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Rešitev varstva
pred pršicami
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Profil proizvoda Masai®

Aktivna snov Tebufenpirad (200 g/kg)

Formulacija Močljivi prašek (WP)

Delovanje Rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi)  in druge pršice prelke 

Odmerek 0,5 kg/ha

Način delovanja Kontaktno in želodčno

Število aplikacij 1 na sezono

Karenca 7 dni za jablano in hruško

Pakiranje 1 kg (vodotopne vrečke 10 x 100 g)

Masai® je akaricid na osnovi aktivne snovi tebufenpirad. Tebufenpirad je METI (mitohondrijsko-

elektronsko-transportni inhibitor) akaricid in insekticid, ki preprečuje nastajanje ATP-a. 

Sredstvo Masai® se uporablja na jablanah in hruškah za zatiranje rdeče sadne pršice 

(Panonychus ulmi) in drugih pršic prelk v fenološki fazi od konca cvetenja do faze, ko je 

sadje zrelo za obiranje (BBCH 70-87), v odmerku 0,5 kg/ha. 

Zaradi nevarnosti nastanka rezistence, se sredstvo v istem nasadu lahko uporabi največ 

enkrat v rastni sezoni. Sredstvo deluje na vse gibljive stadije pršice (vključno letna jajčeca), 

razen zimskih jajčec.

V letu 2012 smo pripravek Masai® preizkusili na več kot 10 lokacijah po vsej Sloveniji. Rezultati 

preizkušanj so pokazali odlično delovanje pripravka Masai® po cvetenju. Učinkuje postopoma, 

pršice odmrejo po približno 14 dneh. Ima dolgotrajno delovanje. 

Izkušnje so pokazale, da je najprimernejši čas uporabe, ko je izleženih 60 - 70% ličink 

iz zimskih jajčec. Najboljši čas zatiranja pršic je najkasneje do konca junija oz. ko so 

temperature še pod 25 °C. Ne priporočamo tretiranja pri temperaturah nad 25 °C.

Masai® 

  
Glavne prednosti uporabe 

akaricida Masai®:
<  Delovanje na vse gibljive stadije pršic 

(vključno z letnimi jajčeci), razen 

zimskih jajčec.
<  Zelo dobro začetno in dolgotrajno 

delovanje.
< Translaminarno delovanje.

Masai® deluje translaminarno - 

preko listov, tudi na spodnjo stran listov.

Rdeča sadna pršica
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Profil proizvoda Sercadis®

Aktivna snov Fluksapiroksad (300 g/L)

Formulacija Koncentrirana suspenzija (SC)

Uporaba 
Jablanov škrlup, hrušev škrlup, 
jablanova pepelovka, breskova pepelovka

Način delovanja Preventivno in kurativno

Število aplikacij 3

Pakiranje 0,25 L in 1 L

  
Sercadis® izpolnjuje vaše    

potrebe po prilagodljivosti        

tako, da vam nudi:

<  Preprosto rokovanje
<  Širok razpon uporabe
<  Manjše število nanosov z 

dolgotrajno zaščito
<  Visoko selektivnost pridelka
< mešanje s standardnimi pripravki
<  Zanesljivost v težkih vremenskih 

razmerah

Sercadis® Sredstvo Sercadis® se uporablja kot preventivni in kurativni fungicid za zatiranje bolezni na 

trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, na pečkatem sadju, breskvah, nektarinah 

in marelicah. 

NOVO!
Vrhunska in dolgotrajna zaščita
proti proti škrlupu in pepelovki

Uporaba na Uporabi proti Odmerek Karenca Uporaba

pečkatem
sadju

jablanovemu škrlupu 
(Venturia inaequalis)

0,25 — 0,3 L/ha 35 dni

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.

hruševemu škrlupu 
(Venturia pirina)

0,25 — 0,3 L/ha 35 dni

jablanovi pepelovki
(Podosphaera leucotricha)

0,25 L/ha, 
ob porabi vode

150 — 1000 L/ha
35 dni

breskvah,
nektarinah in
marelicah

breskovi pepelovki 
(Sphaerotheca pannosa)

0,15 L/ha 21 dni

Tretira se od fenološke faze
nabrekanja cvetnih brstov: brsti zaprti, 

vidne svetlo rjave luske do fenološke 
faze nadaljevenja barvanja plodov 

(BBCH 51-85). Časovni interval 
med tretiranji naj bo najmanj 10 dni, 

odvisno od vremenskih razmer.



Sercadis®

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.

Več informacij na naslovu: www.agro.basf.si

Fleksibilen, prilagojen
vašim potrebam.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.
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Najboljša kontaktna 
zaščita proti škrlupu

Scala® je pripravek iz skupine anilinopirimidinov in je najbolj primeren za tretiranja v 

mesecu aprilu, ker deluje pri nižjih temperaturah. 

Profil proizvoda Delan® 700 WG

Aktivna snov Ditianon (700 g/kg)

Formulacija Močljiva zrnca (WG)

Uporaba Jablanov škrlup, hrušev škrlup

Odmerek 0,5 - 0,75 kg/ha

Način delovanja Preventivno in kurativno

Število aplikacij 6

Karenca 42 dni za jablano in hruško

Pakiranje 50 g, 1, 5, 10 in 20 kg

Profil proizvoda Scala® 

Aktivna snov Pirimetanil (400 g/L)

Formulacija Koncentrirana suspenzija (SC)

Uporaba Jablanov škrlup, hrušev škrlup

Odmerek 0,125 % koncentracija oz. 1,125 L/ha

Način delovanja Preventivno in kurativno

Število aplikacij 3

Karenca 56 dni za jablano in hruško

Pakiranje 1 L

  
Glavne prednosti uporabe 

fungicida Delan® 700 WG:
<  Najbolj zanesljiv kontakten fungicid 

proti škrlupu na listju in plodovih.
<  Nima negativnega vpliva na 

plenilske pršice.
<  Brez negativnega vpliva na 

porjavelost plodov.
<  Visoka odpornost na izpiranje.
<  Idealen partner v mešanicah.
<  Ni problemov z rezistenco.

  
Glavne prednosti uporabe 

fungicida Scala®:
<  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. 

Delan® 700 WG

Scala®

Delan®700 WG  je najbolj zanesljiv kontakten pripravek v času največjega pritiska 

primarnih okužb s škrlupom (od začetka aprila do sredine junija). Aktivna snov ditianon se 

čvrsto in enakomerno oprime površine in tvori depo, ki je zelo odporen na spiranje. Nanos 

aktivne snovi se pod vplivom dežja ali rose ob vsakem navlaženju aktivira in tako omogoča 

zanesljivo in dolgotrajno zaščito rastlin. Delan®700 WG preprečuje kalitev spor, zato ga 

moramo uporabiti preventivno, torej pred izvršeno okužbo.



Zanesljiv proti škrlupu
in pepelovki

Profil proizvoda Faban®

Profil proizvoda Kumulus® DF

Aktivna snov Pirimetanil (250 g/L) + Ditianon (250 g/L)

Formulacija Koncentrirana suspenzija (SC)

Uporaba Jablanov in hrušev škrlup

Odmerek 1,2 L/ha

Način delovanja Preventivno in kurativno

Število aplikacij 4

Karenca 56 dni za jablano in hruško

Pakiranje 1 L

Aktivna snov elementarno močljivo žveplo 80%

Formulacija WG- vodotopne granule 

Delovanje
Jablanova pepelovka, jablanov škrlup, breskova pepelovka, 
breskov škrlup, ameriška kosmuljeva pepelovka

Odmerek 5 – 8 kg/ha

Karenca
7 dni za breskve, nektarine, marelice,
slive, jabolka, hruške, kutine in kosmulje.

Pakiranje 1, 10 in 25 kg

  
Glavne prednosti uporabe 

fungicida Faban®:
<  Posebna oblika formulacije,

   oblika kokristala.
<  Ščiti listje in plodove.
<  Sinergijsko delovanje dveh aktivnih 

snovi pirimetanila in ditianona.

  
Glavne prednosti uporabe 

fungicida Kumulus® DF:
<  Zelo dobro učinkovanje proti 

pepelasti plesni pred cvetenjem.
<  Se ne praši.
<  Lepo topen in kompatibilen  

z večino sredstev.
<  Široka možnost uporabe.

Faban®

Kumulus® DF

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).

Kumulus® DF je preventivni kontaktni fungicid za zatiranje jablanove pepelovke. Močljivo 

žveplo vrhunske formulacije omogoča enostavno uporabo, odmerjanje, pripravo in nanos. V 

sadjarstvu je izjemnega pomena uporaba Kumulus® DF proti pepelasti plesni, od začetka 

brstenja do cvetenja, v odmerku 5 – 8 kg/ha. Za dobro učinkovanje mora biti izpolnjen 

temperaturni minimum (vsaj 15 °C). Po cvetenju uporabimo nižje odmerke  2 – 3 kg/ha. 
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Varstvo pečkarjev
— jablane in hruške

® = zaščiteno ime BASF SE

Razvojni 
stadij

Odpiranje
brstov

Mišje uho Rdeči balon Cvetenje Odpadli
venčni listi

Trebljenje plodov Izoblikovani 
plodovi

Zorenje

Jablanov
škrlup

Rastni 
regulator

Pršice

Jabolčni zav.

GnojenjePleveli

Faban® ali Scala®

Delan® 700 WG Bellis® 
2x

Polyram® DF ali Delan® Pro

Jablanov
škrlup in
pepelasta
plesen Kumulus® DF

Stroby® WG

Sercadis®

Regalis® Plus Regalis® Plus

Stomp® Aqua

Masai®

RAK® 3
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Varstvo pečkarjev
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Zmagovita formula proti 
škrlupu in pepelasti plesni

Delan® Pro  je preventivni kontaktni fungicid, ki vsebuje aktivni snovi ditianon in kalijev fosfonat. 

Ditianon deluje preventivno in dotikalno. Vpliva na sulfhidrilno skupino (SH) mnogih beljakovin, 

ki sestavljajo glive in s tem ovira translokacijo po rastlinah. Kalijev fosfonat se akropetalno 

premešča po rastlini in deluje kot sistemični fungicid. Prvenstveno upočasni rast, zavira 

sporulacijo in s tem sproščanje zoospor ali pa posredno s spodbujanjem/stimuliranjem 

obrambe gostiteljske rastline zavira razvoj patogena oziroma rastlinske bolezni.

Profil proizvoda Stroby® WG

Aktivna snov Krezoksim-metil 50 %

Formulacija Močljiva zrnca (WG)

Uporaba Jablanov škrlup, jablanova pepelovka

Odmerek 0,2 kg/ha

Način delovanja Preventivno, kurativno in eridikativno

Število aplikacij 3

Karenca 28 dni za jablano 

Pakiranje 20, 200 in 600 g

Profil proizvoda Delan® Pro

Aktivna snov Ditianon 125 g/L + Kalijev fosfonat 561 g/L

Formulacija Koncentrirana suspenzija (SC)

Uporaba Jablanov in hrušev škrlup

Odmerek 2,5 L/ha

Način delovanja Preventivno, kurativno

Število aplikacij 6

Karenca 35 dni za jablane in hruške

Pakiranje 1 in 5 kg

  
Glavne prednosti uporabe 

fungicida Stroby® WG:
<  Dvojno delovanje na škrlup in 

pepelovko.
<  Najbolj zanesljivo delovanje na 

jablanovo pepelovko.
<  Visoka odpornost na spiranje z 

dežjem.
<  Sredstvo vzpodbuja rastlino k tvorbi 

lastnega obrambnega sistema in 

bujnejšo obarvanost listja (green 

efekt).

  
Glavne prednosti uporabe 

fungicida Delan® Pro:
<  Delovanje na jablanov in hrušev 

škrlup.
<  Kontaktna in sistemična zaščita 

tretirane rastline.
<  Sredstvo vzpodbuja rastlino k tvorbi 

lastnega obrambnega sistema
<  Visoka odpornost na spiranje z 

dežjem.

Stroby® WG

Delan®  Pro

Stroby® WG je mezosistemično delujoč fungicid z zelo dobrim preventivnim, kurativnim 

in eridikativnim delovanjem. Uporablja se preventivno za zatiranje jablanovega škrlupa in 

jablanove pepelovke. Aktivna snov nanesena na zelene dele rastlin se širi enakomerno, tudi 

skozi list v plinasti obliki in tako enakomerno ščiti vse njene zelene dele. Stroby® WG je 

potrebno tretirati vsaj pol dneva pred predvidenimi padavinami.

Sredstvo vzpodbuja rastlino k tvorbi lastnega obrambnega sistema in bujnejšo obarvanost 

listja, zato priporočamo večkratno tretiranje. 





Bellis® 
Specialist za skladiščne bolezni pri pečkarjih
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Profil proizvoda Bellis®

Aktivna snov Boskalid 252 g/kg + Piraklostrobin 128 g/kg

Formulacija Močljiva zrnca (WG)

Uporaba 
Jablanov in hrušev škrlup, jablanova pepelovka, alternarijska pega-
vost, grenka gniloba sadja in sive plesni na jablanah in hruškah

Odmerek 0,8 kg/ha

Način delovanja Preventivno, kurativno 

Število aplikacij 3

Karenca 7 dni za jablano 

Pakiranje 1 in 10 kg

  
Glavne prednosti uporabe 

fungicida Bellis®:
<  Najširši spekter delovanja na 

skladiščne bolezni, škrlup in 

pepelasto plesen.
<  Nova skupina aktivnih snovi.
<  Zelo dobra odpornost na dež.
<  Kratka karenca 7 dni.

Bellis® Bellis®  je lokalno sistemičen fungicid za zatiranje bolezni na jablanah in hruškah. Vsebuje 

dve aktivni snovi, boskalid in piraklostrobin. Boskalid deluje sistemično, po nanosu se po 

rastlini razporedi v 48 urah. Aktivna snov piraklostrobin pripada skupini strobilurinov. Deluje 

mezosistemično in ima delno izraženo translaminarno delovanje.

Delovanje

4 = zelo dobro

3 = dobro

2 = srednje

1 = slabo

Hrušev škrlup
(Venturia pirina)

Botritis

Pepelasta plesen
(Podosphaera leucotricha)

Sadna monilija
(Monilia fructigena)

Stemphylium vesicarium
Fitoftora

Grenka gniloba
(Gloeosporium sp.)

Zelena gniloba
(Penicillium expansum)

Alternaria mali

0

1

2

3

4

Jablanov škrlup
(Venturia inaequalis)



RAK® 3
Feromon proti jabolčnemu zavijaču

RAK® 3 je hlapljivi spolni feromon samičk jabolčnega zavijača, ki se postopno sprošča v 

okolje in zbega samce pri iskanju samice v času parjenja. Samci aktivno letijo proti močnejši 

koncentraciji feromonov, ki jih oddaja samica. S sproščanjem večje vsebnosti sintetičnega 

feromona iz dispenzorjev je vonj samice razširjen v okolje. Tako preprečimo samcem, da 

locirajo samico. Samci so zbegani in nehajo iskati samice – parjenje je prekinjeno.

Profil proizvoda RAK® 3

Aktivna snov 225 mg/ampulo Coldemone

Formulacija Metoda konfuzije

Uporaba Jabolčni zavijač

Odmerek 500 – 550 dispenzorjev na ha

Način delovanja Preventivno 

Karenca Brez karence

Pakiranje Paket 252 kom

  
Glavne prednosti                 

uporabe RAK® 3:
<  Nekemična in okolju prijazna 

metoda.
<  1 obešanje na sezono, zaščiteno  

do spravila pridelka.
<  Neškodljiv za koristne organizme   

in opraševalce.
<  Brez ostankov.
<  Ni rezistence.

RAK® 3
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Profil proizvoda Regalis® Plus

Profil proizvoda Break Thru®

Aktivna snov 100 g/kg proheksadion-Ca 

Formulacija Močljiva zrnca (WG)

Uporaba Jablane in hruške

Odmerek 2,5 kg/ha v 2 ali 3 aplikacijah

Način delovanja Rastni regulator

Karenca 55 dni za jablano in hruško

Pakiranje 1 in 10 kg

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
Takšna kot je določena pri vsakem posameznem
sredstvu za varstvo rastlin

Pakiranje 0,25 in 1 L

  
Glavne prednosti uporabe 

fungicida Regalis® Plus:
<  Zmanjšana potreba po zimski in 

poletni rezi.
<  Možnost oblikovanja krošenj (ciljana 

aplikacija v delu krošnje).
<  Zmanjšanje volumna drevesa.
<  Večja odpornost na hrušev ožig.
<  Velika verjetnost za dvig inducirane 

rezistence rastlin na patogene 

(škrlup, pepelovka, hruševa bolšica) 

nastopi ca. 10 dni po škropljenju.
<  Povečanje zavezanosti plodov in 

pridelka (prva aplikacija se izvede v 

fazi balona ali v začetek cvetenja).

  
Glavne prednosti uporabe 

fungicida Break Thru®:
<  Zmanjšuje površinsko napetost na 

listju.
<  Izboljšuje pokritost listja.
<  Zaradi optimalne porazdelitve kapljic 

se po površini ustvarja enakomerna 

plast, ki doseže tudi težje dostopna 

mesta.
<  Olajšuje in pospešuje sprejemanje 

sistemičnih sredstev v rastlino.
<  Zmanjšuje spiranje zaradi dežja.

Regalis® Plus

Break Thru®

Regalis® Plus je rastni regulator, ki se uporablja v nasadih jablan in hrušk. Posebej 

priporočljiv je pri bujnih sortah jablan kot so: fuji, elstar, zlati delišes, jonagold, boskop, 

braeburn…

Regalis® Plus zavira nastajanje rastnega hormona giberalina. S tem vidno zmanjša rast 

poganjkov na škropljenih rastlinah. V rastlino preide preko listja in se premika po njej navzgor 

(akropetalno), v manjšem obsegu tudi navzdol (bazipetalno). Rast poganjkov zaustavlja na 

mestu aplikacije. To omogoča ciljano aplikacijo npr. v vrhove pri tretjem tretiranju.

Break Thru® se uporablja kot dodatek škropilnim brozgam. Sredstvo izboljšuje omočljivost 

listov tretiranih rastlin.
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Profil proizvoda Stomp® Aqua

Spekter delovanja Stomp® Aqua

Aktivna snov Pendimetalin (455 g/l)

Formulacija Kapsulirana suspenzija (CS)

Uporaba 
Jablane, hruške, češnje, slive, jagode, črni ribez in kosmulje, 
maline (vključno s hibridi) in robide

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

Način delovanja Talni in listni herbicid

Število aplikacij Aplikacija do brstenja

Karenca Zagotovljena s časom uporabe

Pakiranje 1 in 5 L

Jablane, češnje, 
hruške in slive 

Tretiramo do brstenja dreves

Jagode
Tretiramo jeseni ali zgodaj spomladi takoj po sajenju,
pred vznikom plevelov

Črni ribez in 
kosmulje

Tretiramo nezapleveljena tla, v času od jeseni do
začetka brstenja rastlin spomladi

Maline (vključno z 
hibridi) in robide

Tretiramo nezapleveljena tla, v času od spravila pridelka do 
začetka brstenja

  
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.

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

plevela. 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. 

2. Termin uporabe 
Pripravek na osnovi 
glifosata + pripravek na 
osnovi MCPA-DMA

Jan Feb Mar Apr   Maj Juni Juli Avg    Sep
Cvetenje Obiranje

1. Termin uporabe
Stomp® Aqua 2,9 L/ha 
+ pripravek na osnovi 
glifosat-a

Stomp® Aqua

Nova rešitev varstva pred pleveli



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.


