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Почитувани производители и агрономи!
Постигнувањето на високи и стабилни приноси во одгледувањето на зеленчукот треба да овозможи
враќање на вложеното и добра заработка. Производството на зеленчукот може да биде загрозено од
разни фактори во сите фази. Една од важните причини за намалување на приносите и за влошување
на квалитетот на плодовите може да биде лошиот избор на хибридот, но и предизвикувачите на
растителни болести, штетниците и плевелите. Целта на оваа публикација е да се презентира нашето
портфолио со хибриди и да се укаже на економски важните заболувања и штетници и мерките од
борбата при користењето на оригиналните Syngenta производи. Мерките за сузбивање се во целосна
согласност со принципите за интегрална заштита на растенијата и добрата земјоделска пракса.
Со долгогодишното искуство во производството на семиња, средствата за заштита на растенијата и
примената во пракса Syngenta стекна богато искуство кое на овој начин сака да го сподели со Вас,
со цел нивна што поекономична и порационална употреба.
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Пченица
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Хибрид пченица

®

Принос и квалитет
Зимската сорта пченица CCB Ingenio Ви дава
стандардно висок принос, квалитет и сигурност!
Syngenta со воведувањето на сортата CCB Ingenio уште
еднаш потврди дека е компанија која се прилагодува на Вашите
искуства и потреби.CCB Ingenio е сорта која во претходните
неколку години обезбедува висок принос и со тоа завзема
значајно место на производните површини.
CCB Ingenio е прва висококвалитетна сорта, со исклучително
стабилен принос и квалитет на зрна. Спаѓа во група Б1квалитет. Зрното е средно тврдо со висока содржина на
квалитетни протеини и средна хектолитарска маса.
Спаѓа во зимски рани сорти одлично адаптирана на нашите агроеколошки услови. Има атрактивен изглед со
голем клас со осилки. Формира големо зрно. Цврсто стебло, отпорно на полегнување со просечна висина околу
95 cm.
CCB Ingenio е сорта препорачана за интезивни услови на производство, со висока толеранција на болести
на стеблото и листот. Уште една особина која се издвојува е и добрата отпорност на измрзнување со добро
братимење.

Хибрид пченица

SY Moisson
Нови сорти на
пченица
SY Moisson е НОВА зимска сорта пченица со висок потенцијал
за принос. Спаѓа во група Б квалитет. Лебна сорта, со средно
тврдо зрно и средна содржина на протеини во зрно со висока
хектолитарска маса.
SY Moisson е рана/средно рана сорта со одлична отпорност на
измрзнување така што може да поднесе и нешто покасна сетва.
Сеодликува со добар пакет на отпорност и тоа на болести на
стеблото и класот и на полегнување. Просечна висина на стеблото е 95 cm.
Сортата е со јако изразено продуктивно братимење. На изданците формира секундарни класови со голем број на
зрна, што е случај во примарните класови. Исклучително е препорачлива за интензивно производство.
SY Moisson е универзална пченица која со своите особини осигурува оптимална комбинација на принос и
квалитет.
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Хибриди
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ПЧЕНКА
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Хибриди пченка

За напредни
производители
FAO 330
Tип на хибридот: забен
Карактеристики на хибридот
•
•
•
•

Ниско поставени, крупни, добро оплодени и завршени 		
клипови со 12-16 редови на зрна, со должина од 20-22 cm
Исклучително брз почетен пораст на културата по 		
никнувањето
Раното цветање овозможува добро оплодување и во посебно сушни услови
Високиот потенцијал за принос и исклучително брзото отпуштање на влага го прават идеален избор за 		
производителите кои пченката ја вадат во зрно или пострно сеат пченка

Препораки за одгледувањe
•
•
•
•
•

Се препорачува за берба во зрно и за пострно производство на силажа
Oптимален склоп: 75-85.000 растенија
Бара интензивни услови за производство
Најдобри резултати дава на добри почви
Во интензивни услови на производство треба да се сее на меѓуредова оддалеченост од 17 cm, a во случај на
полоша агротехника да се сее на оддалеченост од 19 cm

Компаративни карактеристики
•
•
•
•
•
•

Потенцијал за принос на зрно
Прилагодливост на начинот на одгледување
Толерантност на суша
Брзина на отпуштање на влага
Брзина на почетен пораст
Потенцијал за принос на силажа

Хибриди пченка

Стандардно
најдобар
FAO 490
Tип на хибридот: забен
Карактеристики на хибридот
•
•
•
•
•

Цврсто, високо растение со широки исправени лисја и цврст
корен, отпорно на полегнување со изразен Stay-green eфект
Релативно ниско поставени клипови со 14-16 редови на зрна, со должина од 20-24 cm
Зрната релативно брзо ја отпуштаат влагата во есен
Се одликува со брз почетен пораст по никнувањето
Tолерантен е на пченкарна пламеница, црвенило на пченката и болести на клипот

Препораки за одгледувањe
•
•
•
•
•
•

Хибрид за производство на зрно
Oптимален склоп: 70-75.000 растенија
Хибрид кој може да се препорача за сите интензитети и видови на одгледување
Во интензивни услови на производство треба да се сее на меѓуредова оддалеченост од 19 cm,
a во случај на полоша агротехника да се сее на оддалеченост од 21 cm
Сеењето во раните рокови овозможува поголема сигурност во произаводството
Сеење и на терените со црвенило на пченка

Компаративни карактеристики
•
•
•
•
•
•

Потенцијал за принос на зрно
Прилагодливост на начинот на одгледување
Толерантност на суша
Брзина на отпуштање на влага
Брзина на почетен пораст
Потенцијал за принос на силажа
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Хибриди пченка

NK Helico
Рекорден
принос
FAO 550
Tип на хибридот: забен
Карактеристики на хибридот
•
•
•
•
•
•
•

Робусни, средно високи, добро вкоренети стебла со изразена
Stay-green карактеристика
Клиповите се дебели и компактни со 16-18 редови, со 		
должина од 22 –26 cm со изразено крупни зрна со атрактивна боја
Многу брз почетен пораст по никнувањето
Исклучително брзо испуштање на влага при зреењето
Toлерантен на болести на клипот
Листовите долго остануваат зелени и може да се користи и за силажа со висока содржина на сува материја
Висока толерантност на црвенило на пченка

Препораки за одгледувањe
•
•
•
•
•
•

За производство на зрно и силажа
Идеален хибрид за комбајнирање
Oптимален склоп: 65-70.000 растенија
За производство на силажа да се зголеми склопот за 10%
Се препорачува за одгледување во добри производствени услови и со висока агротехника
Во интензивни услови на производство треба да се сее на меѓуредова оддалеченост од 19 cm,
a во случај на полоша агротехника да се сее на оддалеченост од 21 cm

Компаративни карактеристики
•
•
•
•
•
•

Потенцијал за принос на зрно
Прилагодливост на начинот на одгледување
Толерантност на суша
Брзина на отпуштање на влага
Брзина на почетен пораст
Потенцијал за принос на силажа

Хибриди пченка

Повеќекратен
шампоин на принос
FAO 620
Tип на хибридот: забен
Карактеристики на хибридот
•
•
•
•
•

Високите и силни стебла со голема лисна маса ја прават
културата препознатлива во полето
Дебели и компактни клипови со 18-20 редови со зрна, со благо
конусна форма со релативно мал удел на кочанката
Има релативно брз почетен пораст, рано цвета и брзо ја испушта влагата од зрното
Високотoлерантен на болести на клипот
Високата хранлива вредност и сварливоста го прават соодветен за силажа како на целото
растение така и на зрното

Препораки за одгледувањe
•
•
•
•
•
•

За производство на зрно, а исто така е и исклучителен силажен хибрид
Кај бербата на клипот потенцијален проблем е тешкото сушење
Oптимален склоп: 60-65.000 растенија
За производство на силажа склопот да се зголеми за 10%
Moже да се одгледува во сите производствени услови
Во интензивни услови на производство треба да се сее на меѓуредова оддалеченост од 21 cm,
a во случај на полоша агротехника да се сее на оддалеченост од 23 cm во редот

Компаративни карактеристики
•
•
•
•
•
•

Потенцијал за принос на зрно
Прилагодливост на начинот на одгледување
Толерантност на суша
Брзина на отпуштање на влага
Брзина на почетен пораст
Потенцијал за принос на силажа
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Хибриди
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СОНЧОГЛЕД
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хибрид сончоглед

Лидер на
секое место
Лино тип
Средно доцен: За сите терени
Карактеристики на хибридот
•
•
•
•
•
•
•
•

Стебло со средна висина, високо отпорно на полегнување
и со одлична толерантност на кршење
Глава со голем број зрна со средна до голема тежина
Силно растение со добар пораст
Должина на вегетацијата 120 – 125 денa
Високо толерантен на заболувања на главата поради позицијата која обезбедува одлив на водата
Дава стабилни и високи приноси во различни педо-климатски услови
Oдлична толерантност на Phomopsis и бело гниење на главата (Sclerotinia).
Умерено толерантен на Phoma и Macrophomina на стеблото, и бело гниење на коренот
Отпорен на расите на паразитот воловод (А-Е раса) присутни во Србија

Препораки за одгледување
•
•
•
•
•

Има исклучително воедначено никнување,
цветање и опрашување
Препорака за норма на сеење: 60.000 семки/ha
Поради големата атрактивност за пчелите има одлично
оплодување и исклучително голем број на зрна по глава
Позитивно реагира на ѓубрење и на плодни земјишта
Лошо поднесува доцно сеење и ниски норми на сеење

Компаративни карактеристики
•
•
•
•
•
•

Потенцијал за принос на зрно
Содржина на масло во зрното
Содржи олеински киселини
Стабилност на принос
Толерантност на суша
Толерантност на болести

хибрид сончоглед

Сигурен принос
и чиста нива
Лино тип
IMIСредно ран: За сите терени
Карактеристики на хибридот
•
•
•
•
•
•
•

IMI (ImidazolinoneTolerant) е хибрид кој е отпорен на дејството
на хербицидот PulsarR 40
Стебло со средна висина, високо отпорно на полегнување
и со одлична толерантност на кршење
Глава со голем број зрна со средна тежина
Силно растение со добар пораст
Релативно толерантен во услови на суша
Добра толерантност на Phomopsis и бело гниење на главата (Sclerotinia) и Macrophomina.
Умерено толерантен на Phoma на стеблото, и бело гниење на коренот
Отпорен на расите на паразитот воловод (А-Е раса) присутни во Србија

Препораки за одгледување
•
•
•
•

Добар потенцијал за принос и содржина на масло
Препорака за норма на сеење: 60.000 семки /ha
Позитивно реагира на плодни почви, но и добро
поднесува почви со нешто полош квалитет
Дава лоши резултати во доцното сеење
и при ниски норми за сеење

Компаративни карактеристики
•
•
•
•
•
•

Потенцијал за принос на зрно
Содржина на масло во зрното
Содржи олеински киселини
Стабилност на принос
Толерантност на суша
Толерантност на болести
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хибрид сончоглед

Прв избор на
професионалците
Лино тип
IMIСредно доцен: За сите терени
Карактеристики на хибридот

IMI (Imidazolinone tolerant) е хибрид кој е отпорен на делување
на хербицидот PulsarR 40
• Стебло со средна висина, високо отпорно на полегнување и
со одлична толерантност на кршење
• Глава со голем број зрна со средна тежина
• Силно растение со добар пораст
• Tолерантен во услови на суша
• Добра толерантност на Phomopsis и бело гниење на главата (Sclerotinia) и Macrophomina.
Умерено толерантен на Phoma на стеблото, и бело гниење на коренот
• Отпорен на расите на паразитот воловод (А-Е раса) присутни во Србија
•

Препораки за одгледување
•
•
•
•

Добар потенцијал за принос и содржина на масло
Препорака за норма на сеење: 60.000 семки /ha
Позитивно реагира на плодни почви, но и добро поднесува почви со нешто полош квалитет
Дава лоши резултати во доцното сеење и при ниски норми за сеење

Компаративни карактеристики
•
•
•
•
•
•

Потенцијал за принос на зрно
Содржина на масло во зрното
Содржи олеински киселини
Стабилност на принос
Толерантност на суша
Толерантност на болести

Sorte pšenice
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Фунгициди
Инсектициди
Хербициди

Фунгициди

Фунгицид, концентрирана суспензија (SC)
Hlorotalonil 500 g/l
УПОТРЕБА
BRAVO 500 SC може да се употребува за сузбивање
на пламеницата (Phytopthora infenstans) на доматот
во количина од 2,5-3 kg/ha, со интервал на траење од
7-14 дена.
Се аплицира co стандардна опрема за третирање во
земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При
апликација да се спречи занесување на спрејот на
соседните култури.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Производот за заштита на растенија. Bravo 500 SC
може да се користи најмногу три пати годишно во ист
насад. Овој производ воглавно е компатибилен со
други одобрени производи за наведените култури.
Bravo 500 SC е отпорен на дожд и само два часa
по нанесувањето повеќе не постои опасност од
измивање.

22

ПОДГОТОВКА НА РАСТВОРОТ
Потребната количина од средството се меша со
малку вода, а потоа се разредува со додавање на
вода и се пресипува во резервоарот на прскалката
кој до половина е полн со вода. Потоа се дополнува
резервоарот на прскалката до потребниот волумен.
Мешањето на суспензијата треба да продолжи и за
време на третирањето за да се спречи таложење.

KAРЕНЦА
21 ден за домат.

Фунгициди

75 WG
Фунгицид, водорастворливи гранули (WG)
Ciprodinil 750 g/l
УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Производот за заштита на растенија Chorus 75 WG
може да се користи најмногу два пати годишно во
ист насад на винова лоза, и најмногу четири пати
годишно ист овошен насад. Овој производ воглавно
е компатибилен со други одобрени производи за
наведените култури. Chorus 75 WG е отпорен на
дожд и само два часa по нанесувањето повеќе не
постои опасност од измивање.

Производот за заштита Chorus 75 WG е системичен
фунгицид кој се употребува за сузбивање на:
•

KAРЕНЦА

ng
ici

d

21 ден за јаболко и круша, 7 дена за праска и јагода и
14 дена за винова лоза.

fu

Kраставост (Venturia inaequalis) и монилија
(Monilia spp.), кај јаболки во концентрација од 		
0,02% (0,2kg/ha). Растојанието помеѓу две прскања
треба да биде 7-10 дена;
• Kраставост кај круша (Venturia pirina),
во концентрација од 0,02%;
• Mонолија за праска и цреша (Monilia spp.) во 		
концентрација од 0,02%(0,2kg/ha);
• Сиво гниење (Botrytis cinerea) и (Mychosphaerella 		
fragarie) кај јагода во концентрација од 			
0,03% (0,3kg/ha). Третирањето треба да се 		
спроведе во фаза на полно цветање
и прецветување;
• Сиво гниење кај винова лоза (Botrytis cinerea),
во концентрација од 0,05 %(0,5%kg/ha во
1000 l раствор). Може да се користи најмногу два 		
пати во вегетација: првиот пат на крајот на 		
цветањето
pegavost lista i krastavost
plodova (кога 80 % од цветањето е завршено),
a ineaqualis)
а вториот пат пред затварање на гроздот.
Се аплицира co стандардна опрема за третирање во
земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При
апликација да се спречи занесување на спрејот на
соседните култури.

e cvetova i grančica
ia laxa)

® je zaštićeno ime Syngenta group company.

ekt je informativnog karaktera i sadrži opšte informacije. Pre primene proizvoda
pročitati uputstvo za upotrebu na pakovanju preparata. Proizvođač ne može
ovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili primenom preparata, kao i
ve smanjene osetljivosti ili otpornosti štetnih organizama. Za detaljnije informacije,
i stručnu pomoć obratite se stručnoj službi zastupnika.
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Фунгициди

Nordox 75 WG
Фунгицид, водорастворливи гранули (WG)
Бакар од бакар-1-оксид (Cu2O) 750 g/kg
УПОТРЕБА
ПРИМЕНА: NORDOX 75 WG е контактен превентивен
фунгицид эа суэбивање болести на винова лоэа,
овошки, маслинки и градинарски култури. Се
применува эа суэбивање на растителни
болести.
a) во лоэарство:
- Црна дамкавост на виновата лоэа (Phomopsisviticola)
во фенофаэа на ластари 3-10 cm (фенофаэа D) и
пламеница на виновата лоэа (Plasmopara viticola), се
применува во концентрација 0,1% - 0,15% (100-150 g
во 100 l вода);
б) во овоштарство:
- Лисна дамкавост и краставост на плодот на 			
јаболкото (Venturia inaequalis):
•
•
•

во мирување на вегетацијата во концентрација 		
0,2% (200 g во 100 l вода),
почеток на отварање на пупките (фенофаэа B-C) 		
во концентрација 0,1-0,2% (100-200 g во 100 l
вода),
во глувчи уши (фенофаэа C3) во концентрација 		
0,1% (100 g во 100 l вода)
- бактеријска палеж на јаболкото
(Erwinia amylovora),

•
•
•
•

во фенофаэа A-B во концентрација 0,2%
(200 g во 100 l вода);
во фенофаэа C во концентрација 0,15%
(150 g во 100 l вода);
во фенофаэа D во концентрација 0,1%
(100 g во 100 l вода);
почеток на цветање до прецветување (E-H) во 		
концентрација 0,03% (30 g во 100 l вода) во
интервали од 7 дена.

- пауново око на маслинки (Cycloconium oleoginum) 		
во концентрација 0,15% (150 g во 100 l вода).
Прскањето да се иэврши во рана пролет пред 		
почеток на дождовите и пред цветање на 			
маслинките.
- Коскести овошни видови: Сачменка (Stigmina
carpophila), бактериски рак (Pseudomonas
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mors-prunorum), трулеж на плодот (Monilinia spp.),
накадрување на лисјата (Taphrina deformans), во
концентрација 0,2%. Примена е дозволена само во
период после берба до цутење со ограничување на
количината на распрскувач од 1000 l/ha. Дозволени
се максимум 3 примени во текот на една вегетација во
интервал од 14 дена.
ц) во градинарство
- пламеница на компир и домати (Phytophthora
infestans) и концентрична дамкавост на лист од
компир и домати (Alternaria solani) во количина од 1
kg/ha (100 g во 30-50 l вода на 1000 m2). Пламеница
на краставица, лубеница и тиква (Pseudoperonospora
cubensis) во концентрација 0,15%. Средството смее
да се користи во краставици само пред почеток на
цветање.
Се аплицира со стандардна опрема эа третирање во
земјоделието. Авио апликацијa не е доэволена. При
апликација да се спречи занесување на спрејот на
соседните култури.
Тревата од насадите да не се користи эа крма бидејќи
остатоците од бакарот го контаминираат млекото
над доэволените количини. Употреба во цветање го
смалува оплодувањето. Во насадите кои
се третирани да не се пуштаат домашни животни.

KAРЕНЦА
14 дена: эа компир, лубеница и домати
(на отворено и во эатворено);
28 дена: эа тикви;
35 дена: эа винова лоэа;
56 дена: эа маслинка;
За јаболко и краставица е осигурана со
времето на употреба.
Ако не се почитува каренцата на виновата лоэа
депресивно делува на вриње на комињето.

РАБОТНА КАРЕНЦА:
24 часа.

Mandipropamid 50 g/kg
Mankozeb 600 g/kg
УПОТРЕБА
Производот за заштита Pergado MZ е фунгицид со
превентивно дејство за спречување на болести кои се
предизвикани од габи и тоа кај:
- компир: за сузбивање на пламеница (Phytophora
infestans) и црна лисна дамкавост (Alternaria solani) во
доза од 2-2,5 kg/ha (20-25 g на 100 m2), во интервали
од 7-10 дена, најмногу 3 пати во една сезона.
Препорачаната потрошувачка на вода е 200-800 l/ha
(2-8 l на 100 m2);
- домати: за сузбивање на пламеница (Phytophtora
infestans), и црна лисна дамкавост (Alternaria solani)
на отворено или во затворен простор во доза од
2-2,5 kg/ha (20-25 g на 100m2), во интервали од 7-10
дена, најмногу 3 пати во една сезона. Препорачаната
потрошувачка на вода е 400-1000 l/ha (4-10 l на
100 m2), за третмани на отворено, а за во затворен
простор 800-1200 (8-12 l на 100 m2);
- во краставици: за сузбивање на пламеница
(Pseudoperonospora cubensis) на отворено во доза од
2-2,5 kg/ha (20-25 g на 100 m2), во интервали од 7-10
дена, најмноги 3 пати во една сезона. Препорачаната
потрошувачка на вода е 400-1000 L/ha (4-10 l на
100 m2), за третмани на отворено, а за во затворен
простор 800-1200 (8-12 l на 100m2);
- диња: за сузбивање на пламеница
(Pseudoperonospora cubensis) на отворено и во
затворен простор во доза од 2-2,5kg/ha (20-25 g на
100m2), во итервали од 7-10 дена, најмногу 3 пати во
една сезона. Препорачаната потрошувачка на вода е
400-1000 l/ha (4-10 l на 100 m2);

- салата: за сузбивање на пламеницата (Bremia
lactucae) на отворено и во затворен простор
во доза од 2-2,5 kg/ha (20-25 g на 100 m2), во
интервали од 7 до 10 дена, најмногу 2 пати во една
сезона на отворено и еднаш во затворен простор.
Препорачаната потрошувачка на вода е 400-1000 l/ha
(4-10 l на 100 m2);
- винова лоза: за сузбивање на пламеницата
(Plasmopara viticola) во доза од 1,6-2,5 kg/ha (16-25g
на 100 m2), во интевали од 8-12 дена, најмногу два
пати во една сезона.
Се аплицира со стандардна опрема за третирање во
земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При
апликација да се спречи занесување на спрејот на
соседните култури.

KAРЕНЦА
За краставици и дињи е 5 дена, за домат 17 дена, за
компир и зелена салата 21 ден и за лоза 28 дена.

РАБОТНА КАРЕНЦА:
18 часа.

Фунгициди

Фунгицид, водорастворливи гранули (WG)

Фунгициди

Фунгицид, концентрирана суспензија (SC)
Azoksistrobin 250 g/l
УПОТРЕБА
Quadris е фунгицид кој се применува со фолијарно
прскање за сузбивање на:
• пламеница на винова лоза (Piasmopara viticola)
и пепелница на винова лоза (Uncinula necator).
во концентрација од 0,1% со 1000 l распрскувач
на ha, односно во количина од 1 l/ha при што
потрошувачката на распрскувачот зависи од
бујноста и развиеноста на растението.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Производот Quadris смее да се nрименува најмноrу
два пати во текот на веrетацијата, во интервали од
10- 14 дена. Не смее да се употребува при топло и
ветровито време. При високи дневни температури
прскањето треба да се сnроведува или во раните
утрински или во раните вечерни часови.
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ФИТОТОКСИЧНОСТ
Доколку производот за заштита на растенија
• Quadris се употребува во преnорачаните
количини и концентрации, на правилен начин и
во оnтимално време, истиот не е фитотоксичен
за виновата лоза. Треба да се сnречи
нанесување на расnрскувачот на чувствителни
култури бидејки е фитотоксичен за костенливо
овошје и некои сорти на јаболка.

KAРЕНЦА
35 дена за винова лоза.

Metalaksil-M 40 g/kg
Folpet 400 g/kg
УПОТРЕБА
Ridomil Gold Combi 45 WG може да се употребува
за сузбивање на причинителот на пламеницата на
виновата лоза (Plasmopara viticola) во доза од 2 kg/ha
со потрошувачка на вода од 1000 l/ha.
Се аплицира со стандардна опрема за третирање во
земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При
апликација да се спречи занесување на спрејот на
соседните култури.
Ridomil Gold Combi 45 WG може да се употребува
најмногу три пати во текот на една година на исти
лозов насад, со интервали на третирање од 7-14
дена.

ПОДГОТОВКА НА РАСТВОРОТ
Потребната количина од средството се меша со малку
вода во густа паста без грутки, а потоа се разредува
со додавање на вода и се пресипува во резервоарот
на прскалката кој до половина е полн

со вода. Потоа се дополнува резервоарот на
прскалката до потребниот волумен. Мешањето
на суспензијата треба да продолжи и за време на
третирањето за да се спречи таложење.

KAРЕНЦА
35 дена за вински сорти грозје.
Работна карeнца: 48 часа.

Фунгициди

Фунгицид, водорастворливи гранули (WG)

Фунгициди

Фунгицид, водорастворливи гранули (WG)
Metalaksil-M 40 g/kg
Mankozeb 640 g/kg
УПОТРЕБА
Ridomil Gold MZ 68 WG може да се употребува
за сузбивање на причинителот на пламеницата на
виновата лоза (Plasmopara viticola), во доза од 2 и
2,5 g/ha со потрошувачка на вода од 1000 l/ha.
Се аплицира со стандардна опрема за третирање во
земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При
апликација да се спречи занесување на спрејот на
соседните култури.
Ridomil Gold MZ 68 WG може да се употребува
најмногу три пати во текот на една година на исти
лозов насад, со интервали на траење од 7-14 дена.

ПОДГОТОВКА НА РАСТВОРОТ
Потребната количина од средството се меша со
малку вода во густа паста без грутки, а потоа се
разредува со додавање на вода и се пресипува во
резервоарот на прскалката кој до половина е полн со
вода. Потоа се дополнува резервоарот на прскалката
до потребниот волумен. Мешањето на суспензијата
треба да продолжи и за време на третирањето за да
се спречи таложење.
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KAРЕНЦА
21 ден за трпезни сорти грозје, 42 дена за вински
сорти винова лоза.

РАБОТНА КАРЕНЦА:
18 часа.

Difenokonazol 250 g/l
УПОТРЕБА
Средството се употребува за сузбивање на
причинителите на болестите:
•

•
•

чадлива дамкавост на листовите и краставоста на
плодовите кај јаболкото и круша (Venturia 		
inaequalis i Venturia pyrina), во количина од
0,2-0,3 l/ha, или концентрација од 0,013%,
односно 2-3 ml во 10 литри вода за превентивно
третирање и во количина од 0,3 l/ha или во
концентрација од 0,15% односно 3 ml во 10 l вода
за куративно третирање.
пепелница на јаболкото (Podosphaera leucotricha),
во количина од 0,2 l/ha, или во концентрација од
0,013%, односно 2-3 ml во 10 литри вода;
црна дамкавост на компир (Alternaria solani),
во количина од 0,5 l/ha, односно 5 ml во 10 литри 		
вода на 100m2

.
При третирањето треба да се почитуваат
водозаштитните зони и да се спречи контаминацијата
на водите(водотеци, бунари, езера и извори на вода),
третирајќи на најмалку 20 метри оддалеченост од нив.
Во третираните овоштарници не смее да се врши
напасување на стоката, ниту тревата да се користи
за исхрана на стоката пред истекот на каренцата,
односно најмалку 35 дена од денот на третирањето.
Во текот на годината на иста површина, односно
насад, средството може да се примени најмногу 3 пати.

ПОДГОТОВКА НА РАСТВОРОТ
Одмерената количина на средството со постојано
мешање се истура во прскалката која е наполнета до
2/3 од вкупно потребната вода. Потоа со постојано
мешање се дополнува остатакот од вода. Мешањето
треба да продолжи и за време на третирањето.

KAРЕНЦА
14 дена за компир и 28 дена за јаболкото и круши.

Фунгициди

Фунгицид, концентрат за емулзија (ЕС)

Фунгициди

Фунгицид, водорастворливи гранули (WG)
Ciprodinil 375 g/l
Fludioksonil 250 g/l
УПОТРЕБА
Switch 62.5 WG се употребува за сузбивање на:
• сивото гниење (Botrytis cinerea) кај грозјето во 		
фенофазите прецветување, затварање на 		
гроздовите, прошарок и на три недели пред
бербата на грозјето во доза од 0,8 -1,2 kg/ha;
• сивото гниење (Botrytis cinerea) кај јагодата во
фенофазите пред цутење, цутење, после цутење
и пред берба во доза од 0,8-1,2 kg/ha.
Третирањето се врши со 800 литри на хектар.
Се аплицира со стандардна опрема за третирање во
земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При
апликација да се спречи занесување на спрејот на
соседните култури. Во текот на една година на иста
површина може да се употреби најмногу два пати.

ПОДГОТОВКА НА РАСТВОРОТ
Потребната количина од средството се меша со
малку вода во густа паста без грутки, а потоа се
разредува со додавање на вода и се пресипува во
резервоарот на прскалката кој до половина е полн со
вода. Потоа се дополнува резервоарот на прскалката
до потребниот волумен. Мешањето на суспензијата
треба да продолжи и за време на третирањето за да
се спречи таложење.

KAРЕНЦА
7 дена за јагода, 21 ден за грозје.
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Propikonazol 250 g/l
УПОТРЕБА
Tilt 250 EC може да се употреби како системичен
фунгицид за превентивно и куративно третирање на:
пченицата и јачменот против пепелницата (Erisiphe
graminis var. tritici u hordei), рѓата (Puccinia spp),
мрежаста дамкавост (Rhynchosporium secalis) и
лисната дамкавост (Septoria nodrum i septoria trituci)
во количина:
-

0,5 l/ha со потрошувачка на вода 300-600 l/ha, 		
односно 5 ml. во 3-6 l вода при примена од земја
0,7 l/ha со најмалку 50 l вода/ha при примена
од авион

винова лоза против пепелницата (Unicula necator)
во концентрација 0,01% односно 1 ml во 10 l вода
при превентивно третирање со интервал во
концентрација 0,01% односно 1,5 ml. во 10 l вода
при превентивно третирање со интервал од 1014 дена измеѓу третирањата и во концентрација
од 0,015% односно 1,5 ml. во 10 литри вода при
куративно третирање со интервал од 21 ден помеѓу
третирањата.
Tilt 250 EC на иста површина може најмногу 4 пати да
се употреби на ист насад при третирање на лозата, а
2 пати на стрните жита во текот на една година.
Третирања од авион е дозволено во стрништа под
услов да површините кои се третираат се оддалечени
најмалу 500 m од населбите и земјоделските објекти,
а 200 m од бунарите, езерата и водотеците.
При третирањето треба да се спречи контаминација
на водата (водотеците, бунарите, езерата и изворите
на вода), третирајќи најмалку 20 m од истите.

ПОДГОТОВКА НА РАСТВОРОТ
Одмерената количина на средството со постојано
мешање се истура во прскалката која е наполнета до
2/3 од вкупно потребната вода. Потоа со постојано
мешање се дополнува остатакот од вода. Мешањето
треба да продолжи и эа време на третирањето.

KAРЕНЦА
35 дена за пченица, јачмен и винова лоза.

Фунгициди

Фунгицид, концентрат за емулзија (ЕС)

Фунгициди

Фунгицид, концентрат за емулзија (ЕС)
Penkonazol 100 g/l
УПОТРЕБА
Производот за заштита Topas 100 EC се употребува
за сузбивање на:
- Пепелница на јаболка (Podosphaera leucotricha)
и пепелница на винова лоза (Uncinula necator), во
концентрација од 0,025%, односно 250 ml/ha при
потрошувачка на вода 1000 l/ha (2,5 ml на 10l вода
na 100 m2);
- Пепелница на праска (Sphaerotheca pannosa var.
persicae), vo концентрација od 0,04-0,05%, односно
400-500 ml/ha при потрошувачка на вода 1000 l/ha
(4-5 ml на 10 l вода на 100m2). Се прска превентивно
во интервали од 10-14 дена, 2-3 пати од отпаѓањето
на цветната чашка натаму;
- Овошно гниење (Monilinia fructigena) и четкаста
мувла (Penicillium spp.) на праски во концентрација од
0,05%, односно 500 ml/ha при потрошувашка на вода
1000 l/ha (5 ml на 10 l вода на 100m2). Се прска 2 до 3
пати во интервал од 7 дена на крајот на цветањето;
- Пепелница на јагода (Sphaero maculatis),
американска пепелница на рибизли (Sphaero
mors-uvae), пепелница на тикви (Erysiphe orontii,
Sphaerotheca fursa),на артичока, бостан, тиквички,
тикви, краставици, пепелница на домат (Laveillula
taurica) пиперка и кромид во концентрација од 0,0250,05%, односно 250-500 ml/ha при потрошувачка на
вода 1000 l/ha (2,5-5 ml на 10 l вода на 100 m2). Се
прска превентивно или веднаш при појава на првите
знаци на болеста во интервал од 14-16 дна, 2-4 пати
во една вегетативна сезона.
- Пепелница кај морков (Erysiphe heraclei) во доза
од 500 ml/ha (5 ml на 10 l вода na 100 m2), при појава
на зараза во интервал од 10 до 14 дена;
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- Лисна дамкавост кај морков (Alternalia dauci), во
доза од 750 ml/ha (7,5 ml на 10 l вода на 100 m2), при
појава на зараза во интервал од 10-14 дена;
- Пепелници (Oidium spp.) и ‘рѓи (Puccinia spp.) кај
украсни растенија во концетрација од 0,025-0,05%,
односно 250-500 ml/ha при потрошувачка на вода
1000 l/ha (2,5-5 ml на 10 l вода на 100 m2). Се прска во
интервал од 10 до 14 дена.
Се аплицира со стандардна опрема эа третирање во
земјоделието. Средството може да се примени само 4
пати во годината на иста површина. Авио апликацијa
не е доэволена. При апликација да се спречи
занесување на спрејот на соседните култури.

KAРЕНЦА
-

46 дена за морков,
35 дена за винова лоза,
21 ден за јаболка, јагоди рибизли, тиквички и
домат на отворено.
14 дена за праски, артичоки, кромид и пиперки.
3 дена за домат и тиквичка во стакленик.

Tiametoksam 250 g/kg
УПОТРЕБА
Производот за заштита ACTARA 25 WG е системичен
инсектицид, кој делува преку листовите и се
употребува:
а) на јаболки за спречување на:
- зелена лисна вошка (Aphis pomi), јаболкова сива
вошка (Dysaphis plantaginea) и јаболкова вошка
шишкарица (Dysaphis devecta), во доза од
120-160 g/ha при потрошувачка на вода
1000 l/ha (1,2-1,6 g/100 m2 на 10 l вода).
б) на круши за спречување на:
- обична крушкова болва (Cacopsylla pyri) во
концетрација од 0,02% со додавање на 0,5%
средство на база на минерално масло и при
потрошувачка на вода од 1200 l/ha
(240 g/ha/1200 l/ha вода + 6 kg средство на база
на минерално масло). Се третира при појава на
првите ларви;
- лисни вошки (Aphididae) во доза од 120-160 g/ha
при потрошувачка на вода од 1000 l/ha
(1,2-1,6 g/100 m2 на 10 l вода).
Се третира при појава на вошки:
в) на праски за сузбивање на лисни вошки 			
(Aphididae), во доза од 100-125 g/ha
(1-1,25 g/100 m2). Се третира при појава на
штетници;
г) на компир за сузбивање на компирова златица
(Leptinotarsa decemlineata) во доза од 60-80 g/ha
при потрошувачка на вода од 300-600 l/ha
(0,6-0,8 g на 100 m2 на 3-6 l вода). Се третира
при појава на штетници;

д) на домат, пиперка и лубеница:
- за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) и
компирова златица (Leptinotarsa decemlineata) во
доза од 150-200 g/ha (1,5-2 g на 100 m2);
- за сузбивање на белокрилка (Trialeurodes
vaporariorum) во доза од 400 g/ha (4 g на 100 m2).
Се третира при појава на штетници;
ѓ) на салата за сузбивање на лисни вошки
(Aphididae), во доза од 200 g/ha (2 g на 100 m2).
Се третира при појава на штетници.
Се аплицира со стандардна опрема за третирање во
земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При
апликација да се спречи занесување на спрејот на
соседните култури.
Производот за заштита на растенијата ACTARA 25 WG
може да се користи само кога нема ветар. Бидејќи
овој производ е штетен за пчелите, заради нивна
заштита и заштита на други инсекти опрашувачи
не треба да се третира за време на цветање. При
третирањето на јаболки, круши и праски, заради
заштита на нецелните членконоги, мора да се
почитува нетретираниот безбедносен појас од 15 m на
необработлива површина.

KAРЕНЦА
21 ден за јаболка, круши и праски; 14 дена за
компир; 7 дена за салата; 3 дена за домат, пиперка и
лубеница.

Primena preko zemljišta

Tretiranje rasada sa Actara 25 WG
U plodovitom povrću i salati dozvoljena je primena Actara
zalivanjem ili natapanjem rasada pre ili nakon presađivanja.

Postoji nekoliko metoda primene, od kojih možemo izdvojiti:
• zalivanje rasada u kontejneru
• natapanje kontejnera sa rasadom u rastvoru Actara
• “drip” aplikacija preko sistema kap po kap i
direktno zalivanje biljaka nakon ukorenjivanja

Инсектициди

Инсектицид, водорастворливи гранули (WG)

Инсектициди

Инсектицид, концентрат за емулзија (EC)
Pirimifos-metil (500 g/l)
УПОТРЕБА
Производот за заштита на растенија ACTELLIC 50 ЕС
е контактен инсектицид кој се употребува за
сузбивање на магацинските штетници: житни
жижци (Sitophilus spp.), мал брашнар, магацински
молци (Ephestia spp.), житници (Cryptolestes spp.),
суринамски брашнар (Oryzaephilus surinamensis),
брашнест молец (Plodia lnterpunctella), магацински
молец (Acarus sfro), житна тафтабита (Rhyzopertha
dominica)
Во празни складишта за жито во доза од 0,32ml/m2
површина со додавање на 20 ml вода на m2, при
третирање на стаклени и метални површини со 50 ml
вода на m2. Складиштето може да почне да се полни 7
дена по третирањето.
За третирање на пченица, овес и јачмен во доза од
8 ml на тон зрна со додавање на 0.5-1 l вода на m2
за рамномерно третирање во силоси и 1-1,5 l вода
nри складирање во останати магацини, при што
дебелината на слојот зрна треба да изнесува од 0,5
до 1 m.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Празните магацини може да се третираат само со
автоматски апарати за nрскање или со замаглување.
Не е дозволена уnотреба на рачни прскалки или
грбни прскалки за третирање на nразни магацини.
Производот ACTELLIC 50 ЕС не смее да се користи
за третирање на мелена стока. Зрната пченица,
овес и јачмен, наменети за складирање, можат да
се третираат само еднаш годишно. На цементни и
бетонски површини производот ACTELLIC 50 ЕС не е
ефикасен.
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ФИТОТОКСИЧНОСТ
Доколку nроизводот ACTELLIC 50 ЕС се уnотребува
сагласно улатството за употреба, не влијае врз
квалитетот на третираните зрна пченица, овес
и јачмен. Исто така не смее да се употребува во
складишта во кои се чува семенски материјал,
односно со него не смее директно да се третира
семето.

KAРЕНЦА
63 дена за зрна пченица, овес и јачмен.

Emamektin benzoat (250 g/l)
УПОТРЕБА
Производот за заштита AFFIRM е контактен
желудичен инсектицид со делување на сите развојни
стадиуми на ларвите на штетниците. Се употребува
кај:
• виновата лоза за сузбивање на сивиот гроздов 		
молец (Lobesia botrana) и жолтиот гроздов молец
(Eupoecilia ambiquella) во доза од 1,5 kg/ha
(15 g na 100 m2). Максималниот број третирања
во текот на една вегетација е три пати.
• зелка брокула и карфиол, на отворено, за
сузбивање на совици (Heliothis armigera,
Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis) и други
гасеници во доза од 1,5 kg/ha (15g на 100m2). 		
Третирањето се врши во период од развојната 		
фаза на формирање на главица до 3 дена пред
берба. Првиот третман да биде после
излегувањето на првите гасеници и пред да
навлезат во плодовите. Максимален број на
третирања е 3 пати во еден вегетативен период и
тоа на интервали од 7 дена.
• сточен грашок на отворено за сузбивање на
совици (Heliothis armigera, Spodoptera exiqua,
Spodoptera littoralis) и други гасеници во доза од
1,5 kg/ha( 15g на 100 m2). Третирањето се врши во
период од развојна фаза на формирање на
главица до 3 дена пред берба. Првиот третман да
биде веднаш после излегувањето на првите
гасеници и пред да навлезат во плодовите.
• дињи и лубеници на отворено и во стакленици за
сузбивање на совици (Heliothis armigera,
Spodoptera exiqua, Spodoptera littoralis) и други
гасеници во доза од 2 kg/ha (20 g на 100 m2 ).
Третирањето се врши во период од развојна фаза
на формирање на главица до 3 дена пред берба.
Првиот третман да биде веднаш после
излегувањето на првите гасеници и пред да
навлезат во плодовите. Максимален број на
третирања е 3 пати во еден вегетативен период и
тоа на интервали од 7 дена.
• пиперка, домат, модар патлиџан и домат чери на
отворено и во стакленици за сузбивање на совици
(Heliothis armigera, Spodoptera exiqua, Spodoptera
littoralis), пченкарна златица (Ostrinia nubilalis) и
други гасеници во доза од 2 kg/ha (20 g на 100 m2).
Третирањето се врши во период од развојната

•

•

•

фаза на формирање на главица до 3 дена пред
берба. Првиот третман да биде после
излегувањето на првите гасеници и пред да
навлезат во плодовите. Максимален број на
третирања е 3 пати во еден вегетативен период
и тоа на интервали од 7 дена.
зелена салата на отворено и во стакленици за
сузбивање на совици (Heliothis armigera,
Spodoptera exiqua, Spodoptera littoralis), пченкарна
златица (Ostrinia nubulalis) и други гасеници во
доза од 1,5 kg/ha (15 g на 100 m2). Третирањето се
врши во период од развојна фаза од формирање
на главица до 3 дена пред берба. Првиот третман
да биде веднаш после излегувањето на првите
гасеници. Максимален број на третирања е 3 пати
во еден вегетативен период и тоа на интервали
од 7 дена.
јагоди на отворено и во стакленици за сузбивање
на совици (Heliothis armigera, Spodoptera exiqua,
Spodoptera littoralis) и други гасеници во доза од
2 kg/ha (20g на 100 m2). Третирањето се врши
во период од развојна фаза на формирање на први
прави листови до пред берба. Првиот третман да
биде веднаш после излегувањето на првите
гасеници. Максимален бро на третирања е 3 пати
во еден вегетативен период и тоа на интервали од
7 дена.
праски за сузбивање на прасков молец (Anarsia
lineattela) и прасков свиткувач (Grapholita molesta)
во доза од 3-4 kg/ha (30-40 g на 100 m2) во време
помеѓу полагање и пилење на јајцата, најмногу
два пати во една вегетација, во интервал од 10-14
дена, во развојна фенофаза пред излегување на
гасениците од формирање на плодовите до 7 дена
пред берба.

KAРЕНЦА
Jагоди 1 ден; сточен грашок, брокула, зелка, карфиол,
тиква, зелена салата, диња, лубеница, пиперка, домат
и модар патлиџан 3 дена; винова лоза и праски 7
дена.

Инсектициди

Инсектицид, водорастворливи гранули (SG)

Инсектициди

Инсектицид, водорастворливи гранули (WG)
Pimetrozin (500 g/kg)
УПОТРЕБА
Производот за заштита на растенија CHESS 50 WG e
инсектицид кој се употребува кај:
а) краставици во заштитен простор:
вошки (Aphididae), во количина
- до 50cm висина: 1,2 g/100m2; од 50 до 125cm 		
висина: 1,8 g/100m2; над 125cm висина: 2,4 g/m2;
Наведените количини одrовараат на концентрација
од 0,02%.
б) краставици во заштитен простор за сузбивање на
штитести молци (Aleyrodidae) вo количина:
- до 50cm висина: 3,6 g/100m2; од 50 до 125cm 		
висина: 5,4 g/100m2; над 125cm висина: 7,2 g/m2;
Наведените количини одrовараат на концентрација
од 0,06%. Препорачана потрошувачка на вода во 		
краставици во заштитен простор е 600-1200 l/ha;
в) црвена зелка, бела зелка, кељ за сузбивање на
лисни вошки (Aphididae) во количина од 400 g/ha во
најмалку 600 l вода/ha (40 g/1000 m2 во 60 l вода);
г) конзумирачки компир за сузбивање на лисни
вошки (Aphididae) во количина од 200 g/ha
(20g/1000m2). Препорачана потрошувачка на вода е
300-500 l/ha;
д) семенски комnир за сузбивање на лисни вошки
(Aphididae) како вектор на вирусот во количина од
300 g/ha (30 g/1000m2). Производот CHESS 50 WG
не спречува пренесување на У вирусот на лисните
вошки. Препорачана потрошувачка на вода е
300-50 l/ha;
ѓ) главата зелка салата на отворено за сузбивање на
лисни вошки (Aphididae) во количина од 400 g/ha во
600-1200 l вода/hа (40g/1000 m2) ;
е) хмељ за сузбивање на лисни вошки (Aphididae)
вo количина од 800 g/ha со nотрошувачка на вода од
2000-4000 l/ha:
ж) украсни растенија на отворено и во заштитен
простор за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) вo
количина:
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-

до 50cm висина: 2,4 g/100 m2; од 50 до 125 cm 		
висина: 3,6 g/100 m2; над 12 cm висина: 4,8 g/m2
Наведените количини одrовараат на концентрација
0,04 %

з) украсни растенија на отворен и во заштитен
nростор за сузбивање на штитести молци во
количина:
- до 50 cm висина: 3,6 g/100 m2; од 50 до 125 cm 		
висина: 5,4 g/100 m2; над 125 cm висина: 7,2 g/m2
Наведените количини одrовараат на 			
концентрација од 0,06%.
- Преnорачана nотрошувачка на вода кај украсните
растенија е 600-1200 l/ha.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Производот CHESS 50 WG се применува на
почетокот на нападот на штетници или кога ќе се
забележат првите инсекти во насадот. Потребно
е да се обезбеди рамномерна распределба на
распрскувачот на сите делови од растението кои се
изложени на напад на штетниците. Најголем број на
дозволени примени е З пати за украсни растенија,
краставици, кељ, црвена зелка, бела зелка и главата
зелена салата; 2 пати за компир и хмељ и 5 пати во
семенски компир. Интервалите помеѓу примените е
10-14 дена. Не треба да се третира кога времето е
ветровито.

ФИТОТОКСИЧНОСТ
Доколку производот CHESS 50 WG се применува
во пропишаните количини и на пропишаниот начин,
тогаш истиот не е фитотоксичен за наведените
култури.

KAРЕНЦА
3 дена за краставици;
7 дена за компир, главата зелена салата, црвена
зелка, бела зелка и кељ;
21 ден за хмељ.

Lambda-cihalotrin 50 g/l
УПОТРЕБА
Производот за заштита на растенија Karate Zeon 5 CS
е контактен инсектицид, кој се употребува:
a) во земјоделството:
- кај пченица, јачмен, ‘рж, овес и тритикалe за
спречување на црвена житна пијавица (Oulema
melanopus) и лисни вошки (Aphididae) во доза од
0,15 l/ha (1,5 ml на 10 l вода на 100 m2);
- кај шеќерна репка и репа за спречување на лисни
вошки (Aphididae) и болви (Halticinae) и други
гризачки и цицачки инсекти во доза од 0,15 l/ha
(1,5 ml na 10 l voda na 100 m2);
- кај семе од репа за спречување на лисни вошки
(Aphididae), бумбар (Ceutorhynchus spp.) и репин
сјајник (Meligethes aeneus) и други гризачки
инсекти во доза од 0,15 l/ha (1,5 ml на 10 l вода
на 100 m2);
- кај компир за спречување на лисни вошки
(Aphididae) во доза од 0,15 l/ha (1,5 ml на 10 l вода
на 100 m2);
б) во градинарството:
- кај зелена салата, грав и боранија за спречување
на лисни вошки и други гризачки и цицачки
инсекти во доза од 0,15 l/ha (1,5 ml na 10 l вода
на 100 m2);
- кај пиперкaта, доматот и модриот патлиџан за
спречување на лисни вошки (Aphididae), компирова
златица (Leptinotarsa decemlineata) и други
гризачки и цицачки инсекти во доза од 0,15 l/ha
(1,5 ml на 10 l вода на 100 m2) и оранжериски
белокрилец (Trialeurodes vaporariorum) во доза
од 0,2 l/ha (2 ml на 10 l вода на 100 m2);
- кај прокељ, зелка и ‘рдоква за спречување на
обичен зелкар (Pieris brassicae),зелкова лисна
совица (Mamestra brassciae), зелен молец
(Lacanobia oleracea) и оранжериски белокрилец
(Trialeurodes vaporariorum) во доза од 0,2 l/ha (2 ml
на 10 l вода на 100 m2), како и лисни вошки
(Aphididae)и други гризачки и цицачки инсекти во
доза од 0,15 l/ha (1,5 ml на 10 l вода на 100 m2);
- кај спанаќ за спречување на лисни вошки
(Aphididae) и други цицачки инсекти во доза од
0,15 l/ha (I,5 ml на 10 l вода na 100 m2) како и
оранжериски белокрилец (Trialeurodes vaporariorum)
во доза од 0,2 l/ha ( 2 ml на 10 l вода на 100 m2);

-

кај краставици за спречување на лисни вошки
(Aphididae), лисни молци (Mamestra spp.) и трипс
(Thripidae spp.), во доза од 0,15 l/ha (1,5 ml на
10 l вода на 100 m2) како и оранжериски
белокрилец (Trialeurodes vaporariorum) во доза
од 0,2 l/ha (2 ml на 10 l вода на 100m2);

в) кај круша за спречување на крушкова болва
(Cacopsylla pyri) во концентрација од 0,018%
при потрошувачка на вода од 1000 l/ha
(1,8 ml на 10 l вода);
г) кај хмељ за спречување на хмељова вошка
(Phorodon humuli) во концентрација од 0,007%0,01% (0,7-1 ml на 10 l вода) при употреба на
1500-2500 l вода на еден хектар. Употребата
на вода зависи од развојната фаза на хмељот.
Се аплицира со стандардна опрема за третирање во
земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При
апликација да се спречи занесување на спрејот на
соседните култури.

KAРЕНЦА
-

3 дена за ‘рдоква, пиперка, домат, модар патлиџан,
кељ и спанаќ;
7 дена за зелена салата, грав, боранија и компир;
14 дена за круша;
15 дена за шеќерна репка и репа;
21 ден за хмељ, зелка и прокељ;
28 дена за семе од репка и
30 дена за јачмен, пченица, ‘рж, овес и тритикале.

Инсектициди

Инсектицид, капсулирана суспензија (СS)

Инсектициди

Инсектицид, концентрат за емулзија (ЕС)
Abamektin 18 g/l
УПОТРЕБА
Vertimec 1,8 може да се употребува за сузбивање на
летните форми на црвениот овошен пајак (Panonychus
ulmi) на јаболката, во концетрација од 0,04-0,06%
односно 4-6 ml во 10 l вода. Потрошувачката на вода
на единица површина: 1000 l вода на хектар. Може да
се третира превентивно, или откако ќе се забележи
инфестација на растенијата. Максимален број на
третирања е три во една вегетација. Интервали на
примена од 12-14 дена.
Се аплицира во стандардна опрема эа третирање во
земјоделието. Авио апликацијa не е доэволена. При
апликација да се спречи занесување на спрејот на
соседните култури.
Со оглед на тоа што ова средство нема систематично
делување, важно е да се обезбеди добра покриеност
на растенијата од растворот на препаратот.
При температура поголема од 28oC да се избегнува
примена, од причина што посакуваниот ефкт може да
изостане.

Ова средство е токсично за пчели. Заради
заштита на пчелите и другите опрашувачи, да не
се применува за време на цветање на јаболките
и за време на паша на пчелите. Ако во текот на
примената, средството достигне и до плевалите
кои цветаат и се посетени од пчелите, да се
уништат таквите плевели пред цветањето, или
пред примената на ова средство.

ПОДГОТОВКА НА РАСТВОРОТ
Наполнете го реэерварот на прскалката до половина
или до три четвртини од предвиденото количество
на вода, додадете го соодветното количество на
препаратот и преостанатото количество на вода.
Значајно е да користите чиста вода. Потребно е
мешање эа цело време на третирањето се додека не
се потроши целата количина на растворот.

KAРЕНЦА
28 дена за јаболко.
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Pinoxaden 50 g/l
УПОТРЕБА
Производот за заштита Axial 050 EC е контактно
селективен хербицид за уништување на едногодишни
класести плевели кај зимски и пролетен јачмен и
зимска пченица за сузбивање на:
- див овес (Avena fatua), обична ветрушка-метлица 		
(Apera spica-venti),во концентрација од
0,6-0,9 l/ha (6-9ml на 100 m2);
- цветна трева (Lolium spp.) и полски лисичен 		
опаш - мачкина опашка (Alopecurus myosuoides) во
концентрација од 0,9-1,2 l/ha (9-12 ml на 100m2);
Потрошувачка на вода: 200-400 l/ha (2-4 l на m2)
Максимален број на третирања во текот на една
година е еднаш.

ПОДГОТОВКА НА РАСТВОРОТ
Наполнете го реэерварот на прскалката до половина
или до три четвртини од предвиденото количество
на вода, додадете го соодветното количество на
препаратот и преостанатото количество на вода.
Значајно е да користите чиста вода. Потребно е
мешање эа цело време на третирањето се додека не
се потроши целата количина на растворот.

KAРЕНЦА
Каренцата е обезбедена со времето на употреба.

Хербициди

Хербицид, концентрат за емулзија (ЕС)

Хербициди

Хербицид, концентрат за емулзија (ЕС)
S-Metolahlor 960 g/l
УПОТРЕБА
Производот за заштита Dual Gold 960 EC е
селективен хербицид за сузбивање на едногодишни
теснолисни и широколисни плевели и за сузбивање
на влакнесто обично просо (Echinochloa crus-galli)
крваво прстесто просо (Digitaria sanguinalis), мало
просо (Digitaria ischaemum), жолта опашка (Setaria
glauca), зелена опашка (Setaria viridis),вретенеста
опашка (Setaria verticillata) голо просо (Panicum
dichotomiflorum), обична ѕвездичка глуварка (Stellaria
media) и ситноцветна глуварка (Galinsoga parviflora).
Производот за заштита Dual Gold 960 EC средно
добро ги уништува кисела острица (Cyperus
esculettus), семе од диво просо (Sorghum halepens),
овчарска торбичка (Capsells bursa-pastoris),амарант
(Amaranthus spp) и обичен штир (Portulaca oleracea).
Dual Gold 960 EC се употребува:
а) на пченка:
- пред никнување на пченката – надвор од подрачје
со заштита на водата за:
• Лесна песочна почва во доза од
1-1,2 l/ha (10-12ml/100m2);
• Средно тешка песочна почва во доза од
1,2-1,4 l/ha (12-14 ml/100m2);
• Тешка почва во доза од 1,5 l/ha (15ml/100m2);
-

•
•
•

по никнување на пченката(помешана со
0,2-2,5 l/ha од препарат на база на мезотрион
(48% мезотрион+течност) односно
2-2.5 ml/100 m2) за:
Лесна песочна почва во доза од
1-1,1 l/ha (10-11 ml/100m2);
Средно тешка песочна почва во доза од:
1,1-1,2 l/ha (11-12ml/100m2);
Тешка почва во доза од
1,2-1,3 l/ha (12-13ml/100m2);

б) на шеќерна репка:
- пред никнување на шеќерната репка- надвор од 		
подрачја со заштита на водата за:
• Лесна песочна почва во доза од
0,8-0,9 l/ha (8-9 ml/100m2);
• Средно тешка песочна почва во доза од
0,9-1,0 l/ha (9-10 ml/100m2);
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•

Тешка почва во доза во доза од
1,0-1,2 l/ha (10-12 ml/100m2);

-

пред никнувањето на шеќерната репка- во подрачја
со заштита на водата за:
0,8 l/ha (8 ml/100m2);

•

в) на просо/сорго:
- пред никнување на просото-надвор од подрачја со
заштита на водата за:
• во доза од 1,0-1,5 l/ha (10-15 ml/100m2);
•

по никнување на просото- во подрачја со 			
заштитена вода, кога теснолисниот плевел има 		
најмногу 1 лист:
1,3 l/ha (13 ml/100m2);

г) кај соја и сончоглед:
- пред никнувањето на сојата и сончогледот-надвор
од подрачја со заштита на водата:
• во доза од 1,0-1,3 l/ha (13 ml/100m2)
Потребната количина на вода за наведените дози
од препаратот е 200-500 l/ha пред никнување на
посевите и 150-250 l/ha по никнување на посевите.

KAРЕНЦА
за силажна пченка е 91 ден од третирањето.
Каренцата за соја, сончоглед, шеќерна репа, просо и
пченка за зрно е обезбедена со времето на употреба.
Најмалку 1 ден од третирањето да не се дозволи
пристап на луѓето и животните на третираните
површини. Свежо третираните повшини не смеат да
се користат за пасење на стоката.

Fluazifop-p-butil 150 g/l
УПОТРЕБА
Fusilade Forte може да се употребува за сузбивање
на едногодишни плевели со исклучок на Poa spp. во:
а) поледелски посеви шеќерна и сточна репа, соја,
сончоглед, есенска маслена репа, сточен грашок во
доза :
- 0,8-1,2 l/ha, за сузбивање на едногодишни 			
плевели;
- 1,5- 2,5 l/ha, за сузбивање на повеќегодишни
плевели со претходна меѓуредова обработка и 		
иситнување на ризомите;
б) градинарски посеви (компир, грашок, грав, зелка
кромид, (производство на главици а не на салата),
морков, домати, пипер со исклучок на рани сорти и
цвекло) во доза :
- 0,8-1,2 l/ha, за сузбивање на едногодишни 			
плевели;
- 1,5-2,5 l/ha, за сузбивање на повеќегодишни
плевели со претходна мегуредова обработка и
иситнување на ризомите но не смее да се
применува во сплит-апликации заради
продолжување на перзистентноста;
в) јагоди во доза од 1,0 l/ha прскање пред почетокот
на цветањето и после бербата со најмногу две
прскања;
г) тутун во доза од 1,0 l/ha;

д) насадите на овошките, винова лоза и расадниците
на дрвенестите украсни растенија, почнувајќи од
првата година на одгледувањето во доза од
2,0-2,5 l/ha кога се третира во зоната на редовите
односно против повеќегодишни плевели.
Третирањето се врши кога едногодишните плевели
се на 3-5 листа, а повеѓегодишните плевели при
висина од 15-20 cm за (Cynodon dactulon i Agropurum
repens) 25-40 cm за Sorghum halepense,односно кога
плевелите се во интензивен пораст, со потрошувачка
на вода 200-600 l/ha, односно 2-6 l вода на 100 m2.
Се аплицира со стандардна опрема эа третирање во
земјоделието. Средството може да се примени само
еднаш во годината на иста површина, ист насад во
текот на една година или 2 пати ако се употребува во
сплит апликација. Авио апликацијa не е доэволена.
При апликација да се спречи занесување на спрејот
на соседните култури (жита и пченка).

KAРЕНЦА
28 дена за јаболчесто и коскесто овошје и винова
лоза, 42 дена за тутун и компир, 49 дена за морков,
лук, зелка, пиперка, домати, грав, грашок, 70 дена
за цвекло и репа, за соја, рибизла и малина само до
почетокот на цветањето.

Хербициди

Хербицид, концентрат за емулзија (ЕС)

Хербициди

Хербицид, водорастворливи гранули (WG)
Triasulfuron 200 g/kg
УПОТРЕБА
Logran 20 WG e системичен cелективен
сулфониламонијаков хербицид эа сузбивање
широколисни плевели во зимска и пролетна пченица,
јачмен, овес, рж и тритикалe, во доза од 35-40 g/ha,
при употреба на 100-400 l/ha вода. Се третира до
завршувањето на растењето на житата (развојна фаза
по BBCH 30).
Се аплицира со стандардна опрема эа третирање
во земјоделието. Средството може да се примени
само еднаш во годината на иста површина. Авио
апликацијa не е доэволена. При апликација да се
спречи занесување на спрејот на соседните култури.

ПОДГОТОВКА НА РАСТВОРОТ
Logran 20 WG e спакуван во мали водорастворливи
вреќи кои директно се ставаат во резервоарот на
прскалката, и тоа една вреќа за површина од 0.5 ha.
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Одмерената количина на средството со постојано
мешање се истура во прскалката која е наполнета до
2/3 од вкупно потребната вода. Потоа со постојано
мешање се дополнува остатакот од вода.Мешањето
треба да продолжи и эа време на третирањето.

KAРЕНЦА
Осигурена е со времето и начинот на употреба, а при
употреба кај житата за зелена крма каренцата е 14
дена. Треба да се спречи влез на свежо третирани
површини. На третираните површини не треба да се
пушта добиток барем 14 дена.

Glifosat 360 g/l
УПОТРЕБА
Touchdown Sistem 4 може да се користи за
сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести
и широколисни плевели во (постари од 3-4 години)
овошни и лозови насади во доза од 6 l/ha или во
зависност од плевелната вегетација и тоа: 2-4 l/ha
за едногодишни плевели, 4-8 l/ha за повеќегодишни
плевели.
Наведените дози на средството се употребуваат со
потрошувачка на вода 150-200 l/ha, односно 1,5-2 l
вода на 100 m2, или 300-400 l/ha, односно 3-4 l вода на
100 m2 во случаите на голема заплевеност.
Третирањето се врши во фаза на најголем пораст на
плевелите, најдобро пред цветањето со напомена да
третираните површини не треба да се заоруваат или
фрезираат најмалку 3-4 недели од третирањето.
При третирањето треба да се почитуваат
водозаштитните зони и да се спречи контаминацијата
на водите (водотеци, бунари, езера и извори на вода)
третирајќи на најмалку 20 метри оддалченост од нив,
како и да се внимава на занесувањето на средството
на стеблата, зелените делови на растенијата и
соседните посеви и насади. Посебно внимание треба
да се посвети на младите уште не оформени насади,
како и насадите со ниско одгледување.

Touchdown Sistem 4 може само еднаш да се
употреби на иста површина – исти насад во текот на
годината.
Се аплицира со стандардна опрема эа третирање во
земјоделието. Авио апликацијa не е доэволена. При
апликација да се спречи занесување на спрејот на
соседните култури.

KAРЕНЦА
35 дена за овошје и винова лоза.

Хербициди

Хербицид, концентриран раствор (SL)

Нематоциди

Нематоцид, гранули (G)
Fostiazat 100 g/kg
УПОТРЕБА
Nemathorin 10 G се користи за сузбивање на штетни
нематоди кај
• компирот; во количина од 30 kg/hа за сузбивање
на компирови цистолики нематоди (Globodera
rostochiensis и G. pallida). Се применува истовремено
со садењето на компирот или до три дена пред
садењето ширум или во редови со равномерно
инкорпорирање во почвата на длабочина од 10-15 cm.
• доматот; во количина од 30 kg/ha во поле или
затворен простор за сузбивање на нематоди на
кореновите израстоци (Meloidogyne spp.). Се
применува истовремено со пресадувањето или до три
дена пред пресадувањето ширум или во редови со
равномерно инкорпорирање во почвата на длабочина
од 10-15 cm.
Во текот на вегетацијата средството може да се
употреби еднаш годишно на иста површина. При
третирањето треба да се почитуваат водозаштитените
зони и да се спречи контаминација на водите
(водотеци, бунари, езера и извори на вода) третирајќи
најмалку 15 m оддалеченост од нив.
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Nemathorin 10 G е средство во облик на гранули за
непосредна примена. Пред примената на средството
во редовите, за време на садењето, потребно е да
се пресмета потребната количина на производот
за стварната површина на која средството ќе се
примени.
Ефикасноста на средството Nemathorin 10 G може да
биде намалена во случај да средството се внесува во
земјиштето на длабочина поголема од пропишаната.
Заради заштита на птиците, дивите врсти на цицачи,
средството мора да биде во потполност вметнато
(инкорпорирано) во земјата, вклучувајќи ги и крајните
редови. Заради заштита на птиците и дивите врсти
на цицачи треба да се отстрани расфрлувањето на
средството.

KAРЕНЦА
Обезбедена е за време нa примената кај компирот
и доматот. На домашните животни забранет е влез
на третираните површини најмалку 91 ден после
примената на средството.

Средства за третирање на семето

Фунгицид, концентрирана суспензија
за третирање на семе (FS)
Difenokonazol 30 g/l
УПОТРЕБА
Dividend 030 FS е фунгицид со протективно и
куративно дејство. Се употребува за третирање на
семето кај:
• пченица за сузбивање на причинителот на 		
гламницата од (Tiletia caries/foetida)- во доза од
100ml/100kg семе со додавање на 500 ml вода;
причинител на гламницата (Usilago tritici),причинител на гниење на коренот и стеблото
и дамкавоста на листот (Cochliobolus sativus), и
септориозата (Septoria spp.) во доза од
200ml/100kg семе со додавање на 600 ml вода, и
• јачменот за сузбивање на причинителот на
гламницата (Ustilago nuda) и причинителот на
пругавоста на јачменот (Pyrenophora graminea)
во доза од 200ml/100kg семе со додавање на
600 ml вода.
Напомена:
• При третирањето треба да се спречи
контаминацијата на водата (водотеците, бунарите,
езерата, и изворите на вода), третирајќи најмалку
20 m од истите.
• На иста површина во текот на годината може да се
употреби најмногу еднаш, во текот на доработка на
семето или непосредно пред сеидбата.
• Третираното семе не смее да се употреби за
исхрана на луѓето, топлокрвните животни и рибите.
• Третираното семе не смее да се остави
непокриено на површината на почвата.
Dividend 030 FS не смее да се применува за
третирање на семе кое содржи повеќе од 16 % влага.

Средството може да се употребува во сите уреди кои
се употребуваат за третирање на семе. Во садот со
измерена количина на вода се додава одмерената
количина на средството, добро се промешува, а
потоа се додава одредената количина на семе, кое
се меша така долго додека не се покрие рамномерно.
На тој начин средството се врзува за зрното пченица,
и ја подобрува здравствента состојба. Нанесеното
средство ја намалува опасноста од зараза при
клиење на семето. Третираното семе не смее да
се употребува за исхрана на луѓе, риби, птици, и
други животни. Третираното семе засеано не смее
да се остави на површината. По завршенаа работа,
опремета треба детално да се измие.

KAРЕНЦА
Осигурена е со времето и начинот на употреба.

Наскоро во продажба!
Novo!
AmistarExtra е фунгицид ѕа суѕбивање на растителни болести на
житарици, шекерна репка, зимска и пролетна маслодајна репка, сончоглед.
Формулиран е како концентрирана суспензија (SC).

Novo!
Концентрирана суспензија (SC). Фунгицид за борба против пламеница и
други болести на доматите, кромидот, компирот, дињата, краставицата,
лубеницата, гравот и грашокот.
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Novo!
Фунгицидно средство во форма на концентрирана суспензија наменето
за заштита на компирот од пламеница мувла и кафени дамки на нивните
листови.

Novo!
Инсектицид – акарицид со широк спектар на дејствување, што има во
состав две активни материи кои имаат различен начин на делување и широк
спектар на употреба.

Eтикета и упатство за употреба
Eтикетата и упатство за употреба се официјални документи кои содржат важни информации
за производот, неговата соодветна употреба, препораките и мерките за внимание. Сите
инструкции на етикетите мора да се почитуваат. Читањето на етикетите од производите
пред употребата е задолжително, како за искусните лица, така и за оние кои прв пат го
подготвуваат средството за примена. Читањето на етикетите не смее да биде попречено!
Информациите кои ги содржат етикетите не се исти за секој производ. Многу е важно да се
следат упатствата за добра земјоделска пракса.

ВНИМАНИЕ
Известувањe за опасноста:
H317 Може да предизвика алергиски
реакции на кожата.
H319 Доведува до силна иритација на
очите.
H410 Многу токсично по живиот свет во
водата со долготрајни последици.
Известување за мерките:
P102 Да се чува подалеку од дофат на
деца. P270 Да не се јаде, да не се пие и
да не се пуши за време на ракувањето со
овој производ. P280 Да се носат заштитни
ракавици/ заштитна облека/ заштитни наочари/ заштита
за лице. P302+P352 АКО ДОЈДЕ ВО ДОПИР СО КОЖАТА:
да се измие со многу сапун и вода. P305+P351+P338
АКО ДОЈДЕ ВО ОЧИ: Внимателно да се испира со вода
неколку минути. Да се одстранат контактните леќи доколку
постојат и доколку е тоа можно да се стори . Продолжете
со испирање.
P308+P313 Ако дојде до изложување или постои сомнеж
дека дошло до изложување да се побара медицински
совет/мислење P391 Да се собере/истури содржината.
P501 Одложување на содржината /амбалажата во/на
сигурно место во согласност со локални прописи.

Производител: Syngenta Crop Protection AG, Базел,
Швајцарија
Застапник: Холма дооел, М. Тито 109, 2400 Струмица, тел.
(034) 349 290
Рок на употреба: 3 години.
Број на шаржа и датум на производство: отпечатено на
амбалажа.
Хербицид, концентрат за емулзија (ЕС)
S-Metolahlor ..............................960 g/l (86,5% w/w)
CAS: 87392-12-9 S-izomer 178961-20-1 R-izomer

Селективен хербицид за
сузбивање на едногодишни
и тревни и широколисни
плевели во пченка, шекерна
репка, просо, соја и
сончоглед
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Одобрение МЗШВ бр. 17-869 на ден 20.01.2014.. и измена
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MACE/10S

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

Складирање: во оригинална затворена амбалажа во
проветрена просторија, заштитено од сонце и влага,
одвоено од храна и пијалок за луѓе и добиточна храна, на
температурa од 0°С до 35°С, недостапно за неупатени лица,
деца и животни.
Се применува само како хербицид во земјоделието
Во случај на труење веднаш престанете со работа,
повикајте лекар на Клинички центар,Скопје, Клиника за
токсикологија (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба,
или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и
упатство за употреба.
Пред употреба да се прочитаат информациите на
етикетата и приложеното упатство на пропратниот
лист. Придржавајте се до упатството за употреба за
да се избегнат ризици по здравјето на луѓето и на
животната средина

AMИСТАР (AMISTAR)ТЕХНОЛОГИJAТА–СЕКОГАШ ПОНАПРЕД

генеричките копии немаат постојан
квалитет на активната материја со
текот на времето

Докажано подобро од генетиката

Докажано подобро од генетиката

генеричките копии нe ги исполнуваат
стандардите за чистота на активната
материја и на формулираните производи

технологијата
подготвена е за употреба

технологијата
е сигурна за користење,
без грижа

генеричките копии имаат висок
ризик од затнување на дизните
затоа што содржат поголеми
честици кои не се раствараат
во вода

генеричките копии им земаат на
корисниците повеќе време за
употреба

генеричките производи може да
бидат оштетени при чување на ниски
температури

генеричките производи имаат
појава на таложење

генеричките копии се контаминирани
со непознати хемикалии

технологијата
oвозможува најдобра
ефикасност во полето

Докажано подобро од генетиката

Амистар технологијата,
која се состои од фунгициди
со азокситробин,
продолжува да дава
најмногу и најдобро, преку
постојаниот квалитет
на активните материи и
формулираните препарати.

технологијата ја
заслужува вашата доверба

Докажано подобро од генетиката

Азоксистробинот преку
две децении е една од
најмногу користените
активни матeрии во
големиот број на насади,
преку 100 во целиот свет, со
цел сузбивање на големиот
број на заболувања кај
култивираните растенија.
Со успех се применуваат
фунгицидите кои содржат
азоксистробин, под името
Quadris, Ortiva, Amistar,
Quilt. Ја докажуваа својата
вредност овозможувајќи им
на земјоделците поголем
принос и подобар квалитет.
Не само во борбата против
причинителите на скоро
сите типови на заболувања
на култивираните растенија,
пепелница, рѓа, пегавост,
пламеница, ...туку и
помагајќи им на растенијата
поуспешно да поминат низ
периодот на стрес, преку
подобро искористување на
водниот режим, процесот на
фотосинтеза и суша.

генеричките производи во себе ги немаат
потребните додатоци (адитиви), важни
за стабилно чување, одржување на
квалитетот при ниски температури, добро
растварање, спречување на создавање на
пена за време на примената, задржување
на површината на растителните делови и
навлегување во нив.

Податоците се добиени со анализа на голем број генерички копии
на препаратите на база на азоксистробин во светот.

Правила при користење на средства
за заштита на растенијата
Пред примена

10 корисни совети како безбедно да ги користите средствата за
заштита на растенијата, но и како да ја зачувате животната средина

1

Средствата за заштита на растенијата треба да се чуваат заклучени, на одредено
суво, темно и ладно место, издвоено од храна за луѓе и животни, на место недостапно
за деца, неупатени лица, домашни или диви животни.

2

Пред примената задолжително детално прочитајте ги етикетата и упатството за
употреба, по потреба задолжително побарајте дополнителен совет од производителот
на средството, дистрибутерот или од стручно лице.

3

Подгответе ја и за време на примената носете ја препорачаната лична заштитна
опрема, како што е наведено на етикетата на средството за заштита на растенијата и
во согласност со работата која се извршува. Редовно контролирајте ја исправноста на
заштитната опрема, по потреба извршете замена со нов дел/делови.

4

Вршете редовна калибрација на уредите за примена, прскалки, атомизери и
други. Редовно менувајте ги распрскувачите, се работи за делови кои најмногу се
оптеретуваат и трошат. Да се контролираат и по потреба да се поправат или заменат и
останатите делови од уредите за примена.

5

Внимателно подгответе го потребното количество на раствор за примена, на место
одалечено од површински или подземни води.

6

Празната амбалажа од средствата за заштита на растенијата исплакенте ја најмалку
три пати со чиста вода, при што овој раствор истурете го во резервоарот на уредот
за примена и потрошете го. Остатокот од средството правилно чувајте го во добро
затворена оригинална амбалажа.

Во текот на примената

7

Не прскајте во близина на водени површини, оставете зона од најмалку 20м од
вода, некогаш и повеќе, водете сметка за брзината на ветерот, не прскајте при појак
ветер, избегнувајте примена во најтоплиот дел од денот и правилно подесете ги
распрскувачите и висината на гранката на прскалката.

По примената

8

Детално исплакнете го уредот за примена, посебно по употреба на хербициди, ако
со истиот уред подоцна се применуваат и други видови на средства за заштита на
растенијата. При плакнењето спречете контаминација на водата, растворот потрошете
го во полето или чувајте го на посебно место.

9

Измијте ја или исчистете ја заштитната опрема, ставете ја истата на чисто и суво место
предвидено за тоа, добро измијте ги рацете со вода и сапун и истуширајте се.

10

Измиената и сува празна амбалажа, со одвоени капаци на шишињата, сочувајте
ја се додека не ја соберат со цел уништување или рециклажа од за тоа овластени
претпријатија во системот SECPAEKOMODEL.

За сите прашања во врска со безбедната употреба на средствата за заштита на растенијата,
видете на www.syngenta.rs или пишете му на miroslav.ivanovic@syngenta.com

50

Време на примена

Vreme primene
Средства за заштита

Sredstva za zaštitu bilja,
на растенијата, избор
izbor prema problemu
според проблемот

Временска прогноза,

Успешна
заштита на
растенијата

прогноза за 5 дена
совети за третирање

Vremenska
prognoza,
за вистинското
време
za
vreme primene
наpravo
примена

Техники на примена,

Tehnike
primene,
за најдобрите
одza
најдобриот
najbolje
od najboljeg

Посетете не на
www.macedonia.syngenta.com
за временска прогноза

Agricast daje prognozu temperature, vlažnosti vazduha, količine padavina, brzine i pravca vetra.

Agricast дава прогноза за температура, влажност на воздухот, количество на врнежи, брзина и правец на ветер.
Analizom ovih parametara možete unapred planirati svoje aktivnosti u polju.
Со анализа на овие параметри можете однапред да ги планирате своите активности во полето.

Пронајдете ја вашата локација (село или град) на нашата временска прогноза,
Tehnikaпланирајте
primeneги мерките за заштита и заштедете време и пари
Redovnom kontrolom uređaja za primenu, zamenom neispravnih ili oštećenih delova, pravilnom upotrebnom prskalica ili
atomizera, obezbeđuje se maksimalno korišćenje potencijala naših sredstva za zaštitu bilja.
Kalibracijom se proverava protok kroz dizne i
Deo uređaja za primenu koji podnosi najveće opterećenje su dizne.
izgled mlaza. Dizne koje odstupaju od proizvođačkih specifikacija moraju da se zamene. U zavisnosti od sredstva koje se
primenjuje, useva i vremenskih uslova izabrati odgovarajuću vrstu dizne.
Proveriti creva na uređajima, spojeve creva i ventile , popravkom ovih
delova sprečiti eventualno curenje sredstva za
Проверете ги цревата на уредите, спојките на цревата и
Со редовна контрола на уредите за примена, со замена
primenu.
вентилите, со поравката на овие делови ќе го спречите
на неисправните или оштетени делови, со правилна
važno je imati preporučen i stalan broj
Prskanja nema bez pumpe, proveriti ispravnost i broj obrtaja pumpe,
евентуалното истекување на средствата за примена.
употреба на прскалките или атомизерите, се обезбедува
obrtaja, pritisak kontrolisati na ispravnom pokazivaču pritiska (manometru).
максимално користење на потенцијалите на нашите
Нема прскање без пумпа, проверете ги исправноста и
Proveriti filtere
, postoji više filtera, od otvora rezervoara do dizne, svaki je odgovoran da ukloni nečistoće i da čist rastvor
бројот на вртежи на пумпата, важно е да имате препорачан
средства
за заштита
на растенијата.
dospe na ciljnu površinu. Očistiti ili zameniti zaprljane filtere.

Техника на примена

Дизните се дел од уредот за примена кои поднесуваат
најголемо оптеретување. Со калибрација се проверува
zaprljan
rezervoara
протокот низ дизните и изгледот на
млазот.filter
Дизните
кои
отстапуваат од спецификацијата на производителот
мора да се заменат. Во зависност од средството кое се
применува, засадите и временските услови одберете го
соодветниот вид на дизна.

и постојан број на вртежи, притисокот контролирајте
го на исправен покажувач на притисок (манометар).
Проверете ги филтрите, постојат повеќе филтри, од
отворот на резервоарот до дизните, секој е одговорен
за отстранување на нечистотиите и чистиот раствор да
дојде до целната површина.Исчистете ги или заменете ги
neispravan manometar
извалканите филтри.

zaprljane dizne

zaprljan filter dizne

ИТА

ЗА РАСТЕНИЈАТА Т

Р ЕБ
АД

А

СЕ

ПО

АН
УВ
ТВ
ПР
Е

НА

!
ТА
КА

НЕ

!

О ОД РАСТВОР
ЕСТВ
ОТ
ПО
Л ИЧ
О
ТР
К
О
ОШ
Т
О
ЕТ
Т
А
Е
Н
А
Г
Т

НА

• При подготовката за заштита на насадите потребно е
внимателно да се пресмета количеството на раствор
потребно за одредена површина.
• Ако сепак остане мало количество на раствор во
прскалката, треба да се разреди во однос 1:10 и да се
потроши на веќе испрсканата површина.

!

Растворот кој останал во прскалката,
а не е потрошен, треба да се разреди со
вода и повторно да се употреби на веќе
испрсканата површина.
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Пластичните шишиња од препаратите,
секогаш треба добро да се исплакнат
со чиста вода, а при плакнењето
содржината да се истури во
резервоарот на прскалката.
• При прскањето во полето или насадот секогаш
треба да се има доволно чиста вода за плакнење на
амбалажата.
• По примената на средството, секогаш со себе земете
ја исплакнетата амбалажа.
• Амбалажниот отпад да не се фрла, закопува или
пали.
• Амбалажниот отпад од средствата за
заштита на растенијататреба да
седепонира на соодветен начин и да се
сочува се до моментот
на собирање.
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И најмалото количество од препаратот,
надвор од резервоарот на прскалката,
претставува ризик за животната
средина и за водата.
• При подготовка на растворот секогаш треба да
внимавате гранулите, правот или течноста од
препаратот да не се растураат надвор од резервоарот
на прскалката.
• Само мало количество од овие средства доволно е
за загадување на водата.
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Со подготовката на растворот на полето
се намалува можноста за излевање
или растурање на „чувствителните“
површини, како што се дворовите и
патиштата.
• Растворот никогаш не треба да се подготвува крај
водени површини и патишта.
• Без оглед на тоа каде се полни прскалката со вода,
препаратот треба да се додаде во резервоарот на
прскалката на полето или во насадот.
• Употребете онолку вода колку што се препорачува во
упатството за примена на средствата за заштита
на растенијата. На овој начин се штеди време,
а се намалува и можноста за грешки.
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Моите правила за заштита на водата
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Само прскалката која е заштитена од
врнежи, па и во случај да не е темелно
површински измиена, не претставува
ризик за загадување на водата.
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• При миењето на прскалката треба да се бираат
места на кои не постои ризик од доспевање на
средствата во надземните или подземните води.
• Неисчистената прскалка никогаш
не оставајте ја без надзор.
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Внатрешноста на прскалката треба
одлично да се измие, а остатокот
од растворот да се разреди и да се
искористи на полето.
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Моите правила за заштита на водата
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Пред поправка на прскалката или пред
контролата на нејзината исправност,
потребно е да проверите дали има во
резервоарот или во цревата остатоци
од претходно користениот раствор.
• Пред секое прскање, а задолжително на почетокот
на сезоната за користење, потребно е да се провери
исправноста на сите делови на прскалката.
• По потреба поправете ги или заменете ги
неисправните делови, посебно контролирајте ги
распрскувачите.
• Калибрацијата на уредот за примена придонесува
кон поефикасно и економично користење
на средствата за заштита на насадите,
чувајќи ги водата и околината.
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• Доколку не е измиена површината на прскалката, а
оставена е на отворен простор, дури и неколку дена
по примената, врнежите ќе ги измијат остатоците од
препаратот кои претставуваат ризик за загадување на
водите.

Забелешки

Проспектот е од информативен карактер и содржи општи информации. Пред употреба на производот обавезно да го прочитате упатството
за употреба на самото пакување. Производителот не може да превземе одговорност за штетата настаната со неправилно ракување или
неправилна примена на препаратот, како и настанатите појави на смалена осетливост или отпорност на штетните организми. За подетални
информации, препораки и стручна помош, јавете се на стручната служба. Syngenta Agro d.o.o не превзема одговорност за печатарски грешки
во каталогот.
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Забелешки

