Način
uporabe

Prednosti

Uporablja se kot preventivni fungicid na trti za pridelavo vinskega
grozdja za zatiranje peronospore
vinske trte (Plasmopara viticola)

v 0,16% koncentraciji pri izhodiščni
porabi vode 1000 l/ha (16 g v 10 l
vode) oziroma v odmerku 1,6 kg/ha
(16 g/100 m2).

 zanesljivo učinkovit tudi
ob močnem infekcijskem
potencialu peronospore

 s kombinacijo dveh aktivnih
snovi je zagotovljena optimalna
in dolgotrajna zaščita

 trojno učinkovanje: preventivno,
kurativno in antisporulacijsko

 neodvisen od vremenskih razmer
 ni nevarnosti pred fitotoksičnostjo

 zagotavlja dobro zaščito
vseh delov vinske trte (listja in
grozdja) pred peronosporo
Kultura
Karenca
Opozorila
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 vinska trta
 42 dni za vinsko grozdje
Tretira se v časovnih razmikih 10—14
dni, odvisno od vremenskih razmer.
V primeru dolgotrajnejšega deževja
in velike nevarnosti za razvoj bolezni
je priporočljivo razmike med tretiranji skrajšati na 8—10 dni. Zaradi
preprečevanja razvoja odpornosti
(rezistence) se lahko s pripravkom
Forum Star na istem zemljišču tretira
največ trikrat v eni rastni sezoni.
Katalog proizvodov za varstvo rastlin

 pripročen je pri integrirani
proizvodnji grozdja in vina

Fungicidi

®
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Vsebuje
Formulacija

800 g/kg močljivo žveplo
močljiva zrnca (WG)

Kumulus DF
Izdelek

Kumulus® DF je preventivni kontaktni fungicid za uporabo na: trti
za pridelavo vinskega in namiznega grozdja; jablanah, hruškah in
kutinah; breskvah, marelicah, nektarinah in slivah; ozimnih in jarih
žitih (pšenici, ječmenu, tritikali in rži); paradižnikih, papriki in jajčevcih; kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah ter na vrtnicah.
Sredstvo se lahko uporabi tudi za manjše uporabe na: kosmuljah
in ribezu; hmelju; sadikah hrasta in okrasnih rastlinah.

Način
uporabe

Kumulus ® DF se uporablja na:
 trti za pridelavo vinskega in
namiznega grozdja za zatiranje
oidija vinske trte (Uncinula
necator) v odmerku 3—8 kg/
ha v razvojni fazi od odpiranja
brsta do začetka zorenja (BBCH
09—81), za zmanjševanje okužb
črne pegavosti vinske trte
(Phomopsis viticola) v odmerku
2,5—6,25 kg/ha v razvojni fazi
od začetka nabrekanja brsta do
razprtega šestega lista (BBCH
01—16). Skupno se lahko tretira
na istem zemljišču največ 10 krat
v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku. Sredstvo ima tudi
stransko delovanje na zmanjševanje populacije pršice trsne
kodravosti (Calepitrimerus vitis)
in trsne pršice (Colomerus vitis).
 pečkarjih (jablanah, hruškah
in kutinah) za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera
leucotricha) ter zmanjševanje
okužb jablanovega škrlupa
(Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa (Venturia pirina) v odmerku 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). Skupno se lahko
na istem zemljišču tretira največ
14 krat v eni rastni dobi, v 7 do
14 dnevnem presledku. Sredstvo ima stransko delovanje na
zmanjševanje populacije listne pršice (Aculus sp.).
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 koščičarjih (breskvah, marelicah,
nektarinah in slivah) za delno
zmanjševanje okužb z breskovo in marelično pepelovko
(Sphaerotheca pannosa var.
persicae) v odmerku 5—7,5 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).
Skupno se lahko na istem
zemljišču tretira največ 14
krat v eni rastni dobi, v 7 do
14 dnevnem presledku.
 ozimnih in jarih žitih (pšenici, ječmenu, tritikali in rži) za
zatiranje pepelovke (Erysiphe
graminis) v odmerku 5—7,5 kg/
ha v razvojni fazi od razgrnjenega
petega lista do konca cvetenja (BBCH 15—69). Skupno se
lahko na istem zemljišču tretira
največ 3 krat v eni rastni dobi,
v 7 do 21 dnevnem presledku.
 bučnicah z užitno in neužitno
lupino (kumarah, bučkah, bučah,
dinjah in lubenicah) Na prostem
za zatiranje pepelovke bučnic
(Erysiphe cichoriacearum) v odmerku 5—7,5 kg/ha v razvojni
fazi od razvitega tretjega pravega
lista na glavni reži do faze, ko ima
70% plodov značilno zrelostno
barvo (BBCH 13—87). Skupno se
lahko na istem zemljišču tretira
največ 6 krat v eni rastni dobi,
v 7 do 14 dnevnem presledku.
Sredstvo ima tudi stransko delovanje na pršice (Acarina).

Fungicidi

®

Kumulus® DF
Način
uporabe
(nadaljevanje s
prejšnje strani)

 plodovkah (paradižniku, papriki
in jajčevcu) na prostem za zatiranje pepelovke (Leveillula taurica)
v odmerku 5—8 kg/ha v razvojni
fazi od faze peti pravi list razvit
do konca cvetenja (BBCH 15-69).
Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni
dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku. Sredstvo ima tudi stransko delovanje na pršice (Acarina).
 vrtnicah na prostem za delno
zmanjševanje okužb s šipkovo
(breskovo) pepelovko (Sphaerotheca pannosa var. rosae) v
odmerku 4,5—7,5 kg/ha v razvojni
fazi peti pravi list razvit do konca
cvetenja (BBCH 35—69). Skupno se na istem zemljišču tretira
največ 4 krat v eni rastni dobi,
v 7 do 14 dnevnem presledku.
Sredstvo ima tudi stransko delovanje na pršice (Acarina).
Manjše uporabe:
Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva Kumulus® DF pri uporabi na
spodaj navedenih gojenih rastlinah
ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva
Kumulus® DF na navedenih gojenih
rastlinah prevzame uporabnik FFS.
Manjše uporabe so:
 na jagodičevju (kosmuljah in
ribezu) za zatiranje ameriške
kosmuljeve pepelovke (Sphaerotheca mors-uvae) v odmerku
4,0—5,0 kg/ha v razvojni fazi,
ko so listi popolnoma razviti do
konca zorenja (BBCH 20—89).
Skupno se na istem zemljišču tretira največ 6 krat v eni rastni dobi,
v 7 do 14 dnevnem presledku.
 na hmelju za zatiranje hmeljeve
pepelovke (Sphaerotheca humuli) v odmerku 3,0—7,5 kg/ha
oziroma v 0,25 % koncentraciji,
v razvojni fazi, ko trte dosežejo
10% višine do faze, ko je 70%
strožkov kompaktnih (BBCH
31—87), pri priporočeni pora-
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bi vode 400 l/m višine trte/ha.
Skupno se na istem zemljišču
tretira največ 10 krat v eni rastni
dobi, v 7 dnevnem presledku.
 na hrastu (sadike) za zatiranje hrastove pepelovke
(Microsphaera alphitoides) v
odmerku 1,2 kg/ha. Skupno se
na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v
7 do 14 dnevnem presledku.
 na okrasnih rastlinah na
prostem za zatiranje pepelovk (Erysiphe sp.) v odmerku
0,5-3,0 kg/ha v razvojni fazi,
ko sta dva prava lista razvita
do konca dozorevanja semen
(BBCH 12—89). Skupno se na
istem zemljišču tretira največ
10 krat v eni rastni dobi, v 7
do 14 dnevnem presledku.
Sredstvo ima stransko delovanje
na pršice (Acarina).

Prednosti

Karenca

 zelo dobro učinkovanje proti
pepelasti plesni pred cvetenjem

 lepo topen in kompatibilen z
večino sredstev

 se ne praši

 široka možnost uporabe

 35 dni za pšenico, ječmen,
tritikalo in rž

 3 dni za paradižnik, papriko,
jajčevec, kumare, bučke, buče,
dinje in lubenice

 28 dni za trto
 7 dni za kosmulje in ribez
 7 dni za breskve, nektarine, slive,
marelice, jabolka, hruške in kutine
Opozorila
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Razmik med tretiranji naj bo 7 do 14
dni, odvisno od pogojev za razvoj
bolezni. S sredstvom se tretira, ko
so temperature zraka med 15 °C in
25 °C. Sredstva se ne uporablja v
ekstremnih pogojih (močno sonce
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 8 dni za hmelj
in visoke temperature zraka) na
občutljivih sortah jablan in hrušk.
O občutljivosti posameznih sort
oz. hibridov se je treba posvetovati
z zastopnikom.

Fungicidi

Kumulus® DF
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Vsebuje
Formulacija

300 g/l pirimetanil
koncentrirana suspenzija (SL)

Mythos
Izdelek

Mythos® je preventivno in kurativno sredstvo za varstvo rastlin –
fungicid za zatiranje sive plesni na vinski trti in okrasnih rastlinah
ter za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa. Mythos® je
pripravek iz skupine anilinopirimidinov in je najbolj primeren za
tretiranja v mesecu aprilu, ker deluje pri nižjih temperaturah.

Način
uporabe

Mythos® uporabljamo za zatiranje
rastlinskih bolezni:
 na vinski trti in okrasnih rastlinah za zatiranje sive plesni
(Botryotinia fuckeliana) v odmerku 2,5 l/ha (25 ml na 100 m2)
 na jablanah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in na hruškah za zatiranje
hruševega škrlupa (Venturia
pyrina) v 0,1% koncentraciji (10
ml na 10 l vode) ob porabi 1500
l vode/ha, oziroma v odmerku
1,5 l/ha (15 ml na 100 m2).
Tretirati začnemo v razvojni fazi
D (zeleni brst) pa do konca cvetenja. Po cvetenju ga kombiniramo s sistemičnimi fungicidi.

Prednosti

Kulture

Karenca

Opozorila
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 delovanje pri nizkih temperaturah
(+ 5 °C)
 hitro prehajanje in dobra
vezava skozi povrhnjico lista
 uporaba je mogoča pred
napovedanim dežjem
 na izpiranje z dežjem je odporen
že dve uri po aplikaciji





jablane
hruške
vinska trta
okrasne rastline

 56 dni za jablane in hruške
 21 dni za vinsko trto

Sredstvo je primerno za uporabo
pri integrirani pridelavi. Sredstvo
se sme uporabiti v vinski trti največ
enkrat letno.
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Vsebuje
Formulacija

84 g/l epoksikonazol, 250 g/l fenpropimorf
suspenzoemulzija (SE)

Opus 1
Izdelek

Opus® 1 je sistemično delujoč, kombiniran fungicid za zatiranje
bolezni na pšenici, ječmenu, rži, ovsu, tritikali in piri.
Uporablja se v odmerku 1,0 do 1,5 l/ha. Fenpropimorf učinkuje
sistemično in kurativno na pepelasto plesen in rje. Poleg preprečevanja sinteze ergosterola moti tudi druge presnovne procese
škodljivih gliv. Epoksikonazolov mehanizem delovanja je dvojen:
preprečuje rast in razvoj parazita, hkrati pa vzpodbuja rastlino k
samoobrambi, kar mu daje izjemno zanesljivost in zelo majhno
tveganje za nastanek rezistence. Učinkovanje na parazite je
preventivno in kutativno/eradikativno. V patogenih glivah blokira
sintezo ergosterola, ki je neobhoden gradnik celičnih membran.
Odlikuje ga hiter sprejem v rastline in enakomerna razporeditev
z rastlinskimi sokovi po rastlini.

Način
uporabe

Uporablja se kot preventiven
in kurativen sistemičen fungicid
za zatiranje:
 žitne pepelovke
(Blumeria graminis),
 rje (Puccinia spp.),
 pšenične listne pegavosti
(Mycosphaerella graminicola),
 rjavenje pšeničnih plev
(Stagonospora nodorum),
 fuzarioz (Fusarium spp.),
 ječmenovega listnega ožiga
(Rhynchosporium secalis),
 ječmenove mrežaste pegavosti
(Pyrenophora teres) in
 lomljivost žitnih bilk
(Pseudocercosporella
herpotrichoides).
Uporabimo 1,0 do 1,5 l/ha, nižji odmerek pri manjšem napadu bolezni
ali pri manj občutljivih sortah, višji
odmerek pri močnejšem napadu
bolezni, za razvoj bolezni ugodnem
vremenu ali pri občutljivih sortah.
Optimalni čas zatiranja fuzarioz je
v fazi BBCH 59—61: pojav zastavičarja do pričetka cvetenja, pojav
prvih prašnikov. V primeru deževnega vremena nujno škropiti v roku 48
ur pred fazo BBCH 61 oz. po njej.
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Fungicidi

®

Opus® 1
Prednosti

 sistemično delujoč fungicid iz
dveh aktivnih snovi za vsa žita
 preventivno in kurativno /
eradikativno delovanje
 krepi obrambne mehanizme rastline
 hiter sprejem v rastline, zanesljiva zaščita novega prirasta
 izjemna zanesljivost in majhno
tveganje za nastanek rezistence

Kulture

Karenca

Opozorila
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 pšenica, ječmen, rž,
oves, tritikala in pira
 35 dni pšenica, ječmen,
rž, oves, tritikala in pira

Tretiramo ob pojavu prvih znakov bolezni, tretiranje ponovimo
ob začetku cvetenja pšenice, da
obvarujemo klas pred napadom
bolezni. V ječmenu, rži, ovsu, tritikali in piri zadostuje eno tretiranje.
Pri rokovanju s pripravkom je treba
uporabljati celotno zaščitno obleko,
rokavice in zaščito za oči/obraz.
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Fungicidi

Opus® 1
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Vsebuje
Formulacija

300 g/l ametoktradin, 225 g/l dimetomorf
koncentrirana suspenzija (SC)

Orvego
Izdelek

Orvego® je fungicid za zatiranje peronospore vinske trte
(Plasmopara viticola) za pridelavo vinskega in namiznega grozdja
ter za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
v krompirju.

Način
uporabe

Kulture
Karenca
Opozorila
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Orvego® se uporablja kot kombiniran
translaminarno-lokosistemični in
kontaktni fungicid, ki se uporablja
preventivno:

do 14 dni, odvisno od vremenskih razmer in pritiska bolezni.

 na trti za pridelavo vinskega
in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte
(Plasmopara viticola), od razvojne
faze, ko so socvetja vidna, do
razvojne faze barvanja jagod
(BBCH 53-83), v odmerku 0,8 l/ha
pri uporabi vode 200-1200 l/ha.
Tretira se v časovnih razmikih 10

 v krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora
infestans), od razvojne faze
začetka rasti stranskih poganjkov do razvojne faze začetka
zorenja gomoljev (BBCH 21-81),
v odmerku 0,8 l/ha pri uporabi vode 100-500 l/ha. Tretira
se v časovnih razmikih 5 do
10 dni, odvisno od vremenskih
razmer in pritiska bolezni.

 vinska trta

 krompir

 35 dni za vinsko in namizno grozdje

 7 dni za krompir

Zagotoviti je treba enakomerno
razporeditev škropilne brozge po
površini rastlin. Količina škropilne

brozge se določi na podlagi
gojitvene oblike, površine listov
in vrste škropilne naprave.
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Vsebuje
Formulacija

700 g/kg metiram
močljiva zrnca (WG)

Polyram DF
Izdelek

Polyram® DF je preventivni fungicid na trti za pridelavo vinskega
in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte
(Plasmopara viticola), črne pegavosti vinske trte (Phomopsis
viticola), na jablanah za zmanjševanje okužbe z jablanovim
škrlupom (Venturia inaequalis), na hruškah za zmanjševanje
okužbe z hruševim škrlupom (Venturia pirina), na solati in
endiviji za zmanjševanje okužbe s solatno plesnijo (Bremia
lactucae) in na endiviji za zatiranje solatne pegavosti (Marssonina panattonia), na krompirju in paradižniku za zmanjševanje
okužbe s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans).

Način
uporabe

Polyram® DF uporabljamo kot
preventivni fungicid:
a) na trti za pridelavo vinskega in
namiznega grozdja za zatiranje:
 peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v 0,24% koncentraciji oziroma v največjem
dovoljenem odmerku 2,4 kg/ha
(24 g/10 l vode). Tretirati začnemo v fenološki fazi od pojava
5. lista (BBCH 15—16), na istem
zemljišču je dovoljeno največ
6 tretiranj v eni rastni dobi,
 črne pegavosti vinske trte
(Phomopsis viticola) v 0,3% koncentraciji oziroma v največjem
dovoljenem odmerku 3 kg/ha (30
g/10 l vode). Tretirati začnemo v
fenološki fazi od pojava lističev,
ko so mladice dolge 2—4 cm,
oziroma ko so mladice dolge
8—12 cm (BBCH 11 in BBCH
13). Za zatiranje te bolezni sta
dovoljeni največ 2 tretiranji, od
skupno 6 tretiranj vinske trte.
b) na jablanah in hruškah za
zmanjševanje okužbe z:
 jablanovim škrlupom (Venturia
inaequalis) in hruševim škrlupom (Venturia pirina) v 0,2%
koncentraciji oziroma v največjem
dovoljenem odmerku 2 kg/ha
(20 g na 10 l vode). Tretiramo od
začetka pojava bolezni. Proti tej
bolezni so dovoljena največ 3
tretiranja.
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c) na solati za zmanjševanje
okužbe s:
 solatno plesnijo (Bremia lactucea) v odmerku 1,2 kg/ha (12
g na 100 m2). Proti tej bolezni
sta dovoljeni največ 2 tretiranji, od začetka pojava bolezni
do tvorbe glav (do BBCH 40).
d) na endiviji za zatiranje:
 solatne plesni (Bremia lactucea)
in solatne pegavosti (Marssonina
panattonia) v odmerku 1,2 kg/ha
(12 g na 100 m2) ob porabi 400
do 1000 l vode na ha. Tretira se v
časovnem intervalu 10 do 14 dni,
po pojavu znakov okužbe oziroma
v skladu z napovedjo opazovalnonapovedovalne službe za varstvo
rastlin. Endivija se s sredstvom
na istem zemljišču lahko tretira
največ dvakrat v eni rastni sezoni.
e) na krompirju in paradižniku
za zmanjševanje okužbe s:
 krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans) v odmerku 2,0
kg/ha (20 g na 100 m2). Proti tej
bolezni je dovoljenih največ 5 tretiranj. Paradižnik se lahko tretira na
prostem ali v zaščitenih prostorih.
Trta, jablana, hruška, solata, krompir
in paradižnik se s sredstvom tretirajo
v 7 do 10 dnevnem intervalu,
odvisno od vremenskih razmer
in pritiska bolezni.

Fungicidi

®

Polyram® DF
Prednosti

 popolnoma selektiven na ciljnih
kulturah v vseh fenofazah njihovega
razvoja
 dobro se meša z drugimi pripravki
za zaščito rastlin, razen z insekticidi
s kislo reakcijo (dihlorvos, dimetoat)
in oljnimi preparati
 ni strupen za čebele ter druge
koristne insekte in pršice
 sestava v obliki vodotopnih granul
preprečuje nastajanje prahu in
nezaželeno vdihavanje med
pripravo škropiva

Kulture

 endivija
 hruška
 jabolka
 krompir
 paradižnik
 solata
 vinska trta

Karenca

 14 dni za paradižnik
(na prostem in v rastlinjakih)
 21 dni za solato, endivijo in krompir
 28 dni za jablane, hruške in namizno grozdje
 56 dni za vinsko grozdje
Delovna karenca:
Pri stiku s škropljenimi rastlinami
uporabljamo primerno delovno obleko (dolge hlače, majico z dolgimi
rokavi) in rokavice. Trta, jablana in
hruška: nezaščitene osebe nimajo vstopa na škropljeno območje
najmanj 7 dni. Krompir, paradižnik,
solata, endivija: nezaščitene osebe
nimajo vstopa na škropljeno območje, dokler se škropivo ne posuši.
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Vsebuje
Formulacija

150 g/l piraklostrobin, 75 g/l fluksapiroksad
koncentrat za emulzijo (EC)

Priaxor EC
Izdelek

Priaxor® EC je sistemični fungicid s preventivim in kurativnim
delovanjem v ozimni pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, tritikali in rži.

Način
uporabe

Sredstvo Priaxor ® EC se uporablja
kot sistemični fungicid s preventivim
in kurativnim delovanjem v:
 ozimni pšenici za zatiranje
žitne pepelovke (Erysiphe graminis), listne pegavosti pšenice
(Mycosphaerella graminicola),
ržene rje (Puccinia recondita),
rumene rje (Puccinia striiformis)
in helmintosporiozne pegavosti
pšenice (Pyrenophora triticirepentis) v odmerku 1,5 l/ha;
 ozimnem in jarem ječmenu
za zatiranje žitne pepelovke
(Erysiphe graminis), ječmenovega
listnega ožiga (Rhynchosporium
secalis), ječmenove mrežaste
pegavosti (Pyrenophora teres),
ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni)
in ječmenove rje (Puccinia





Kultura

 35 dni

Antirezistentna
strategija:
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 tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Erysiphe graminis),
listne pegavosti pšenice
(Mycosphaerella graminicola)
in ržene rje (Puccinia recondita) v odmerku 1,5 l/ha;
 rži za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita) in ječmenovega
listnega ožiga (Rhynchosporium
secalis) v odmerku 1,5 l/ha.
Priporočena poraba vode je
100-300 l/ha.
ČAS UPORABE:
S sredstvom se tretira v časovnih
presledkih 21 dni, v času od
fenološke faze, ko imajo žita pet
listov, do fenološke faze konca
cvetenja (BBCH 25-69).

ozimna pšenica
ozimni in jari ječmen
tritikala
rž

Kulture

Opozorila

hordei) v odmerku 1,5 l/ha;

S sredstvom se lahko na istem
zemljišču tretira največ dva krat
v eni rastni sezoni.
Sredstvo vsebuje aktivno snov
piraklostrobin, ki pripada skupini
inhibitorjev kinona ali QoI fungicidov
(Quinone outside Inhibitors). Tveganje
za razvoj rezistence (odpornosti) na
aktivne snovi iz te skupine je visoko.
Prav tako je poznana navzkrižna
rezistenca med vsemi aktivnimi
snovmi iz te skupine. Dodatne informacije so na voljo na www.frac.info.
Pri večletni zaporedni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja
na istih površinah, lahko na takšnih
Katalog proizvodov za varstvo rastlin

površinah bolj odporni organizmi
preživijo, se razmnožijo in postanejo
prevladujoči. Zaradi preprečevanja pojava rezistence je na istem
zemljišču s sredstvom Priaxor ® EC
dovoljeno tretirati največ dvakrat v
eni rastni dobi. Za uspešno zatiranje
zgoraj navedenih bolezni žit je priporočljivo, da se to sredstvo uporablja
izmenično ali v kombinaciji s fungicidi z različnim načinom delovanja.

Fungicidi

®
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Vsebuje
Formulacija

200 g/l piraklostrobin
koncentrat za emulzijo (EC)

Retengo
Izdelek

Retengo ® se uporablja kot fungicid s preventivnim in
kurativnim delovanjem za zatiranje bolezni v pšenici, ječmenu,
rži, tritikali, koruzi in sončnicah.

Način
uporabe

Sredstvo Retengo® se uporablja
kot fungicid s preventivnim in
kurativnim delovanjem v:
 pšenici za zatiranje rumene
rje (Puccinia striiformis), ržene
rje (Puccinia recondita f.sp. tritici)
in helmintosporiozne pegavosti
pšenice (Pyrenophora triticirepentis) v odmerku 1,25 l/ha;

nic (Alternaria helianthi), črno
pegavostjo sončničnih stebel (Diaporthe helianthi), črno
pegavostjo sončnic (Phoma
macdonaldi) in belo gnilobo
sončnic (Sclerotinia sclerotiorum)
v odmerku 0,5-1 l/ha, pri čemer
se nižji odmerek priporoča v razmerah nizkega pritiska bolezni.
ČAS UPORABE:

 ječmenu za zatiranje ječmenove
rje (Puccinia hordei) in ječmenove
mrežaste pegavosti (Pyrenophora
teres) ter za zmanjševanje okužb
z ječmenovim listnim ožigom
(Rhynchosporium secalis) in
neparazitske listne pegavosti
oziroma sončnih opeklin
(Sunburn injury) v odmerku 1,25 l/ha;
 rži za zatiranje ržene rje (Puccinia
recondita) in za zmanjševanje
okužb z rženim listnim ožigom
(Rhynchosporium secalis) v
odmerku 1,25 l/ha;
 tritikali za zatiranje ržene rje
(Puccinia recondita) v odmerku
1,25 l/ha.
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 v koruzi: s sredstvom se tretira
v fenološki fazi od začetka rasti
stebla, do fenološke faze, ko moški
cvetovi: zgornji in spodnji del
metlice cvetijo; ženski cvetovi: svila
popolnoma zunaj (BBCH 30-65).

 sončnicah za zmanjševanje okužb
s črnorjavo pegavostjo sonč-

 v sončnicah: s sredstvom se
tretira v časovnih presledkih 21 dni,
v fenološki fazi, ko je šest listov
razvitih, do fenološke faze, ko so
semena na sredini tretjine cvetišča
siva in so dosegla končno velikost
(BBCH 16-75). V primeru ugodnih
razmer za bolezni se na istem
zemljišču priporočata dve tretiranji
v eni rastni dobi, prvo tretiranje se
opravi, ko so sončnice v fenološki
fazi po BBCH 16-51, drugo pa v
fenološki fazi po BBCH 59-75.

 pšenica
 ječmen
 rž

 tritikala
 koruza
 sončnice

 koruzi za delno zmanjševanje
okužb s koruzno listno pegavostjo (Cochliobolus carbonum) in koruzno progavostjo
(Exserohilum turcicum) ter za
zmanjševanje okužb z očesno
pegavostjo koruze (Kabatiella
zeae) in koruzno rjo (Puccinia sorghi) v odmerku 1 l/ha;

Kulture

 v žitih: s sredstvom se tretira v
časovnih presledkih 21 dni v času
od fenološke faze ko imajo žita pet
stranskih poganjkov zravnanih do
fenološke faze začetka cvetenja:
vidni so prvi prašniki (BBCH
25-61). Sredstvo se uporablja
preventivno v skladu z napovedjo
opazovalno napovedovalne
službe za varstvo rastlin.
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Fungicidi

®

Retengo®
Kulture

 35 dni za pšenico,
ječmen, rž in tritikalo
 21 dni za sončnice

 zagotovljena s časom
uporabe za koruzo

Opozorila

Sredstvo se lahko na istem zemljišču
uporabi največ dvakrat v eni rastni
dobi. Potrebna je velika pazljivost,

da ne pride do zanašnja škropilne
brozge na sosednje rastline.

Antirezistentna
strategija:

Sredstvo vsebuje aktivno snov
piraklostrobin, ki pripada skupini
inhibitorjev kinona ali QoI fungicidov
(Quinone outside Inhibitors). Tveganje
za razvoj rezistence (odpornosti) na
aktivne snovi iz te skupine je visoko.
Prav tako je poznana navzkrižna
rezistenca med vsemi aktivnimi
snovmi iz te skupine. Dodatne informacije so na voljo na www.frac.
info. Pri večletni zaporedni uporabi
fungicidov z enakim načinom
delovanja na istih površinah, lahko
na takšnih površinah bolj odporni

organizmi preživijo, se razmnožijo in
postanejo prevladujoči. Z namenom
preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča
izmenična uporaba fungicidov z
različnimi načini delovanja.
Zaradi preprečevanja pojava rezistence
je na istem zemljišču s sredstvom
Retengo® dovoljeno tretirati največ
dvakrat v eni rastni dobi. Za uspešno
zatiranje zgoraj navedenih bolezni žit
je priporočljivo, da se to sredstvo
uporablja izmenično ali v kombinaciji
s fungicidi z različnim načinom delovanja.
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Retengo®
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Vsebuje
Formulacija

500 g/l iprodion
koncentrirana suspenzija (SC)

Rovral Aquaflo
Izdelek

RovralTM Aquaflo je sredstvo za varstvo rastlin – fungicid.
Uporabljamo ga za zatiranje povzročiteljev glivičnih bolezni
na vinski trti, jablanah, hruškah, breskvah, marelicah,
nektarinah, jagodah, češnjah, slivah, češpljah, ameriških
borovnicah, malinah, kosmulji, rdečem in črnem ribezu,
korenju, radiču, česnu, čebuli, šalotki, paradižniku, papriki,
jajčevcu, kumarah, dinjah, lubenicah, glavnatem zelju,
kitajskem kapusu, cvetači, brstičnem ohrovtu, solati, fižolu,
grahu, špargljih in okrasnih rastlinah. Lahko se uporabi tudi
za manjše (profesionalne) uporabe na endiviji in radiču.

Način
uporabe

Rovral™ Aquaflo uporabljamo na:
 v trti za pridelavo vinskega in
namiznega grozdja za zatiranje
sive grozdne plesni (Botrytis
cinerea) v odmerku 1,5 l/ha ob
uporabi do 1000 l vode (15 ml
na 10 L vode), tretiramo ob pojavu bolezni oziroma v razvojni
fazi BBCH 65—67 (polno cvetenje) in BBCH 81—85 (začetek
zorenja do mehčanja jagod),
dovoljena so do tri tretiranja,
 v jablanah in hruškah za zatiranje alternarij (Alternaria spp.)
v odmerku 1,5 do 2,25 l/ha ob
uporabi do 1500 l vode (10 do
24 ml na 10 l vode), tretiramo od
fenofaze BBCH 69 do spravila
pridelka (ob upoštevanju karence
21 dni), dovoljena so do tri tretiranja v razmaku 14 do 21 dni,
 v marelicah, breskvah in nektarinah za zatiranje monilij
(Monilinia spp.) v odmerku 1,5 do
2,25 l/ ha ob uporabi do 1500 l
vode (10 do 24 ml na 10 l vode),
tretiramo v fenofazi BBCH 55—69
(vidni posamezni cvetni popki do
konca cvetenja) in BBCH 81—85
(začetek barvanja plodov), dovoljeni sta dve tretiranji v vsaki
fenofazi v razmaku 14 dni,
 v jagodah, na prostem in rastlinjakih, za zatiranje sive plesni
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(Botryotinia fuckeliana), alternarij
(Alternaria spp.), listnih pegavosti (Mycosphaerella spp.) in
rizoktonij (Rhizoctonia spp.) v
odmerku 1,5 do 2 l/ha ob uporabi
do 600 l vode (25 do 33 ml na
10 l vode), tretiramo do začetka
cvetenja, dovoljena so do štiri
tretiranja v razmaku 7 do 10 dni,
 v češnjah, slivah in češpljah za
zatiranje monilij (Monilinia spp.)
v odmerku 1,5 l/ha ob uporabi
do 1500 l vode (10 ml na 10 l
vode), tretiramo v fenofazi BBCH
55—69 (vidni posamezni cvetni
popki do konca cvetenja) in BBCH
81—85 (začetek barvanja plodov), dovoljeni sta dve tretiranji v
vsaki fenofazi v razmiku 14 dni,

Fungicidi

™

Rovral™ Aquaflo
Način
uporabe
(nadaljevanje s
prejšnje strani)

 v ameriških borovnicah in malinah za zatiranje sivih plesni
(Botryitis spp.) v odmerku1,5 l/ha
ob uporabi do 1000 L vode (15ml
v 10 l vode), tretiramo v fazi cvetenja rastlin, dovoljena so do štiri
tretiranja v razmaku 7 do 14 dni,
 v kosmulji, rdečem in črnem
ribezu za zatiranje sivih plesni
(Botrytis spp.) v odmerku 1,5 l/
ha ob uporabi do 1000 L vode (15
ml v 10 l vode), tretiramo v fazi
cvetenja rastlin, dovoljenih je do
pet tretiranj v razmaku 7 do 14 dni
 v korenju za zatiranje rjavih
pegavosti (Stemphylium spp.)
in korenjevega listnega ožiga (Alternaria dauci) v odmerku
1,5 l/ha ob uporabi 400 l vode
(37,5 ml v 10 l vode), tretiramo
ob pojavu prvih znakov bolezni,
dovoljena so do štiri tretiranja v razmaku 10 do 14 dni,
 v radiču za zatiranje sivih plesni
(Botrytis spp.) v odmerku 4 l/ha
za uporabo v rastlinjakih in 1,5 l/
ha za uporabo na prostem ob
uporabi do 400 l vode (100 ml v
10 l vode v rastlinjakih in 37,5 ml
v 10 l vode na prostem), tretiramo
ob pojavu prvih znakov bolezni,
dovoljeno je eno tretiranje,
 v česnu za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum)
za razkuževanje semena s potapljanjem, uporaba 300 ml/100 kg
semena in za foliarno tretiranje v
odmerku 0,5 do 1,5 l/ha ob uporabi do 400 l vode (12,5 do 37,5 ml
v 10 l vode), tretiramo ob pojavu
prvih znakov bolezni, dovoljeno
je eno tretiranje,
 v čebuli, sajeni jeseni za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia
sclerotiorum) in sivih plesni
(Botrytis spp.) v odmerku 0,5 do
1,5 l/ha ob uporabi do 400 l vode
(12,5 do 37,5 ml v 10 l vode), tretiramo ob pojavu prvih znakov
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bolezni, dovoljena so do štiri tretiranja v razmiku 10 do 14 dni,
 v čebuli sajeni spomladi za
zatiranje sivih plesni (Botrytis
spp.) v odmerku 1,1 l/ha ob uporabi do 400 l vode (27,5 ml v 10 l
vode), tretiramo ob pojavu prvih
znakov bolezni, dovoljena so do
štiri tretiranja v razmaku 14 dni,
 v šalotki za zatiranje sivih plesni (Botrytis spp.) v odmerku
0,5 do 1,5 l/ha ob uporabi do
400 l vode (12,5 do 37,5 ml v 10 l
vode), tretiramo ob pojavu prvih
znakov bolezni, dovoljena so do
štiri tretiranja v razmaku 14 dni,
 v paradižniku, papriki in jajčevcu v rastlinjakih in na prostem za
zatiranje sivih plesni (Botrytis
spp.), alternarij (Alternaria spp.),
bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 1,5 do 2,2
l/ha ob uporabi 600 l vode,
na prostem (25 do 36,6 ml na 10
l vode) in do 1000 l vode v rastlinjakih (15 ml do 22 ml v 10 l vode),
tretiramo v fenofazi BBCH 61-89
(začetek drugega obdobja cvetenja) v razmaku 12 do 14 dni na
prostem in 7 do 10 dni v rastlinjakih, dovoljena so do štiri tretiranja
na prostem in do pet v rastlinjakih,
 v kumarah za zatiranje sivih
plesni (Botrytis spp.), alternarij (Alternaria spp.) in rizoktonij
(Rhizoctonia spp.) v odmerku
1,5 do 2 l/ha ob uporabi do 600 l
vode (25 do 33,3 ml na 10 l vode),
tretiramo od začetka zasnove
nasada, dovoljena so do tri tretiranja v razmaku 10 do 12 dni,
 v dinijah in lubenicah za zatiranje sivih plesni (Botrytis spp.),
bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) in rizoktonij (Rhizoctonia spp.) v odmerku 1,5 l/ha
ob uporabi 600 l vode (25 ml na
10 l vode), tretiramo od začetka
fenofaze BBCH 61 do spravila

Način
uporabe
(nadaljevanje s
prejšnje strani)

pridelka (ob upoštevanju karence
7 dni), dovoljeni sta dve tretiranji v razmaku 12 do 14 dni,
 v glavnatem zelju za zatiranje
sivih plesni (Botrytis spp.), alternarij (Alternaria spp.) in rizoktonij
(Rhizoctonia spp.) v odmerku 1,0
l/ha ob uporabi 600 l vode (16,6
ml na 10 l vode), tretiramo od
fenofaze BBCH 41 (začetek formiranja glav), dovoljena so do tri
tretiranja v razmaku 10 do 12 dni,
 v cvetači in brstičnem ohrovtu
za zatiranje sivih plesni (Botrytis
spp.), alternarij (Alternaria spp.),
bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) in rizoktonij (Rhizoctonia spp.) v odmerku 1,0 l/ha
ob uporabi do 600 L vode (16,6
ml na 10 l vode), tretiramo po
presajanju, dovoljena so do tri
tretiranja v razmaku 14 dni,
 v kitajskem kapusu za zatiranje
sivih plesni (Botrytis spp.) in
rizoktonij (Rhizoctonia spp.) v
odmerku 1,5 l/ha ob uporabi
do 600 l vode (25 na 10 l vode),
tretiramo od fenofaze BBCH 15,
dovoljena so do tri tretiranja
v razmaku 14 dni,

prostem v odmerku 1,0 do 1,5 l/
ha ob uporabi do 600 l vode (16,6
do 25 ml na 10 l vode) in 1,2 l/
ha v rastlinjakih ob uporabi 600
l vode (20 ml na 10 l vode), tretiramo od fenofaze dveh do treh
listov, v razmaku 14 do 21 dni na
prostem in 10 do 12 dni v rastlinjakih, dovoljena so do tri tretiranja,
 v fižolu za zatiranje sivih plesni
(Botrytis spp.) in bele gnilobe
(Sclerotinia sclerotiorum) v
odmerku 1,0 do 1,5 l/ha ob
uporabi do 600 l vode (25 ml
na 10 l vode), tretiramo v času
cvetenja, dovoljeni sta dve tretiranji v razmaku 10 do 14 dni,
 v grahu za zatiranje sivih plesni (Botrytis spp.) in bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum)
v odmerku 1,5 l/ha ob uporabi
600 l vode (25 ml na 10 l vode),
tretiramo v času cvetenja, dovoljeno je eno tretiranje,
 v špargljih za zatiranje plesni
(Botrytis spp.), rjavih pegavosti
(Stemphylium spp.) in beluševe
rje (Puccinia asparagi) v odmerku
1,5 l/ha ob uporabi do 1000 l vode
(15 ml v 10 l vode), tretiramo ob
pojavu prvih znakov bolezni po
obiranju pridelka, dovoljena so
štiri tretiranja v razmaku 14 dni,
 v okrasnih rastlinah za zatiranje
plesni (Botrytis spp.), fuzarioz
(Fusarium spp.) in progavosti
(Helminthosporium spp.) v odmerku 1,5 do 2 l/ha ob uporabi
do 1000 l vode (15 do 20 ml na
10 l vode), tretiramo ob pojavu
prvih znakov bolezni, dovoljeno je do pet tretiranj
v razmaku 8 do 14 dni.
MANJŠA UPORABA:

 v solati za zatiranje sivih plesni (Botrytis spp.), rizoktonij
(Rhizoctonia spp.) in bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) na
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 v endiviji in radiču za zatiranje
sivih plesni (Botrytis spp.) in
solatne bele gnilobe (Sclerotinia minor) v odmerku 1,5 l/ha.

Fungicidi

Rovral™ Aquaflo

Rovral™ Aquaflo
Prednosti

 hiter sprejem v rastline in
enakomerna razporeditev z
rastlinskimi sokovi po rastlini
 zelo široka registracija v koščičarji, pečkarji, vinska trta,
zelenjava, okrasne rastline
 širok spekter delovanja predvsem proti sivim plesnim, glivam
iz rodov Sclerotinia, Monilinia,
Alternaria, Sclerotium in Phoma
 zanesljivo delovanje in majhno
tveganje za nastanek rezistence

Karenca

 2 dni jagode,
 3 dni breskve, marelice, nektarine, češnje, borovnice, maline,
paradižnik, jajčevec in kumare
 7 dni rdeči in črni ribez, spomladanska čebula, dinije in lubenice
 14 dni kosmulja, slive, češplje,
radič, cvetača, brstični ohrovt,
glavnato zelje, kitajski kapus,
solata (na prostem) in fižol
 15 dni paprika (3 dni z rastlinjakov)
 21 dni vinska trta, jablane,
hruške, čebula, česen, šalotka,
solata (v rastlinjakih) in grah
 27 dni korenje
 zagotovljena s časom uporabe
za šparglje
 zagotovljena s časom uporabe
za okrasne rastline
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Fungicidi

Rovral™ Aquaflo
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Vsebuje
Formulacija

400 g/l pirimetanil
koncentrat za emulzijo (EC)

Scala
Izdelek

Scala® translaminarni fungicid s preventivnim in delno izraženim
kurativnim delovanjem na pečkatem sadju in v jagodah. Lahko
se uporabi tudi za manjše uporabe na malinah in robidah.

Način
uporabe

GLAVNE UPORABE:
a) na prostem:
 na pečkatem sadju za zatiranje škrlupa (Venturia spp.) v
odmerku 1,125 l/ha (0,375 l/m
višine krošnje), v fenološki fazi
od odpiranja brsta do faze v kateri je plod dosegel 70% velikosti
(BBCH 53-77) in porabi vode do
500 l/ha/m višine krošnje; razmak
med tretiranji naj bo 7-10 dni.;
 v jagodah za zatiranje sive plesni
(Botrytis cinerea) v odmerku 2 l/ha,
v fenološki fazi od prvih odprtih
cvetov do faze drugega pridelka
(več obarvanih plodov) (BBCH
60-89) in porabi vode 500 l/ha;
razmak med tretiranji naj bo 7 dni.

Kulture

 pečkato sadje
 jagode
 manjše uporabe:
maline in robide

Kulture

 56 dni za pečkato sadje
 3 dni za jagode (na prostem in v
zaščitenih prostorih), maline in robide

Opozorila

Antirezistentna
strategija:
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Sredstvo uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen
način, ni fitotoksično za gojene
rastline, za katere je namenjeno.
MANJŠE UPORABE*:
 na malinah in robidah za zatiranje sive plesni (Botrytis cinerea) v
odmerku 2 l/ha, v fenološki fazi od
začetka cvetenja (približno 10%
cvetov odprtih) do fenološke faze
barvanja jagod (BBCH 60-85) in
porabi vode do 1000 l/ha; razmak med tretiranji naj bo 10 dni.

*odgovornost v zvezi z uporabo FFS Scala®
na navedenih gojenih rastlinah prevzame
uporabnik FFS.

Sredstvo se lahko na istem zemljišču
v eni rastni sezoni na pečkatem
sadju uporabi največ trikrat ter največ
dvakrat v jagodah (na prostem in v
zaščitenih prostorih), na malinah
in robidah.
Sredstvo Scala® vsebuje aktivno
snov pirimetanil, ki pripada skupini
anilinpirimidinov. Tveganje, da bi
povzročitelji bolezni, kot sta škrlup
in siva plesen, razvili rezistenco na
omenjena povzročitelja je visoko,
zato je potrebno uporabo sredstev,
ki pripadajo skupini anilinpirimidinov omejiti. S sredstvi na osnovi
Katalog proizvodov za varstvo rastlin

anilinpirimidinov, so za zatiranje
škrlupa na pečkarjih dovoljena
največ tri tretiranja v rastni sezoni, za zatiranje sive plesni pa sta
dovoljeni le dve tretiranji v rastni
sezoni. V kolikor je potrebnih več
tretiranj, se sme za vsa nadaljnja
tretiranja uporabljati zgolj sredstva
z drugačnim načinom delovanja.

Fungicidi

®
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Vsebuje
Formulacija

300 g/l (26,5% w/w) fluksapiroksad
koncentrirana suspenzija (SC)

Sercadis
Izdelek

Sredstvo Sercadis® se uporablja kot preventivni in kurativni
fungicid za zatiranje bolezni na trti za pridelavo vinskega in
namiznega grozdja ter na pečkatem sadju.

Način
uporabe

Sercadis® se uporablja
za zatiranje bolezni:
 na trti za pridelavo vinskega in
namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula
necator) v odmerku 0,15 l/ha, ob
porabi vode 200 – 1000 l/ha. Tretira se od fenološke faze, ko je
prvi list razprt do barvanja jagod
(BBCH 11-83). Časovni interval
med tretiranji naj bo najmanj 10 dni,
odvisno od vremenskih razmer.
 na pečkatem sadju za zmanjševanje okužb jablanovega

Kulture

Karenca
Opozorila
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 vinska trta
 pečkato sadje
 35 dni
Sredstvo se lahko na istem
zemljišču uporabi največ trikrat
v eni rastni sezoni. Največji
dovoljeni odmerek na vinski
trti je 0,45 l/ha na leto in na
pečkatem sadju 0,9 l/ha.
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škrlupa (Venturia inaequalis) in
za zatiranje hruševega škrlupa
(Venturia pirina) v odmerku
0,25-0,3 l/ha, pri čemer se nižji
odmerek uporabi ob nizkem pritisku bolezni ter za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera
leucotricha) v odmerku 0,25 l/ha,
ob porabi vode 150-1000 l/ha.
Tretira se od fenološke faze
odpiranja brstov, do začetka
zorenja (BBCH 53-81). Časovni
interval med tretiranji naj bo
najmanj 7 dni, odvisno
od vremenskih razmer.

Fungicidi

®
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Vsebuje
Formulacija

267 g/kg bosklaid, 67 g/kg piraklostrobin
močljiva zrnca (WG)

Pričakujte več.

Signum
Izdelek

Signum® je preventivni sistemični fungicid za zatiranje bolezni
v naslednjih gojenih rastlinah: brokoli, brstični ohrovt, zelje,
cvetača, jagode (na prostem in v rastlinjakih), korenje, solata (na
prostem in v rastlinjakih), fižol, jedilni in krmni grah ter črni ribez.

Prednosti

Karenca

Opozorila
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 zanesljivost visokega donosa
rastlin
 povečevanje deleža pridelkov
prvega kakovostnega razreda

 zmanjšanje izgub tržnih pridelkov
zaradi transportnih poškodb in
naknadnih glivičnih bolezni

 14 dni za brokoli, brstični ohrovt,
zelje, cvetačo, korenje in solato

 3 dni za jagode in črni ribez
 21 dni za fižol, jedilni in krmni grah

Največji dovoljeni odmerek sredstva
na istem zemljišču je 6 kg/ha na leto.
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Fungicidi

®

Signum®
Način
uporabe

Signum® uporabljamo:
 na brokoliju in cvetači preventivno ali ob prvem pojavu bolezni
za zatiranje črne listne pegavosti
(Alternaria spp.) in obročkaste
listne pegavosti (Mycosphaerella brassicicola) v odmerku 1
kg/ha in uporabi 200–400 l/ha
vode. Po potrebi tretiranje ponovimo čez 3 do 4 tedne, odvisno
od pritiska bolezni. Dovoljena so
do 3 tretiranja v eni rastni dobi.
 na zelju preventivno ali ob prvem pojavu bolezni za zatiranje
bele rje (Albugo candida), črne
listne pegavosti (Alternaria spp.)
in obročkaste listne pegavosti
(Mycosphaerella brassicicola) v
odmerku 1 kg/ha in uporabi 200–
400 l/ha vode. Po potrebi tretiranje
ponovimo čez 3 do 4 tedne, odvisno od pritiska bolezni. Dovoljena
so do 3 tretiranja v eni rastni dobi.
 na brstičnem ohrovtu preventivno ali ob prvem pojavu bolezni za
zatiranje bele rje (Albugo candida)
in obročkaste listne pegavosti
(Mycosphaerella brassicicola) v
odmerku 1 kg/ha in uporabi
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200–400 l/ha vode. Po potrebi
tretiranje ponovimo čez 3 do 4
tedne, odvisno od pritiska
bolezni. Dovoljena so do 3
tretiranja v eni rastni dobi.
 na jagodah za zatiranje sive plesni (Botrytis cinerea) od začetka
cvetenja naprej. Za zatiranje jagodove pepelovke (Podosphaera
aphanis) in črne pegavosti (Colletotrichum acutatum) tretiramo
preventivno. Tretiramo v odmerku
1,8 kg/ha in pri porabi do 1000
L/ha vode. Tretirati je dovoljeno
največ dvakrat v eni rastni dobi,
izmenjaje z drugimi sredstvi, kot
del fungicidnega programa, v
časovnih intervalih 7—14 dni.
 na korenju za zatiranje pepelovke
kobulnic (Erysiphe heraclei) in
korenjevega listnega ožiga
(Alternaria dauci) v odmerku 0,75
do 1 kg/ha, pri porabi 200—600 l/ha
vode. Za delno zatiranje bele
gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum)
tretiramo z odmerkom 1 kg/ha.
Tretirati je dovoljeno največ
dvakrat v eni rastni dobi, v
časovnem intervalu 7—14 dni,
odvisno od pritiska bolezni.

Način
uporabe
(nadaljevanje s
prejšnje strani)

 na solati za zatiranje sive plesni
(Botrytis cinerea), črne gnilobe
(Rhizoctonia solani) in bele gnilobe (Sclerotinia spp.) v odmerku
1,5 kg/ha in porabi 200—900 l/ha
vode. Tretiramo 2 tedna po setvi,
v časovnih intervalih 14 dni, odvisno od pritiska bolezni. Tretira se
največ dvakrat v eni rastni dobi.
 na fižolu za zatiranje fižolove rje
(Uromyces appendiculatus) in
delno zatiranje sive plesni
(Botrytis spp.) v odmerku 1 kg/
ha in porabi 200—300 l/ha vode.
Tretiramo preventivno ali ob prvem
pojavu bolezni. Za optimalno zatiranje bolezni tretiramo v časovnih
intervalih 3—4 tedne, odvisno od
pritiska bolezni. Tretirati je dovoljeno največ dvakrat v eni rastni dobi.
 na jedilnem in krmnem grahu
za zatiranje grahove pegavosti
(Ascochyta pisi) v odmerku 1 kg/
ha in porabi 200-400 l/ha vode,
preventivno ali pri pojavu prvih znakov bolezni. Tretiramo od začetka
cvetenja v časovnih intervalih 2—4
tedne, odvisno od pritiska bolezni,
največ dvakrat v eni rastni dobi.
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 na črnem ribezu:
— tretiranje pred obiranjem:
Za zatiranje sive plesni (Botrytis
cinerea) se tretira preventivno od
začetka cvetenja naprej. Sredstvo
delno zatira ameriško kosmuljevo pepelovko (Podosphaera
mors-uvae), tretira se preventivno,
pred napadom bolezni v odmerku 1,5 kg/ha, porabi 200—1000 l
vode na ha. Tretirati je dovoljeno
največ dvakrat v eni rastni dobi,
izmenjaje z drugimi sredstvi, kot
del fungicidnega programa, v
časovnih intervalih 10—14 dni.
— tretiranje po obiranju:
Za zatiranje ameriške kosmuljeve pepelovke (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.

Fungicidi

Signum®
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Vsebuje
Formulacija

50% krezoksim-metil
močljiva zrnca (WG)

Stroby WG
Izdelek

Stroby® WG je sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim
delovanjem na bolezni jablan, hrušk, jagod, ribeza in kosmulj
na prostem ter v zaščitenih prostorih na papriko, paradižnik,
jajčevec in jagode. Sredstvo se lahko uporabi za manjše uporabe
na prostem na ameriških borovnicah, ameriških brusnicah,
vrtnicah, krizantemah, v okrasnih drevesnicah na sadikah dreves
in grmovnic ter v zaščitenih prostorih na vrtnicah, krizantemah
in okrasnih rastlinah.

Način
uporabe

Stroby ® WG uporabljamo:

b) v zaščitenih prostorih:

a) na prostem:

 na papriki, paradižniku in jajčevcu za zatiranje paradižnikove
pepelovke (Leveillula taurica) od
fenološke faze, ko je drugi pravi
list razvit, do faze polne zrelosti:
plodovi imajo značilno zrelostno
barvo (BBCH 12-89), v odmerku
0,5 kg/ha pri porabi vode od 200
do 1000 l/ha. Časovni interval med
tretiranji naj bo od 7 do 15 dni,

 na jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis), jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha)
in hruševega škrlupa (Venturia
pirina) od fenološke faze odpiranja
brstov do začetka zorenja plodov
(BBCH 53-81), v odmerku 0,2
kg/ha pri porabi vode od 150 do
1500 l/ha (do 500 l/ha na m višine
krošnje). Časovni interval med
tretiranji naj bo od 7 do 14 dni,
 v jagodah za zatiranje jagodne
pepelovke (Sphaerotheca macularis) od fenološke faze, ko je
prvi list razvit do faze, ko je večina
plodov pri drugem obiranju obarvanih (BBCH 11-89), v odmerku
0,3 kg/ha pri porabi vode od 200
do 800 l/ha. Časovni interval med
tretiranji naj bo od 7 do 14 dni,
 na ribezu in kosmuljah za
zatiranje ameriške kosmuljeve
pepelovke (Sphaerotheca morsuvae) od fenološke faze, ko listni
in cvetni brsti nabrekajo: brsti so
zaprti, vidni so svetlorjavi luskolisti
do faze, ko se prve jagode na
dnu grozdov obarvajo z značilno
barvo za določeno sorto (BBCH
51-85), v odmerku 0,2 kg/ha pri
porabi vode od 500 do 1000 l/
ha. Časovni interval med tretiranji naj bo od 10 do 14 dni.
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 v jagodah za zatiranje jagodne
pepelovke (Sphaerotheca macularis) od fenološke faze, ko je
prvi list razvit, do faze ko je večina
plodov pri drugem obiranju obarvanih (BBCH 11-89), v odmerku
0,3 kg/ha pri porabi vode od 200
do 800 l/ha. Časovni interval med
tretiranji naj bo od 7 do 14 dni.

Fungicidi

®

Stroby® WG
Manjše
uporabe*

a) na prostem:
 na ameriških borovnicah in
ameriških brusnicah za zatiranje
ameriške kosmuljeve pepelovke
(Sphaerotheca mors-uvae) in
pepelovke (Microsphaera spp.)
ob pojavu okužbe, od fenološke
faze pojava socvetja do fenološke
faze barvanja jagod (BBCH 51-85),
v odmerku 0,2 kg/ha pri porabi
vode od 200 do 1000 l/ha.
Časovni interval med tretiranji
naj bo od 10 do 14 dni,
 na vrtnicah za zatiranje šipkove
pepelovke (Sphaerotheca pannosa) in črne listne pegavosti vrtnic (Diplocarpon rosae) od pojava
okužbe dalje, v odmerku 0,2-0,3
kg/ha pri porabi vode od 300 do
1000 l/ha. Časovni interval med
tretiranji naj bo od 7 do 12 dni,
 na krizantemah za zatiranje
bele krizantemine rje (Puccinia
horiana) od pojava okužbe dalje,
v odmerku 0,2-0,3 kg/ha pri
porabi vode od 200 do 1000 l/ha.
Časovni interval med tretiranji
naj bo od 7 do 12 dni.
 v okrasnih drevesnicah na
sadikah dreves in grmovnic (hrast,
japonska kutina, ognjeni trni, vrbe,
jerebike, pušpani) za zatiranje hrastove pepelovke (Microsphaera
alphitoides), rje (Puccinia spp.) in
listnih ožigov iz rodu Cylindrocladium (Cylindrocladium spp.) od
pojava okužbe dalje, v odmerku

Prednosti

 dvojno delovanje na škrlup in
pepelovko
 najbolj zanesljivo delovanje
na jablanovo pepelovko
 visoka odpornost na spiranje
z dežjem
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0,6 kg/ha pri porabi vode od 200
do 1000 l/ha. Časovni interval med
tretiranji naj bo od 7 do 12 dni.
b) v zaščitenih prostorih:
 na vrtnicah za zatiranje šipkove
pepelovke (Sphaerotheca pannosa) in črne listne pegavosti vrtnic (Diplocarpon rosae) od pojava
okužbe dalje, v odmerku 0,2-0,3
kg/ha pri porabi vode od 300 do
1000 l/ha. Časovni interval med
tretiranji naj bo od 7 do 12 dni.
 na krizantemah za zatiranje
bele krizantemine rje (Puccinia
horiana) od pojava okužbe dalje,
v odmerku 0,2-0,3 kg/ha pri
porabi vode od 200 do 1000 l/ha.
Časovni interval med tretiranji
naj bo od 7 do 12 dni.
 na okrasnih rastlinah (vetrnica
Anemone, gerbera, navadna
vodna zlatica Buttercup, orjaška
zlata rozga, ciklama, begonija,
dalija, nedotika, žlezava nedotika,
navadna marjetica, mačeha, hibrid
petunije F1, petunija, Petunia
pendula, Verbena hybrida) za
zatiranje pepelovke kobulnic
(Erysiphe cichoracearum), od
pojava okužbe dalje, v odmerku
0,3 kg/ha pri porabi vode od 200
do 1000 l/ha. Časovni interval
med tretiranji naj bo 10-12 dni.

*odgovornost v zvezi z uporabo FFS Stroby ® WG na
navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS.

 sredstvo vzpodbuja rastlino k
tvorbi lastnega obrambnega
sistema in bujnejšo obarvanost
listja (green efekt)

jabolka
hruška
jagoda
ribez
kosmulj
paprika
paradižnik
jajčevec
jagode

Kulture











Kulture

 28 dni za jablano in hruško
 21 dni za ribez, kosmulje,
ameriške borovnice in
ameriške brusnice
 7 dni za jagode na prostem

 3 dni za papriko, paradižnik,
jajčevec in jagode v zaščitenih
prostorih
 karenca za sadike okrasnih
dreves in grmovnic ter za druge
okrasne rastline ni potrebna

Sredstvo se lahko na istem
zemljišču v eni rastni sezoni
uporabi največ dvakrat v jagodah, največ trikrat na ribezu,
kosmuljah, papriki, paradižniku
in jajčevcu ter največ štirikrat na
jablanah in hruškah. Zaporedno
se s sredstvom Stroby ® WG lahko

opravita največ dve tretiranji. V
primeru visokega pritiska bolezni
so priporočeni 7 do 10 dnevni
časovni intervali med tretiranji.

Opozorila
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manjše uporabe:
 ameriške borovnice
 ameriške brusnice
 vrtnice
 krizanteme
 okrasne drevesnice

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi za manjše uporabe
največ trikrat v eni rastni sezoni.

Fungicidi

Stroby® WG
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Vsebuje
Formulacija

120 g/kg ditianon, 40 g/kg piraklostrobin
močljiva zrnca (WG)

Tercel
Izdelek

Tercel ® je kombiniran fungicid za zatiranje škrlupa in pepelaste plesni na jablanah in hruškah. Vsebuje dve aktivni snovi,
ditianon in piraklostrobin. Ditianon deluje kontaktno preventivno in kurativno. Piraklostrobin je strobilurin najnovejše
generacije. Po tretiranju se premesti v rastlinsko tkivo in se po
njem lokalno porazdeli. V plinasti obliki se širi tudi skozi list.

Način
uporabe

Tercel® uporabljamo preventivno:
 na jablanah za zatiranje
jablanovega škrlupa (Venturia
inaequalis) in jablanove
pepelovke (Podosphaera
leucotricha) v odmerku 2,5 kg/ha
 na hruškah za zatiranje
hruševega škrlupa (Venturia
pirina) v odmerku 2,5 kg/ha.

Prednosti

Prvo tretiranje opravimo
v razvojni fazi BBCH 59,
“socvetja v balonskem stadiju”.
Vsa nadaljnja tretiranja pa v
časovnih razmikih do 10 dni.
Sredstvo lahko na isti površini
uporabimo največ trikrat v
eni rastni dobi. Zaporedoma
sta dovoljeni dve tretiranji.

 delovanje na škrlup in pepelasto
plesen
 kombinirano sredstvo, ne potrebuje kontaktnega partnerja
 sredstvo vzpodbuja rastlino k
tvorbi lastnega obrambnega
sistema in bujnejšo obarvanost
listja (green efekt)
 visoka odpornost na spiranje
z dežjem

Kulture

Karenca

 jabolka
 hruška
 35 dni za jabolke in hruške
Delovna karenca:
delo v nasadu ni dovoljeno, dokler
se škropilna brozga ne posuši.

Opozorila
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Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Nanjo vpliva več dejavnikov
(prepogoste uporabe sredstva, uporabe
neustreznih odmerkov, prepogoste
uporabe sredstev z enakim načinom
delovanja). Odpornost se pokaže
v slabšem delovanju sredstva po
Katalog proizvodov za varstvo rastlin

nekajletni uporabi. Sredstvo Tercel®
bo delovalo učinkovito, če bo uporabljeno skladno z navodilom. Če
je za tretiranje jablanovega škrlupa/
hruševega škrlupa / jablanove pepelovke treba izvesti več tretiranj
letno, uporabimo tudi pripravke z
drugačnim načinom delovanja.

Fungicidi

®
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Vsebuje
Formulacija

500 g/l metrafenon
koncentrirana suspenzija (SC)

Vivando
Izdelek

Vivando® pripada novi kemični skupini fungicidov benzofenonov.
Deluje kot polsistemik in translaminarno. Sredstvo Vivando®
prepreči rast micelija parazitskih gliv na površini lista, njihov
vdor v celice povrhnjice ter oblikovanje haustorijev in trosov.

Način
uporabe

Uporablja se preventivno na vinski
trti za zatiranje oidija vinske trte
(Uncinula necator) pri pridelovanju
vinskega in namiznega grozdja:
 v fenološki fazi pojava kabrnikov
(BBCH 53) v odmerku 0,16 l/ha;

Prednosti

 nova skupina aktivnih snovi
– brez navzkrižne rezistence
z drugimi skupinami
 dolgo preventivno učinkovanje
 optimalna zaščita rastočih jagod
v grozdih, rezultat edinstvenega
premeščanja aktivne snovi
 izjemna odpornost na spiranje

Kultura
Karenca

 vinska trta
 28 dni za vinsko in namizno grozdje
Delovna karenca:
Delo v nasadu ni dovoljeno, dokler
se škropilna brozga ne posuši.

Opozorila
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Sredstvo se lahko na isti površini
uporabi največ trikrat v eni rastni dobi.
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 v fenološki fazi po cvetenju
do konca zapiranja grozdov
(BBCH 79) v odmerku 0,2 l/ha.
Tretiramo v časovnih razmikih 10
do 12 dni, odvisno od vremenskih
razmer in pritiska bolezni.

Fungicidi

®
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Insekticidi /
Akaricidi

Insekticidi /
Akaricidi

125 Fastac® 100 EC
129 Perfekthion®

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
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Vsebuje
Formulacija

100 g/l alfa-cipermetrin
koncentrat za emulzijo (EC)

Fastac 100 EC
®

Izdelek

Fastac ® 100 EC je insekticid, ki deluje na škodljivce kot
dotikalni in želodčni insekticid. Zatira ličinke in odrasle oblike
škodljivcev. Uporablja se za zatiranje škodljivcev na pšenici,
ječmenu, oljni ogrščici, kapusnicah (zelju, brstičnem ohrovtu,

Način
uporabe

125

Fastac ® 100 EC se uporablja pri:
 pšenici in ječmenu za zatiranje uši (Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum) in uši
prenašalk BYDV virusa (Barley
yellow dwarf virus) virusa, ki
povzroča rumeno pritlikavost
ječmena, v odmerku 0,125 l/
ha (1,25 ml na 100 m2) ter za
zatiranje ličink žitnega strgača (Oulema spp.) v odmerku
0,12 l/ha (1,2 ml na 100 m2), ko
je presežen prag škodljivosti;
 oljni ogrščici za zatiranje repnega bolhača (Psylliodes
chrysocephala), kljunotaja (Ceutorhynchus picitarsis), luskovega
kljunotaja (Ceutorhynchus assimilis), kapusove luskove hržice
(Dasineura brassicae) in repičarja (Meligethes aeneus) v odmerku 0,1 l/ha (1,0 ml na 100 m2);
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 kapusnicah (zelju, brstičnem
ohrovtu, brokoliju, ohrovtu) za
zatiranje kapusovega bolhača
(Phyllotreta sp.) v odmerku 0,075
l/ha (0,75 ml na 100 m2); za zatiranje kapusovega belina (Pieris
brassicae), repnega belina (Pieris rapae) in kapusovega molja
(Plutella xylostella) v odmerku
0,1 l/ha (1,0 ml na 100 m2);
 grahu za zatiranje grahovega
obrobkarja (Sitona lineatus) in
listnih uši (Aphididae), v odmerku 0,125 l/ha (1,25 ml na 100
m2) ter za zatiranje grahovega
zavijača (Cydia nigricana), v odmerku 0,1 l/ha (1,0 ml na 100 m2);
 fižolu za zatiranje grahovega obrobkarja (Sitona lineatus), listnih uši (Aphididae) in
drugih škodljivcev v odmerku
0,125 l/ha (1,25 ml na 100 m2).

Insekticidi /
Akaricidi

brokoliju, ohrovtu), grahu in fižolu.

Fastac® 100 EC
Prednosti

 dotikalni in želodčni
insekticid za zatiranje ličink
in odraslih oblik žuželk
 ima dobro začetno in dolgo
rezidualno delovanje

Kulture

 pšenica
 oljna ogrščica
 kapustnice (zelje, brstični
ohrovt, brokoli, ohrovt)
 grah
 fižol
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 padavine ga ne izperejo,
v vodi ni topen
 voščenih listnih prevlek
se dobro oprime

Fastac® 100 EC
Karenca

 21 dni za pšenico in ječmen
 49 dni za oljno ogrščico

Sredstvo je nevarno za čebele.
S sredstvom se lahko na isti površini
tretira največ dvakrat v eni rastni
dobi. Tretiramo, ko je presežen

prag škode, pri tem upoštevamo
navedbe o karenci.
Ne priporočamo tretiranja pri
temperaturah nad 25 °C.
Insekticidi /
Akaricidi

Opozorila

 7 dni za fižol
 14 dni za zelje, brstični
ohrovt, brokoli, ohrovt in grah
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Aktivna tvar
Formulacija

400 g/l dimetoat
koncentrat za emulziju (EC)

Perfekthion

®

Izdelek

Perfekthion® je sistemični in dotikalni insekticid širokega spektra
delovanja, ki se uporablja za zatiranje škodljivih žuželk spodaj

Način
uporabe

Sredstvo Perfekthion® se uporablja
kot sistemični in dotikalni insekticid
širokega spektra delovanja, ki se
uporablja za zatiranje:
V POLJEDELSTVU:
 v ozimni in jari pšenici, rži in tritikali
za zatiranje listnih uši (Aphididae)
v odmerku 0,5 l/ha (5 ml na 100 m2).
Dovoljeno je eno tretiranje v rastni
dobi. Tretira se ob pojavu škodljivca.
 v sladkorni in krmni pesi za
zatiranje listnih uši (Aphididae) v
odmerku 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2).
Dovoljeni sta dve tretiranji v rastni
dobi, v časovnem intervalu 21 dni,
tretira se ob pojavu škodljivca.
Nadzemni deli rastline se ne smejo
uporabljati za hrano ljudi ali krmo živali.

 v korenju za omejevanje številčnosti
populacije korenjeve muhe (Psila
rosae) v odmerku 0,6 l/ha (6 ml na
100 m2), dovoljeni sta dve tretiranji
v rastni dobi, v časovnem intervalu
od 14 do 21 dni, tretira se ob pojavu
škodljivca.
 na glavnatem zelju za zatiranje
listnih uši (Aphididae) v odmerku
0,5 l/ha (5 ml na 100 m2). Dovoljeni
sta dve tretiranji v rastni dobi v
časovnem intervalu od 7 do 14
dni, tretira se ob pojavu škodljivca.
 na paradižniku in jajčevcu na
prostem za zatiranje listnih uši
(Aphididae) v odmerku 0,5 l/ha
(5 ml na 100 m2). Dovoljeni sta
dve tretiranji v rastni dobi v časovnem intervalu 14 dni, tretira
se ob pojavu škodljivca.

V VRTNARSTVU:
 v čebuli, česnu in šalotki na prostem
za zatiranje tripsov (Trips tabaci)
v odmerku 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2).
Dovoljeni sta dve tretiranji v rastni
dobi, v časovnem interval od 7 do 14
dni, tretira se ob pojavu škodljivca.
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 na okrasnih rastlinah na prostem
za zatiranje listnih uši (Aphididae
spp.) v 0,05% koncentraciji (5 ml v
10 l vode). Dovoljeni sta dve tretiranji
v rastni dobi v časovnem intervalu
od 7 do 14 dni, tretira se ob pojavu
škodljivca.

Insekticidi /
Akaricidi

omanjenih gojenih rastlinah.

Perfekthion®
Kulture









pšenica
rž
tritikala
sladokorna in krmna pesa
ozimna in jara pšenica
čebula
česen








šlotka
korenje
glavnato zelje
paradižnik
jajčevec
okrasne rastline

Karenca

 35 dni korenje
 28 dni sladkorna in krmna pesa
 28 dni paradižnik in jajčevec

 14 dni glavnato zelje,
čebula, česen in šalotka
 56 dni pšenica, rž, tritikala

Manjša
uporaba

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva
Perfekthion® pri uporabi na spodaj
navedenih gojenih rastlinah ni bila
preverjena, zato odgovornost v zvezi
z uporabo sredstva Perfekthion® na
navedenih gojenih rastlinah prevzame
uporabnik FFS. Te uporabe so:

 na oljkah kot insekticidna vaba za
zatiranje oljčne muhe (Bactrocera
oleae) v največjem dovoljenem
odmerku 0,125 l/ha (1,25 ml na
100 m2) pri največji porabi vode
0,3 l na drevo (največ 100 l/ha)
ob dodatku ustreznega atraktanta. Tretira se le manjši del
krošnje na južni strani drevesa.

 v česnu in šalotki za zatiranje
porove zavrtalke (Phytomyza
gymnostoma), čebulne muhe
(Delia antiqua) in listnih uši
(Aphididae) v odmerku 0,6 l/ha
(6 ml na 100 m2). Dovoljeni sta
dve tretiranji v rastni dobi, v časovnem interval od 7 do 14 dni,
tretira se ob pojavu škodljivca.
 na špargljih za zatiranje beluševe
muhe (Platyparea poeciloptera) v
času po spravilu pridelka v odmerku
0,5 l/ha (5 ml na 100 m2). Po
končanem pobiranju pridelka
sta dovoljeni do dve tretiranji.
 v pastinaku in peteršilju za
pridelavo korena za omejevanje
številčnosti populacije korenjeve
muhe (Psila rosae) v odmerku
0,6 l/ha (6 ml na 100 m2), dovoljeni
sta do dve tretiranji v rastni dobi,
v časovnem intervalu od 14 do 21
dni, tretira se ob pojavu škodljivca.
OPOZORILO: Listje peteršilja in
pastinaka, tretiranega s
sredstvom Perfekthion ®, se ne
sme uporabljati za prehrano ljudi.
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 na oljkah za zatiranje oljčne
muhe (Bactrocera oleae), v
največjem dovoljenem odmerku
1,2 l/ha (12 ml na 100 m2) pri
porabi vode do 1200 Uha.
OPOZORILO: S sredstvom se
lahko oljke na istem zemljišču
tretira največ enkrat v eni rastni
dobi kot insekticid za foliarno
tretiranje ter enkrat v obliki
insekticidne vabe, pri čemer
mora biti časovni interval med
tretiranji najmanj 10 dni.

Karenca

Opozorila
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 14 dni česen in šalotka
 35 dni oljke, pastinak in
peteršilj za pridelavo korena

 za šparglje je karenca
zagotovljena s časom uporabe

S sredstvom se lahko na istem
zemljišču tretira največ enkrat v rastni dobi v pšenici, rži
in tritikali; na špargljih, korenju,
pastinaku ter peteršilju za pridelavo korena največ trikrat, na
ostalih registriranih gojenih ras-

tlinah pa največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebno je preprečiti
vsakršno zanašanje škropilne
brozge na sosednje parcele in gojene rastline. Uporaba sredstva
v zaščitenih prostorih ni dovoljena.
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Insekticidi /
Akaricidi

Perfekthion®
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Proizvodi za
posebne namene
Break Thru® S 240
Dash® HC
RAK® 3
Regalis® Plus
Storanet®
Trinet® P

Proizvodi za
posebne namene

135
137
139
141
145
149

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
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Vsebuje
Formulacija

100% polieter-polimetilsiloksan kopolimer
tekočina

Break Thru S 240
®

Izdelek

Sredstvo Break Thru ® S 240 se uporablja kot dodatek
škropilnim brozgam (fungicidom in herbicidom). Sredstvo
izboljšuje omočljivost listov tretiranih rastlin.

Dodajanje sredstva Break Thru® S
240 v škropilno brozgo sredstvom
za varstvo rastlin zmanjšuje
površinsko napetost na listju in
izboljšuje pokritost listja. To je
pomembno pri rastlinah, pri katerih
je oprijemljivost zaradi površinske
zgradbe listja zmanjšana.
Škropivo tako doseže tudi tiste dele
rastline, ki jih brez dodatka Break
Thru® S 240 ne bi doseglo. Lažje in
hitrejše je sprejemanje sistemičnih
sredstev v rastlino. Izpiranje
zaradi dežja je manjše. Zmanjšana
oziroma preprečena je nevarnost
nastajanja porjavelosti plodov.
V poljedelstvu in zelenjadarstvu:
 pri tretiranju s sistemičnimi
sredstvi dodamo 0,2 L/ha,

Prednosti

Mešanje

 zmanjšuje površinsko
napetost na listju
 izboljšuje pokritost listja
 zaradi optimalne porazdelitve
kapljic se po površini ustvarja

Pripravek se meša s foliarnimi fungicidi in herbicidi, pri tem moramo
upoštevati navodilo fitofarmacevtskega sredstva, ki se mu pripravek
dodaja.
Pripravka ne smemo dodajati foliarnim gnojilom. Dodajanje drugih
sredstev za boljše oprijemanje, npr.
oljnih ali drugih dodatkov, ni dovoljeno.

Karenca
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Karenca je takšna, kot je določena
pri vsakem posameznem sredstvu
za varstvo rastlin.
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 pri tretiranju s kontaktnimi
sredstvi dodamo 0,125 l/ha
V sadjarstvu, vinski trti in
hmelju je odmerek odvisen od
količine uporabljene vode:
 do 400 l/ha vode, 0,05—0,10%,
 med 400 in 800 l/ha
vode, 0,03—0,05% in
 nad 800 L/ha vode, 0,02—0,03%
Največji dopustni odmerek je 0,5 L/ha!
Na okrasnih rastlinah:
0,02—0,03%
Največji dopustni odmerek je 0,2 l/ha!
Break Thru® S 240 je dovoljeno
uporabiti tudi pri tretiranju z
zmanjšano porabo vode.

enakomerna plast, ki doseže
tudi težje dostopna mesta
 olajšuje in pospešuje sprejemanje
sistemičnih sredstev v rastlino
 zmanjšuje spiranje zaradi dežja

Proizvodi za
posebne namene

Način
uporabe
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Vsebuje
Formulacija

345 g/l metil-oleat
koncentrat za emulzijo (EC)

Dash HC
®

Izdelek

Sredstvo Dash ® HC je močilo, ki se uporablja kot dodatek
škropilnim brozgam foliarnih herbicidov. Sredstvo izboljšuje
oprijemanje fitofarmacevtskih sredstev na listno površino
plevelov oz omočenje listov plevela.

Mešanje

Karenca
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Sredstvo Dash® HC se uporablja
kot dodatek škropilnim brozgam
s herbicidi za foliarno aplikacijo.
Sredstvo izboljšuje oprijemanje
in omočenje listov plevela, tako
daznižuje kislost (pH) in zmanjšuje
površinsko napetost škropilne brozge. Z dodajanjem sredstva ostanejo herbicidi dalj časa na površini
listov plevelov, kar pomeni boljšo

absorpcijo aktivne snovi v list in
učinkovitejše herbicidno delovanje.

Sredstvo se uporablja za izboljšanje
delovanja naslednjih herbicidov:
 Arrat®,
 Biathlon® 4D,
 Cleranda®,
 Focus® Ultra,
 Frontier ® X2,
 Kelvin® OD,
 Stomp® Aqua

in še nekaterih drugih, ki imajo
na etiketi priporočilo za mešanje
s sredstvom Dash® HC.

Karenca je takšna, kot je določena
pri uporabljenem herbicidu.
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Dodatek herbicidom za foliarno
aplikacijo v odmerku 1,0 l/ha.
Sredstvo lahko dodajamo herbicidom, pri tem moramo upoštevati
navodilo za uporabo fitofarmacevtskega sredstva, ki se mu
sredstvo Dash® HC dodaja.

Sredstvo Dash® HC se dodaja
samo herbicidom pri foliarnem
tretiranju. Dodajanje sredstva
Dash® HC talnim herbicidom ne
izboljšuje njihovega delovanja.

Proizvodi za
posebne namene

Način
uporabe
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Vsebuje
Formulacija

225 mg/ampulo Codlemone
hlapljiv pripravek (dispenzer)

RAK 3
®

Izdelek

Feromon za uporabo proti jabolčnemu zavijaču

Način
uporabe

Hlapljivi feromon, ki se postopno
sprošča v okolje, zbega samce
jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) pri iskanju samice v času
parjenja. Neoplojene samice zato
odlagajo neplodna jajčeca, iz katerih se ne razvijejo gosenice, ki
bi povzročile črvivost plodov.
Zadovoljivo učinkovitost metode
zbeganja s feromonom Rak® 3
dosežemo pri nizki populaciji
škodljivca. Zaželeno je, da smo v
preteklem letu imeli v sadovnjaku

Kultura
Karenca
Opozorila
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manj kot 1% napadenih plodov.
V primeru večjega napada je treba v
letu uporabe feromona zelo vestno
spremljati številčnost prve generacije
škodljivca s pregledovanjem socvetij
in plodov. Pri prekoračitvi praga škode
1%, je treba uporabiti učinkoviti
insekticid.
V naslednjih letih uporabe metode
zbeganja ni pričakovati večjega
pritiska škodljivca. V nasadu se ob
zmanjšani uporabi insekticidov poveča
število plenilskih vrst, ki pomagajo
pri zatiranju škodljivca.

 jabolka
 ni potrebna
Izogibajte se nepotrebnemu stiku
s pripravkom. Neupoštevanje
navodil o ravnanju s pripravkom
lahko škodljivio vpliva na zdravje.
Pri obešanju ampul nosite
zaščitne rokavice. Pripravka ali
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ostankov ter prazne embalaže
ne odlagajte v bližini vodotokov
ali stoječih voda. Pripravek je
zelo strupen za vodne organizme.
Feromon se lahko uporablja
v času lete čebel.

Proizvodi za
posebne namene

(Cydia pomonella), ki zbega škodljivca (konfuzija).
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Vsebuje
Formulacija

100 g/kg Proheksadion-Ca
močljiva zrnca (WG)

Regalis Plus
®

Izdelek

Sredstvo Regalis ® Plus se uporablja kot rastni regulator
na jablanah in hruškah. Kot manjša uporaba se uporablja
na jablanah in hruškah za omejevanje sekundarnih okužb
s hruševim ožigom (Erwinia amylovora).
Sredstvo Regalis® Plus se uporablja:
 v razvojni fazi od začetka do
konca cvetenja (BBCH 60-69), v
največjem odmerku 0,83 kg/ha/m
višine krošnje dreves, ob uporabi
največ 500 l vode na ha na en
meter višine krošnje dreves, in
 v razvojni fazi odpadanje
plodičev po cvetenju do 50 %
velikosti od končne velikosti
plodov (BBCH 71-75), v največjem
odmerku 0,5 kg/ha/m višine
krošnje dreves, ob uporabi
največ 500 l vode na ha na en
meter višine krošnje dreves.
V praksi se tretira glede na stanje v
sadovnjaku in na željeno delovanje:
A. v normalno rastočih
sadovnjakih, z majhno
verjetnostjo retrovegetacije
(ponovnega odganjanja),
se uporabi odmerek 0,5 –

Kulture
Karenca
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 jablane
55 dni
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0,83 kg/ha/m višine krošnje
dreves, v času od pojava prvih
cvetov do konca cvetenja, pri
dolžini poganjkov 2 – 5 cm,
B. v bujno rastočih nasadih
in območjih, kjer se lahko
pričakuje med vegetacijo
bujno rast, se uporabi:
 prvi odmerek 0,42 – 0,5
kg/ha/m višine krošnje dreves,
v času od pojava prvih cvetov
do konca cvetenja, pri dolžini
poganjkov 2 – 5 cm, in
 drugi odmerek 0,25 – 0,5
kg/ha/m višine krošnje dreves,
3 – 5 tedne po prvem tretiranju,
v času odpadanja plodičev
po cvetenju do 50% velikosti
od končne velikosti plodov.
Splošna priporočena količina
uporabljene vode je 300 – 600
l/ha/m višine krošnje dreves.
 hruške

Proizvodi za
posebne namene

Način
uporabe

Regalis® Plus
Manjše
uporabe:

Učinkovitost in fitotoksičnost FFS
Regalis® Plus pri uporabi na navedenih
gojenih rastlinah ni bila preverjena,
zato odgovornost v zvezi z uporabo
FFS Regalis® Plus na navedenih
gojenih rastlinah prevzame uporabnik.
Sredstvo Regalis ® Plus se kot
manjša uporaba uporablja na
jablanah in hruškah za omejevanje
sekundarnih okužb s hruševim
ožigom (Erwinia amylovora), in
sicer pod enakimi pogoji, kot se
uporablja za namen regulacije rasti.

Opozorila
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Sredstvo je dovoljeno deliti na 3 ali
več odmerkov, glede na pričakovano
intenzivnost rasti, vrste in sorte jablan
oziroma hrušk. Priporočljiva je uporaba
sredstva na bujnih sortah jablan:
elstar, zlati delišes, gloster’69,
jonagold, boskop, braeburn, fuji,…
Upoštevati je treba tudi priporočila
opazovalno napovedovalne službe
za varstvo rastlin. S sredstvom
se na istem zemljišču lahko tretira
največ šest krat v eni rastni dobi, v
odmerku največ 2,5 kg sredstva
na ha pri uporabi na jablanah, ter v
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Sredstvo zoper hrušev ožig deluje
na dva načina:
 Vzpodbudi fiziološko odpornost
s tem, ko prekine izmenjavo
fenilpropanoidnih snovi, ki
končajo svoj krog pri flavonoidih
in drugih fenolih. Flavonoidi so
naravne spojine, ki pomagajo pri
odpornosti rastlin na bolezni.
 Posredno deluje na anatomskomorfološki način. Zaradi oviranja
biosinteze giberalina je zmanjšana
rast poganjkov, ki so najbolj
občutljivo mesto sekundarne okužbe.
odmerku največ 3 kg sredstva na
ha pri uporabi na hruškah. Sredstvo
je dopustno uporabiti tudi pozneje,
če pride do nepričakovanega
povečanja rasti zaradi vremenskih
in drugih vplivov, pri čemer se ne
sme preseči največje skupne letno
porabo sredstva. Priporoča se
tretiranje v času visoke zračne vlage.
Uporaba vode večje trdote in previsoka
pH vrednost škropilne brozge
(primerna je pod 5,5), lahko povzroči
manjšo učinkovitost sredstva.

Proizvodi za
posebne namene

Regalis® Plus
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Vsebuje
Formulacija

100 g/kg alfa-cipermetrin
insekticidna mreža z dolgotrajnim delovanjem (LN)

Storanet

®

Izdelek

Sredstvo Storanet ® se uporablja kot insekticidna mreža
z dolgotrajnim delovanjem za zaščito posekanih drevesnih
debel (hlodovine) in žaganega lesa pred naletom škodljivih
žuželk oziroma pred izletavanjem škodljivih žuželk v primerih,
ko so hlodi ali skladiščen les že napadeni.
Mreža Storanet ® ima širino 8 m in
dolžino 12,5 m ali širino 10 m in
dolžino 20 m. Pakirana je v plastično
folijo. Na mestu uporabe se folija
odstrani, mreža se odvije in je
takoj uporabna za nameščanje
(prekrivanje skladovnic, hlodov).
Mrežo je treba prijeti na vseh štirih
vogalih, jo položiti na objekt
prekrivanja in povleči vsak njen
vogal v želeno smer. To lahko naredi
ena ali dve osebi. Ko je objekt

Karenca
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 za les iglavcev in listavcev
na prostem ni potrebna.
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prekrit, je treba obtežiti rob mreže pri
tleh s kamenjem, zemljo, primernimi
deli lesa ali z drugimi pripomočki,
ki zavarujejo mrežo pred vetrom.
V primeru manjših skladovnic
krajših hlodov, je dovolj, da se
pritrdi mrežo na obeh koncih kupa.
Za večje kupe s prostornino okrog
20 m3, je poleg roba, potrebno
mrežo obtežiti vsakih pet metrov
z vejami ali drugim primernim
materialom v prečni smeri.

Proizvodi za
posebne namene

Način
uporabe

Storanet®

Predmet
varstva

Površina
uporabljene
mreže

1.
2.
3.

posamezna (posekana) drevesna debla iglavcev in listavcev
manjše skladovnice lesa ali hlodov
večje skladovnice lesa ali hlodov

1.

50 m2 mreže za prekrivanje posameznega hloda

2.
3.
4.

100 m2 mreže za prekrivanje manjše skladovnice
200 m2 mreže za prekrivanje večje skladovnice
200 m2 mreže prekrije do največ 38 m3 lesa ali hlodovine
v skladovnici (100 m2 mreže prekrije največ 19 m3 lesa
ali hlodovine).

Način
uporabe

Način
delovanja

1.
2.
3.

ovijanje posameznih hlodov
prekrivanje skladovnice lesa ali hlodov
prekrivanje skladovnic lesa ali hlodov

 Preventivno z nameščanjem mreže pred letom škodljivih organizmov
oziroma v času, ko je povečano tveganje za njihov nalet, s čimer se prepreči
dostop do hlodovine oziroma skladovnic lesa.
 V primeru, da so škodljivi organizmi v hlodovini že prisotni, mreža
prepreči izletavanje odraslih osebkov in širjenje napada.

Ciljni
organizmi
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 podlubniki (Scolytidae), še posebej lubadarji, vrste osmerozobi smrekov
lubadar (Ips typographus) in šesterozobi smrekov lubadar (Pityogenes chalcographus) ter lestvičarji, še posebej progasti lestvičar (Xyloterus lineatus)
 strženarji (Platypodidae)
 kozlički (Cerambycidae)
 krasniki (Buprestidae)
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Proizvodi za
posebne namene

Storanet®
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Vsebuje
Formulacija

1. mrežo z aktivno snovjo alfa-cipermetrin, 100 mg/m2 (1,57 g/kg oz. 0,157 % w/w)
2. Pheroprax – feromonski dispenzer 43,55 g/kg, oz. 6,31 g/pakiranje
insekticidna mreža z dolgotrajnim delovanjem (LN)

Trinet P
®

Izdelek

Fitofarmacevtsko sredstvo Trinet ® P se uporablja za
zmanjševanje gostote populacije osmerozobega smrekovega
lubadarja (Ips typographus) v gozdovih iglavcev.
Fitofarmacevtsko sredstvo
Trinet ® P je insekticidna mreža
s feromonskim privabilom
(atraktantom), ki se uporablja
za zmanjševanje gostote populacije
osmerozobega smrekovega
lubadarja (Ips typographus)
v gozdovih iglavcev.
Sredstvo je sestavljeno iz
insekticidne mreže Trinet ® P
ter feromonskega dispenzerja
Pheroprax®, ki privabljata ter
zatirata oziroma zmanjšujeta
gostoto populacije in omogočata
monitoring osmerozobega
smrekovega lubadarja v
gozdovih iglavcev.
Posamezno enoto Trinet ® P
sestavljajo:
 trikotna mreža Trinet ®, ki je
impregnirana z aktivno snovjo
alfa-cipermetrin ter ima obliko
piramide, katere ploskev je
enakostranični trikotnik s
stranico okrog 1,20 m; zložena
je v PE vrečo debeline 120 µm;
 teleskopski aluminijasti
okvir, ki se sestavi v obliko

Opozorila

Karenca
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Mreža Trinet ® učinkovito deluje
le v kombinaciji s feromonskim
privabilom Pheroprax® in če
so enote pravilno postavljene.
Upoštevanje razdalj postavitve
je pomembno, ker se samo tako
 karenca za iglavce na
prostem ni potrebna
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piramide, in je ob pravilni
uporabi uporaben do 8 let;
 feromonska ampula Pheroprax®.
Navodilo za sestavljanje
enote Trinet ® P:
Preden se mreži odstrani plastično
folijo, je treba postaviti aluminijast
okvir in ga pritrditi s priloženimi
klini v tla. Na okvir se napelje
in pritrdi (priveže) insekticidno
mrežo. Za boljšo stabilnost se
mrežo s kljukicami pritrdi v tla.
V sredino piramide se obesi
feromonsko ampulo Pheroprax®.
Vrvica za obešanje je priložena
in je dolga okrog 1 m tako, da
se namesti ampulo v višini 1/3
od spodnjega roba mreže.
Razporeditev enot Trinet ® P:
Na 100 dolžinskih metrov se postavi
najmanj tri enote oziroma največ
8 enot Trinet ® P na ha. Enote se
nastavi na vsakih 20 do 30 m.
Enoto Trinet ® P se postavi 8 – 12
m od mesta/roba pričakovanega
napada. To je največkrat rob
gozda ali rob gozdne jase.
zagotovi zadostno učinkovitost
sistema Trinet ® P. Feromon je
uporaben največ eno sezono
oziroma 12 tednov. Ob koncu sezone
je treba enote Trinet ® P odstraniti.

Proizvodi za
posebne namene

Način
uporabe
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Biocidni proizvodi
Fendona® 6 SC
Fourmidor®
Goliath® Gel
Mythic® SC
Mythic® gel
Ratak® Pasta
Storm® BB 4G

Biocidni
proizvodi

153
155
157
159
161
163
165

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
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Vsebuje
Formulacija

60 g/l alfa-cipermetrina
pripravljena vaba v obliki koncentrata za suspenzijo

Fendona 6 SC
®

Izdelek

Fendona® 6 SC je kontaktni insekticid-biocid s širokim spektrom
delovanja proti velikemu številu škodljivcev s področja higiene, v
prostorih, kjer se hranijo zaloge hrane in proti drugim oblikam insektov.

Količina
uporabe

Deluje na: muhe, komarje, molje,
ščurke, mravlje, bolhe, posteljne
stenice in druge insekte.

25 ml izdelka Fendona® 6 SC na
5 l vode/100 m² oziroma dvojna
količina v primeru, da je škodljivcev
veliko in površina zelo umazana.

Aktivna
snov

Fendona® 6 SC je kontaktni insekticid s širokim spektrom delovanja
na številne škodljivce na področju
higiene. Vsebuje 60 g/l alfa-cipermetrina v obliki zelo drobnih, kristalnih delcev. Ti mikroskopski delci
so v primerjavi z običajnimi sredstvi
ključ odlične učinkovitosti izdelka
Fendona® 6 SC, saj zagotavljajo
visoko varnost pri delovanju z majhnimi količinami, ki se uporabljajo
na vseh vrstah površin. Sredstva za
suspenzijo in disperzijo vsebujejo
formulacijo v homogeni distribuciji
in zagotavljajo hitro in popolno mešanje izdelka v raztopino za prše-

nje. S svojo kristalno obliko učinkovite snovi koncentrat za suspenzijo
združuje prednosti boljšega delovanja z ugodnostmi tekočih izdelkov,
ki so preprosti za uporabo. Fendona® 6 SC ima t.i. knock down efekt
oziroma deluje takoj in ima rezidualno delovanje, kar pomeni, da traja
približno več kot 12 tednov. Zato je
izdelek Fendona® 6 SC namenjen
uporabi proti škodljivcem v zasebnih gospodinjstvih ter tudi v javnih
institucijah, kot so bolnice, šole,
gastronomski objekti ter v živilski
slaščičarski industriji, kjer je boj s
škodljivci pogosto velika težava.

Inhibicija živčnih dražljajev

Učinek
delovanja

Trenutno delovanje (t.i. knock
down efekt) in rezidualno
delovanje (do 6 mesecev).

Področje
uporabe

Znotraj hiše in okoli nje ter
v javnih ustanovah.

Prednosti
izdelka

 velika varnost pri delovanju
z majhnimi količinami, ki se
uporabljajo na vseh površinah
 trenutno delovanje in trajno
delovanje več kot 12 tednov
 nima vonja, saj izdelek
temelji na vodi
 ne povzroča madežev in korozije
 preprosto doziranje (integrirana
pomoč pri doziranju) in
uporaba brez nevšečnosti
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Biocidni
proizvodi

Mehanizam
delovanja
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Vsebuje
Formulacija

0,5 g/kg fipronil
gel

Fourmidor
Izdelek

®

Fourmidor® je za neposredno uporabo pripravljena
insekticidna vaba v obliki gela, ki vsebuje 0,5 g/kg (0,05%)
fipronila za nadzor mravelj v notranjosti in okolici domačih in
poslovnih prostorov izključno za poklicno rabo. Fourmidor®
je kot preventivno in kurativno sredstvo učinkovito predvsem

Način
uporabe

Uporaba v prostorih: Izdelek je
v plastenki ali tubi. Pakiranje
Fourmidor ® je oblikovano tako,
da je izdelek mogoče povsem
preprosto nanesti v špranje in
razpoke. Fourmidor ® se na te
predele nanese v majhnih kapljicah. Kapljice je najbolje nanesti
vzdolž poti mravljam v razmiku
30 cm. Kapljico nanesite na
ravno, nevpojno površino, ki je lahko dostopna mravljam. Ne nanašati
na vpojne površine, kot ste zemlja
ali les. Ena kapljica ima premer
približno 3—4 mm in tehta 0,03 g.
Po uporabi tubo skrbno zaprite.
Obdelane površine je treba 1—2
tedna po uporabi preveriti. Če je
bila vaba v obliki gela v celoti zaužita in je še vedno zaznati aktivnost mravelj, naredite drugi nanos.
Zunanja uporaba: Mravljišča so

pogosto pod tlakovanimi potmi,
tlakovci ali stenami, ki koloniji
mravelj nudijo posebno zaščito.
Fourmidor ® je najbolj učinkovit,
če se uporablja vzdolž poti in
stez mravelj. Da bi s Fourmidor ®
dosegli najboljše rezultate, je
pred uporabo priporočljivo odstraniti vire hrane za mravlje (še
posebej sladkorne vire, ostanke
rane itd.) in površino z gelom zavarovati (pred dežjem). Hrana in
ostanki hrane, ki ležijo naokrog,
mravlje delavke, ki iščejo hrano,
odvrnejo od vabe v obliki gela.

Prednosti

 preventivno in kurativno
sredstvo, učinkovito za
zatiranje mravelj in mravljišč
 za nadzor mravelj v notranjosti in
okolici hiš ter poslovnih prostorov
 deluje ob stiku in zaužitju v
zelo majhnih količinah

 mravlje gel skupaj z aktivnimi
snovmi pojedo in ga odnesejo
nazaj v svoja gnezda, da z
njim nahranijo svoj zarod
 mravlje v gnezdu poginejo
v nekaj urah po hranjenju
z nanesenim gelom

Opozorila

Pripravka Fourmidor ® ne smete
uporabljati na površinah, ki jih je mogoče poplaviti in s katerih je gel mogoče odstraniti med običajnim čiščenjem. Ne izpraznite tube v sloj zemlje neposredno pod površjem/tla.
Ne izpraznite v odtoke/povr-

šinske vode/podtalnico.
Kontaminirano embalažo je treba
čim bolje izprazniti in odstraniti enako kot izdelek/proizvod v
skladu s predpisi. Ne poskušajte izprazniti ali ponovno napolniti plastenke oz. tube.
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Ne nanašajte drugih insekticidov
na ali okoli pripravka Fourmidor®
in ne nanašajte gela tam, kjer
ste ga pred kratkim, saj bi s tem
lahko negativno vplivali na
privabljanje mravelj.

Biocidni
proizvodi

proti mravljam iz poddružine Formicinae.
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Vsebuje
Formulacija

0,5 g/kg fipronil
gel

Goliath Gel
®

Izdelek

Goliath ® Gel je biocid — insekticid v gelu za profesionalno
uporabo, namenjen uničevanju ščurkov (BlattelIa germanica
— švab, Periplaneta americana — ameriški ščurek, BlattelIa

Način
uporabe

Za doseganje optimalnih rezultatov
uporabe biocida Goliath ® Gel
(GG) se priporoča: pred vsako intervencijo opraviti ogled prostorov
z namenom ugotovitve obsega
okužbe in določitve kritičnih točk.
Po navadi so kritične točke v
bližini umivalnikov, vodovodnih
napeljav, električnih aparatov
(hladilniki, računalniki), v bližini
odpadkov in v vseh temnih in
vlažnih prostorih. V ta namen
lahko v prostore namestimo
vabe za monitoring. Po ogledu
se na podlagi pridobljenih

podatkov odločimo za primerno
dezinsekcijo. Normalno zadostuje
kapljica, približno 0,03 g biocida GG,
na tekoči meter, na kritičnih točkah
pa dve kapljici.
Rezultati so boljši z aplikacijo več
majhnih kapljic kot z eno veliko
kapljico. Pozorni moramo biti tudi,
da GG ne postavljamo na mesta,
ki so izpostavljena pogostemu
kontaktu z vodo (pranju, škropljenju...), na prašna mesta ali
na mesta, kjer so prisotni
drugi insekticidi. Vse navedeno
zmanjša delovanje biocida GG.

Način
nanašanja

Biocid - insekticid GG nanašamo
s pištolo visoke natančnosti. Z
rahlim pritiskom na sprožilec

dosežemo, da se preko igle na
ciljno mesto izloči kapljica biocida s
premerom 3—4 mm in teže 0,03 g.

Doziranje /
odmerek

Povprečna okužba: ena kapljica
po 0,03 g na tekoči meter za
zatiranje švaba ali rjavega ščurka,
dve kapljici po 0,03 g na tekoči
meter za zatiranje kuhinjskega
ali ameriškega ščurka.

Visoka okužba: dve kapljici po
0,03 g na tekoči meter za zatiranje
švaba ali rjavega ščurka in tri
kapljice po 0,03 g na tekoči meter
za zatiranje kuhinjskega ali
ameriškega ščurka.

Škodljivo za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki. Odstraniti
vsebino/posodo na mestih, ki so
namenejna zbiranju nevarnega
ali specialnega odpada. Preprečiti sproščanje v okolje.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte skladno

z navodili za uporabo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnažujtevode. Naprav
za nanašanje ne čistite ali izplakujte v bližini površinskih voda.
Preprečite onesnaženje preko
drenažnih in odtočnih jarkov na
kmetijskih zemljiščih in cestah.

Opozorila
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Biocidni
proizvodi

orientalis - kuhinjski ščurek, Supella longipalpa - rjavi ščurek).
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Vsebuje
Formulacija

106 g/l klorfenapir
koncentrat za suspenzijo (SC)

Mythic SC
®

Izdelek

Mythic ® SC je insekticid s širokim spektrom delovanja na
številne insekte humane higiene. Še posebej dobro deluje
proti posteljni stenici.

Prednosti

Opozorila

159

Mythic ® SC lahko nanašamo na
ciljano površino na več načinov.
Običajen način je škropljenje ali
pršenje s primerno škropilno
napravo. V čisto posodo nalijemo
polovico priporočene količine
čiste vode, dodamo želeni
odmerek sredstva Mythic ® SC,
premešamo in dopolnimo z
ustrezno količino vode.
Škropilno napravo po daljšem
premoru pretresite. Pri manjšem
pritisku populacije škodljivca
učinkuje že manjši nanos
sredstva na površine, ki jih

 Mythic ® SC je učinkovit proti
vsem vrstam insektov, še posebej
proti posteljnim stenicam,
ščurkom in mravljam

nameravamo tretirati.
Za večji učinek in varno uporabo
uporabimo Mythic ® SC ,ko je
nadloga škodljivca še majhna.
Po uporabi opremo temeljito
očistimo.
Mythic ® SC na javnih mestih
nanesemo v špranje in razpoke,
na madeže in na druge površine,
ki jih obiskujejo ali po katerih
se gibljejo škodljivci.
V gospodinjstvih ga nanesemo
le v špranje, razpoke in na madeže.
Pri žimnicah ga nanesemo le na
mesta pri šivih, gubah in gumbih.

ki so razvili odpornost na piretroide

 zaradi drugačnega načina delovanja,
kot ga imajo insekticidi iz skupine
piretroidov, je učinkovit na insekte,

 primeren za uporabo v
gospodinjstvu, gostinjskih in
turističnih objektih, industrijskih
objektih, živiljskih obratih in
drugih javnih površinah kjer
se pojavljajo škodljivci, ki jih zatira

Sredstva ne nanašamo v prisotnosti ljudi in/ali hišnih živali. Po
uporabi pobrišemo vse ostanke
tekočine. Ljudje lahko ponovno
vstopijo v obdelan prostor takoj,
ko se poškropljene površine
posušijo. Psov vsaj 8 ur ne
spustimo na obdelana območja.
Ne škropite po hrani ali pripomočkih za kuhanje. Ne škropite
v zrak ali na površine, kjer se
pripravlja, obdeluje, streže ali
uživa hrana. Izdelek, razredčen
v vodi, poškropimo neposredno
na tla in obrobne talne letvice.
Nanašanje z uporabo vlažilnika ni
dovoljeno. V prehrambni industriji

se sredstvo lahko uporabi šele,
ko je vsa hrana odstranjena z
območja, pri tem pa je treba
paziti tudi na minimalni varnostni
čas pred ponovno uporabo
obdelanih površin. Z ustreznimi
ukrepi je treba zagotoviti, da na
hrani, strojih in/ ali kuhinjskih
pripomočkih, ki so bili na
območjih in v prostorih, obdelanih s sredstvom, ni ostankov
sredstva. Izogibajte se stiku z
obdelanimi površinami. Pred
vstopom obdelano območje
dobro prezračite. Sredstva ne
uporabljajte v otroških igralnicah, otroških sobah ali vrtcih.
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Biocidni
proizvodi

Način
uporabe
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Vsebuje
Formulacija

0,4% klorfenapir
gel

Mythic gel
®

Izdelek

Mythic ® gel je biocid/insekticid za zatiranje ščurkov v obliki
gela. Mythic ® gel je biocid/insekticid v obliki gela, namenjen
tretiranju nimf in odraslih ščurkov naslednjih vrst: navadni
ščurek (BlattelIa germanica), ameriški ščurek (Periplaneta
americana), kuhinjski ščurek (BlattelIa orientalis) …
Mythic ® gel se lahko uporablja v stanovanjskih prostorih,
vključno s kuhinjo, v prostorih za predelavo in pripravo
hrane, skladiščih prehrambenih izdelkov, restavracijah,
javnih kuhinjah, prodajalnah z živili in drugih prodajalnah ter
skladiščih. Uporablja se tudi v javnih stavbah kot so: hoteli,
bolnišnice, zapori, gledališča, poslovni in industrijski prostori
(tovarne, delavnice, …). Učinkovitost Mythic ® gel-a se poveča,
če se nastavi blizu skrivališč ščurkov. Skrivališča so navadno
temna, topla in vlažna mesta, kot so bližina umivalnikov,
vodovodnih napeljav, električnih aparatov (hladilniki, pečice,
štedilniki, računalniki, . . .). Kritična mesta zadrževanja ščurkov
lahko ugotovimo s pomočjo nastavljenih vab za monitoring.
Pred začetkom uporabe, nanosa, sredstva Mythic ® gel

Način
ponašanja

Mythic ® gel nanašamo s
pomočjo posebnega aplikatorja.
Mythic ® gel nameščamo v
razpoke, za omare in kuhinjske
aparate, police, električne omarice
in vode, pod kopalniško opremo
in na druga mesta kjer smo
ugotovili zadrževanje ščurkov.
Mythic ® gel ne nastavljamo na

mesta, ki jih redno ali pogosto
čistimo ter polivamo z vodo.
Na mestih s Mythic ® gel-om ne
uporabljajte drugih insekticidov
Mythic ® gel odstranite iz
neciljanih površin z vlažno
papirnato brisačo, ki jo odvržete
med gospodinjske odpadke.
Površino temeljito očistite.

Odmerek

Mythic ® gel uporabimo na celi
površini, prostoru, kjer smo opazili ščurke, v naslednji količini:
 navadni ščurek
povprečna okuženost: 1 kapljica/m²
visoka okuženost: 2 kapljici/m²
 ameriški / kuhinjski ščurek
povprečna okuženost: 2 kapljici/m²
visoka okuženost: 3 kapljice/m²

Kapljica sredstva ima velikost
4 do 5 mm in tehta 0,1 g.
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Prve mrtve ščurke opazimo 24 –
48 urah po izvedeni aplikaciji.
Učinkovitost delovanja sredstva
preverimo 2 do 3 dni po aplikaciji.

Biocidni
proizvodi

odstranimo alternativne vire hrane in mesta nanosa očistimo.
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Vsebuje
Formulacija

0,05 g/kg difenakum
pasta

Ratak Pasta
®

Izdelek

Ratak® Pasta je rodenticid za popolno zatiranje miši
in podgan v zgradbah, okolici zgradb in kanalizaciji.
Ratak® Pasta je mehka vaba za
učinkovito zatiranje miši in podgan
v suhih pogojih in kjer žitne vabe
niso učinkovite. Glodalci jo jedo
2x raje kot hrano, ki jo najdejo
okrog svojih skrivališč.
Pri normalnem številu podgan
in miši (do 100 osebkov) na
kmetijo (objekt) postaviti:
 za podgane nastaviti Ratak®
Pasto na 6 mestih po 200 g (v
200 g je 15—16 kosov), vabe
naj bodo ena od druge na

Prednosti

 visokokakovostne vrečke z vabo
za izvajanje doslednega zatiranja
 izvrstna vaba z mamljivim vonjem

Opozorila

Rodenticid Ratak® Pasta je najbolj
prijazno sredstvo do drugih
živali, ki živijo v našem okolju. Ne
glede na to, v primeru, da lahko
pridejo do nastavljenih vab druge
živali, jih je potrebno dati v škatle
ali kako drugače zavarovati.
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razdalji 5 do 10 m, ob steni ali
v kotu. Običajno se podgane
gibajo ob zidovih in kotih.
 za miši nastaviti na vsaj 20 mestih
1—2 kosa, vabe naj bodo ena
od druge na razdalji 1 do 2 m
Podgane imajo rade, da je hrana bolj
zakrita, to velja tudi za postavljene
vabe! Nastavljene vabe pregledati
po treh dneh in jih dopolniti, če so
pojedene ali jih prestaviti na drugo
mesto, če niso bile dotaknjene.
 ni tveganja za razsutje vabe
 hitra in preprosta uporaba

Biocidni
proizvodi

Način
uporabe
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Vsebuje
Formulacija

0,005 % flokumafen
gotova vaba

Storm BB 4G
®

Izdelek

Storm® BB 4G je rodenticid za zatiranje hišne miši (Mus musculus)
in podgan: črne (Rattus rattus) in sive (Rattus norvegicus) v
zaprtih prostorih (skladiščih prehrambnih izdelkov ter podobnih).

Način
uporabe

Vsebuje flokumafen preprečuje nastajanje protrombina v krvi,
kar povzroča notranje in zunanje
krvavenje ter pogin glodalcev.
Pogin je postopen in podoben
naravnemu. Smrtni odmerek se

doseže pri podganah že z enim
obrokom, pri miših pa po nekaj
obrokih. Storm® BB 4G ne povzročajo
nezaupanja pri glodalcih, celo radi jih
jedo, poginejo pa običajno daleč od
mesta hranjenja ali v svojih skrivališčih.

Uporaba

Storm® BB 4G se uporabljajo v
zaprtih prostorih (skladišča hrane,
klavnice, mlini, staje in drugje kjer
blago ni v razsutem stanju) na mestih, kjer se lahko pojavi vlaga.
Za zatiranje črne in sive podgane
(Rattus rattus, Rattus norvegicus)
nastaviti 10—12 blokov, v razdalji od
5—10 metrov, odvisno od gostote

populacije, na skritih mestih in ob
poteh gibanja podgan, predvsem
med skrivališči in mestih, kjer se
podgane hranijo. Dodatno nastaviti nekaj blokov v luknje, kjer
se podgane skrivajo. Za zatiranje
hišne miši (Mus musculus) nastaviti
2—3 bloke na razdalje 2 metra na
skritih mestih ob poteh gibanja miši.

 visoko učinkovit rodenticid
nove generacije zaviralcev
strjevanja krvi v obliki blokov

 škodljivci ga začnejo takoj uživati

 usmrti podgane in miši že po
enkratnem zaužitju primerne
količine pripravka

Opozorila
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 sredstva ni treba pogosto nastavljati, za visoko učinkovitost
je dovolj že majhna količina.
 vlaga ne škoduje sredstvu

 delovanje je opaziti po 4 do 7
dneh, ko je večino pripravka že
zaužitega (popoln uspeh sredstva
lahko pričakujemo po 3 tednih)

 sredstvo ne plesni kar omogoča
njegovo nastavljanje tudi v
težjih pogojih

V skladiščih zrnatega blaga v
vrečah nastaviti Storm ® BB 4G
v zaščitnih škatlah. V skladiščih
prehrambnega blaga v razsutem

stanju NI DOVOLJENA uporaba
Storm ® parafinskih blokov. Storm ®
BB 4G se ne smejo uporabljati na
prostem (polje, okolica skladišč, ipd.!).
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Biocidni
proizvodi

Prednosti
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Programi varstva
Program varstva koruze
Program varstva žit
Program varstva oljne ogrščice
Program varstva vinske trte
Program varstva jablan
Program varstva krompirja

Programi
varstva

168
170
172
174
176
178

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
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Program
varstva koruze

NOVO

fungicidno
tretiranje

Duo System
odporni
hibridi na
cikloksidim

korekcija
(ozkolistni)

korekcija
(širokolistni)

osnovno
tretiranje
plevela
(širokolistni in
ozkolistni)

Akris®

Stomp® Aqua + Frontier® X2 *

168
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* tretiranje do faze kotiledona plevela;
za delovanje je potrebna vlaga v tleh
** Duo System - koruza odporna
na aktivno snov cikloksidim

Retengo® — tretiranje se izvaja najkasneje, ko je še možen
vstop z traktorjem (1m višine koruze)

Focus® Ultra + Dash® HC (Duo System) **
+ Arrat®

Kelvin® OD

Cambio® ali Dash® HC

Programi
varstva

Arrat® + Dash® HC
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Program
varstva žit

zatiranje
škodljivcev

Opu

zatiranje
bolezni

Biathlon® 4D + Dash® HC

zatiranje
širokolistnih
plevelov

Arrat® + Break® Thru S 240

Stomp® Aqua ali
Stomp® Aqua + Arrat® *

jesensko
zatiranje
plevelov

Stomp® Aqua

razvojna faza
žit po BBCH

170
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07

09-13
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21

25

29

30

* kombinacija se uporabi po
vzniku širokolistnih plevelov

Perfekthion®
Fastac® 100 EC

us® 1 ali Priaxor® EC

Priaxor® EC

Programi
varstva

Caramba®

31

32

37

171

39

49
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51

59

61-69

71-92

Program varstva
oljne ogrščice

* pripravek se sme uporabiti na odporni
oljni ogrščici na imazamok

JESENI

Fastac® 100 EC
®

Caramba®

Cleravo® *
+ Dash® HC

Focus® Ultra
+ Dash® HC

RAZVOJNA FAZA
PO BBCH

00
pred
stevijo
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05

10

12
pred
vznikom

14
zgodnji
vznik

18
srednji
“post”

SPOMLADI

Fastac® 100 EC

Caramba®

Cleravo® *
+ Dash® HC

Programi
varstva

Focus® Ultra
+ Dash® HC

32

51

55-57
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61

Katalog proizvodov za varstvo rastlin

63

65

69

89

Program varstva
vinske trte
razvojna faza
po BBCH

odganjanje

rast mladik

začetek cvetenja

cvetenje

ES 09

ES 11-19

ES 57-61

ES 68-69

Polyram®

Polyram®

Cabrio® Top

Orvego®

Kumulus® DF

Vivando®

črna
pegavost

rdeči listni ožig

peronospora

oididj

Kumulus® DF

Kumulus® DF

botritis

izboljšanje
pokrovnosti in
zmanjševanje
zanašanja FFS
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Break® Thru S 240

* zgodnji pogoji za pojav botritisa
(preventivno tretiranje)

do največ
21 dni pred
trgatvijo
konec cvetenja

debeljenje jagod

zapiranje grozdov

mehčanje jagod

zorenje

ES 71-73

ES 75-77

ES 79

ES 81

ES 85

Forum® Star
ali
Acrobat®
MZ WG

Orvego®

Forum® Star
ali
Acrobat®
MZ WG

Cabrio® Top

Polyram®

Collis®
ali
Sercadis®

Vivando®

Collis®
ali
Sercadis®

Kumulus® DF

Kumulus® DF

NOVO

NOVO

Programi
varstva

Mythos®
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Program
varstva krompirja

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Izboljšanje pokrovnosti in
zmanjševanje zanašanja FFS
Stomp® Aqua
2,9 l/ha
Zatiranje širokolistnega plevela Uporaba: max.1x pred
vznikom. Karenca: 3

Basagran® 480,
Uporaba: split
aplikacija
2 x 0,75 - 1 l/ha,
Karenca: 42 dni.

Focus® Ultra (plev
ha (trajni pleveli 10
max. 1x, split ap
Karenca

Zatiranje eno- in večletnega
ozkolistnega plevela

ES 001- 009
Pred vznikom

1
2

178

ES 100-136
Po vzniku, do višine
krompirja 10 cm

ne mešati s FFS in gnojili,
uporabljati sočasno z ukrepi varstva,

Katalog proizvodov za varstvo rastlin

ES 201-209
Razraščanje

Acrobat® MZ WG 2,0 kg/ha Uporaba: 2x.
Karenca: 7 dni.
Orvego® 0,8 l/ha. Uporaba: 3x. Karenca: 7 dni.
Break Thru® S 240, 0,25 l/ha (v primeru dodajanj foliarnih gnojil škropilni brozgi,
odmerek Break Thru® S 240 zmanjšamo na 0,1 l/ha) Karenca: 4

ES 301-308
Sklenitev vrst

3
4

ES 309-409
Vrste sklenjene,
rast gomoljev

ES 65
Cvetenje

ES 79
Dozorevanje

Karenca zagotovljena s časom uporabe,
Upošteva se karenca sredstva, kateremu je bil dodan Break Thru® S 240.
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Programi
varstva

veli do 3 liste) 3-5 l/
0-15 cm). Uporaba:
plikacija max. 2x.
a: 77 dni
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Bolezni rastlin,
pleveli, škodljivi
organizmi

Biljne bolesti,
pleveli, štetnici

182 Bolezni rastlin
— Sadje
182
— Vinska trta
184
— Vrtnarske kulture
186
— Poljedeljske kulture
192
194 Pleveli
200 Škodljivi organizmi
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Bolezni rastlin
Sadje

breskova kodravost
(Taphrina deformans)

breskova kodravost
(Taphrina deformans)

cvetna monilija
(Monilinia laxa)

182

cvetna monilija
(Monilinia laxa)

cvetna monilija
(Monilinia laxa)

češnjeva listna pegavost
(Blumeriella jaapii)

črna listna pegavost
(Stemphylium vesicarium)
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Sadje

črna listna pegavost in hrastavost
plodov (Venturia pirina)

črna listna pegavost jablan
(Alternaria mali, Alternaria alternata)

gniloba vskladiščenega sadja
(Rhizopus sp.)

183

jablanov škrlup
(Venturia inaequalis)

jablanov škrlup
(Venturia inaequalis)

jablanova pepelovka
(Podosphaera leucotricha)

listna luknjičavost koščičarjev
(Stigmina carpophila)
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Bolezni rastlin
Sadje

pegavost jabolk
(Glomerella cingulata)

plodova gniloba
(Monilinia sp.)

rjava hruševa pegavost
(Stemphylium vesicarium)

sušenje cvetov in vejic in
črna gniloba sadja (Monilinia sp.)

antraknoza
(Elsinoe ampelina)

črna grozdna gniloba
(Guignardia bidwelli)

črna pegavost vinske trte
(Phomopsis viticola)

pepelasta plesen vinske trte
(Uncinula necator)

Vinska
trta
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Bolezni rastlin
Vinska
trta

185

pepelasta plesen vinske trte
(Uncinula necator)

pepelasta plesen vinske trte
(Uncinula necator)

pepelasta plesen vinske trte
(Uncinula necator)

pepelasta plesen vinske trte
(Uncinula necator)

peronospore vinske trte
(Plasmopara viticola)

peronospore vinske trte
(Plasmopara viticola)

rdeči listni ožig
(Pseudopezicula tracheiphila)

siva grozdna plesen
(Botrytis cinerea)
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Bolezni rastlin
Vrtnarske
kulture

186

bela gniloba
(Sclerotinia sclerotiorum)

bela gniloba
(Sclerotinia sclerotiorum)

bela gniloba
(Sclerotinia sclerotiorum)

bela gniloba čebule
(Sclerotinia cepivorum)

bela gniloba čebulnic
(Sclerotinia cepivorum)

bela trohnoba
(Sclerotinia sclerotiorum)

bela trohnoba
(Sclerotinia sclerotiorum)

bela trohnoba
(Sclerotinia sclerotiorum)
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Bolezni rastlin
Vrtnarske
kulture
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bela trohnoba čebulnic
(Sclerotinia cepivorum)

bela rja krizantem
(Puccinia horiana)

čebulna plesen
(Peronospora destructor)

čebulna plesen
(Peronospora destructor)

črna listna pegavost
(Alternaria solani)

črna kumarna plesen
(Alternaria cucumerina)

črne listna pegavost kapusnic (Alternaria
brassicae, Alternaria brassicicola)

črne listna pegavost kapusnic (Alternaria
brassicae, Alternaria brassicicola)
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Bolezni rastlin
Vrtnarske
kulture

črna listna pegavost paradižnika
(Alternaria solani)

črna listna pegavost vrtnic
(Diplocarpon rosae)

črna pegavost
(Alternaria cucumerina)
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grahova pegavost
(Ascochyta pisi)

grahova pepelovka
(Erysiphe pisi)

korenjev listni ožig
(Alternaria dauci)

korenjev listni ožig
(Alternaria dauci)
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Vrtnarske
kulture
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listni ožig
(Peronospora sp.)

listna pegavost sladkorne repice
(Cercospora beticola)

paradižnikova plesen
(Phytophthora infestans)

paradižnikova plesen
(Phytophthora infestans)

pepelasta plesen bučk
(Sphaerotheca fuliginea)

pepelasta plesen bučk
(Sphaerotheca fuliginea)

pepelovka
(Erysiphe cichoracearum)

pepelovka
(Erysiphe heraclei)
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Vrtnarske
kulture
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pepelovka paprike
(Leveillula taurica)

pepelovka paprike
(Leveillula taurica)

pepelovka paprike
(Leveillula taurica)

pepelovka paprike
(Leveillula taurica)

siva plesen
(Botrytis cinerea)

siva plesen
(Botrytis cinerea)

siva listna pegavost
(Mycospherella sp.)

siva listna pegavost jagod
(Mycosphaerella fragariae)

Katalog proizvodov za varstvo rastlin

Bolezni rastlin
Vrtnarske
kulture
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siva plesen
(Botrytis cinerea)

siva plesen
(Botrytis cinerea)

siva plesen
(Botrytis cenerea)

siva plesen
(Botrytis cenerea)

siva plesen
(Botrytis cinerea)

siva plesen
(Botrytis cinerea)

siva plesen
(Botrytis cenerea)

siva plesen
(Botrytis cinerea)
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Bolezni rastlin
Vrtnarske
kulture

siva plesen čebulnih listov
(Botrytis squamosa)

siva pegavost paradižnika
(Septoria lycopersici)

trohnoba
(Rhizoctonia sp.)

žametna pegavost paradižnika
(Fulvia fulva)

bela gniloba
(Sclerotinia sclerotiorum)

bela trohnoba
(Sclerotinia sclerotiorum)

bela trohnoba oljne repice
(Phoma lingam)

črna listna pegavost oljne repice (Alternaria
brassicae, Alternaria brassicicola)

Poljedeljske
kulture
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pegavost listja in klasja
(Septoria tritici)

pegavost listja in klasja
(Septoria tritici)

pegavost listja in klasa
(Septoria tritici)

rumena rja
(Puccinia striiformis)

rumena rja
(Puccinia striiformis)

rumena rja
(Puccinia striiformis)

trohnoba stebla oljne repice
(Phoma lingam)

žitna pepelovka
(Erisiphe graminis)
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Pleveli

baržunasti oslez, pasje zelišče
(Abutilon theophrasti & Solanum nigrum)

bela metlika
(Chenopodium album)

bršljanasto listni jetičnik
(Veronica hederifolia)

dihondra
(Dichondra repens)

divji mak
(Papaver rhoeas)
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divji oves
(Avena sp.)
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divji sirek
(Sorghum halepense)

detelja
(Melilotus sp.)

drobnocvetna kravsa
(Vaccaria pyramidata)

grašica
(Vicia narborensis)

izrodna metlika
(Chenopodium hybridum)

kamilica
(Matricaria sp.)

krvavo rdeča srakonja
(Digitaria sanguinalis)

lakota
(Galium sp.)
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Pleveli

latasti luščenec
(Neslia sp.)

modri ploščec
(Centaurea depressa)

mrtva kopriva
(Lamium amplexicaule)

navadna grašica
(Vicia sativa)

navadna kostreba
(Echinochloa crus-galli)

navadna krišina
(Parietaria officinalis)

navadna rosnica
(Fumaria officinalis)
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navadna zvezdica
(Stellaria media)

navadna zvezdica
(Stellaria media)

navadni grint
(Senecio vulgaris)

navadni kristavec
(Datura stramonium)

navadni plešec
(Capsella bursa-pastoris)

navadni tolščak ali portulak
(Portulaca oleracea)

navadni ščir, navadni tolščak
(Amaranthus albus & Portulaca oleracea)

njivska gorjušica
(Sinapsis arvensis)
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Pleveli
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njivska gorjušica
(Sinapis arvensis)

njivski osat
(Cirsium arvense)

njivski slak
(Convolvulus arvensis)

omotna ljuljka
(Lolium temulentum)

pasja kamilica
(Anthemis sp.)

pegasti badelj
(Silybum marianum)

pelinolistna ambrozija, žvrklja
(Ambrosia artemisifolia)

plezajoča lakota
(Gallium sp.)
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Pleveli

razrasli pojalnik (Orobanche
ramosa, Orobanche cumana)

silina
(Isatis tinctoria)

sineška roža
(Hibiscus trionum)

srhkodlakavi ščir
(Amaranthus retroflexus)

žarkasta dvoglavka
(Bifora radians)
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tigrov orešček
(Cyperus rotundus)

Škodljivi organizmi
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ameriška bela vešča
(Hyphantria cunea)

breskova muha
(Ceratitis capitata)

breskova muha
(Ceratitis capitata)

breskova muha
(Ceratitis capitata)

citrusov kapar
(Pseudococcus citri)

češnjeva muha
(Rhagoletis cerasi)

črna fižolova uš
(Aphis fabae)

črna fižolova uš
(Aphis fabae)
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drobna plenilska pršica
(Tetranychus sp.)

glogova belinka
(Aporia crataegi)

gobar
(Lymantria dispar)

hrošč kozorog
(Cerambix scopoli)

hrošč pokalica, ličinke
(por. Elateridae)

jablanov cvetožer
(Anthonomus pomorum)

jabolčni molj
(Hyponomeuta malinellus)

jabolčni zavijač
(Cydia pomonella)
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Škodljivi organizmi

jabolčni zavijač
(Cydia pomonella)
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jabolčni zavijač
(Cydia pomonella)

jabučna krvava uš
(Eriosoma lanigerum)

južna plodovrtka
(Heliothis armigera)

kalifornijska ščitasta uš
(Quadraspidiotus perniciosus)

kapar
(Chrysomphalus dictyospermi)

kapusov belin
(Pieris brassicae)
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koloradski hrošč
(Leptinotarsa decemlineata)

koloradski hrošč, ličinke
(Leptinotarsa decemlineata)

križasti grozdni sukač
(Lobesia botrana)

lešnikar
(Curculio nucum)

listni rilčkar
(Phyllobius spp.)

listne uši
(Aphis gossypii)

listne uši
(por. Aphididae)

metulj glagolke
(Autographa gamma)
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mokarji
(Tenebrio molitor)

navadni gobar
(Lymantria dispar)

navadni gobar, jajčno leglo
(Lymantria dispar)

navadni poljski majski hrošč
(Melolontha melolontha)

navadni poljski majski hrošč, larva
(Melolontha melolontha)

pasasti sadni lupinar
(Pandemis heparna)

pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)

pesni rilčkar
(Bothynoderes punctiventris)
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Škodljivi organizmi
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plenilska pršica
(Tetranychus urticae)

plenilska pršica
(Tetranychus urticae)

plenilska pršica
(Tetranychus urticae)

prstaničar
(Malacosoma neustria)

prsteničar, jajca
(Malacosoma neustria)

rdeča sadna pršica
(Panonychus ulmi)

rdeča sadna pršica
(Panonychus ulmi)

rdeča sadna pršica
(Panonychus ulmi)
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rdeča uš stročnice
(Aphis craccivora)

rdeči pajek agrumov
(Panonychus citri)

rdeči žitni strgač
(Oulema melanopus)

repičar
(Meligethes aeneus)

repični bolhač
(Psylliodes chryssocephala)

repični kljunotaj
(Ceutorhynchus napi)

sadni listni duplinar
(Cemiostoma scitella)

semenarji
(por. Bruchidae)
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siva breskova uš
(Myzus persicae)

sovka
(Heliothis sp.)

ščitasta uš
(nadpor. Coccoidea)

ščitasta uš
(nadpor. Coccoidea)

ščitasta uš
(nadpor. Coccoidea)

talne sovke
(Agrotis sp.)

talne sovke
(Agrotis sp.)

veliki nočni pavlinček
(Saturnia pyri)
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Škodljivi organizmi

vrbov zavrtač
(Cossus cossus)

zelenjadna zavrtalka
(Liriomyza trifolii)

zlata minica
(Cetonia aurata)

zlatoritka
(Euproctis chrysorrhoea)

žitna stenica
(Eurygaster maura)
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Piktogrami
za označevanje
preparatov
Piktogrami so simboli, ki izražajo sporočila brez pisanih besed.
Piktogrami poudarijo varnostne
ukrepe, ki so specifični za vsak

preparat. V nadaljevanju je nekaj
primerov označevanja izdelkov
in naših priporočil za ravnanje
s sredstvi za varstvo rastlin.

Pri pretakanju
pesticidov obvezno
nosite zaščito
za oči in obraz,
zaščitne rokavice
in zaprta oblačila.

Pri nanosu
nositezaščito
za usta in nos,
zaščitne rokavice
in zaprta oblačila.

Hranite
zaklenjeno
in izven
dosega otrok.
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Pri vetrovnem
in deževnem
vremenu ne
uporabljajte
sredstev za
varstvo rastlin.

Po uporabi
se dobro
umijte.

Sredstva za
varstvo rastlin
so nevarna in
škodljiva za
domače živali.

Med uporabo
pesticidov ne
jejte, pijte in
ne kadite.

Sredstva za
varstvo rastlin
so nevarna in
škodljiva za ribe.
Preprečite
onesnaženje
podzemnih
voda, vodnjakov,
potokov, rek,
jezer im morij
pred škodljivim
delovanjem
na rastlinski in
živalski svet.
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POSTAVLJENI SO NOVI STANDARDI:
PREPROSTA UPORABA EMBALAŽE
IN BOLJŠA ZAŠČITA ZA VAS.

BASF Eco pakiranje
Zakaj smo
razvili eco
pack?

Potrebujete prave rešitve za vsakodnevno delo. Med drugim je to
embalaža, ki je zelo pomembna, ko
gre za izdelke za varstvo rastlin.
Eden od glavnih ciljev, za katere si
BASF prizadeva, je pomagati kmetovalcem pri učinkovitejši in varnejši
uporabi izdelkov za varstvo rastlin.
Ko smo začeli z razvojem Eco

Pack-a, smo se posvetovali s kmetovalci. Njihove izkušnje in predlogi,
ki smo jih od njih pridobili med
vseobsegajočo raziskovalno kampanjo, so nas pripeljali do konkretnih izboljšav. Rezultat te analize ter
dolga leta BASF-ovih izkušenj so
nas vodili k oblikovanju embalaže,
ki je lahka in preprosta za uporabo.
Nova Eco embalaža ima osrednjo
odprtino na vrhu, pokrov z navojem
in je brez tesnilne folije. Odprtina na
plastenki je oblikovana tako, da pri
izlivanju tekočine zmanjšuje škropljenje, kapljanje in polivanje ob
straneh, pri praznjenju celotne vsebine plastenke pa v njej ne ostane
niti najmanjša količina pesticidov. S
to novo Eco embalažo je bistveno
zmanjšano tveganje stika s tekočino, ki je v plastenki. Tako
si kmetovalec prihrani tudi
do 25% svojega delovnega časa, ki ga sicer
porabi za odpiranje in
praznjenje kanistra.

Poleg tega je pomembno poudariti,
da smo navsezadnje
dobili novo embalažo,
ki je čvrsta, varuje
naravne vire in okolje,
bistveno zmanjšuje
emisije plinov in vpliv
učinka toplotne grede.

Naša nova Eco embalaža omogoča
hitro in učinkovito
delo. Je preprosta
za uporabo in varuje
Vas in Vaše okolje.
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PODROBNA RAZLAGA
PREDNOSTI
EKO EMBALAŽE

Inovativne rešitve
Odprtina
na sredini

Reliefni
logo

Poseben
pokrov

Lahek
izdelek

Fleksibilni
ročaj

Reliefna
površina za
držanje
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Za razliko od klasične embalaže, ki
se uporablja za sredstva za varstvo
rastlin, ima naša nova eco embalaža
odprtino za vlivanje, ki je na sredini. To
je glavno izboljšanje, ker se embalaža v
celoti sprazni, pri tem pa se izognemo
škropljenju, polivanju in kapljanju ob
straneh, s čimer ste v celoti varni
pred izpostavljanjem strupenim
snovem. Hkrati prihranite tudi čas.
Zelo pomembno je, da se kakovosten
BASF izdelek prepozna na prvi pogled.
S tem se zavarujete pred ponaredki.

Naš novi pokrov ima integrirane
navoje, zaradi česar ni potrebna
folija. To je za vas varneje,
ker se bistveno zmanjša
tveganje stika s vsebino.

Izdelek, ki je hkrati robusten in lahek,
ni nedosegljiv. Z novo Eco embalažo
dobite oboje, kar v vsakem pogledu
postavlja višji standard: lahek, je
veliko preprostejši za skladiščenje in
lažje stiskanje, ko je prazen, zaradi
boljšega izkoristka prostora.

Vsak ročaj, ki ga vsak dan držite
v roki, mora biti tisti pravi. To
ergonomsko oblikovano, fleksibilno
ročko lahko obračate v vse smeri.
Omogoča vam varno držanje
embalaže in s tem lažjo uporabo.

Ta spodnji del embalaže ima
izbokline, ki zagotavljajo varno
držanje. Tako se vsebina
lažje izliva in odmeri.
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Tehnična podpora
Momčilo
Dimitrijević

Country head,
APE/O, Area West

Tel: +381 11 309 34 07
E-mail: momcilo.dimitrijevic@basf.com
Marijan
Tomšić

Sales Manager

Tel: +385 1 600 00 43
Mob.: +385 99 600 00 43
E-mail: mario.tomsic@basf.com

Nikola
Ettinger

Tehnical manager

Tel: +385 1 600 00 21
Faks: +385 1 600 00 90
E-mail: nikola.ettinger@basf.com
Damjan
Finšgar

Sales representative
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana, Slovenija

Mob.: +386 41 640 246
E-mail: damjan.finsgar@basf.com
Branko
Zupančič

Sales representative
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana, Slovenija

Tel: +386 1 589 75 17
Mob.: +386 30 634 266
E-mail: branko.zupancic@basf.com
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Klementina
Homšak

Customer service
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana, Slovenija

Tel: +386 1 589 75 12
E-mail: klementina.homsak@basf.com
Jasna
Horvat

Registration manager

Tel: +385 1 600 00 26
Mob.: +385 99 600 00 26
E-mail: jasna.horvat@basf.com
Matea
Bašić

Marketing communication

Tel: +385 1 600 00 27
Faks: +385 1 600 00 90
E-mail: matea.basic@basf.com

Za vsa vprašanja in
nasvete se brez zadržkov
obrnite na nas.
Tukaj smo za Vas!
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HITRO IN
PREPROSTO

Vse, kar ste hoteli
vedeti o varstvu rastlin
na enem mestu

www.agro.basf.si
222

Katalog proizvodov za varstvo rastlin

Sercadis®
Fleksibilen, prilagojen
Vašim potrebam.

V BASF-u so na prvem mestu vaše potrebe varstva rastlin. Vedno
večje zahteve po količini in kvaliteti hrane in vedno večjimi ovirami
zaradi podnebnih sprememb, narekujejo potrebo po premišljenem
varstvu rastlin. Pri tem je potrebno upoštevati omejitve zaradi varstva
okolja in trajnostno naravnanost. Vse to pa je povezano s stroški,
ki jih je potrebno gospodarno obvladovati.

Sercadis®. Fleksibilen fungicid.
Fitofarmacevtsko
varno.
223sredstvo
Katalog uporabljajte
proizvodov za varstvo
rastlinPred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.
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