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Pri nanosu herbicidov količino vode prilagajamo zeleni gmoti plevelov, vrsti plevelov 
in tipu herbicida. Običajno nanesemo herbicide, ko so pleveli majhni (klični listi do nekaj 
pravih listov). Pri takšni uporabi nanos naredimo z 200-300 l vode/ha. To je dovolj tudi 
za nanos talnih herbicidov pred vznikom plevelov. Če so tla slabo pripravljena in delno 
izsušena, lahko uporabimo 400-500 L vode/ha.
 
Majhne količine vode (200-300 L/ha) uporabimo, ko škropimo ozkolistne plevele v višjih 
razvojnih stadijih. Količino vode povečamo (300-500 L/ha) tudi, ko škropimo plevele z 
večjo listno maso (trajni nasadi, strnišča…) ter pri uporabi kontaktno delujočih herbicidov
za širokolistne plevele v višjih razvojnih stadijih. 

V vrtnarstvu lahko insekticide in fungicide nanašamo pri enaki količini vode.
Poraba vode se giblje v razponu od 150 do 500 L/ha. Med osnovnimi kulturami so 
glede porabe vode manjše razlike, ki jih je v profesionalni pridelavi potrebno poznati. 
Manjše porabe vode in dodatek močila so smiselne pri vseh rastlinah, kjer
imamo težave z oprijemanjem škropilne brozge (čebula, česen, mak, zelje…). 

Pri gojenju na prostem je za večino vrtnin optimalna poraba vode med 200 in
250 Lha. Težave so pri odmerjanju in podajanju porabe za vrtnine, gojene v rastlinjakih 
in plastenjakih. Pri papriki, jajčevcih, solati, zelju in podobnih, se ravnamo kot na
njivah, s preračunavanjem na kvadratne metre. 

Pri kumaricah, bučkah, paradižniku, fižolu in drugih gojenih vrtninah na opori 
(mreže, vrvice, ipd), je potrebno upoštevati tudi rodni volumen ali višino zelene stene. 
Standardna normalna poraba vode znaša 200-250 l na višinski meter zelene stene ali 
1500 l na 10.000 m³ zelene stene.

Povzeto po Gradivu za usposabljanje prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlin Ljubljana, 2009.

Pri uporabi je nevedeno število tretiranj v rastni dobi.

Nekaj splošnih smernic 
k varstvu vrtnin 

Okvirni programi varstva:  

 - Krompir 8 — 9

Butisan® S - NOVA rešitev varstva vrtnin pred pleveli        4

Signum® - NOVA dimenzija varstva vrtnin 5 — 7

 - Kapusnice  10 — 11

 - Čebula 12 — 13

 - Paprika 24 — 25

 - Solata  14 — 15

Break® Thru  26

 - Fižol 16 — 17

Stomp® Aqua - NOVA rešitev varstva vrtnin pred pleveli  26

 - Korenje 18 — 19

Basagran® 480  27

 - Kumare 20 — 21

 - Paradižnik 22 — 23

   Vsebina

Focus® Ultra-Pack (Focus® Ultra + Dash® HC) 27

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. 
Pred vsako uporabo preberite etiketo in informacije o proizvodu.

® - zaščiteno ime podjetja BASF We create chemistry



54

Butisan® S Signum®

drevesnicah: 
okrasnih grmovnic 
in dreves

vegetativnega mirovanja (BBCH 00) oziroma
februarja ali marca

2,0 L/ha (20 ml/100 m2)

kolerabici od suhega semena do pred vznikom (BBCH 01-08) 1,5 L/ha (15 ml/100 m2)

listnem ohrovtu

od fenološke faze suhega semena do pred vznikom 
(BBCH 01-08) ali v fenološki fazi od razvitega šestega 
do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 6-8 
dni po sajenju

1,5 L/ha (15 ml/100 m2)

brokoliju
od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 
16-18) oziroma 6-8 dni po sajenju

1,0 L/ha (10 ml/100 m2)

kitajskem kapusu
od razvitega šestega do osmega pravega lista (BBCH 
16-18) oziroma 6-8 dni po sajenju

1,5 L/ha (15 ml/100 m2)

cvetači     

od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 01-08); 
od razvitega šestega do osmega pravega lista
(BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju

1,5 L/ha
(15 ml/100 m2)
1,0 - 1,5 L/ha
(10-15 ml/100 m2)

odmerek je odvisen
od tipa tal

brstičnem ohrovtu
od razvitega šestega do osmega pravega lista
(BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju

1,0 - 1,5 L/ha
(10-15 ml/100 m2)

odmerek je odvisen
od tipa tal

poru
5-21 dni po sajenju, po ponovnem začetku rasti,
ko so luknje za sajenje zatesnjene (do BBCH 16)

1,5 - 2,0 L/ha
(15-20 ml/100 m2)

odmerek je odvisen
od tipa tal

ozimni in jari oljni 
ogrščici

od fenološke faze suhega semena do faze,
ko hipokotil s kličnimi listi raste proti površini
zemlje (BBCH 01-08); ali v fenološki fazi od 
razvitega prvega do tretjega pravega lista
(BBCH 11-13)

2,0 L/ha
(20 ml/100 m2)

tretira v deljenem 
(split) odmerku,
npr. 1,4 L/ha 
se tretira pred 
vznikom, v odmerku 
0,6 L/ha pa nato
po vzniku posevka

glavnatem zelju in 
glavnatem ohrovtu

v fenološki fazi od začetka nabrekanja semena do 
faze pred vznikom (BBCH 01-08); ali v fenološki 
fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista 
(BBCH 16-18) oziroma 6-8 dni po sajenju

1,5 L/ha
(15 ml/100 m2)

Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. Sredstvo Butisan® S in drugi 
herbicidi na osnovi aktivne snovi metazaklor se v odmerku 1 kg aktivne snovi na ha smejo uporabljati na istem zemljišču samo vsako 
tretje leto.

Zaradi možnosti pojava ostankov aktivne snovi metazaklor v sledečih gojenih rastlinah se po tretiranju s sredstvom Butisan® S 6 mesecev 
ne sme na isto površino sejati oziroma saditi listnatih vrtnin in brstičnega ohrovta. Ostale gojene rastline se lahko sadi oziroma seje čez 6 
mesecev po tretiranju s sredstvom Butisanom® S, pri čemer se priporoča predhodna globoka obdelava tal (do globine 15 cm).

Signum® je fungicid z najširšo dovoljeno 
uporabo v različnih kulturah. 

Signum® omogoča učinkovito zatiranje 
poglavitnih bolezni, kot so: listne pegavosti 
(Alternaria spp.), obročkaste listne pegavosti 
(Mycosphaerella brassicicola), črne pega-
vosti (Colletotrichum spp.), bele
gnilobe (Sclerotinia spp.), sive plesni 
(Botrytis spp.), pepelovke (Podosphaera 
spp., Erysiphe spp.) in rje, vključno s 
trdovratnimi in do sedaj težko obvladljivi-
mi, kot npr. črno pegavost jagod, obroč-
kasto listno pegavost kapusnic, fižolovo 
vdrto pegavost,
malinovo sušico in druge.
Signum® predstavlja:
■ Izrazito zmanjšanje vpliva stresnih dejav-

Sredstvo Butisan® S se uporablja na prostem za zatiranje

širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela v:
nikov okolja na višino in kakovost pridelka 
(suša, moča, ekstremne temperature, 
mehanske poškodbe).
■ Močan dvig fotosintetske aktivnosti 
rastlin (izrazito zelene rastline, višja stopnja 
asimilacije, učinkovitejša izraba hranil).
■ Spodbujanje samoobrambnih sposobnosti 
rastlin (aktiviranje mehanizmov inducirane 
rezistence z učinkovitim zgodnjim omeje-
vanjem okužb).
■ Podaljševanje časa optimalne zrelosti 
pridelkov (upočasnitev staranja rastlin).
■ Daljšanje rastne dobe rastlin (višji skupni 
izplen pridelka).
■ Izboljšana skladiščna in transportna 
trpežnost plodov (večja čvrstost pokožice, 
zmanjšanje pojava skladiščnih bolezni).

Pričakujte več.

NOVA dimenzija
varstva vrtnin

NOVA rešitev varstva
vrtnin pred pleveli

Uporaba Uporaba proti
Manjša 
uporaba

Odmerek
Št. 

tretiranj

brokoli
(Brassica oleracea convar.
botrytis var. cymosa) 

črne listne pegavosti (Alternaria spp.) 

1 kg/ha 3obročkasta listna pegavost (Mycosphaerella 
brassicicola) 

brstični ohrovt
(Brassica oleracea L. var. 
gemmifera DC./ZENK) 

bela rja križnic (Albugo canidida) 

1 kg/ha 3obročkasta listna pegavost (Mycosphaerella 
brassicicola)

cvetača
(Brassica oleracea L. var.
botrytis subvar. cultiflora DC.)

črne listne pegavosti (Alternaria spp.) 
1 kg/ha 3

obročkasta listna pegavost (Mycosphaerella brassicicola)

čebula (Allium cepa L.) 

čebulna črnoba
(Cladosporium allii-cepae (RANOJEVIĆ) M.B.ELLIS) 

DA 1,5 kg/ha 2
siva plesen čebulnih listov
(Botryotinia squamosa VIENNOT-BOURGIN)

česen (Allium sativum L.) 

čebulna črnoba
(Cladosporium allii-cepae (RANOJEVIĆ) M.B.ELLIS) 

DA 1,5 kg/ha 2
siva plesen čebulnih listov
(Botryotinia squamosa VIENNOT-BOURGIN)
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Uporaba Uporaba proti
Manjša 
uporaba

Odmerek
Št. 

tretiranj

črna redkev 
Raphanus sativus L. var. niger 
(MILL.) PERS.)

drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi)

DA 1,5 kg/ha 2redkvina pegavost
(Alternaria raphani Groves & Skolko)

črni koren 
(Scorzonera hispanica L.) 

bele gnilobe (Sclerotinia spp.)

DA

1 kg/ha

2
črne listne pegavosti (Alternaria spp.)

0,75 kg/hatobakova pepelasta plesen 
(ErysiphecichoracearumDC. ex MERAT) 1 kg/ha

glavnato zelje
(Brassica oleracea L. convar. 
capitata (L.) Alef. var. alba DC.)  

bela rja križnic (Albugo canidida) 

1 kg/ha 3črne listne pegavosti (Alternaria spp.) 

obročkasta listna pegavost (Mycosphaerella brassicicola)

jagoda (Fragaria L.) 

črna pegavost (Colletotrichum acutatum)

1,8 kg/ha 2
jagodna pepelovka
(Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu) 

črna pegavost (Colletotrichum acutatum)

kitajski kapus
(Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.) 

bela rja križnic (Albugo canidida) 

DA 1 kg/ha 3

črna listna pegavost kapusnic
(Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO)

črnoba kapusnic
(Alternaria brassicicola (Schweinitz) Wiltshire) 

obročkasta listna pegavost
(Mycosphaerella brassicicola) 

kolerabica
(Brassica oleracea L. var. 
gongylodes L.) 

bela rja križnic (Albugo canidida)

DA 1 kg/ha 2črne listne pegavosti (Alternaria spp.)

obročkasta listna pegavost
(Mycosphaerella brassicicola) 

korenje
(Daucus L.) 

bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY)

0,75 kg/ha 2
korenjev listni ožig
(Alternaria dauci (KUEHN) GROVES & SKOLKO) 

pepelovka kobulnic
(Erysiphe heraclei DC. ex ST.-AMAN)

krmni grah
(Pisum sativum)  

grahova pegavost (Ascochyta pisi) 1 kg/ha 2

listni ohrovt
(Brassica oleracea var. viridis)

bela rja križnic (Albugo canidida)

DA 1 kg/ha 3

črna listna pegavost kapusnic
(Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO)

črnoba kapusnic
(Alternaria brassicicola (Schweinitz) Wiltshire)

obročkasta listna pegavost
(Mycosphaerella brassicicola) 

navadni fižol
(Phaseolus vulgaris L.)

fižolova rja (Uromyces appendiculatus) 
1 kg/ha 2

sive plesni (Botrytis MICHELI)

Uporaba Uporaba proti
Manjša 
uporaba

Odmerek
Št. 

tretiranj

navadni glog
(Crataegus oxyacantha)

antraknoze (Colletotrichum CORDA) DA 1 kg/ha 2

navadni grah
(Pisum sativum L.)

grahova pegavost (Ascochyta pisi) 1 kg/ha 2

navadni hren (Armoracia 
lapathifolia GILIB. ex USTERI)

črne listne pegavosti (Alternaria spp.) DA 0,75 kg/ha 2

navadni motovilec
(Valerianella locusta (L.) 
LATERRADE em. BETCKE)

črne listne pegavosti (Alternaria spp.) DA 1,5 kg/ha 1

navadni špargelj
(Asparagus officinalis L.)

sive plesni (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) 
WHETZEL) 

DA 1,5 kg/ha 2

ohrovt, glavnati
(Brassica oleracea convar. 
capitata var. subauda)

bela rja križnic (Albugo canidida)

DA

črna listna pegavost kapusnic
(Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO)

1 kg/hačrnoba kapusnic (Alternaria brassicicola (Schweinitz) 
Wiltshire) 

listne pegavosti iz rodu Mycosphaerella 
(Mycosphaerella JOHANSON)

pastinak (Pastinaca sativa L.) črne listne pegavosti (Alternaria spp.) DA 0,75 kg/ha 2

por
(Allium porrum L.)

čebulna črnoba
(Cladosporium allii-cepae (RANOJEVIĆ) M.B.ELLIS)

DA 1,5 kg/ha 2
česnova rja (Puccinia allii (DE CANDOLLE) RUDOLPH)

porova škrlatna pegavost (Alternaria porri (ELLIS) CIF.)

pravi peteršilj
(Petroselinum crispum
(Mill.) A. W. Hill)

peteršiljeva rja (Puccinia rubiginosa SCHROETER)

DA 1 kg/ha 2

bele gnilobe (Sclerotinia spp.)

pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW)

listna pegavost zelene (Septoria apiicola SPEG.)

črne listne pegavosti (Alternaria spp.)

redkvica
(Raphanus sativus L.)

drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi)

DA 1,5 kg/ha 2redkvina pegavost
(Alternaria raphani Groves & Skolko)

rukola
(Eruca sativa)

DA 1,5 kg/ha 2

solata
(Lactuca sativa L.)

1,5 kg/ha 2

spomladanska čebula
(Allium cepa Spring Onion)

DA 1,5 kg/ha 2

šalotka
(Allium cepa L. var. ascalonicum)

DA 1,5 kg/ha 2

špinača
(Spinacia oleracea L.)

DA 1,5 kg/ha 2

Zelišča
(Zelišča)

na prostem:
glivam iz rodu Septoria (Septoria ssp.) in
pepelovk (Erysiphe spp.)

DA

1,2 kg/ha 2

v zaščitenih prostorih: 
glivam iz rodu Septoria (Septoria ssp.) in
pepelovk (Erysiphe spp.)

1 kg/ha 1
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Varstvo
KROMPIRJA

 ZATIRANJE PLEVELOV
     V KROMPIRJU

Pred vznikom krompirja priporočamo 
uporabo preverjenega herbicida Stomp® 
Aqua v odmerku 2,9 L/ha. Stomp® 
Aqua ima široko registracijo za uporabo 
v številnih vrtninah ter tudi v sončni-
cah, soji in grahu. 

Optimalen učinek herbicida Stomp® Aqua 
pri zatiranju širokolistnega plevela se 
doseže, če le-ta ni presegel faze dveh 
listov pri porabi vode 200–400 L/ha.

Po vzniku krompirja za zatiranje eno-
letnih in nekaterih večletnih širokoli-
stnih plevelov lahko uporabite herbicid 
Basagran® 480, ki deluje izključno 
preko zelenih delov rastlin. Uporabljamo 
ga po vzniku plevela, najbolj učinkovit je, 
ko imajo pleveli 2-6 listov (max. višina 
krompirja 10 cm) v odmerku do 2 L/ha. 
Priporočljivo je poln odmerek razdeliti na 
dva obroka in škropljenje ponoviti v roku 
nekaj dni (split aplikacija 2 x 0,75-1 L/ha).
Priporočeno je, da z Basagran® 480 tre-
tiramo v zmerno toplem in jasnem vreme-
nu, pri temperaturah od 10 do 25 °C, po 
škropljenju naj ne dežuje vsaj nekaj ur.

Za zatiranje enoletnega in večletnega 
ozkolistnega plevela v krompirju po 
vzniku je na voljo herbicidna kombinaci-
ja Focus® Ultra. Uporabimo ga v količini 
1 L/ha + 1 L/ha Dash® HC, ko ima ple-
vel 3 do 5 listov ter v količini 2 L/ha 
+ 2 L/ha Dash® HC, ko je plevel visok 
20 do 30 cm. Značilno za njegovo 
delovanje je odmiranje najmlajšega lista 
plevela, ki ga lahko izvlečemo.

Zatiranje širokolistnega plevela

Focus® Ultra + Dash® HC 
1+1 L/ha (pleveli do 3 liste) 2+2 L/ha 

(trajni pleveli 10-15 cm); Uporaba: 
max 1x, split aplikacija max 2x; 

Karenca: 77 dni

Zatiranje eno- in večletnega
ozkolistnega plevela

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:1

  OPOMBE K PROGRAMU     
      VARSTVA

Basagran® 480 tretiramo v času do 
višine krompirja 10 cm v odmerku 2 L/ha 
(priporočena split aplikacija, 2 x 1 L/ha,
v fazi vznikanja plevelov, ko imajo pleveli 
2-6 listov).

Focus® Ultra + Dash® HC (močilo) 
priporočena uporaba vode 200 - 300 l/ha. 

Polyram® DF poraba vode 400-600 L/ha.

Stomp® Aqua uporaba pred vznikom 
posevka.

Orvego® je sistemičen fungicid za 
zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora 
infestans) v fenološki fazi od začetka rasti 
stranskih poganjkov do začetka zorenja 
gomoljev v odmerku 0,8 L/ha, ob uporabi 
vode 100-500 L/ha.
Tretiramo v časovnih razmakih 5 do 10 
dni, odvisno od pritiska bolezni.

Priporočila glede porabe vode pri 
nanosu pripravkov.
Pri krompirju je pri večini fungicidov 
odmerek podan v neposredni obliki in 
popolno prilagajanje odmerka glede 
na zeleno gmoto rastlin ni možno. 
Prilagajamo ga lahko v okviru intervala, 
ki je podan (npr. 2–2,5 kg/ha). Porabo 
vode skozi rastno dobo lahko poljubno 
prilagajamo. Pomembna zahteva pri 
nanosu je, da imamo dober nanos 
pripravka na spodnji strani listja, tako 
v primeru krompirjeve plesni, črne 
pegavosti ali koloradskega hrošča. 

 Najnovejša inovacija 
BASF za zatiranje 
krompirjeve plesni - 
Orvego®!

Fungicid Orvego® se na krompirju 
uporablja kot kombiniran translaminarno- 
lokosistemični in kontaktni fungicid 
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.
Orvego® sestavljata dve 
aktivni snovi. To mu zagotavlja 
nadstandarno učinkovitost. ES 001- 009 

Pred vznikom
ES 100-136 

Po vzniku, do višine 
krompirja 10 cm

ES 201-209 
Razraščanje

ES 301-308 
Sklenitev vrst

ES 309-409 
Vrste sklenjene,  
rast gomoljev

ES 65 
Cvetenje

ES 79 
Dozorevanje

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

Okviren program varstva krompirja
Visoka učinkovitost glede na pritisk bolezni ob upoštevanju antirezistenčnih pravil

Orvego® 0,8 L/ha
Uporaba: 3 x v rastni dobi; Karenca: 7 dni

Acrobat® MZ WG 2,0 kg/ha
Uporaba: 2x; Karenca: 7 dni

Orvego® 0,8 L/ha 
Uporaba: 3 x v rastni 
dobi; Karenca: 7 dni

Izboljšanje pokrovnosti in
zmanjševanje zanašanja FFS

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Stomp® Aqua 
2,9 L/ha

Uporaba: max.1x 
pred vznikom; 

Karenca:2

 Basagran® 480, 
Uporaba:

split aplikacija 
2 x 0,75 - 1 L/ha; 
Karenca: 42 dni

NOVO
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Varstvo 
KAPUSNIC 

ES 0 
Kalitev 

ES 13 
Razvoj listov 

ES 41 
Razraščanje

ES 45 
Oblikovanje glav

ES 49 
Razvoj glav

   HERBICIDNA INOVACIJA BASF

Stomp® Aqua se uporablja kot talni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in 
nekaterih vrst širokolistnega plevela v kapusnicah: brokoliju, brstičnem ohrovtu, 
zelju in cvetači tretiramo pred presajanjem. Aktivna snov pendimetalin je zaščitena v 
mikro kapsulah vse do njihovega sproščanja na polju.

Prednosti Stomp® Aqua:
■ �Neobstojna barva; ne pušča madežev in se zlahka spere iz vseh površin.
■�Hitro začetno in dolgotrajno, postopno sproščanje aktivne snovi.
■�Večja učinkovitost pri slabše pripravljenih tleh in prisotnosti organskih ostankov.
■�Manjši potreben odmerek sredstva.
■�Manjši potreben volumen vode za aplikacijo.
■ Manj odpadne embalaže.

  PRAKTIČNI NAPOTEK ZA UPORABO Signum®-a:

■ Prvo škropljenje v zelju opravimo, ko zelje naredi 6 - 8 listov.
■ �Zaradi boljšega skladiščenja zelja, Signum® uporabimo za zadnja škropljenja
pred pobiranjem (upoštevajte karenco).

  ZATIRANJE PLEVELOV OB PRESAJANJU ZELJA NA PROSTO

Po presejevanju zelja na njivo se v sušnih razmerah za čim hitrejše ukoreninjenje 
priporoča zalivanje sadik. Takoj, ko se sadike zelja ukoreninijo, površino tretiramo z 
Butisan® S v odmerku 1,5 L/ha ob minimalni porabi vode 200 L/ha. ES 09 

Vznik

Signum® se uporablja kot preventivni fungicid s sistemičnim delovanjem 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, ob uporabi 200 - 400 L vode na ha. Po potrebi 
se tretiranje ponovi čez 3 do 4 tedne, odvisno od pritiska bolezni. Dovoljena so do 3 
tretiranja v eni rastni dobi. 

■ 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 vode na ha. 
Po potrebi se tretiranje ponovi čez 3 do 4 tedne, odvisno od pritiska bolezni. Dovoljena 
so do 3 tretiranja v eni rastni dobi. 

■ 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, ob uporabi 200 - 400 L vode na ha. Po potrebi se tretiranje ponovi 
čez 3 do 4 tedne, odvisno od pritiska bolezni. Dovoljena so do 3 tretiranja v eni rastni dobi.

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

Okviren program varstva kapusnic
(zelje, cvetača, ohrovt, brokoli, brstični ohrovt in kitajski kapus)
Visoka učinkovitost glede na pritisk bolezni ob upoštevanju antirezistenčnih pravil

Varstvo pred belo rjo, črno listno pegavostjo
in obročkasto listno pegavostjo 

Zatiranje širokolistnega plevela

Focus® Ultra +
Dash® HC

1+1 L/ha (plevel
3-5 listov); 2+2 L/ha

(plevel 20-30 cm)
Uporaba: max 1x, 

split aplikacija max 2x 
Karenca: 28 dni

Zatiranje kapusovega bolhača, kapusovega 
belina, kapusovega molja in repnega belina

Fastac® 100 EC 0,075 - 0,1 L/ha
Uporaba: max 2x; Karenca: 14 dni

Izboljšanje pokrovnosti in zmanjševanje 
zanašanja FFS

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:1

Varstvo pred listnimi ušmi Perfekthion® 0,5 L/ha
Uporaba: max 2x v rastni dobi; Karenca: 14 dni

Signum® 1 kg/ha
Uporaba: max 3x; Karenca: 14 dni

  OPOMBE K PROGRAMU
      VARSTVA

Focus® Ultra + Dash® HC je 
herbicidna kombinacija za zatiranje 
eno- in večletnega ozkolistnega
plevela v kapusnicah.

Kombinacija Focus® Ultra + Dash® 
HC je zlasti učinkovita rešitev za: njivski 
lisičji rep, srakoperec, divji oves, divje 
proso, ljulke, stoklase in samoniklo žito 
ter plazečo pirnico.

Butisan® S omejitev uporabe 
metazaklora (1 kg čiste a.s. - max.
2,5 L/ha / 3 leta).

Pričakujte več.

Stomp® Aqua 
2,9 L/ha 

Uporaba: max 1x
pred presajanjem; 

Karenca:2

Butisan® S 
1,5 L/ha 

Uporaba: max 1x, 
6-8 dni po presajanju;

Karenca:2

Zatiranje eno- in večletnega 
ozkolistnega plevela
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Okviren program varstva čebule
Visoka učinkovitost glede na pritisk bolezni ob upoštevanju antirezistenčnih pravil

Varstvo 
ČEBULE

 Varstvo PORA
 
Focus® Ultra + Dash® v poru:
■  v odmerku 1+1 L/ha ob porabi
vode 200-400 L/ha (10+10 ml na 
2-4 L vode na 100 m2) za zatiranje 
enoletnega ozkolistnega plevela,
ko je plevel v fenološki fazi od 3 - 5 
listov pa do konca razraščanja;

■ �za zatiranje večletnega
ozkolistnega plevela v odmerku
2+2 L/ha ob porabi vode 200-400 L/ha 
(20+20 ml na 2-4 L vode na 100 m2). 
Tretira se, ko je plevel visok 20-30 cm, 
oziroma pred cvetenjem;

■ v odmerku 2+2 L/ha ob porabi 
vode 200-400 L/ha (20+20 ml na 
2-4 L vode na 100 m2) za zatiranje 
samoniklih žit;

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

■ v odmerku 2,9 L/ha (29 ml na
100 m) v poru tretiramo pred vznikom 
gojene rastline.

  Focus® Ultra

Sredstvo Focus® Ultra prodre v zelene 
dele rastlin, kjer se aktivna snov razširi v 
meristem rastline. Plevel preneha rasti, 
čez pet do deset dni začnejo mladi listi 
rumeneti, po nekaj dnevih se posušijo. 
Starejši pleveli ne spremenijo barve, 
ampak se posušijo in odmrejo. Značilno 
za delovanje herbicida je odmiranje 
najmlajšega lista plevela, ki ga zaradi 
oslabitve meristema lahko izvlečemo. 
Po največ treh tednih se pleveli 
posušijo. Ugodne vremenske razmere 
za rast plevela, vlažno in toplo vreme, 
pospešuje delovanje Focus® Ultra. Ne 
priporočamo škropljenja takoj po dežju
ali rosi, zlasti pa ne pri močnem soncu 
in visokih temperaturah.

  Varstvo ČESNA in ŠLOTKE

Sredstvo Signum® se uporablja kot 
preventivni fungicid s sistemičnim 

delovanjem v česnu, šalotki, 
spomladanski čebuli (zimski luk
in podobno) ter čebuli:

■ �na prostem za zatiranje sive plesni 
čebulnih listov (Botrytis squamosa) in
čebulne črnobe (Cladosporium allii) 
v odmerku 1,5 kg/ha in porabi 600 
L/ha vode. Tretira se od fenološke 
faze razvitega petega pravega lista 
do fenološke faze, ko je upognjenih 
50 % listov (BBCH 15-48) oziroma na 
začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih 
simptomov bolezni). Na istem zemljišču 
sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni 
dobi. Razmak med tretiranji naj bo
7 - 10 dni.

Sredstvo Perfekthion® se uporablja
v 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 
intervalu od 7 do 14 dni, tretira se ob 
pojavu škodljivca.

ES 0 
Kalitev

ES 09 
Vznik: klični listi  
prodrejo skozi 

površino zemlje

ES 11
Prvi list 
(>3 cm) 

jasno viden

ES 12 
Drugi list 

(>3 cm) je jasno 
viden

ES 15
Razvoj listov

(glavni poganjek)

ES 41 
Debeljenje čebule

ES 49 
Zorenje - prvi listi  

se povešajo

• MANJŠA UPORABA Perfekthion®-a 
Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva pri uporabi na česnu in šalotki ni bila 
preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva prevzame uporabnik FFS).
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.

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

Stomp® Aqua 
2,9 L/ha

Uporaba: max. 
1x pred vznikom; 

Karenca:1

Zatiranje širokolistnega plevela

Focus® Ultra + 
Dash® HC

1+1 L/ha (plevel
3-5 listov), 2+2 L/ha 

(plevel 20-30 cm) 
Uporaba: max

1x, split aplikacija
max 2x;

Karenca: 21 dni

Zatiranje eno- in večletnega
ozkolistnega plevela

Basagran® 480
1,5 L/ha

širokolistni pleveli
2 lista, čebula
velikostu nad 

10 cm, max 1x; 
Karenca: 60 dni

Zatiranje širokolistneha plevela

Zatiranje tripsov in čebulne muhe

Izboljšanje pokrovnosti in
zmanjševanje zanašanja FFS

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:2

Signum® 1,5 kg/ha
Karenca: 14 dni / BBCH 19 - 49

• Perfekthion® 0,6 L/ha
Uporaba: max 2x; Karenca: 14 dni

  OPOMBE K PROGRAMU VARSTVA

Focus® Ultra + Dash® HC je herbicidna kombinacija za zatiranje eno- in večletnega 
ozkolistnega plevela v čebuli in poru. Zlasti je učinkovita rešitev za: njivski lisičji rep, srako-
perec, divji oves, divje proso, ljulke, stoklase in samoniklo žito, plazečo pirnico in divji sirek.

Škropilni brozgi dodajte močilo Break Thru® S 240 za izboljšanje pokrovnosti rastlin in
podaljševanje trajanja omočenosti, izboljšanje omočenosti substrata in večjo mobilnost ogorčic.

Pričakujte več.

Varstvo pred čebulno črnobo ter sivo plesnijo
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Okviren program varstva solate
Visoka učinkovitost glede na pritisk bolezni ob upoštevanju antirezistenčnih pravil

Varstvo
SOLATE

ES 0 
Kalitev

ES 13 
Razvoj listov 

ES 19 
Razraščanje

ES 45 
Oblikovanje glav

ES 49 
Razvoj glav

 Polyram® DF 
Kontaktni fungicid preprečuje klitje
spor na površini listov in plodov. 
Uporablja se preventivno.

 HERBICIDNA KOMBINACIJA
Focus® Ultra + Dash® HC za zatiranje 
eno- in večletnega ozkolistnega 
plevela v poljščinah in vrtninah.
Focus® Ultra + Dash® HC odlikuje 
zanesljiva učinkovitost pri nižjih tem-
peraturah. Njegova uporaba je zato 
zlasti priporočljiva za pozno jesenska 
ali zgodnje spomladanska tretiranja, 
tudi v temperaturnem območju okoli 
zmrzišča.

  Signum®

Signum® se uporablja kot preventivni 
fungicid s sistemičnim delovanjem 
za zatiranje poglavitnih bolezni (tudi 
najtrdovratnejših) v solati.

Sredstvo Signum® vsebuje aktivni 
snovi boskalid in piraklostrobin, ki 
pripadata skupinama z različnim načinom 
delovanja. Boskalid deluje sistemično in 
se po nanosu v rastlini razporedi v 48-ih 
urah. Preprečuje klitje spor, formiranje 
apresorijev in sporolacijo. Aktivna snov 
piraklostrobin deluje mezosistemično in 
spada v skupino strobilurini. Po tretiranju 
se premesti v rastlinsko tkivo in se po 
njem lokalno porazdeli. Skozi list se širi 
tudi v plinasti obliki in tako enakomerno 
ščiti vse njene zelene dele.

Praktični napotki za uporabo 
Signum®-a:

■ ��V solatnicah ga priporočamo v 
odmerku 1,5 kg/ha 2 tedna po setvi. 

■ ��Drugo škropljenje opravimo, ko se 
sadika vkorenini (cca. 5-10 dni po  
presajanju).

■ ��Odlično dopolnilo varstvu s Signum®-
om je kontaktni preventivni fungicid 
Rovral® AquaFlo, ki ga uporabimo 
za tretje škropljenje proti beli gnilobi in 
botrytisu. 

  OPOMBE K ŠKROPILNEMU  
PROGRAMU

Focus® Ultra + Dash® HC Herbicidna 
kombinacija za zatiranje eno- in večlet-
nega ozkolistnega plevela v solatnicah 
- solata. Kombinacija Focus® Ultra 
+ Dash® je zlasti učinkovita rešitev za: 
njivski lisičji rep, srakoperec, divji oves, 
divje proso, ljulke, stoklase in samoniklo 
žito ter plazečo pirnico.

Signum® na solati za zatiranje sive 
plesni (Botrytis cinerea), črne gnilobe 
(Rhizoctonia solani) in bele gnilobe 
(Sclerotinia spp.) v odmerku 1,5 kg/
ha, ob porabi 200-900 L vode na ha.
Prvič se tretira 2 tedna po setvi, druga 
uporaba 5-10 dni po presajanju v 
časovnih intervalih 14 dni, odvisno od 
pritiska bolezni. Tretira se največ 2-krat 
v eni rastni dobi.

1 Upošteva se karenca sredstva, kateremu je bil dodan Break Thru® S 240.

Varstvo pred solatno plesnijo

Izboljšanje pokrovnosti in
zmanjševanje zanašanja FFS

Varstvo pred sivo plesnijo, rizoktonijo
in belo gnilobo

Varstvo pred sivo plesnijo, črno gnilobo
in belo gnilobo

Signum® 1,5 kg/ha
Uporaba: max 2x; Karenca: 14 dni

Rovral® Aquaflo 1,5 L/ha
Uporaba: max 3x; Karenca: 14 dni

Polyram® 1,2 kg/ha
Uporaba: max 2x; Karenca: 21 dni 

Zatiranje eno- in večletnega
ozkolistnega plevela

Focus® Ultra + Dash® HC  
1+1 L/ha (plevel 3-5 listov)
2+2 L/ha (plevel 20-30 cm)

Uporaba: max. 1x, 
split aplikacija max 2x; 

Karenca: 14 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:1

Pričakujte več.
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ES 09 
Vznik: klični listi  
prodrejo skozi 

površino zemlje

ES 0 
Suho seme

ES 12 
Dva cela lista  

(prvi par razgrnjen)

ES 51 
Odpirajo se prvi cvetovi 

(sporadično znotraj  
populacije)

ES 61 
Začetek cvetenja: 

10% cvetov je odprtih1;  
Začetek cvetenja2

ES 71 
10% strokov je dose-
glo značilno dolžino1; 

Začetek  
razvoja strokov2

ES 75 
50% strokov je doseglo 
končno dolžino, značilno 

za posamezno sorto, 
pričnejo se polniti z zrn-
jem1; Glavno obdobje 

razvoja strokov2

Fastac® 100 EC 0,1 - 0,125 L/ha
Uporaba: max 2x; Karenca: 7 dni - fižol, 14 dni - grah

Focus® Ultra + 
Dash® HC

1+1 L/ha (plevel 3-5 listov) 
2+2 L/ha (plevel 20-30 cm)

 Uporaba: max. 1x, 
split aplikacija max 2x; 
Karenca: 28 dni - fižol,

35 dni - grah

Basagran® 480 Uporaba: split aplikacija 2x 
1,5 - 2 L/ha; Karenca: 42 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:1

Zatiranje eno- in večletnega
ozkolistnega plevela

Zatiranje širokolistnega plevela

Izboljšanje pokrovnosti in
zmanjševanje zanašanja FFS

Zatiranje grahovega obrobkarja, listnih uši
in drugih škodljivcev ter grahovega zavijača

  OPOMBE K PROGRAMU  
VARSTVA

Basagran® 480 je kontaktni herbicid 
za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst 
večletnega širokolistnega plevela po 
vzniku plevela.

■ V grahu (krmnem, s stroki in brez 
strokov) v odmerku 1,5 – 2 L/ha 
(15-20 ml na 100 m2), tretira se v 
času od višine 5 cm do pojava cvetnih 
popkov.

■ V fižolu (za zrnje, s stroki in brez  
strokov) v odmerku 2 L/ha (20 ml
na 100 m2), tretira se v deljenih 
odmerkih, prvič se uporabi odmerek
1 L/ha, po potrebi se tretiranje ponovi 
čez 7-14 dni v odmerku 1 L/ha.

Tretira se do višine posevka največ
5 cm in ko temperatura zraka ne 
presega 25 °C.

Varstvo 
FIŽOLA in GRAHA
(za zrnje, s stroki in brez strokov)

1 Upošteva se karenca sredstva, kateremu je bil dodan Break Thru® S 240.

Okviren program varstva fižola in graha
(za zrnje, s stroki in brez strokov)
Visoka učinkovitost glede na pritisk bolezni ob upoštevanju antirezistenčnih pravil

Signum® 1 kg/ha
Uporaba: max 2x; Karenca: 21 dni

Zatiranje fižolove rje in delno zatiranje sive plesni  
na fižolu in grahove pegavosti na grahu

Pričakujte več.



1918

Varstvo 
KORENJA

  OPOMBE K PROGRAMU  
VARSTVA

Ob uporabi sredstva Stomp® Aqua
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.

  Signum® 
preventivni sistemični fungicid
NOVE GENERACIJE

■ �kapusnice, solata, jagode, korenje, 
fižol, grah in črni ribez

■ širok spekter delovanja na 
poglavitne bolezni vrtnin in jagodičja: 
 listne pegavosti, obročkaste listne 
pegavosti, črne pegavosti, bele 
gnilobe, sive plesni, pepelovke in rje.

Pozitivni fiziološki vplivi na rastline:

■ �zmanjšanje vpliva stresnih dejavnikov 
ob zviševanju fotosintetske kapacitete 
(“green efekt”), 

■ povečevanje deleža pridelkov prvega 
kakovostnega razreda ob izboljšanju 
skladiščne in transportne trpežnosti.

ES 43 
Doseženih je 30% 

pričakovanega  
premera korenin 

ES 46 
Doseženih je 60% 

pričakovanega  
premera korenin 

ES 49 
Večanje obsega  

korenin je končano

ES 13 
Tretji pravi list  

razgrnjen

ES 10 
Klični listi so 
popolnoma 

razgrnjeni, viden 
je rastni vršiček ali 

zasnova pravih listov

ES 09 
Vznik: kotiledoni 

prodrejo skozi površi-
no zemlje

ES 0 
Kalitev

Perfekthion® 0,6 L/ha
Uporaba: max 2x ob pojavu škodljivca; Karenca: 35 dni

Signum® 0,75 - 1 kg/ha
Uporaba: max 2x; Karenca: 14 dni

Focus® Ultra + 
Dash® HC

1+1 L/ha (plevel
3-5 listov); 2+2 L/ha 

(plevel 20-30 cm)
Uporaba: max 1x, 

split aplikacija
max 2x;  

Karenca: 28 dni

Stomp® Aqua  
2,9 L/ha

Uporaba: max 1x
pred vznikom 

gojene rastline; 
Karenca:2

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:1

Zatiranje pepelovke kobulnic in korenjevega 
listnega ožiga delno zatiranje bele gnilobe

Zatiranje eno- in večletnega
ozkolistnega plevela

Zatiranje širokolistnega plevela

Izboljšanje pokrovnosti in
zmanjševanje zanašanja FFS

Varstvo pred korenjevo muho

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

Okviren program varstva korenja
Visoka učinkovitost glede na pritisk bolezni ob upoštevanju antirezistenčnih pravil Pričakujte več.
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Okviren program varstva kumar

Varstvo
KUMAR

ES 0 
Kalitev

ES 09 
Vznik: klični listi prodrejo 

skozi površino zemlje

ES 11 
Prvi pravi list na glavnem 
steblu je v celoti razgrnjen

ES 15 
Petnajsti list na glav-

nem steblu razvit

ES 61 
Cvetenje: 10. cvet odprt na 

glavni vreži ali 10 cvetov 
na glavni vreži že odprtih  

ES 71 
Razvoj plodu: Prvi plod 

na glavni vreži je dosegel 
značilno velikost in obliko

1 Upošteva se karenca sredstva, kateremu je bil dodan Break Thru® S 240.

Visoka učinkovitost glede na pritisk bolezni ob upoštevanju antirezistenčnih pravil

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:1Izboljšanje pokrovnosti in zmanjševanje zanašanja FFS

Kumulus® 1,5 kg/ha
Uporaba: max. 6x; Karenca: 3 dni

  OPOMBE K PROGRAMU  
VARSTVA

Močilo Break Thru® S 240 dodajte 
za izboljšanje pokrovnosti rastlin, 
podaljševanje trajanja omočenosti, 
izboljšanje omočenosti prsti.

Varstvo pred pepelovko bučnic
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Okviren program varstva paradižnika
Visoka učinkovitost glede na pritisk bolezni ob upoštevanju antirezistenčnih pravil

Varstvo
PARADIŽNIKA

ES 16 
Šesti list na 

glavnem poganjku 
je razgrnjen

ES 51 
Pojav socvetja

ES 61 
Cvetenje

ES 71-89 
Razvoj plodu

ES 12 
Drugi list na 

glavnem poganjku 
je razgrnjen

ES 10 
Klični listi so v 

celoti razgrnjeni

ES 09 
Vznik: klični listi 
prodrejo skozi 

površino zemlje

ES 0 
Kalitev

Polyram® DF 2 - 2,5 kg/ha
Uporaba: max 5x; Karenca: 14 dni

Acrobat® MZ WG 2 kg/ha
Uporaba: max 3x; Karenca: 3 dni

Stroby® WG 0,5 kg/ha
Uporaba: max 3x; Karenca: 3 dni (zaprti prostori)

Kumulus® DF 5 - 8 kg/ha
 Uporaba: max 4x; Karenca: 3 dni

Varstvo pred paradižnikovo plesnijo

Varstvo pred pepelovko in pršicami

Varstvo pred pepelovko

Varstvo pred paradižnikovo plesnijo

1 Upošteva se karenca sredstva, kateremu je bil dodan Break Thru® S 240.

Perfektion® 0,5 L/ha
Uporaba: max 2x; Karenca: 14 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:1Izboljšanje pokrovnosti in zmanjševanje zanašanja FFS

Uši

 Polyram® DF 
uporabljamo kot preventivni 
fungicid:

■ �na paradižniku za zmanjševanje
okružbe s krompirjevo plesnijo 
(Phytophthora infestans) v odmerku 
2,0 kg/ha (20 g na 100 m2). 

Paradižnik se lahko tretira na prostem 
ali v zaštičenih prostorih.
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Okviren program varstva paprike
Visoka učinkovitost glede na pritisk bolezni ob upoštevanju antirezistenčnih pravil

Varstvo 
PAPRIKE

ES 12 
Drugi list na 

glavnem poganjku 
je razgrnjen

ES 10 
Klični listi so v 

celoti razgrnjeni

ES 09 
Vznik: klični listi 
prodrejo skozi 

površino zemlje

ES 0 
Kalitev

  OPOMBE K PROGRAMU  
VARSTVA

Močilo Break Thru® dodajte za 
izboljšanje pokrovnosti rastlin, 
podaljševanje trajanja omočenosti
in izboljšanje omočenosti prsti.

ES 16 
Šesti list na 

glavnem poganjku 
je razgrnjen

ES 51 
Pojav socvetja

ES 61 
Cvetenje

ES 71-89 
Razvoj plodu

1 Upošteva se karenca sredstva, kateremu je bil dodan Break Thru® S 240.

Stroby® WG 0,5 kg/ha
Uporaba: max 3x; Karenca: 3 dni (zaprti prostori)

Kumulus® DF 5 - 8 kg/ha
Uporaba: max 4x; Karenca: 3 dni

Varstvo pred pepelovko

Zatiranje pepelovke in pršic

Izboljšanje pokrovnosti in zmanjševanje zanašanja FFS 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:1

  Stroby® WG

Sredstvo Stroby® WG je sistemični 
fungicid s preventivnim in kurativnim 
/ eradikativnim delovanjem. Vsebuje 
aktivno snov krezoksim-metil.

Stroby® WG se uporablja
v zaštičenih prostorih: 

■ na papriki 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 uporabi vode od 200 do 1000
L/ha). Časovni interval med tretiranji
naj bo od 7 do 14 dni.
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Varstvo pred pleveli

Profil proizvoda Break Thru® S 240

Aktivna snov 100% polieter-polimetilsiloksan-kopolimer 

Formulacija Tekočina

Uporaba Na kmetijskih rastlinah kot močilo

Odmerek 0,2 - 0,3 L/ha

Način delovanja Močilo

Število aplikacij Ni omejitev

Karenca
Je takšna kot je določena pri vsakem posameznem sredst-
vu za varstvo rastlin

Pakiranje 0,25 in 1 L

  
Glavne prednosti uporabe  
močila Break Thru® S 240:

■ Zmanjšuje površinsko napetost na listju.
■  Izboljšuje pokritost listja.
■ Zaradi optimalne porazdelitve kapljic jo 
po površini ustvarja enakomerna plast, ki 
doseže tudi težje dostopna mesta.
■ Olajšuje in pospešuje sprejemanje 
sistemičnih sredstev v rastlino.
■   Zmanjšuje spiranje zaradi dežja.

Break Thru® Break Thru® S 240 se uporablja kot dodatek škropilnim brozgam. Sredstvo izboljšuje 
omočljivost listov tretiranih rastlin.

Profil proizvoda Stomp® Aqua

Aktivna snov Pendimetalin (455 g/l)

Formulacija Kapsulirana suspenzija (CS)

Uporaba 
Krompir, grah, čebula, por, korenje, pastinak, brokoli,
brstični ohrovt, zelje, cvetača, hren, črni koren, krmni grah, 
šalotka in česen

Odmerek 2,9 L/ha (29 ml na 100 m2)

Način delovanja Talni in listni herbicid

Karenca Zagotovljena s časom uporabe

Pakiranje 1 in 5 L

Priporočena uporaba vode je 100 – 200 L/ha.

  
Glavne prednosti uporabe  
fungicida Stomp® Aqua:

■   Temelj za uspešno herbicidno 
strategijo.
■  Hitro začetno in dolgotrajno, postopno 
sproščanje aktivne snovi.
■ Neobstojna barva; ne pušča madežev 
in se zlahka spere iz vseh površin.

  
Spekter učinkovanja

■ učinkovito zatira poglaviten eno- 
in večleten vznikel travni plevel, 
kot npr.:  samonikla žita, njivni lisičji 
rep, stoklase, ljulke, divji oves, proso, 
srakoperec, divje proso in plazečo 
pirnico. Učinkovitost Focus® Aktiv-Pack 
na travni plevel, ki izkazuje metabolno 
pogojeno rezistenco na graminicide ni 
zmanjšana, zato z njo učinkovito zatremo 
tudi ta plevel. 
■ manj učinkovito zatira: enoletne 
latovke, rdeče bilnice in ovčje bilnice. 
Prav tako ne zatira trav, ki so vzniknile 
po aplikaciji.

  
Odmerki

■ 1+1 L/ha Focus® Ultra + Dash® HC 
za srakoperec, njivni lisičji rep…,

■ 2+2 L/ha Focus® Ultra + Dash® 
HC za plazečo pirnico, divji sirek, 
samonikla žita in rezistenten njivni 
lisičji rep.

Nižji od navedenih odmerkov se 
nanašajo na optimalne razmere 
tretiranja (plevel v zgodnji razvojni fazi 
in aplikacija v vremenu, ki spodbuja 
rast). Pri kombiniranju Focus® Ultra 
z drugimi sredstvi zadošča odmerek 
Dash® HC: 1,0 L/ha.

Stomp® Aqua
Stomp® Aqua je herbicid, namenjen zatiranju enoletnega ozkolistnega in širokolistnega 

plevela. Stomp® Aqua vsebuje mikrokapsule, ki postopoma sproščajo aktivno snov pen-
dimetalin, kar zagotavlja dolgotrajnejše in učinkovitejše delovanje. Del aktivne snovi deluje 
neposredno po tretiranju proti kalečim plevelom, del aktivne snov pa se postopoma spro-
šča iz mikrokapsul in deluje na pozneje vznikajoče plevele. 

Focus® Ultra
+ Dash® HC

Kombinacija sistemičnega graminicida z močilom za zatiranje eno- in večletne-
ga ozkolistnega plevela v širokolistnih poljščinah in vrtninah: oljni ogrščici,  soji, 
sončnicah, krompirju, sladkorni in krmni pesi; repi, zelju, cvetači, fižolu, grahu, 
korenju, špinači, poru, čebuli, zeleni, solati, soji, sončnicah in tolerantni koruzi; 
v okrasnih rastlinah; posevkih detelje; nasadih jagod, jablan, hrušk, breskev in 
marelic.

Vsebina: 4 litre (2 L Focus®  Ultra + 2 L Dash®  HC)

Uporaba: Focus® Ultra je sistemičen herbicid, ki se uporablja po vzniku plevela za 
zatiranje samoniklih žit, divjega prosa in drugih eno- in večletnih trav. Sprejem 
aktivne snovi se izvrši preko zelenih rastlinskih delov vzniklega plevela. Prvi simptomi učin-
kovanja so vidni nekaj dni po tretiranju v obliki zastoja razvoja in sprememb barve travnega 
plevela. Učinkovanje je hitrejše pri višji temperaturi in visoki zračni vlagi, ki pospešujeta rast.
Močilo Dash® HC učinkovitost Focus® Ultra zvišuje s pospeševanjem vsrkanja herbi-
cidne aktivne snovi, zmanjševanjem izgub s kapljanjem in izboljšanim omoče-
njem rastlin, kot posledice znižanja pH-vrednosti in zmanjšanja površinske napetosti 
škropilne brozge ter zmanjšanjem razgradnje aktivne snovi pod vplivom sončnega se-
vanja (fotodegradacije). Dodatek Dash® HC  podaljšuje čas za površinsko porazdelitev, 
absorpcijo in učinkovanje herbicidne aktivne snovi.
Focus® Ultra + Dash® HC  odlikuje zanesljiva učinkovitost pri nižjih temperaturah. Nje-
gova uporaba je zato zlasti priporočljiva za pozno jesenska ali zgodnje spomladanska tre-
tiranja, tudi v temperaturnem območju okoli zmrzišča. Za zagotovitev optimalnega 
učinkovanja po škropljenju naj nebi deževalo 2 uri.

Čas uporabe: Enoletni travni plevel in samonikla žita tretiramo po vzniku ali pre-
sajanju kulturnih rastlin, ko so plevelne trave v fenološki fazi 2 lista do konec razraščanja. 
Plazečo pirnico zatiramo pri višini 10-20 cm. Aplikacijo se izvaja ne glede na razvojno 
fazo kulturne rastline.

Poraba vode: 200-300 L/ha.
V vseh ostalih navedbah veljajo določila izvornih etiket z navodili za uporabo.

Basagran® 480
Aktivna snov bentazon učinkuje herbicidno izključno preko zelenih delov rastlin, skladno z intenziteto sončnega obsevanja (in temperature). 
Učinkovanje vidimo kot bledenje zelenih delov rastlin. Selektivnost v krompirju lahko zmanjšuje sortna preobčutljivost na mehanske poškodbe 
povrhnjice, zato priporočamo škropljenje v času padajočih temperatur (zvečer) in v deljenih odmerkih v kratkem časovnem obdobju (3 do 5 dni).
Škropljenje občutljivih sort po intenzivnem dežju in zelo sončnih dnevih odsvetujemo. Pomembna je dobra omočenost listja in stebla. Učinkovitost 
je najboljša pri velikosti plevelov do 4 listov. Basagran® 480 zelo dobro zatira kamilice, zebrate, metlike, osat, slak, rogovilček; dobro zatira 
gorjušico, belo metliko in breskovo dresen; zadovoljivo pa ne zatira poljskega maka in jetičnika. Basagran® 480 ima tudi široko registracijo v 
zelenjadnicah, semenski travi, deteljah in lucerni, registriran pa je tudi v grahu (krmnem, s stroki in brez strokov) ter soji. Priporočeno je, da z 
Basagran® 480 tretiramo v zmerno toplem in jasnem vremenu, pri temperaturah od 10 do 25 °C, po škropljenju naj ne dežuje vsaj nekaj ur.



Fitofarmacevtska sredstva 
uporabljajte varno. Pred vsako 

uporabo preberite etiketo in 
informacije o proizvodu.

Izvedba: jan 2018

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

Strokovno svetovanje:
BASF Slovenija d.o.o.
Branko Zupančič
M +386 (0)30 643 266
Damjan Finšgar
M +386 (0)41 640 246

Vsi podatki in nasveti so informativnega značaja. Morebitne napake pri pripravi in tisku niso izključene.


