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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.

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.

Вашата



Хибриди
Пченка

Дали гледате 
потенцијал во 

вашите полиња?

Ние гледаме!

Безбедност од  
почеток до крај



Елитна селекција -  
нова класа на хибриди

Повеќе  
начини на борба со 
недостатокот на 
влага во текот на 
вегетација

Многу повеќе 
од заштита од 
недостиг на влага

Хибриди со 
извонредни 
агрономски 
карактеристики

Ефикасно 
претварање на 
достапната  
вода во зрно

Осигурување на 
стабилност  
на приноси во 
сушни периоди
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 Пченка

Ефикасно претварање на достапната 
вода во зголемен принос !
Стресни услови вклучувајќи суша, во било која фаза на развој на растенијата може да доведе до смалување на 
приносот. Artesian хибридите на компанијата Syngenta помагаат во оптимизација на употребата на  расположливите 
водени ресурси во текот на вегетацијата. Aretsian ја претвора водата во зрно поефикасно од другите хибриди пченка. 

Доаѓа до непотполно 
или неправилно 
формирање на метлицата 
со што доаѓа до лошо 
оплодување

Смалување на синтеза 
на јаглени хидрати 
која предизвикува 
лошо завршување 
на клиповите и 
формирање на зрната

Недостаток на вода 
предизвикува увртување на 
листовите на растението со 
што се нарушува процесот 
на фотосинтеза и правилен 
развој

Успорување на развојот на 
растението и борбата со 
стресот, негативно делуваат 
на порастот и правилниот 
развој на растението

Смалената абсорпција 
делува на помало 
усвојување на водата и 
хранливите материи  
преку коренот

Како недостатокот на вода 
делува на развојот на пченката

Како Artesian хибриди оптимално 
ја користат достапната влага.

Подобрена синхронизација 
помеѓу отпуштањето на 
поленот и метлицата 
гарантира подобро 
оплодување

Со оптимално и ефикасно 
користење на водата и 
дистрибуција на хранливи 
материи низ растението, се 
доаѓа до подобро формирање 
на клипови и зрна (принос)

Јак коренов систем заедно 
со оптимално користење 
на достапната вода, 
обезбедува правилен 
развој на растението

Оптимизација на порастот 
и одржување на добро 
здравје на растението 
претставува еден од 
клучните фактори во борба 
со недостатокот на влага

Подобрено усвојување и 
дистрибуција на вода и 
хранливите елементи преку 
моќен коренов систем
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Во оптимални услови 
обезбедува максимални 
приноси, додека во услови на 
повремен или подолг период 
на недостаток на влага, го 
стабилизира нивото на 
принос на високо ниво 
во однос на стандардните 
хибриди



НОВО

Нова звезда за стабилен и 
висок принос!

FAO 520
ЗабенSY Carioca

Ран приносен и стабилен

FAO 260
ЗабенSY Arioso

 Ран хибрид со брзо отпуштање на влага и  
висок потенцијал за принос

 Цврсто стебло
 Средно голем клип со 14-16 редови на зрна
 За постигнување на високи приноси потребно  

е зголемување на склопот
 Препорачлив како за сеидба во редовни 

рокови така и за втора култура - со одлични 
карактеристики за зрно и за силажа

 Брзината во развој и порана сетва му дава 
предност во сушни реони

 Хибрид од раната група на хибриди со 
изразит Stay green ефект

 Стабилен, стандарден и сигурен во сите 
услови на производство

 Изразито висок потенцијал во оптимални 
услови

Хибрид за големи приноси!

FAO 370
ЗабенSY Orpheus
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 Пченка

НАСКОРО

НАСКОРО

 Одличен Вигор - брз почетен пораст моќно 
вкоренување за подобро користење на влагата 
и хранливите материи 

 Благодарение на новата врвна селекција 
Artesian

 Одлични карактеристики, цврсто и  
здраво стебло 

 Oдлично оплодување, сигурен принос, како и 
брзо испуштање на влагата.

 Фамилијата Artesian хибриди
 Брз почетен развој - одличен Вигор и одлично 

вкоренување кое овозможува подобро  
искористување на водата и хранливите материи

 Јак коренов систем кој обезбедува отпорност на 
полегнување

 Стеблото се одликува со исклучителна цврстина и со 
одлична отпорност на болести со изразен stay green 
ефект

 Висока стабилност при услови на недостаток на влага
 Висок потенцијал за принос во оптимални услови  

на производство
 Kлип со правилни и здрави зрна со голема  

апсолутна маса

Сигурно и рано до висок принос!

FAO 300
ЗабенSY Chorintos

Оптимален склоп 70 - 78 000 растенија/ha
Растојание во редови 17 – 20 cm

Оптимален склоп 65 - 75 000 растенија/ha
Растојание во редови 19 – 22 cm

Оптимален склоп 75 - 85 000 растенија/ha
Растојание во редови 17 – 20 cm

Оптимален склоп 68-78 000 растенија/ha
Растојание во редови 18 – 21 cm

за зрно за клип за силажа



 Високо растение со изразит Stay-green ефект
 Долг и крупен клип, позициониран во средината  

со 18-20 редови зрна
 Хибрид кој може да се препорача за сите  

региони и различен интензитет на производство
 Изразена адаптибилност
 Погоден за берба во зрно и клип
 Извонредни квалитативни и квантитативни 

карактеристики во делот на силажа
 Одличен квалитет на силажата проследен 

со зголемена енергија, применлив и за 
производство на био гас

 Сетвата во рани рокови осигурува поголема 
сигурност во производството.

 Oптимален склоп од 60-75 000 во зависност  
од интензитетот, и условите на производство.

Хибрид за сите парцели!

FAO 640
ЗабенSY Zoan

Секогаш повеќе

FAO 660
ЗабенSY Jullen

 Добро развиено растение со средна висина
 Ниско поставени клипови со 18-20 редови зрна
 Висок поенцијал за зрно, за берење во клип и 

силажа
 Способност во добри услови за продолжување 

на клипот и зголемување на приносот, одлично 
реагира на оптимални услови и постигнува 
рекордни приноси

 Висока прилагодливост

За напредни производители

FAO 330
ЗабенNK Lucius

 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

 Се препорачува за берба во зрно и за пострно
 производство на силажа
 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

 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
 Хибрид за производство на зрно
 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

 Сеидба во раните рокови овозможува поголема
 сигурност во произаводството

Стандардно најдобар

FAO 490
ЗабенNK Pako

Оптимален склоп 75 - 85 000 растенија/ha
Растојание во редови 17 – 20 cm

Оптимален склоп 60 - 75 000 растенија/ha
Растојание во редови 21 – 24 cm

Оптимален склоп 60 - 70 000 растенија/ha
Растојание во редови 20 – 24 cmОптимален склоп 70 - 80 000 растенија/ha

Растојание во редови 18 – 21 cm

за зрно за клип за силажа
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 Пченка

за биогас



Пченка Заштита на пченка

Заштита на пченка

Болест на семето и 
младите растенија
Штетници на семето и 
младите растенија

Пченкарна златица

Жичњаци и грчици

Штетни инсекти  
во складишта
Едногодишни 
теснолисни плевели
Едногодишни теснолисни 
и широколисни плевели

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Недостаток на ѓубриво

DualGold
1,4-1,5 l/ha

Широколисни плевели Banvel 480 S
0,5-0,7 l/ha

Actellic
8 ml/t zrna

Maxim XL

Force 20 CS

Force 20 CS

Force 20 CS

Force 0.5 G
12-15 kg/ha

Force 0.5 G
12-15 kg/ha

семе

* со прилепувач

проникнување 4 листасеидба 2 листаникнување 6 листа 10 листа Жетва и 
складирање

GardoprimPlus Gold 500 SC
4-4,5 l/ha наскоро

Широколисни 
плевели

Callisto 50 WG*
250 gr/ha

При стресни услови  
за пченката

Isabion
3-5 l/ha

Широколисни и некој 
едногодишни теснолисни

Calaris Pro*
2-2,3 l/ha наскоро

Исхрана со силажа е еден од најрационални начини за 
исхрана во сточарството. Правилен избор на хибриди 
значајно допринесува за зголемување на нивото на 
производство и можност за остварување на приходи.

Пред почетокот на производството на силажа треба да се 
обрати внимание на плодоредот, обработката, изборот на 
хибриди, густината на сеидба, исхраната, и силажата. 

Доколку неможе да се изврши анализа на земјиштето 
препораките се да се зголеми азотот за 10% од 
препораките за производство на зрно. Секогаш треба да 
се има во предвид дека зрното е носител на енергетските 
вредности на силажата, па по правило приносните 
хибриди на пченка даваат и подобра силажа. Висината на 
резот треба да е помеѓу 20-40 cm над земјата, како би се 
постигнал оптимален принос.

Приносот од силажа во значајна мера зависи и од 
бројот на растенија. Треба да се следат препораките за 
производство и генерално се покачува склопот за 10% во 
однос на препорачаниот хибрид. Syngenta хибридите се 
одликуваат со изразен stay - green особини, при што доаѓа 
до оптимален сооднос и количина на вода во листовите 
и стеблото, а зрното одговара на нивото на зрелост за 
постигнување на високо квалитетна силажа.

Препорака за производство на силажа
Табела за рачунање на склоп на различно меѓуредово растојание и 
растојание  во редовите

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

95200
89300
84000
79400
75200
71400
68000

64900
62100
59500
57100
54900
52900
51000

70

70

75

75
88800
83300
78400
74000
70100
66600
63400

60600
57900
55500
53300
51200
49300
47600

формирање зрно
млечна линија

30-50%

За производство на силажа ги 
препорачуваме следните хибриди
SY Zoan, SY Helium SY Jullen

Растојание во  
редови (cm)

Растојание помеѓу редови (cm)

Растојание помеѓу редови (cm)Растојание во  
редови (cm)

Оптимално време за силажаОптимално време за силажа
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Хибриди 
сончоглед
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Lino tip

Средно ранNK Kondi

 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)
 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

Лидер на секое место

Lino tip

Средно ранNK Neoma

 IMI (ImidazolinoneTolerant) е хибрид кој е отпорен на
 дејството на хербицидот Pulsar
 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)
 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

Clearfield е заштитена технологија од страна на компанијата BASF

Сигурен принос и чиста нива

*

 Припаѓа во групата на хибриди кој можат да се  
третираат со хербицидот tribenuron-metil

 Добро поднесува високи температури и суша
 Погоден како за интензивни така и за екстензивни 

услови на производство
 Погоден за конзервациски системи за обработка  

на земјата (no-till)
 Толерантен на сите познати видови на пламеница
 Добра толерантност према Phomopsis i бела трулеж 
 на главата
 Може да биде одличен во реони со стресни услови 
 на производство
 Сетвена норма 55.000 - 60.000 семки/хектар

Lino tip

Средно касенSubaro HTS

Одличен избор за стресни услови

HO tip

Многу ранNK Fortimi

За касна сеидба на тешки терени
 Се препорачува употреба на хербицидот Pulsar
 Стебло средно високо, толерантно на поледнување,
 и изразена толерантност кон кршење
 Оптимален склоп на растенија 55,000 – 60,000
 Глава полу – исправена, со голем број на зрна со
 средна тежина
 Одличен вигор, должина на ветација 95 – 105 дена
 Добро поднесува касни рокови на сеидба
 Одлична толерантност на суша и високи температури
 Добра толерантност на Phomopsis Phoma i  

Macrophomina, умерено толерантен на бело  
гниење на корен и стебло

 Отпорен на расите на паразитот воловод (А – Е раса)
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teflutrin (15 g/kg)
Гранули за директна примена (G)

Примена 
Force® 0.5 G (Teflutrin) е инсектицид со контактно, инхалационо и 
желудочно делување за сузбивање на жичњаци ( fam. Eleteridae), 
кој се внесува во земјата во сеидба. Активната материја делува 
контактно и желудечно на штетниците во земјата, при што во 
земјата преоѓа во гасовита форма, па во телото на инсектите 
навлегува и преку дишење при што доаѓа  до изумирање на 
ларвите.

Растворливоста во вода е многу мала, па нема испирање на 
препаратот во подолните слоеви, туку препаратот се задржува 
во зоната на коренот при што обезбедува долготрајна заштита. 
Постојаното и долготрајно делување, потполната селективност 
за сите култури и широкиот спектар на делување го прават 
одличен избор за заштита на семето и младите растенија. Покрај 
наведените начини истиот има и репелентно дејство на штетните 
инсекти.

Култура Количина на примена Време на примена Штетници Напомена
Пченка
Сончоглед
Пченица

5-15 kg/ha Во сеидба,  
со депозитори

жичњаци
(fam. Elateridae)

На иста површина може да се  
примни само еднаш

S-metolahlor (312,5 g/l) i Terbutilazin (187,5 g/l)
Концентрирана суспензија (SC)

Голем чекор против  
сите плевели

Наскоро !

Примена 
Gardoprim Plus Gold 500 SC - се применува за сузбивање на 
теснолисни и широколисни плевели во:
Пченка и сончоглед, после сеидба а пред никнење (Pre-em) во 
количина 3,5-4 l/ha (35-40 ml na 100 m2) со потрошувачка на вода 
од 200-400 l/ha, а во пченка и непосредно после никнување 
на пченката до трет лист. Во зависност од типот на земјата се 
намалува или зголемува дозацијата. Во случаеви на голема 
заплевеност со Amбrosia spp. или Xanthium може да се комбинира 
со други хербициди при што треба да се намали сразмерно дозата.

Gardoprim Plus Gold 500 SC е земјишен хербицид кој ги уништува 
плевелите во време на никнување или непосредно после 
никнување кога плевелите ги развиваат своите први листови.  
Има долго продолжено дејство во земјата и ги штити културите од 
плевели подолг временски период после никнувањето. Активните 
материи S-metolahlor и Terbutilazin одлично се надополнуваат во 
уништувањето на поголем спектар на плевели. Додека S-metolahlor 
делува воглавно на теснолисните плевели, Terbutilazin успешно гу 
уништува широколисните плевели
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Примена
Dual Gold 960 EC сузбива едногодишни теснолисни плевели и 
тоа коштан, диво просо, сирак од семе и останатите теснолисни 
плевели, како и некои широколисни плевели. Помала количина 
се употребува на лесни земји со пониска содржина на хумус, 
повисока на тешки и хумусни површини.

Dual Gold навлегува во растението преку земјата, или после 
никнувањето. Dual Gold останува активен во површинскиот 
дел подолго време и ги сузбива покасно изникнатите плевели. 
Како и за сите останати земјишни хербициди за активирање е 
потребно минимална влага.

За зголемување на спектарот на широколисни плаевели, Dual 
Gold може да се меша со останатите хербициди на база на 
mezotrion terbutilazin, ...

Златен избор

Култура Доза Време на примена Потрошувачка на вода

Сончоглед 1 -1,2 l/ha После сеидба а пред никнување на 
сончоглед. За пченка после сеидба па се 

до фаза на 3 листови на пченката
200-400 l/ha

Пченка 1,4-1,6 l/ha

S-metolahlor (960 g/l)
Концентрат за емулзија (EC)

Одлична селективност за сите  
култури во кој се применува без  
обзир на временските услови

Долго резидуално (продолжено) 
делување во земјата

Споредно делување на некои 
широколисни плевели

Неограничена можност за мешање  
со други хербициди

Предности

Заштита на пченка и сончоглед Заштита на пченка и сончоглед20
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Примена 
Хербицид со висока флексибилност во времето на употреба, со 
широк спектар и изразито брзо делување. Селективен хербицид за 
сузбивање на едногодишни и повеќегодишни широколисни и некој 
едногодишни теснолисни плевели во пченка после никнување. 

Предности
 Двете активни материи меѓусебно се дополнуваат што додатно 

го појачува спектарот, јачината, брзината и должината на 
делување на плевелите.

 Резидуално одлично делување
 Како и останатите претставници од фамилијата Callisto високо 

селективен, и не предизвикува застој

Примена 
Хербицид со широк спектар и брзо делување. Флексибилен во 
примената во сите развојни фази на пченката. Високо селективен 
хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни 
широколисни плевели во пченка. Примената после никнување 
без обзир на фазата на пченката. Одлично ги сузбива скоро сите 
широколисни плевели вклучувајќи ги и најотпорните, абутилон, 
чичка, татула, паламида и останатите.
Како би се искористило и резидуалното делување преку земја, и 
за подобар ефект треба да се примени во порани фази.

Предности
 Брзо и силно навлегување во плевелите
 Во случај на дожд два сати после апликацијата не се испира  

и не се смалува ефектот.
 Јако и брзо делува на плевелите и после неколку денови 

плевелите се во фаза на сушење
 Има одлично резидуално делување и спречува никнење на 

плевелите долго после времето на примена.

Култура Доза Време на примена Потрошувачка 
на вода Напомена

Пченка
2 -2,3 l/ha со 

додаток прилепувач
После никнување на културата и плевелите, 
кога пченката е во фаза од 2 до 8 листови

200-400 l 1 третман во годината

Mezotrion (50 g/l)+ Terbutilazin (326 g/l)
Концентрирана суспензија (SC)

Mezotrion (50 gr/kg)
Водорастворливи гранули (WG)

Брзо, силно и продолжено

Ефикасно и сигурно

Наскоро !

Култура Доза Време на примена Потошувачка
на вода Напомена

Пченка 0,25 l/ha
После сеидба, пред никнување
0,25 – 0,3l/ha после никнување
од 2 до 7 лист 0,15 – 0,25 l/ha

200-400 l

1 третман во текот на годината, или два 
третмани доколку едниот третман

е после сетва пред никнување, а вториот 
после никнување



Хе
рб

иц
ид

и
Ѓу

бр
ив

о

Заштита на пченка и сончоглед

Isabion® е специјално ѓубриво на база на аминокиселини, кој се 
користи скоро во сите поледелски, овоштарски и зеленчукови 
култури.
Аминокиселините учествуваат во најважните процеси во 
растението, преку синтеза на хлорофил, зголемено оплодување, 
зголемен и поквалитетен принос, како и во отпорноста на 
растенијата од неповолни услови - болести, штетници, големи 
температурни промени, стрес, мраз, град.

Примена
Се употребува за сите поледелски култури како пченка, пченица, 
сончоглед и др.
Се употребува за време на употреба на хербицидите (post em) 
како и во понатамошните фази кога на растенијата им е потребна 
дополнителна енергија, Се употребува во доза од 3-5 l/ha

Биостимулатор на база на аминокиселини

За поголем и 
поквалитетен 
принос

Универзален хербицид со висок квалитет за сузбивање на 
отпорни ризомски плевели
Брзо се усвојува и транспортира и ефикасно ги уништува 
надземните и подземните делови на коренот
Високо селективен за сите широколисни култури, и во 
екстремни временски услови

Содржи специјален додаток односно технологија ISO LINK 
TECHNOLOGY, која овозможува брзо усвојување и отпорност 
од испирање при дождови
Неговата стабилна формулација, со вграден прилепувач, му 
овозможува гарантиран ефект и при променливи климатски 
услови, дури и против најотпорните плевели.

Сигурен, економичен и докажан

Селективен хербицид, за теснолисни
плевели во широколисни култури
Концентрирана емулзија EC

Fluazifop-p-butil 150 g/l

Култура Доза Време на 
примена

Потошувачка 
на вода Напомена

Сончоглед
1,2 – 1,5 l/ha – за пиревина (Agropyron repens) I

(Sorghum halepense) и троскот (Cynodon dactylon)
1,5 – 2 l/ha за троскот

До 10 – 20 cm 
висина на плевелите 200 – 400 l/ha Еден третман 

годишно

22
 

Хибриди пченка 
Сигурност од  
почеток до крај



Сорти
пченица
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CCB Ingenio® Falado®

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 Б1 квалитет. 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. Оптимален рок за сеидба 10 - 25 октомври. 
Препорака на семе за сеидба: 400-450 клијави зрна на m2

Фаладо ги исполни очекувањата и на најпребирливите, 
резултатите на Фаладо уште еднаш докажуваат дека пчениците 
на Syngenta се лидери во секој поглед , и се значаен партнер 
на произведителите во производството на пченица. Falado 
претставува зимска сорта на лебна пченица, и спаѓа во делот на 
рани сорти со осилест клас. Се одликува со висок потенцијал 
за принос и многу висока стабилност на истиот. Има одлична 
отпорност на полегнување и измрзнување. Има многу добра 
отпорност кон болести на листот и стеблото како и висока 
толерантност кон фузаруим на класот.
Се одликува со висока толерантост на стресни услови, со што 
заедно со претходно наведените карактеристики како, раноста, 
отпорноста на болести, квалитетот и приносот
ќе претставува идеално решение за производителите. 
Толерантноста кон стресните услови е благодарение на 
нејзината способност за создавање восочен слој на листовите, 
што е уште една од низата одлични карактеристики и 
достигнувања.Има просечна висина од 75 – 85 см, глутен од 
26-28, висока содржина на протеини како и одлични во целост 
пекарски карактеристики. Оптимале рок за сеидба е 10 – 25 
октомври. Препорака за семе за сеидба е 450 – 500 клијави 
зрна на м2.

Syngenta е секогаш присутна на теренот заедно со Вас,
тоа и овозможува да ја прилагоди својата понуда според 
Вашите потреби. Затоа освен супериорниот CCB Ingenio, 
Syngenta има уште една високоприносна и квалитетна 
пченица, со која значајно ќе ја прошири својата квалитетна 
понуда во Македонија. 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. 
Оптимален рок за сеидба 10 - 25 октомври Препорака на семе 
за сеидба : 400 - 450 клијави зрна на m2.

Syngenta уште еднаш докажува дека е партнер во подршката на 
производителите на пченица во Р. Македонија. Присуството на 
терен, и разбирањето на проблемите, допринесоа за уште една 
понуда која ќе одговара на Вашите потреби. Поради овие причини 
Syngenta ја прошири понудата на пченици, со уште еден рекордер 
во квалитет проследен со висок принос и одлични карактеристики. 
Bologna спаѓа во групата на рани сорти на пченица, со висок 
потенцијал на принос и квалитет на зрната. Спаѓа во група А1 
квалитет, што е најголемото достигнување во делот на лебни 
сорти. Се одликува со атрактивен изглед со клас со осилки, низок 
до среден хабитус отпорен на полегнување, како и отпорност на 
ниски температури. Се одликува со стабилност на родот дури и 
при посуви услови. Има одличен баланс, помеѓу висока родност 
и високи квалитетни особини. Се одликува и со одличен пакет на 
отпорност или толерантност кон најважните болести. Толерантен 
е на повеќе видови на рѓи, септориа како и фузариум, а високо 
толерантен е и на пепелницата. 
Во пекарско мелничарската индустрија е познат како подобрувач, со неприкосновени карактеристики, висока содржина на 
протеини 13,5-13,8, хектолитарска маса и останати параметри битни за квалитетот на пченицата. Bologna претставува пченица 
која тотално ќе ги задоволи сите потреби на производителите на пченица. Оптимален рок за сеидба 10 – 25 октомври. Препорака 
на семе за сеидба 450 - 500 клијави зрна на м2.

Принос и квалитет Нојнова генетика од Франција
Предизвиците не мотивираат

Зимска сорта на пченица, за помалку грижи, сигурен откуп и 
вистински перформанси. Квалитетот на прво место.

SY Moisson Bologna

Нова сорта на пченица Во чекор со потребите,
секогаш со идеално решение!
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ВРЕМЕ Е ЗА ПРОМЕНИ.

ВРЕМЕ Е ЗА ПРОМЕНИ
Hyvido е единствен хибрид 
јачмен на нашиот пазар, 
наменет за сите напредни 
производители на јачмен. 
Добиен е со укрстување 
на две генетски различни 
родителски линии чиј производ 
е хибрид, кој во F1 генерација 
го карактеризираат одлични 
агрономски својства и висина 
на принос.

Се одликува со подобрен 
коренов систем, ран и брз 
развој, подобро искористување 
на водата и хранливите 
материи како и со зголемен 
принос на зрна и биомаса.
Поради своите предности 
обезбедува добар развој 
и бујност на посевот во 
различни временски услови 
и пружа стабилност во 
производството на јачмен. 
Hyvido е со многу атрактивен 
изглед, со исклучиво развиено 
и бујно растение, што има 
свои предности посебно во 
тешки и стресни услови на 
призводство. 

ПРЕПОРАЧУВАМЕ:
• За интензивни
 производители кој  

сакаат голем принос
• За производство на сите 

видови на почва
• За стресни подрачја, како и 

нешто лоши типови на почва
• Сеидбен стандард од само  

200 зрна/м2

КЛУЧНИ ПРЕДНОСТИ 

• Хибриден јачмен со средна 
големина

• Поголемо и поквалитетно 
производство на зрно и 
слама

• Брз развој на младиот јачмен 
и зголемена способност за 
пораст

• Огромен потенцијал за 
стварање на братимки

• Поголеми и пошироки 
листови, посебно листот 
заставичар

• До 70% подобро развиен 
коренов систем

• До 30% подобро усвојување 
на водата и хранливите 
материи

• Буен посев со исто ѓубрење

СЕИДБА:
Сеидбена норма е 4 вреќи на 
хектар (секоја вреќа има по 
500.000 зрна
Оптимален рок на сеидба 
25.09 -15.10 на длабочина  
2,5-3,5 cm

ЃУБРЕЊЕ: 
Анализа на земјата е 
препорака за сите култури.
Основно ѓубрење да е со 
формулација без азот.
Пролетната прихрана треба 
да се направи на два пати. 
Во првата прихрана по 
презимувањето да се даде 
30%, а во втората 70% ок 
целокупниот азот, вклучувајќи 
ги и резервите во почвата.
Вкупна количина на азот не 
смее да биде над 140 -160 кг 
Азот, вклучувајки ги и залихите 
во земјата.

ЗАШТИТА НА HYVIDO
Третирањето против плевели 
да се изврши навремено и во 
рани развојни фази поради 
непречен развој на јачменот.
Во пролет после втората 
прихрана задолжително да се 
употреби Moddus Evo.  
 
 

во количина од 0,6 l/ha (фаза 
после појава на прво коленце)
Првиот фунгициден третман: 
да се направи во фаза BBCH 
31-33, со примена на Tilt или 
Artea во доза о,4-0,5 l/ha, за 
смалување на трошоци првиот 
третман може да се употреби 
заедно со регулаторот за раст. 

Вториот фунгициден третман 
кој е многу важен да биде во 
фаза кога листот заставичар е 
потполно развиен BBCH 45-49 
не повеќе од 25 дена после 
првиот третман со врвниот 
фунгицид Amistar Extra во доза 
0,75 l/ha

 HYVIDO® - ПРЕПОРАЧАНА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО
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200, зрна/m2

Сеидба на 
длабочина  
од max 2-3 cm

N1 40 kg* 
или 30%

N2=100 kg* 
или 70%

Карате Зеон
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Зошто да употребите фунгицид во житариците?

Пепелница

Рѓи

Полегнување на пченица

Штурост на класовите

Септориоза или дамкавост

Септориа на класот

-  Позитивно делува на приносот и должината на вегатацијата
- Изразито системично и трансламинарно делување, со 

одлично куративно и долготрајно превентивно делување
-  отпорност од испирање од врнежи и разградување од 

сончевите зраци
-  Комбинација на две активни материи од различни групи - со 

различен начин на делување и широк спектар на делување
-  Формулација која овозможува подобро искористување на 

водата  во стресни услови.
-  Со примена на Amistar Extra се  обезбедува поголема 

хектолитарска тежина и зголемена содржина на протеини  
во житариците

Ефикасност во искористување на водата во растението

-  Примената на Amistar Extra ја подобрува ефикасноста во 
користењето на водата, со зголемено усвојување на јаглерод 
диоксид и смалување на транспирацијата. Посебно важно за 
сушни услови

Екстра принос,  
Екстра квалитет,  
Екстра профит

Култура Болести Доза Време на  
примена

Потрошувачка 
на вода Напомена

Пченица

Пепелница, (Blumeria graminis) рѓа
(Puccinia triticina), кафеава 

дамкавост (Stagonospora nodorum),
фузариози (Fusarium spp.)

0,6 – 0,8 l/ha
Од завршеток
на братимење
се до цветање

200 – 400 l/ha
Максимален број 

на третмани  
два пати

Јачмен
Пепелница (Blumeria graminis),  
рѓа (Puccinia hordei), мрежаста

дамкавост (Pyrenophora)

Рж Тритикале
Пепелница (Blumeria graminis),

Рѓа (Puccinia), сиво –  
кафеава дамкавост на

azoksistrobin + ciprokonazol (200 + 80 g/l)

Системичен фунгицид со превентивно  
и куративно делување

Ф
ун
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-  Селективно системичен хербицид за сузбивање и на 
најотпорните теснолисни плевели во пченица и јачмен

-  Axial 50 EC - навлегува во растението преку зелените делови, 
при што делува на повеќе начини: преку инхибиција на 
ензими, спречува создавање на клеточна мембрана при што 
се спречува растот кај плевелите.

-  Специфична формулација со вграден прилепувач кој 
осигурува врвна ефикасност - 20 минути после апликацијата 
плевелите престануваат со растење

-  Единствен со продолжен период на употреба, што го прави 
сигурен и економичен.

-  Не создава стрес ниту застој на културата при што 
овозможува непрекиден развој во времето после 
третирањето

За пченица и јачмен без 
теснолисни плевели

Култура Плевели Доза,
конентрација

Потрошувачка 
на вода Напомена

Пченица
Јачмен

Див овес (Avena spp.,)
глувчова опашка 

Alopecurusmyosuroides,
ветрушка Aperaspica - venti

0,6 – 0,8 l/ha 150 – 400 l/ha

Смее да се употребува
само еднаш годишно на
иста површина. Да не се

меша со ѓубрива и алкални
производи

Култура Количина на 
примена Штетници Време на примена Потрошувачка 

на вода Напомена

Житарици 0,15 l/ha
Житна пијавица  

(Lema melanopus)
Третирање на младите 
стадиуми на ларвата

200-400 l/ha
Максимално два третмани 
во текот на една вегетација

Селективен хербицид за сузбивање на 
теснолисни плевели во пченица и јачмен

Контактен инсектицид со широк спектар 
на делување

Универзален контактен инсектицид за 
сузбивање на складишни штетници

За пченица и јачмен без теснолисни плевели

Хе
рб
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и

lambda-cihalotrin 50 g/l

pirimifos-metil 500 g/l

Во склад со природата !

Карика која поврзува

-  Zeon технологија - микрокапсулиран, фото и термо  
стабилен кој обезбедува сигурност и ефикасност

-  Долго резидуално делување
-  Квалитет и брзина во делувањето
-  Инсектицид со контактно и дигестивно делување,  

за сузбивање на штетниците во житариците

-  Се користи за третирање на празни складишта, после  
чистење а пред внесување на зрнеста роба, како и за 
третирање на зрна 

-  Инсектицид кој делува и како фумигант, ги штити и 
нетретираните површини, како и продира во внатрешноста  
на зрната на житариците

-  Препорачано третирање во добро затворени објекти со 
задолжително проветрување 1-2 дена после примената

Карате Зеон

Употреба Количина Штетници Потрошувачка  
на вода Напомена

Празни
складишта

0,75 – 1,5 ml/m2
Жижак (Sitophilus spp.),

мал брашнар (Tribolium spp.)
суринамски брашнар  

(Oryzaephilus surinamensis),
магацински молци,

брашнест молец, житна тафатабита

25-100 ml/m2

Еден третман
Третирање

на зрно
8 ml/t 0,5-1 l/m2

Прием во плевелите Движење низ плевелите

Оптимално време на примена
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Развојна
фаза 12

Развојна
фаза 21

Развојна
фаза 23

Развојна
фаза 31

Развојна
фаза 39



-  Придонесува задебелување на стеблото, смалување на 
должината помеѓу интернодиите ( скратување на растојанието 
помеѓу коленцата ),

-  Влијае на зголемување на кореновиот систем
-  Примена во почетокот од интензивниот пораст ( после прво 

коленце ), може да се комбинира со фунгициди
-  Задолжителна примена кај осетливите сорти на полегнување, 

кај што има интензивно ѓубрење и на лесни и песокливи 
површини

-  Последна употреба е до фазата заставичар

Култура Болести Доза Потрошувачка на вода Напомена

Пченица
Јачмен

Тритикале
Рж

Овес

Фузариози (Fusarium spp.)
Гламници (Tilletia spp.)
Дамкавост (Septoria),
Снежна мувла и др

1,5 l/t семе

Може да се третира без додаток 
на вода или се разредува
во вода во сооднос 1 дел 
средство спрема најмногу  

7 дела вода.

Третираното семе не
смее да се употребува
за прехрана на луѓе,

риби, топлокрвни животни
и не е за индустриска

преработка.

Култура Болести Доза Напомена

Пченица

Фузариозно гниење на коренот
(Fusarium spp.) Гламници (Ustilago tritici),
(Tilletia controversa), Дамкавост на лист  

и клас (Septoria nodorum)
200 ml/100 kg

семе
Третираното семе не смее да се користи

за исхрана на луѓе и животни.
Јачмен

Рж
Фузариозно гниење на коренот
(Fusarium spp.) Гламници и др

Култура Време на примена Количина на примена

Житарици
Во време на примена на хербицидите, после  

никнување (post-em)
3-5 l/ha

Култура Време на примена Доза Потрошувачка на 
вода Напомена

Пченица  
и јачмен

Од појава на прво коленце  
до лист заставичар

Пченица 0,3 l/ha
Јачмен 0,6 l/ha

100-400 l
Еден третман во  
тек на вегетација

Системично контактен фунгицид за 
третирање на семе

Регулатор на раст кај житариците

Modus Evo е регулатор на раст кај пчениците и 
јачменот кој го зацврстува стеблото, ја смалува 
висината на растението, ја зголемува масата 
и големината на коренот при што спречува 
полегнување на јачменот и пчениците

Системичен фунгицид кој ги сузбива 
болестите кој се пренесуваат со семето

Fludioxonil 35 g/l
+ DIfenoconazole 25 g/l

Активна материја trineksapak-etil 250 g/l
Moddus Evo Се применува пред полегнување на житариците

difenokonazol 30 g/l Органско ѓубриво -  
биостимулатор на база на аминокиселини

Врвна заштита за врвни 
приноси, партнер од доверба

Спречете полегнување. 
Сочувајте го приносот.

Обезбедете го најдоброто  
за вашата пченица За повеќе и подобро

-  Ефикасно ги сузбива болестите кој придонесуваат до трулеж и 
пропаѓање на семето и младите растенија во време на ртење, 
проникнување и формирање на оптимален склоп во неповолни 
услови

- Ги штити младите растенија, додека потполно не се развијат
-  Обезбедува сигурност додека растенијата се во зимско 

мирување

-  Фунгицид за третман на семе од житарици, чија цел е 
спречување на зарази на што туку поникнати растенија,  
како и од патогени во земјата

-  Квалитетна формулација која обезбедува добра и рамномерна 
покриеност на семето

-  Цврсто се лепи за семето, не се лупи и не создава прашење  
во текот на манипулацијата со истото

-  Единствен производ на пазарот
-  Современа технологија на производство
-  Едноставна примена без штетни остатоци
-  Можност за мешање со средства за заштита
-  Применлив во органско производство

Тр
ет

ир
ањ

е 
на

 с
ем

е 

Ре
гу

ла
то

р 
на

 р
ас

т
Ѓу

бр
ив

о

34
 Заштита на пченица и јачмен 35

 Заштита на пченица и јачмен



Болести на семе

Житна пијавица  
и лисни вошки

Складишни штетници

Болести - пепелница, 
дамкавост, рѓа
Теснолисни плевели: див 
овес, вертушка и др.
Недостаток на ѓубриво  
и стрес на растенијата

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Недостаток на ѓубриво семе и сеидба Никнување Братимење Формирање на  
лист заставичар Цветање Созревање, жетва  

и складирање

DIvidend Formula M
1,5 l/1000 kg семе

Axial 50 EC
0,6-0,8 l/ha

Isabion
3-5 l/ha

AmistarExtra
0,6-1 l/ha

Tilt 250 EC
0,5 l/ha

KarateZeon
0,15 l/ha

Actellic50 EC
8 ml/t семе

Заштита на пченица и јечмен

Без теснолисни плевели

36
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 Syngenta Hyvido јачмен 2018

Бистренци, Неготино

Логоварди, Битола

Будаково, Битола

Јанчиште, Тетово

Логоварди, Битола

Будаково, Битола

Јанчиште, Тетово

Срамзалино, Св. Николе

Трн, Битола Срамзалино, Св. Николе

Трн, Битола



Користете средства за заштита на растенијата на безбеден начин за луѓето, животните и животната средина. Пред примена на 
производите обавезно прочитајте ја етикетата и упатството на паковањето. За подетални информации, препораки и стручна помош, 
обратете се на нашата стручна служба. Оваа брошура е од информативен карактер. Не можеме да сносисме одговорност за евентуални 
штампарски грешки. Производителот и неговиот застапник не можат да сносат одговорност за штети кој се предизвикани од неправилна 
употреба, складирање, транспорт и примена на истите, како и поради смалување на осетливоста или отпорноста на штетните организми.

Syngenta:
Координатор за продажба  
во Македонија
Благој Сиваков
blagoj.sivakov@syngenta.com
Тел. +389 70 328 587
www.macedonia.syngenta.com

Дистрибутер
ХОЛМА, Струмица
info@holma.com.mk
www.holma.com.mk
Тел. +389 34 349 290
Моб. +389 70 393 900

Струмица, Валандово, Гевгелија, Радовиш
Кирчо Трајков +389 72 319 865
Даниел Павлов +389 71 355 416

Неготино, Кавадарци, Прилеп, Градско
Ристо Коцев + 389 72 319 867
Никола Тодоров + 389 70 313 663

Битола, Ресен, Охрид, Кичево
Јован Станојковиќ +389 72 319 869

Скопје, Куманово, Гостивар, Тетово
Цветан Петковски + 389 70 315 165

Штип, Кочани, Велес, Пробиштип,
Св.Николе, Виница, Делчево
Дивна Иванова +389 72 319 866
Петар Танчев +389 75 406 417
Кирил Василев +389 76 303 050


