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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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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

®

Принос и квалитет

Нова сорта на 
пченица
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.

SY Moisson
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Предизвиците не мотивираат

Нова зимска пченица, која се очекува во наредните години да претставува еден значаен 
партнер на производителите 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.

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

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.  

Нојнова генетика 
од Франција

Во чекор со потребите, 
секогаш со идеално решение!

Сорти пченица
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Хибриди пченка

NK Helico

✔ 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
✔ 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

За напредни 
производители 

Компаративни 
карактеристики 

Компаративни 
карактеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенцијал за принос на зрно

Прилагодливост на начинот 
на одгледување

Интензитет

Толерантност на суша

Брзина на отпуштање на влага

Брзина на почетен пораст

Потенцијал за принос на силажа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенцијал за принос на зрно

Прилагодливост на начинот 
на одгледување

Интензитет

Толерантност на суша

Брзина на отпуштање на влага

Брзина на почетен пораст

Потенцијал за принос на силажа

FAO 330 
Tип на хибридот: забен

✔ 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 
✔ 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
✔ Сеидба во раните рокови овозможува поголема   
 сигурност во произаводството

Стандардно 
најдобар

FAO 490 
Tип на хибридот: забен
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Хибриди пченка

Компаративни 
карактеристики 

Компаративни 
карактеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенцијал за принос на зрно

Прилагодливост на начинот 
на одгледување

Интензитет

Толерантност на суша

Брзина на отпуштање на влага

Брзина на почетен пораст

Потенцијал за принос на силажа

NK Helico
Рекорден 
принос

✔ 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 
✔ 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

FAO 550 
Tип на хибридот: забен

✔ 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
✔ 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

Повеќекратен шампоин 
на принос 

FAO 620 
Tип на хибридот: забен





Хибриди
СОНЧОГЛЕД
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Хибриди сончоглед

Лидер на 
секое место

✔ 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

Толеранција на 
важни болести

Толеранција на 
важни болести

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенцијал за принос на зрно

Содржина на масло во зрно

Стабилност на принос 

Толерантност на суша

Толерантност на болести

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенцијал за принос на зрно

Содржина на масло во зрно

Стабилност на принос 

Толерантност на суша

Толерантност на болести

Лино тип
Средно доцен: За сите терени

Лино тип
Средно ран: За сите терени

✔ 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

Сигурен принос 
и чиста нива 

Clearfield  е заштитена технологија од страна на компанијата BASF
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Хибриди сончоглед

Толеранција на 
важни болести

Толеранција на 
важни болести

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенцијал за принос на зрно

Содржина на масло во зрно

Стабилност на принос 

Толерантност на суша

Толерантност на болести

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенцијал за принос на зрно

Содржина на масло во зрно

Стабилност на принос 

Толерантност на суша

Толерантност на болести

Лино тип
Средно доцен: За сите терени

Лино тип
Многу ран

Fortimi

Прв избор на 
професионалците 

За касна сеидба на 
тешки терени

✔ IMI (Imidazolinone tolerant) е хибрид кој е отпорен на 
 делување 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
✔ 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)
✔ 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 

✔ 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)





Хербициди
Фунгициди
Инсектициди
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хербицид

Селективен хербицид за теснолисни плевели

✔ Нова хемиска група
✔ Единствен кој се употребува за сузбивање на теснолисни плевели кај     
 зимски и пролетен јачмен и зимска пченица
✔ Високо селективен, контактно системичен хербицид
✔ Формулација во која има вградено повеќе видови на врвни прилепувачи и    
 индигридиенти кој додатно ја зголемуваат неговата ефикасност, а воедно и    
 отпорност од испирање од дождови.
✔ Сигурен и не предизвикува застој и блокирање на самите житарици
✔ Незаменлив  и исплатлив за сузбивање и на најотпорните див овес,     
 ветрушка, цветна трева  и др
✔ Продолжен период на употреба се до заставичар

✔ Делување на повеќе начини
  • Инхибиција на ензими
  • Спречување на синтеза на киселини
  • Спречува создавање на клеточна мембрана со што ја спречува     
  делбата на клетките со самото тоа и порастот на плевелите – за брзо делување

Единствен и незаменлив 
во квалитетна заштита од 
теснолисни плевели

Култура Плевели Време на 
употреба

Доза, 
конентрација

Потошувачка 
на вода Напомена

Пченица 
Јачмен

Див овес (Avena spp.,) 
глувчова опашка 

Alopecurusmyosuroides, 
ветрушка Aperaspica - venti

Од два листа 
до појава на 
заставичар

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

Pinioxaden 50 g/l
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Mezotrion 500 g/kg

Ефикасно и 
сигурно!

Селективен системичен хербицид за сузбивање на 
едногодишни и повеќегодишни плевели во пченка

✔ Хербицид со широк спектар и брзо делување
✔ Двоен начин на делување, контактно и високо селективно - при третирање    
 на самите плевели, и почвено - со неговата резидулност ги сузбива     
 плевелите кој изникнуваат после хербицирањето, при што се добива долг    
 период на покриеност и заштита од плевели
✔ Брзо се усвојува од плевелите, при што дождовите после 1 саат од 
 третирањето не му ја смалуваат ефикасноста
✔ Флексибилен во употребата, со долго време на примена во развојните 
 фази на пченката

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/ha

1 третман во текот на 
годината, или два третмани 

доколку едниот третман 
е после сетва пред 

никнување, а вториот после 
никнување

НОВО сега и 
во гранули!
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хербицид

Селективен хербицид

✔ Исклучително добра селективност за сите култури 
без разлика на временските услови

✔ Рано елиминирање на кокуренцијата од  плевели со што ја заштитува 
културата во самото поникнување како и во почетниот пораст кога е 
најпотребно.

✔ Долго резидуално односно продолжено делување
✔ Споредно делување на широколисни плевели
✔ Неограничена можност за мешање со други хербициди
✔ Чисти површини кога е најпотребно
✔ Регистриран и докажан во многу култури
✔ Неговата стабилна формулација, со вграден прилепувач, му овозможува     

гарантиран ефект и при променливи климатски услови, дури и против     
најотпорните плевели.

Рано елиминирање на кокуренцијата од  плевели со што ја заштитува 
културата во самото поникнување како и во почетниот пораст кога е 

Култура Плевели Време на употреба Доза, 
конентрација

Потошувачка 
на вода Напомена

Пченка; Сончоглед; 
Соја; Шеќерна репа

Едно годишни 
теснолисни 

плевели и некои 
широколисни 

плевели

После сеидба, пред 
никнување, кај пченка 
до стадиум на 3 лист

1 – 1,5 l/ha

200 – 400 l/ha
Еден третман 

во текот на 
годината

Цвекло; Грав
Грашок; Зелка

Диња; Лубеница После сеида , пред 
никнување 1,2 – 1,4 l/ha

Зачински растенија

Јагода Пред подигање на нов 
насад 1,25 – 1,4 l/ha

Тутун Пред пресадување 1,25 – 1,4 l/ha

држава Култура Плевели Време на употреба Доза, 
концентрација Напомена

Бугарија

Компир
Едногодишни 

теснолисни плевели 
и некои широколисни 

плевели

После сеидба, пред 
никнување 1,5 l/ha Еден третман во 

текот на годината

Домат
Пиперка

Пред расадување на 
расадот на стално место

1,2 l/ha
Моркови После сеидба, пред 

никнување 

Одличен избор!

Регистрација во други држави од Европската унија

S – metalohlor
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држава Култура Плевели Време на употреба Доза, 
концентрација Напомена

Бугарија

Домат
Пипер
Компир

Грав

Едногодишни 
теснолисни плевели

По поникнување  во фаза 
3-5 листа од плевелите 0,9 l/ha Каренца 60 дена

Бугарија

Домат
Пипер
Компир

Грав

Едногодишни и 
повеќегодични 

теснолисни плевели

По поникнување  во фаза 
3-5 листа од плевелите, 

или 10 – 20 cm висина на 
плевелите

1 – 1,3 l/ha Каренца 60 дена

21

Регистрација во други држави од Европската унија

Сигурен, економичен 
и докажан

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

✔ 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.

Култура Доза Време на примена Потошувачка 
на вода Напомена

Зелка
Компир 0,8 – 1 l/ha По поникнување до фаза на 3-4 

листа на плевелот

200 – 400 l/ha Еден третман годишно
Сончоглед

Соја
Маслодајна и 
Шеќерна репа

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

Fluazifop-p-butil 150 g/l
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Triasulfuron 200 g/kg

Единствен од 
својата група

Селективен хербицид за сузбивање на 
широколисни плевели во пченица и јачмен
Водорастворливи гранули WG

✔ Двоен механизам на делување, преку корен и лисна маса
✔ Извонредна селективност, не ги блокира културите
✔ Флексибилно време на употреба, од есен после сеидба се до пролет
✔ Ниска доза на примена и голема растворливост на гранулите
✔ Сузбива широк спектар на широколисни плевели во текот на целата сезона
✔ Во плевелите брзо се шири и доаѓа до постепено изумирање, 
 ефектот е видлив во период од 14 – 21 ден по третманот

Култура Плевели Доза Потошувачка 
на вода Напомена

Пченица
Јачмен

Рж
Тритикале

Широколисни плевели 37 – 40 gr/ha 200 – 400 l/ha Еден третман годишно
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Glypfosate 360 g/l

Системичен неселективен хербицид

✔ Тотален неселективен со изразено транслокационо движење
✔ Ги сузбива и најотпорните плевели, едно и повеќегодишни, теснолисни и 
 широколисни плевели
✔ Единствена формулација која содржи технологија на прилепување,System 4 
 (содржи 4 вида на прилепувачи)  а со тоа и висока ефикасност против 
 најотпорните видови на плевели.
✔ Докажан и познат по својата успешност.

► Сузбивање на едногодишни плевели во доза од 2 -3 l/ha
► Сузбивање на повеќегодишни плевели вклучувајки и троскот во доза од 4 – 6 l/ha

Напомена се третира во фаза на интензивен пораст, односно пред цветање на плевелите, со тоа 
што третираниот посев не смее да се обработува најмалку две до три недели.

Производот може да се употреби само еднаш во текот на една сезона.

Супериорен, против 
најотпорните!



24
фунгицид

Системичен и контактен фунгицид, со превентивно 
и куративно делување. Едно третирање со Amistar Extra 
ги покрива сите ваши трошоци за квалитетна заштита. 
Чиста математика

✔ Позитивно делува на должината на вегетација и зголемување на приносот
✔ Изразито системично делување
✔ Комбинацијата од две активни материи од различни групи, овозможува делување 
 на широк спектар на болести
✔ Amistar Extra овозможува подобро искористување на водата во сушни и стресни услови
✔ Овозможува дополнително искористување на азотот, зголемување на лисната маса, 
 продолжување на вегетацијата т.н (greening efekt), што допринесува за зголемен принос.
✔ Амистар го забавува стареењето на културата – зелениот ефект осигурува 4-6 дена     
 продолжување на “животот” на културата ( за разлика од конкурентните фунгициди ) , при што    
 секој еден ден овозможува дополнитено зголемување на приносот од 15 кг на декар.
✔ Покрај сигурната заштита од болести,  со двојниот начин на делување , Amistar Extra со     
 убрзувањето на фотосинтезата, подоброто искористување на азот и вода при разни климатски    
 влијаниа, како и продолжувањето на зелениот ефект придонесува и за зголемен принос, при    
 што со негова употреба добивате одличен двоен ефект, врвна заштита, зголемен принос.

Екстра принос, Екстра 
квалитет, Екстра профит

Azoksistrobin 200 g/l 
+ ciprokonazol 80 g/l

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

*Амистар технологија гарантира секогаш повеќе, секогаш 
понапред – сигурна технологија – за повеќе страна 60
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✔ Системичен фунгицид со превентивно и куративно делување 
 на широк спектар на болести
✔ Одлична ефикасност кон сите важни болести кај житните култури.
✔ Силно превентивно и куративно делување, со изразито брзо делување.
✔ Изразената системичност го заштитува и прати и новиот пораст кај растенијата
✔ Двете активни материи идеално се надополнуваат што овозможува одлично делување на сите    
 позначајни болести кај житариците. Двете а.м се изразити системици при што одлично делуваат и   
 кај веќе започната инфекција.
✔ Брзо навлегува во растението и не се измива 1 час после апликацијата.

Ефективен и рентабилен 
со висок спектар на 
заштита
Propiconazole 250 g/l 
+ Cyproconazole 80 g/l

Култура Болести Доза Време 
напримена

Потрошувачка 
на вода Напомена

Пченица

Пепелница 
(Erisiphe graminis), жолта 

дамкавост на листот 
(Helminthosporium tritici 
repens), сиво – кафеава 
дамкавост на листот и 

класот (Septoria spp.), рѓа , 
како и против причинители 

на фузариози 
(Fusarium spp.)

0,4 l/ha

Од завршеток 
на братимење 
се до цветање

200- 400 l/ha Најмногу два пати 
во една вегатација 

Јачмен

Пепелница (Erysiphe 
graminis), мрежеста 

дамкавост (Pyrenophora 
teres), риноспориоза 

(Rynchosporium secalis), 
рѓа (Puccinia spp.).

0,4 l/ha

НОВИ
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Важен во квалитетната 
заштита од болести
Hlorotalonil 500 g/l

Контактен, превентивен фунгицид
Концентрирана суспензија ( SC)

✔ Одличен превентивен фунгицид
✔ Широк спектар на делување
✔ Примена во голем број на култури
✔ Нема појава на резистентноsт, благодарение на делувањето на повеќе     
 начини, познато како multi site
✔ Одличната формулација” weather stick”го прави исклучително отпорен на     
 врнежи, со одлична лепливост и оптимално распоредување на депозитот.
✔ Стабилен на температури, УВ зраци.
✔ Супериорната формулација му дава извонредни карактеристики и     
 предности во однос на конкурентските и генеричките пандани.

Култура Болести Доза, 
конентрација

Потошувачка 
на вода Напомена

Домат

Пламеница (Phytophthora infestans)
Црна дамкавост (Alternaria solani), 

кафеава дамкавост 
(Cladosporium fulvum), сиво гниење 

(Botritis cinerea), бела дамкавост и др.

1,5 – 2 l/ha 200 – 600 l/ha

Каренца 3 дена

Краставица

Пламеница 
(Pseudoperenospora cubensis), црана 

дамкавост - алтернариа 
(Alternaria cucumerina)

Каренца 3 дена

Компир Пламеница (Phytophthora infestans), 
дамкавост (Alternaria spp. ) Каренца 7 дена

Диња Пламеница 
(Pseudoperenospora cubensis) Каренца 3 дена

Јагода Сиво гниење (Botrytis cinerea) 0,25 %

Цвекло, 
Кромид

Пламеница,
Сиво гниење 1,5 – 2 l/ha 200 – 500 l/ha Каренца 14 дена

Јаболка Краставост (Venturia) 0,15 – 0,25 % 1000 l/ha Каренца ОВП

Слива
Црвена дамкавост на лисјата 
(Poystigma rubrum) и монилии 

(Monilinia laxa)
0,15 % 600-1000 l/ha Каренца ОВП



75 WG
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фунгицид

Сигурен избор!
Cyprodinil 500 g/kg

Системичен фунгицид со превентивно 
и куративно делување.

✔ Eдинствен начин на делување
✔ Системично и куративно делување на краставоста на јаболкото, круша и дуња, уште од 
 најраниот стадиум на инфекција
✔ Сигурно и моќно делување на ниски температури, за разлика од останатите.
✔ Одличен, сигурен и докажан за монилии на коскесто овошје (праски, кајсии, нектарини 
 и сливи), без разлика на температурите
✔ Независен од временски услови, отпорен на испирање после два часа од апликацијата 
✔ Ефикасен и економичен против најзначајните болести
✔ Докажан во овоштарството и виновата лоза
✔ Партнер во заштитата на виновата лоза против Ботритис

Култура Болести Доза Потошувачка 
на вода Напомена

Јаболко
Круша
Дуња

Краставост
(Venturia spp.) 450 g/ha 1000 l/ha Каренца 21 ден

Праска
Кајсија

Нектарина
Слива
Вишна
Цреша

Монилии na цвет и плод
(Monilinia spp.) 500 – 600g/ha 600 – 1000 l/ha Каренца 7 дена

Винова 
лоза Сиво гниење (Botritis) 600 g/ha 600 – 1000 l/ha Каренца 14 дена



28
фунгицид

Обезбедете го најдоброто 
за вашата пченица!
Difenoconazole 30 g/l

Системичен фунгицид за болести на семе
Концентрирана суспензија за третирање на семе (FS)

✔ Фунгицид за третман на семе од житарици, чија цел е спречување на     
зараза на што туку поникнатите растенија, како и од патогените во почвата

✔ Високо 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.

✔ Не влијае на клијавоста на семето и при подолго чување.
✔ Не влијае негативно на порастот на растенијата, како останатите средства,    

а со тоа и формирањето на склопот е побрз и рамномерен.

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
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Заштита и успех! 
Решение за краставост 
и пепелница 
Isopyrazim 100 g/l 
+ difenoconazol 40 g/l

НОВ - Системичен фунгицид SDHI - група

✔ Комбинација на две врвни активни материи , со различен механизам на делување за     
 долга и ефикасна заштита на листот и плодот од чадлива краставост и пепелница.
✔ Спој на две групи со единствен и врвен механизам на делување SDHI + DMIs
✔ Делување на два начини, јако превентивно  со помош на трансламинарното движење и 
 врзување на isopyrazam , и моќно куративно со моќно акропетално и базипетално 
 движење на difenoconazol.
✔ Isopyrazam -  Молекул од новата генерација - SDHI група, инхибитори на сукцинат 
 дехидрогенеза – од групата pyrazole – carboxamide
✔ Формулација која силно се врзува за восочниот слој на листот
✔ Извонредна отпорност од измивање при јаки дождови
✔ Извонреден во борба против резистенцијата

Култура Болести Доза Потошувачка 
на вода Напомена

Јаболка

Краставост
(Venturia inaequalis)

Пепелница
(Podosphaera leucotricha) 1,44 l/ha 400 – 1500 l/ha

Каренца 21 ден. 
Се третира од фаза на 

цветање (прецветување) 
до фаза на зреење на 

плодовите. Два третмани 
во текот на една сезона

Круши Краставост
 (Venturia pirina)
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фунгицид

Збир на квалитет и успех
Hlorotalonil 500 g/l + 
metalaksil-M (mefenoksam) 37,5 g/l 

Системично контактен фунгицид

✔ Делување на два начини, системично и контактно
✔ Врвен за најважните болести Пламеница, Дамкавост и Сиво гниење
✔ Metalaksil – mefenoksam одлични куративни особини за сузбивање на      
 пламеницата до 48 сати од инфекција
✔ Добра отпорност на испирање од дождови, навлегува во растенијата и е      
 сигурен за само 1 саат.
✔ Високо системичен со изразено движење, го прати бујниот пораст на растенијата, 
 при што дава одлична заштита за младите органи на растението.
✔ Долго куративно и резидуално делување
✔ Hlortalonil – одлично делување на Alternaria – дамкавост
✔ Одлична површинска заштита со таканаречен multi site начин на делување 

Култура Болести Доза Потрошувачка 
на вода Напомена

Домати
Компир

Краставица
Диња

Лубеница
Кромид

Пламеница (Phytophtora infestans), 
Црна дамкавост (Alternaria spp.)
Сиво гниење (Botrytis cinerea), 

(Colletrotrichum spp.)
2 – 2,5 l/ha 200 – 600 l/ha 2 – 3 пати во интервал 

од 10 – 14 дена.

14 дена – домати, краставици, лубеници
20 дена –компир , диња, кромидКаренца
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фунгицид

14 дена – домати, краставици, лубеници
20 дена –компир , диња, кромид

Партнер од доверба. 
Без конкуренција!
Fludioxonil 25 g/l 
+ Difenoconazole 25 g/l

Фунгицид со системично и контактно делување 
за третирање на семе
Концентрирана суспензија ( FS )

✔ Ефикасно ги сузбива болестите кој придонесуваат до трулеж и пропаѓање на семето 
 и младите растенија во време на ртење, поникнување и формирање на склоп.
✔ Обезбедува брзо и рамномерно поникнување на растенијата и формирање на 
 оптимален склоп и во непогодни услови.
✔ Со чување на правилен склоп и здрави на растенијата , го обезбедува приносот 
 и квалитетот
✔ Ги штити младите растенија додека потполно се развијат
✔ Не делува негативно на клијавост на семето и при подолго чување 

Култура Болести Доза Потошувачка 
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.
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фунгицид

Nordox 75 WG

Подобрен, долготраен 
и сигурен!
Бакар од бакар 
оксид 750 g/kg

Превентивен, контактен фунгицид

✔ Бакарен оксид од неорганско потекло, со оргинална формулација
✔ Стабилен на сонце и не подложи на фоторазградување, постојан на високи     
 температури и отпорен на испирање
✔ WG формулацијата му овозможува едноставност во неговата примена (не праши,    
 одлично се раствара и не таложи).
✔ Ниска количина на примена, економичен
✔ Одлични својства на редистрибуција, што му овозможува подобро и подолго     
 задржување на растенијата, за разлика од останатите бакари
✔ Извонреден во сузбивањето на презимувачките форми на причинители на     
 болести,  (доцна во есен и рано во пролет)
✔ Широка примена во овоштарството, градинарството и виновата лоза

Култура Болести Доза, 
конентрација

Потошувачка 
на вода Напомена

Винова лоза
Пламеница (Plasmopara viticola), Црна 

дамкавост –фомопсис 
(Phomopsis viticola) 

0,1-0,15 % 600 l/ha Каренца 35 дена

Јаболка
Краставост (Venturia inaequalis), 

Бактериска пламеница 
(Erwinia amylovora)

0,1-0,2 % 1000 l/ha Каренца ОВП

Коскесто 
овошје 

(праска, 
кајсија, 
вишна, 
цреша, 

слива и др)

Монилија (Monilinia spp.)
Накадрување на лисјата 

(Taphrina deformans), Сачменка 
(Stigmina carpophila)

0,2 % 600 – 800 l/ha

Каренца ОВП
Дозволени максимум 3 

третмани

Домат
Компир Пламеница (Phytophthora infestans)

Црна дамкавост (Alternaria solani) 1 kg/ha 300 – 500 l/ha Каренца 14 дена

Краставица
Лубеница

Пламеница
(Pseudoperenospora cubensis) 0,15 % 300 – 500 l/ha Употреба во краставица до 

почеток на цветање.

Тиквици Пламеница
(Pseudoperenospora cubensis) 0,15 % 300 – 500 l/ha Употреба во тиквици, до 

почеток на цветање.
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фунгицид

Добри плодови, само од 
здрави растенија!
Единствен против 
причинителите на 
пламеницата

Фунгицид со системично и контактно делување
Водорастворливи гранули WG

✔ Претставник на нова група на активни материи – мандиламиди
✔ Единствен механизам на делување LOK&FLO
✔ Извонредно врзување за растителното ткиво
✔ Извонредно транслокационо движење,  ги штити деловите кој директно 
 не биле третирани
✔ Највисоко ниво на заштита во најтешки услови ( при чести дождови ), 
 висока отпорност кон измивање
✔ Ненадминлив во заштита кај младите плодови, во време на интензивен пораст
✔ Сигурен и долготраен

Mandipropamid – 50 g/kg
Mankozeb 600 g/kg

Култура Болести Доза Потошувачка 
на вода Напомена

Винова 
лоза Пламеница (Plasmopara viticola) 2,5 kg/ha 600 – 1000 l/ha

Каренца 21ден за трпезни 
сорти. 42 дена за вински, 
при употреба со слуфур

Компир Пламеница (Phytophthora infestans) 2,5 kg/ha 200 – 400 l/ha Каренца 7 дена

Домат Пламеница (Phytophthora infestans) 2,5 kg/ha 200 – 600 l/ha Каренца 14 дена

Краставица Пламеница 
(Pseudoperonospora cubensis) 2,5 kg/ha 200 – 600 l/ha Каренца 7 дена

Тутун Пламеница (Perenospora tabacina) 2,5 kg/ha 200 – 600 l/ha Каренца 21 ден
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фунгицид

Квалитет, што е 
секогаш исплатлив

Концентрирана суспензија SC
Фунгицид со широк спектар на делување кај виновата лоза

✔ Широк спектар на делување против најважните болести кај виновата лоза     
 (Пламеница и Пепелница)
✔ Погоден за производство на трпезно грозје, посебно за последните третмани
✔ Одлично се врзува за површината, и е отпорен на испирање
✔ Има трансламинарно движење при што рамномерно се распоредува

Azoxsystrobin 250 g/k

држава Култура Болести Доза, концентрација Употреба Напомена

Бугарија

Краставици на 
отворен и затворен 

простор
Пламеница,
пепелница

0,075%
(0,75 l/ha)

Превентивно или 
при појава на први 
симптоми. Идеални 
резултати во блок 

апликации до 3 пати

Каренца 3 дена

Бугарија
Словенија

Домати на отворен и 
во затворен простор

Пламеница, црна 
дамкавост 
(Alternaria)

0,075%
(0,75 l/ha)

Превентивно или 
при појава на први 
симптоми. Идеални 
резултати во блок 

апликации до 3 пати

Каренца 3 дена

Унгарија
Чешка Винова лоза

Пламеница, 
пепелница, сиво 

гниење
0,75 – 1 l/ha Каренца 21 ден

Унгарија Јагоди
Пламеница, 

пепелница, сиво 
гниење

0,75 – 1 l/ha Каренца 3 дена

Словенија

Моркови Пламеница,
Црна дамкавост 1 l/ha Каренца 14 дена

Пипер
Пламеница, 
пепелница, 

Црна дамкавост
1 l/ha Каренца 3 дена

Култура Болести Доза Потрошувачка 
на вода Напомена

Винова лоза
Пламеница (Plasmopara viticola)

Пепелница (Uncinula necator) 1 l/ha 600 – 1000 l/ha Каренца 35 дена

Регистрација во други држави од Европската унија
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Сигурна заштита од 
најважните болести
Mandipropamid 
+ difenokonazol (250 + 250 g/l)

Системичен фунгицид со превентивно и куративно делување

✔ Дизајниран за полесна, економски поволна контрола на болести
✔ Одлично избалансиран микс на две познати и квалитетни активни материи
✔ Mandipropamidпокажува висока контрола и ефикасност кон пламеницата       
 (Phytophthora infestans) и одлична контрола и ефикасност кон црната 
 дамкавост Alternaria
✔ Превентивно и куративно делување до 24 сати
✔ За 30 -60 минити се врзува за восочниот дел од кутикулата и постепено навлегува 
 во нејзината внатрешност
✔ Отпорен на испирање од дождови
✔ Ефикасна контрола на двете најважни болести на компирот

Култура Болести Доза Потошувачка 
на вода Напомена

Компир
Пламеница  (Phytophtora infestans)
Црна дамкавост (Alternaria solani) 0,6 l/ha 200 – 600 l/ha

Напомена
3 третмани во тек на 

вегетација, превентивно 
или при први симптоми.

Каренца 3 дена
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Секогаш сигурна заштита 
за виновата лоза!
metalaxyl-m 50 g/kg 
+ folpet 400 g/kg

Системично контактен фунгицид
Водорастворливи гранули WG

✔ Докажан во пракса во најтешки временски услови
✔ Незаменлив пред и после цветање
✔ Делување на два начини системично и контактно
✔ Единствена Pepiteтехнологија
✔ Системичната активна материја mefenoksamсе одликува со изразити куративни     

својства
✔ Mefenoksam е отпорен на измивање од дожд, 1 саат после третирањето
✔ Високо изразено акропетално движење низ растението, со што го прати и порастот    

на истото (ги штити и младите ластари, кои не биле третирани)
✔ Folpetot покрај неговите одлични особини на делување на пламеница , многу добро    

делува и на останатите важни болести

Култура Болести Доза Потрошувачка 
на вода Напомена

Винова лоза
Пламеница

(Plasmopara viticola) 2 kg/ha 600 – 1000 l/ha

Каренца 35 дена трпезни и 
42 дена вински сорти. Првото 
третирање да се изврши пред 

цветање, останатите две 
после цветање.
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Ваш, долгогодишен 
и верен сојузник
metalaxyl-m 40 g/kg 
+ mankozeb 640 g/kg

Системично контактен фунгицид
Водорастворливи гранули WG

✔ Докажан кога е најпотребно и најтешко
✔ Познат, признат и одличен во пракса
✔ Делува на најзначајните болести пламеница, алтернариа
✔ Регистриран во многу култури, стандард за сузбивање на пламеницата
✔ Двоен начин на делување – системично (mefenoksam) и контактно (mankozeb)
✔ Куративно делување до 48 сати после инфекција
✔ Mefenoksam – единствен и уникатен , со изразито движење низ растението
✔ Го прати бујниот пораст на растенијата со изразено акропетално движење
✔ Pepite –формулација, му овозможува стабилност на неповолни услови, неверојатна     
 растворливост, отпорност кон измивање, без прашење, висока ефикасност – што му дава    
 дополнителни предности во однос на конкуренцијата и генеричките пандани

Култура Болести Доза, 
конентрација

Потошувачка 
на вода Напомена

Винова лоза
Пламеница (Plasmopora viticola) 

црвена палеж 
(Pseudopeziculatra cheiphila)

2,5 kg/ha 600 – 1000 l/ha Каренца 56 дена

Домат
Компир
Модар 

патлиџан

Пламеница (Phytophthorai nfestans) 
Црна дамкавост (Alternaria solani) 2,5 kg/ha 300 – 600 l/ha Каренца 7 дена

Грашок Пламеница 2 kg/ha Каренца 28 дена

Кромид и 
лук Пламеница (Perenospora) 2,5 kg/ha Каренца 28 дена

Краставица
Тиквици Пламеница (Pseudoperenospora spp.) 2,5 kg/ha Каренца 7 дена

Тутун Пламеница 2,5 kg/ha ОВП

Украсни 
растенија Пламеница 2,5 kg/ha ОВП
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фунгицид

Висок степен на сигурност 
за заштита од болести.

Системичен, куративен фунгицид
Концентрат за емулзија (EC)

✔ Незаменлив во заштита на јаболкото од краставост и пепелница
✔ Формулација која се разликува од останатите, докажано во пракса
✔ Системично, куративно и долготрајно протективно делување, со рамномерно     
 распоредување благодарение на извонредното трансламинарно и акропетално     
 движење
✔ Се одликува со изразени куративни својства, при што може да  ја запре      
 инфекцијата после 4 дена
✔ Брз прием во растението, и слаба испарливост, со што се зголемува времето 
 на употреба
✔ Сигурен и економичен

Difenokonazol 250 g/l

држава Култура Болести Доза, концентрација Напомена

Франција Цвекло рѓи
0,5  l/ha

Морков Пепелница, црна дамкавост Кареца 14 дена

Италија

Морков Пепелница, рѓи, дамкавост, септориа

0,4 – 0,5 l/ha

Каренца 7 дена

Компир Дамкавост, рѓи, септориа Kаренцa 14 дена

Карфиол Пепелница, рѓа, црна дамкавост, септориа Каренца14 дена

Краставици Пепелница , црна дамкавост
0,5 l/ha

Каренца 7 дена

Домати Лисна мувла, пепелница, рѓи, црна дамкавост, септориа Каренца 7 дена

Словенија

Праз Лисна мувла, рѓи

0,5 l/ha

Каренца 3 дена

Салата Антракноза Каренца 21 ден

Домати Пепелница, црна дамкавост, бели лисни дамаки Каренца 3 дена

Бугарија
Праски Кадравост, (Taphrina deformans), пепелница 0,02 % Каренца 30 дена

Цреши Сипаници, рано кафеаво гниење 0,03 % Каренца 14 дена

Култура Болести Доза Потрошувачка 
на вода Напомена

Јаболко

Краставост (Venturia inaequalis)
Пепелница 

(Podosphaera leucotricha) 0,013 – 0,015 % 1000 – 1500 l/ha Каренца 35 дена. 
Најмногу 4 пати годишно

Регистрација во други држави од Европската унија
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фунгицид

Гаранација за квалитет!

Ciprodinil 375 g/kg
Fludioksonil 250 g/kg

Системичен фунгицид
Водорастопливи гранули WG

✔ Супериорен во делувањето против Ботритис и Монилии
✔ Системично , контактно и трансламинарно делување
✔ Нов начин на делување, единствен и докажан
✔ Делува на четири места во развојниот циклус на фитопатогените габи
✔ Уникатен ботритицид
✔ Единствен ботрицид кој делува покрај системично и контактно, и гасовито при што ги 
 штити извонредно и деловите кој не биле директно третирани. Максимален ефект кај     
 виновата лоза, во делот на оформени гроздови, како и во останатите култури.
✔ Единствен кој делува на сите видови на Botrytis
✔ Долго резидуално делување , со добро врзување за восочниот слој
✔ Одлично делување на секундарни болести -трулежи
✔ Овозможува подолго чување на плодовите, заштитувајќи ги од складишни болести
✔ Незаменлив во затита од сите видови на Monilia
✔ Примена во голем број на култури

Култура Болести Доза, 
конентрација

Потошувачка 
на вода Напомена

Винова лоза Сиво гниење (Botrytis cinerea) 0,08 % 1000 l/ha

Дозата може да се 
намали со прскање во 

зона на грозд.
Каренца 21 ден

Јагоди Сиво гниење (Botrytis cinerea) 1 kg/ha 200 – 600 l/ha Каренца 7 дена

Коскесто 
овошје (кајсија, 
цреша, вишна, 
слива, праска) 

Монилии (Monilia spp.) 0,6 – 0,8 kg/ha 600 – 1000 l/ha Каренца 7 дена

Домат
Пиперка

Сиво и бело гниење (Botrytis cinerea) , 
(Sclerotinia spp.) 0,6 kg/ha 200 – 600 l/ha Каренца 3 дена

Држава Култура Болести Доза, 
концентрација Напомена

Италија
Словенија

Краставици Сиво гниење 0,6 – 0,8 kg/ha Каренца 7 дена

Салати Склеротиниа, 
сиво гниење 0,5 – 0,8 kg/ha Каренца 14 дена

Тиквици Склеротиниа, 
сиво гниење 0,6 – 0,8 kg/ha Каренца 7 дена

Регистрација во други држави од Европската унија
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фунгицид

Неопходен како сонце!
Sulfur 800 g/kg

Контактен фунгицид
Водорастворливи гранули WG

✔ Единствена формулација, микро гранули
✔ Одлично делување ( контактно и со испарување )
✔ Не таложи, не праши, нема затнување на дизните.
✔ Одлично лепење на листот, нема опасност од измивање
✔ Долго резидуално делување
✔ Безбеден за манипулација и за животната средина
✔ Можност за мешање со други средства

Култура Болести Доза, 
конентрација Напомена

Винова лоза
Пепелница

 (Uncinula necator) 3 – 6 kg/ha Од моментот на три листа па натаму. 
Каренца 28 дена

Јаболки Краставост 
(Venturia inaequalis) 3 – 7 kg/ha Каренца 7 дена

Праски
Пепелница

(Sphaeroteca pannosa), краставост 
(Venturia carpophila)

0,3 – 0,5 % Со потрошувачка на вода 1000 l/ha. 
Каренца 21 ден

Краставици Пепелница
(Erysiphe cichoricearum) 1,5 kg/ha Каренца 3 дена

Пченица 
Јачмен Пепелница (Blumeria) 6 – 8 kg/ha Каренца 35 дена

Украсни 
растенија Пепелница (Erysiphe spp.) 0,1 – 0,2%

Регистриран во повеќе од 50 култури
Го подобрува процесот на фотосинтеза – го зголемува нивото на хлорофил

Помага во максимално усвојување на азотот
Jet - формулацијата која е единствена му дава можност на употреба и при повисоки 

температури.
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фунгицид

Неопходен како сонце!
Sulfur 800 g/kg

Контактен фунгицид
Водорастворливи гранули WG

✔ Единствена формулација, микро гранули
✔ Одлично делување ( контактно и со испарување )
✔ Не таложи, не праши, нема затнување на дизните.
✔ Одлично лепење на листот, нема опасност од измивање
✔ Долго резидуално делување
✔ Безбеден за манипулација и за животната средина
✔ Можност за мешање со други средства

Култура Болести Доза, 
конентрација Напомена

Винова лоза
Пепелница

 (Uncinula necator) 3 – 6 kg/ha Од моментот на три листа па натаму. 
Каренца 28 дена

Јаболки Краставост 
(Venturia inaequalis) 3 – 7 kg/ha Каренца 7 дена

Праски
Пепелница

(Sphaeroteca pannosa), краставост 
(Venturia carpophila)

0,3 – 0,5 % Со потрошувачка на вода 1000 l/ha. 
Каренца 21 ден

Краставици Пепелница
(Erysiphe cichoricearum) 1,5 kg/ha Каренца 3 дена

Пченица 
Јачмен Пепелница (Blumeria) 6 – 8 kg/ha Каренца 35 дена

Украсни 
растенија Пепелница (Erysiphe spp.) 0,1 – 0,2%
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фунгицид

Полн погодок против 
пепелници!
Penkonazol 100 g/l

Фунгицид со системично, куративно и еридикативно делување 
Концентрирана емулзија 

✔ Проверен во борба против пепелница
✔ Системично и куративно делување
✔ Брзо разместување во растението при што го заштитува новиот пораст
✔ Куративно делува до 4 дена од инфекцијата
✔ Формулација со одлична отпорност од врнежи
✔ Делува специфично преку инхибиција на синтезата на ергостерол во клеточната     

мембрана на габите.
✔ Делува брзо и моќно уште при самото навлегување на габата

Држава Култура Болести Доза, концентрација Напомена

Бугарија

Кајсија
Праска

Пепелница

0,025 – 0,03 %

Каренце 14 денаДомати
Краставици 0,025 %

Цвекло 0,4 l/ha

Грција

Дињи
Тиквици

Пепелница
0,25 – 0,5 l/ha Каренца 3 дена

Пипер 0,5 l/ha Каренца 7 дена

Чешка Јаболчесто овошје Пепелнива 0,4 l/ha Каренца 35 дена

Унгарија Пипер
домати Пеплница 0,4 – 0,5 l/ha Каренца 7 дена

Култура Болести Доза, 
конентрација Напомена

Винова лоза Пепелница 
(Uncinula necator) 0,25 l/ha 600 – 1000 l/ha Каренца 35 дена

Јаболка Пепелница 
(Podosphaera leucotricha) 0,25 l/ha 1000 – 1500 l/ha Каренца 21 ден

Регистрација во други држави од Европската унија



инсектицид
4343

Единствен, докажан и 
незаменлив! 
Полн погодок!
Tiametoksam 250 g/kg

Системичен инсектицид,
Водорастворливи гранули WG

✔ Регистриран во многу култури за најважните штетници
✔ Незаменлив за лисни вошки и компирова златица
✔ Изразит системик со брзо распоредување
✔ Висока ефикасност при мали дози
✔ Ефикасен кон инсекти кои имаат усен апарат за смукање и гризење
✔ Се разградува постепено, при што му дава на растението подолга заштита
✔ Не зависен од временски услови

Култура Доза Штетници Време не 
примена

Потрошувачка 
на вода Напомена

Јаболка 120 – 160 g/ha

Зелени лисни вошки
(Aphis pomi),

(Dysaphis plantaginea), јаболкова 
вошка шишкарница
(Dysaphis devecta)

Во тек на 
вегетација 1000 l/ha Каренца 21 ден

Круша 240 g/ha
120-160 g/ha

Крушкина болва (Cacopsylla pyri)
Лисни вошки (Aphididae)

При појава на 
штетникот 1200 l/ha

Со додаток 
на минерално 

масло

Праска 100 – 125 g/ha Лисни вошки (Aphididae) При појава на 
штетник 600 – 1000 l/ha Каренца 21 ден

Компир 60 – 80 g/ha Компирова златица
(Leptinotarsa decemlineata)

При појава на 
штетник 200 – 400 l/ha Каренца 14 

дена

Домат
Пипер

Лубеница

150 -200 g/ha

200 – 400 g/ha

Лисни вошки (Aphididae) 
и белокрилка 

(Trialeurode svaporariorum)
При појава на 

штетник 300 – 600 l/ha Каренца 3 дена

Салата 200 g/ha Лисни вошки (Aphididae) При појава на 
штетник 200 – 400 l/ha Каренца 7 дена



44
инсектицид

Единствен, докажан и 
незаменлив! 
Полн погодок!
Pirimifos – metil 500 g/l

Инсектицид, акарицид со повеќе начини на делување !
Инсектицид, концентрирана емулзија ( EC )

✔ Инсектицид , акарицид со изразито контактно и фумигантно делување
✔ Со фумигантно делување ги штити и нетретираните површини, како и продира во    
 внатрешноста на зрната од житарици.
✔ Ефикасно ги сузбива брашнарот, магацинските молци,  жижакот како 
 и останатите штетници
✔ Долготрајно дејство
✔ Ниска токсичност
✔ Широк спектар на сузбивање кон најважните складишни штетници

Употреба Количина Штетници Потрошувачка 
на вода Напомена

Празни 
складишта 0,75 – 1,5 ml/m2

Жижак (Sitophilus spp.), 
мал брашнар 

(Tribolium spp.)
суринамски брашнар(O-
ryzaephilus surinamen-

sis), магацински молци, 
брашнест молец, житна 

тафатабита

25-100 ml/m2 Еден третман

Третирање 
на зрно 8 ml/t 0,5-1 l/m2 Еден третман



инсектицид
4545

Специјалист за гасеници, 
молци – Tuta absoluta, 
со мала КАРЕНЦА!!!
Emamektin benzoate 9,5 g/l

Желудочен, , трансламинарен инсектицид
Водорастворливи гранули 

✔ Нов и единствен начин на делување
✔ Незаменлив во професионалната заштита во градинарството, 
 овоштарството и лозарството
✔ Употребуван и регистриран во многу култури, поради исклучиво малата каренца
✔ Моќен и модерен инсектицид кој делува во сите развојни фази
✔ Трансламинарно движење во листот
✔ Ларвицидно и овицидно делување – не дозволува испилување на ларвата од јајцето
✔ Се вклопува во интегрална заштита (не делува на корисните инсекти)
✔ Добро споредно дејство на останатите значајни штетници (минери, грињи и трипс)

Култура Доза Штетници Време не 
примена

Потрошувачка 
на вода Напомена

Винова лоза 1,5 kg/ha

Сив гроздов молец
 (Lobesia botrana), 

жолт гроздов молец
(Eupoecilla ambiguella)

Појава на први 
подвижни 

форми
600 – 1000 l/ha

Каренца 7 дена. 
Максимален број на 
третирања 3 пати.

Зелка, 
Брокула 
Карфиол
Зелена 
салата

1,5 kg/ha

Зелков молец, совици
 (Heliothis armigera, 
Spodoptera exigua) 
и други гасеници

При појава на 
први гасеници 200 – 400 l/ha Каренца 3 дена. Првиот 

третман од формирање 
на главица, до 3 дена 

пред берба. Краставица
Диња

Лубеница
2 kg/ha Гасеници, совици (Heliothis 

armigera, Spodoptera exigua)
При појава на 
први гасеници 200 – 400 l/ha

Домат
Пипер
Модар 

патлиџан

2kg/ha
Tutaabsoluta,

Гасеници,совици При појава на 
први гасеници 200 – 400 l/ha

Каренца 3 дена. Првиот 
третман од формирање 
на главица, до 3 дена 

пред берба

Јагоди 2 kg/ha Гасеници
Совици

При појава на 
штетник 200 – 400 l/ha

Каренца 1 ден. Од 
појава на први прави 

листови , до пред берба

Јаболка 3-4 kg/ha Јаболков молец При појава на 
штетник 1000 l/ha Каренца 7 дена

Праска 3-4 kg/ha
Прасков молец 

(Anarsia alineatteia), прасков 
свиткувач (Grapholita molesta)

При појава на 
штетник 600 – 1000 l/ha Каренца 7 дена
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инсектицид

Ги сузбива  штетните, 
ги чува корисните, 
едноствано исплатлив!
Pimetrozin 50 g/kg

Системичен инсектицид ( aficid )
Водорастворливи гранули ( WG )

✔ Нов специфичен начин на делување
✔ Изразита системичност, се движи акропетално, базипетално  и трансламинарно
✔ Одлично делување на лисни и штитести вошки како и белокрилка
✔ Високо селективен за корисни инсекти (полинатори и предатори)
✔ Ниска отровност , брзо разлагање и кратка каренца
✔ Одлично се вклопува во програмите за Интегрална заштита
✔ Нема појава на резистентност

Култура Штетници Доза Време на 
примена Напомена

краставица Белокрилка
Лисна вошка 0,02 – 0,06 % При појава на 

штетник Каренца 3 дена

Зелка
Салата Лисни вошки 400 g/ha При појава на 

штетник Каренца 7 дена

Украсни 
растенија

Лисни вошки
Белокрилка 0,04-0,06 % При појава на 

штетник /



инсектицид
4747

Решение за сите проблеми!
Карика која ги поврзува сите.
Tefluthrin 5g/kg

Контактектен земјишен инсектицид
Микрогранули (G)

Единствен земјишен инсектицид регистриран во градинарство, житарици, индустриски култури, цвеќе и 
украсни растенија.
✔ Репелентно делува, со ипарување против инсектите кој се движат по површината
✔ Одлично продолжено дејство и до 90 дена од апликацијата т,е дозирањето.
✔ Освен контактно делување, во земјата преоѓа во гасовита состојба, при што има      
 инхалационо делување, неспоредливо појако од било кој друг земјишен инсектицид
✔ Единствен механизам на делување

Култура Штетници Доза Потрошувачка 
на вода

Време на 
примена Напомена

Пченица
Пченка

Сончоглед
Соја

Шеќерна 
репа

Agrotis spp.; Chaetocnema tibialis, ; 
Scutigerella immaculate,; 

Melolonthamelolontha, Tipula spp.

Појава на први 
подвижни 

форми
12 – 15 kg/ha При сетва

Каренца 
ОВП

Домати
Пиперки
Модар 

патлиџан
Зелка

Брокула
Карфиол
Морков
Диња

Лубеница
Целер

Марула
Грав

Боранија
Грашок

Agrotis spp.;  Chaetocnema tibialis,; 
Ceuthorynenti spleurostigma,; 

Della spp.; Psilarosae; Tipula spp; 
Melolontha melolontha; 

При појава на 
први гасеници 15 – 20 kg/ha

Внесување 
во почвата 

при сетва или 
садење 

Компир Agrotis spp; Diabrotica spp. При појава на 
први гасеници 12 – 15 kg/ha При садење 

на кртолите

Тутун Agrotis spp.; Tipula spp. При појава на 
први гасеници 12 – 15 kg/ha При садење

Цвеќе и 
украсни 

растенија

Chaetocnema tibialis; Agrotis spp.; 
Tipula spp; Tipula spp; 
Melolontha melolontha

При појава на 
штетник 4 – 7 gr na m2 При сетва или 

садење
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Во склад со природата !
Lambda cihalotrin 50 g/l

Контактен инсектицид со широк спектар 
на делување
Капсулирана суспензија (CS)

✔ Нова генерација 
✔ Zeon tehnologija– микрокапсулиран, фото и термостабилен – 
 единствен од неговата група
✔ Регистриран во многу култури, за голем број штетни инсекти
✔ Квалитетно и брзо делување на сите стадиуми на штетниците
✔ Долго резидуално дејство, за разлика од конкуренцијата
✔ Ниска токсичност за пчели и топлокрвни организми
✔ Компатибилен со многу други производи
✔ Ефикасен и економичен

Држава Култура Болести Доза, концентрација Напомена

Бугарија

Цреша Црешова мува 0,15 l/ha Каренца 7 дена

Винова лоза Гроздов молец 0,02 % Каренца 10 дена

Јаболко Јаболков црв 0,02 % Каренца 14 дена

Унгарија
Коскесто овошје Црешова мува, лисни вошки, 

молец
0,2-0,3 l/ha Каренца 3 дена

Јаболчесто овошје Јаболков црв, јаболков 
минер, молец, лисни вошки

Култура Штетници Доза Потрошувачка 
на вода Напомена

Домат
Пипер
Модар 

патлиџан
Краставица

Боранија
Грав

Салата
Ротквици
Спанаќ

Лисни вошки 
(Aphididae)
Белокрилка 

(Trialeuro desvaporariorum)
0,15 – 0,2 l/ha 300 – 600 l/ha Каренца 3 дена

Краставица
Боранија

Грав
Салата

Лисни вошки (Aphididae)
Белокрилка 

(Trialeuro desvaporariorum) 0,15 – 0,2 l/ha 300 – 600 l/ha Каренца 7 дена

Житарици
Лема (Oulema melanopus)
Лисни вошки (Aphididae) 0,15 l/ha 300 l/ha Каренца 30 дена

Круша Крушкина болва 
(Cacopsylla pyri) 0,18 l/ha 1000 l/ha Каренца 14 дена

Регистрација во други држави од Европската унија
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Нематоцид за безгрижно 
производство!

Fostiazat 100 g/kg

Земјишен гранулиран нематоцид, инсектицид

✔ Делува брзо, ефикасно и долготрајно
✔ Делува до 120 дена од примената 
✔ Најекономичен на пазарот
✔ Сигурен и долготраен
✔ Ги сузбива успешно сите видови на нематоди
✔ За поголем успех во примената треба да се обезбеди оптимална влага

Култура Штетници Доза, 
концентрација Време на употреба Напомена

Домат
Цистолики нематоди 

(Globoderaros-
tochiensis)

30 kg/ha – на отворен 
и затворен простор

3 дена пред или во 
тек на расадување

Обезбедена со времето на 
употреба

Компир Нематоди на корен 
(Meloidogyne spp.) 30kg/ha

Со садењето на 
компирот или три 
дена пред садење 

во редови (со 
инкорпорација)

Обезбедена со времето на 
употреба
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инсектицид

Сјајно решение за 
повеќе проблеми!

Акаро-инсектицид со широк спектар на делување

✔ Признаен, применет и регистриран во многу култури
✔ Изразито трансламинарно делување што е посебно важно за сузбивање на инсекти, 
 како што се минери
✔ Најдобар избор за крушкина болва
✔ Отпорен на испирање после 2 сати од третирањето
✔ Има долготрајно резидуално делување, со стварање на депозит во растителното ткиво, кој    
 постепено го ослободува, до 30 дена од аплицирањето
✔ Селективен према предатори и паразити, и погоден за интегрална заштита
✔ Кратка каренца

Abamektin 18 g/l

Култура Доза Штетници Време на примена Потрошувачка на вода

Круша и 
Јаболко

0,75-1,5 l/ha 
(75 ml/100 l вода)

Крушкина болва (Psylla spp.)
Црвен овошен пајак 
(Panonychus ulmi), 

(Tetranychus urticae)

Во време на масовно 
пилење на ларвите, 
и после опаѓање на 
цветните ливчиња

600 – 1000 l/ha
Два пати во тек на вегетација. 

Со додаток на 0,25 % 
минерално масло

Винова лоза 0,5 – 0,75
0,75 – 1,3 l/ha

Гроздов молец 
(Lobesia botrana)

Црвен пајак 
(panonychus ulmi)

При појава на првите 
подвижни стадиуми 600 – 1000 l/ha

Праски и 
нектарини 0,75 – 1,3 l/ha

Црвен овошен пајак 
(Panonychus ulmi), 

(Tetranychus urticae), 
трипс и др.

Со појава на први 
подвижни форми 600 – 1000 l/ha

Домати
Пиперки

Краставици
Дињи

Лубеници

0,3 – 1,2 l/ha 

Црвен пајак 
(Tetranychus urticae), 
(Aculuslyco persici), 
трипс, минери и др.

На почеток на 
снесување на јајцата 

или при појава на 
први подвижни 

форми

200 – 500 l/ha

Салати
Рукола

0,3 – 1,2 l/ha 
(60 ml/100 l вода)

Лисни минери 
(Lirimyza spp.)

При појава на први 
подвижни форми 200 – 400 l/ha

3 дена за диња, лубеница, краставица и пиперка
7 дена за домат, малини, капини
14 дена за крушки, праски, нектарини, салати, рукола
28 дена за јаболка и винова лоза

Каренца
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3 дена за диња, лубеница, краставица и пиперка
7 дена за домат, малини, капини
14 дена за крушки, праски, нектарини, салати, рукола
28 дена за јаболка и винова лоза

За првокласен род! 
Врвни резултати кон 
најважните штетници 
Hlorantraniliprol 45 g/l 
+ Abamektin 18 g/l

Инсектицид со желудочно и контактно делување

✔ Добра контрола на најважните штетници со еден препарат Tuta, црвен пајак, јаболков црв,    
 јаболков молец, минери, грињи и др.
✔ Делува истовремено на повеќе начини што му дава сигурност и ефекасност : контактно, 
 стомачно и трансламинарно
✔ Овиларвицидна активност
✔ Микс на две моќни и високо квалитетни активни материи
✔ Изразено брзо делување
✔ Врвен против Lepidoptera
✔ Долго делување - мал број на третмани
✔ Постојан и во најкритичните временски услови
✔ Одличен алат за спречување на резистенција
✔ Селективен према повеќето предатори

Држава Култура Штетници Доза, концентрација Напомена

Италија

Краставици,
Дињи

Минери, доматен минер 
(Tuta absoluta) , пајак 0,8 l/ha Каренца 3 дена

Праски, Нектарини
Плодов црв, трипс, 

минери, молец, овошно 
пајаче

1 – 1,2 l/ha Каренца 14 дена

Култура Штетници Доза, 
концентрација

Потрошувачка 
на вода Напомена

Јаболко

Јаболков црв (Cydia pomonella), 
јаболков молец 

(Phyllonorycterblan cardella), 
Црвен овошен пајак
(Panonych usulmi)

0,75 1,1 l/ha 1500 l/ha

Два третмани 
годишно.

Каренца 14 дена

Домати

Копривно пајаче 
(Tetranychus urticae), минери
(Liriomyza sp) Tuta absoluta 0,6 – 0,8 l/ha 600 – 1000 l/ha Каренца 3 дена

Регистрација во други држави од Европската унија



Подобрувач на принос и квалитет
Биостимулатор на база на аминокиселини

Се поголемите климатски промени, стресните услови ( мраз, град, нагли промени 
на температури, појава на болести и штетници) се само еден дел, од проблемите 
во земјоделското производство. За таа цел компанијата Syngenta во Македонија го 
прошири своето портфолио и со еден исклучителен биостимулатор на база на аминокиселини Исабион.

Зошто ни е врвен биостимулатор на база на врвно комбинирани и докажани аминокиселини?

Аминокиселините се составен дел од протеините кој растенијата го трошат за свои потреби или го вградуваат во 
плодовите.

Аминокиселините учествуваат во изградбата на органите на растението ( процесите на формирање и развој на коренот, 
развојот на листот и папките ) , отварање на стомите, синтеза на хлорофил, го зголемуваат оплодувањето, го подобруваат 
зреењето и отпорноста на неповолни влијанија. Растенијата во стресни услови не произведуваат доволно аминокиселини, 
што се одразува на послаб квалитет на плодовите и помал принос.Со примената на Исабион растенијата добиваат корисна 
инфузија, без штетни последици. Додатната енергија која е сочувана или додадена преку аминокиселини од Исабион 
овозможува стабилен принос и добар квалитет.

Исабион има широка примена, се употребува во поледелство, градинарство, овоштарство и лозарство. Може да се 
употребува со фолијарно третирање или преку заливање. Исабион се применува во време на сите важни физиолошки 
состојби на растението, како поголемите биолошки активности кога е изразена потребата за аминокиселини и енергија, 
како што се расадување, цветање, формирање на плодови, кртоли, созревање и промена на боја на плодовите или во 
стресни услови ( ниски температури, надестаток на ѓубрива, вода, појава на болести и штетници, фитотоксија ).

Исабион може да се употребува самостојно како и во комбинација со повеќето средства за заштита на растенијата.

Кога се употребува Исабион:

Ѓубриво

Време на употреба во однос на фазата 
на развој кај културите

Време на употреба во однос на критични, 
стресни периоди

На почеток на вегетативниот развој, почеток на вегетација 
(повеќегодични култури) или после никнување (едногодишни култури) Во неповолни климатски услови

 (суша, високи температури, мраз, град итн)

На почеток на генеративниот развој, при цветање и формирање на 
плодови

Во критични фенофази
 (калемење, расадување)

На почеток на формирање на плодови Во услови на напад на болести и штетници, надостаток на 
ѓубриво, опоравување од фитотоксија

Во време на оформување на полна големина на плодовите и промена 
на бојата.

Секогаш кога поради некакви причини забележите блокада или 
застој кај културата – инфузивно дејство

Култура Време на употреба Количина на примена
Зелка, морков Прва примена после расадување на зелката, односно кога коренот на морковот е во 

големина на пенкало, со помалата количина
3-4 l/ha

Да се продолжи со апликација во зелката во интервал од 20 дена, 
односно 3-4 л апликации во морков во интервал од 20 дена

Салата, спанаќ Да се применува во производството на расад , како и после расадување 2 l/ha

Цвекло Може да се применат 3 апликации во интервал од 10-15 дена, првата апликација на 
развиени 3-4 листови 3 l/ha

Кромид и лук Со потопување на луковиците пред садење во 3% раствор, со траење од 4-5 сати
2-3 l/ha

После никнување на растенијата во интервал од 20 дена

Краставица, лубеница, 
диња, корнишони, тиква, 

тиквица

Прва примена после расадување 2,5 l/ha

Во време на цветање, формирање на плодови и зреење 2,5-3 l/ha

Поледелски култури 
(пченица, пченка, соја, 

сончоглед)
Во време на примена на хербициди (post-em) 3-5 l/ha

52



Култура Време на употреба Количина на 
примена Напомена

Јаболко и Круша

пред цветње 2-2,5 l/ha

Во случај на оштетувања од мраз, одма да се примени Исабион 
во количина од 4 l, со најмалку три третмани. Ако се растенијата 

оштетени од град, да се примени во доза од 3 l за подобра 
регенерација на оштетените делови. Во услови на суша или појава 
на болести, ја зголемува отпорноста на растенијата, со примена на 

3 l/ha

после  опаѓање на венечни 
ливчиња и почеток на 

формирање на плодови

3 l/haВо фаза на плодови со 
големина на орев

Во време на формирани 
плодови 6 -7 см

Праска, кајсија, 
слива, цреша, 

вишна

примена пред цветање

2 l/ha

Во случај на оштетувања од мраз, одма да се примени Исабион 
во количина од 4 l, со најмалку три третмани. Ако се растенијата 

оштетени од град, да се примени во доза од 3 l за подобра 
регенерација на оштетените делови. Во услови на суша или појава 
на болести, ја зголемува отпорноста на растенијата , со примена 
на 2,5 l/ha. За примена преку системот капка по капка 3 - 4 l/ha во 

период од почетокот на вегетативно растење до почеток на зреење, 
при што дневна доза  е 250 - 300 ml/ha

после  опаѓање на венечни 
ливчиња и почеток на 

формирање на плодови

Во  време на формирани 
плодови

Јагода

На почеток на вегетација 2-3 l/ha

Во јагода преку системот капка по капка се применуваво количина 
од 5 - 6 л/ха, во фаза од вегетативен пораст до 15-20 дена пред 

берба

20-30 дена пред цветање 2-2,5 l/ha

на почеток на формирање 
на плодови, и во текот на 
плодоносење до крајот на 

берба

2-2,5 l/ha

Во есен пред влегување на 
растенијата во  време на 

мирување
3 l/ha

Винова лоза

Примена пред цветање

2,5-3 l/ha

Количината на растворот треба да обезбеди оптимална покриеност 
на лисната површина , водејќи грижа да не дојде до капење на 

растворот од листовите, односно губење на средството

После завршување на цветање

Во време на промена на боја 
на гроздот

Лешник

Пред цветање

2,5 l/haПосле цветање

Во време на формирање на 
плодови

Грав и Грашак
Пред цветање

3 l/haНаредни три третмани, после 
цветање

Компир

Прва примена кога растенијата 
се со висина 15 см

3 l/haВтора примена, на почеток на 
развој на клубените

Наредна во големина лешник и 
15 дена после тоа

Домат, пиперки, 
модар патлиџан

Прва примена 10 дена после 
расадување, односно кога 
растенијата се од директно 
садење со висина од 10 см

2,5 l/ha во 
заштитен 
простор Во плодовит зеленчук ( домат, пиперки, модар патлиџан, краставици 

)Со системот капка по капка се употребува со 2-4 l/ha, во рана фаза 
на развој на растенијата( 10-15 дена после расадување или во фаза 

4-5 листови ), после тоа 3-4 l/ha се применува пред цветање, и на 
крај 4-5 l/ha во време на плодоносење, во оваа фаза може да се 

применува 2-3 пати.

Втора примена, пред цветање,

3 l/ha на 
отворено поле

Почеток на формирање на 
плодови

Во време на промена на боја 
на плодовите

Употреба во широк спектар на култури:
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Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите
Глувчи 
уши

Бели 
балони

Големина 
на лешник

Големина 
на орев

Пред 
берба

Позе 
папка

Цветање ЗреењеПрецветување

потрошувачката на вода (l/ha) 800 - 1000 1000 - 1200 1200 - 1600

Лисни вошки

Грињи и црвен пајак

Цвиткувачи, јаболков црв, 
минери

Чадлива краставост

Пепелница

Плевели

                                    
120gr-160gr

2-2,5 l/ha 3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha

2-8 l/ha

0,75-1,1 l/ha + Прилепувач

0,75-1,1 l/ha

3-7 kg/ha 250 ml/ha

 450 kg/ha, на вода од 300-1500 l/ha 1,44 l/ha 0,013-0,015%
                 

1,5 kg/ha

                       4 kg/ha

0,75-1 l/ha

Зголемување на принос 
и квалитет на плодовите

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА јАБОЛКО 

Програми за заштита



Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите

потрошувачката на вода (l/ha) 800 - 1000 1000 - 1200

Лисни вошки, цикади

Црвен пајак, трипс

Лисни минери

Свиткувач, прасков молец 

Краставост на лист

Монилиа на цвет и плод

Пепелница, шупликавост

Зголемување на принос 
и квалитетот на плодови

             
100 - 125 g/ha

                       

3-4 kg/ha

3-4 kg/ha
                       

1,5 l/ha

500 - 600 g/ha

                 
2 kg/ha

0,08-0,1%

0,75-1,3 l/ha

Бели 
балони

Пред бербаГолемина 
на орев

Глувчи уши Цветање Прецветување Зреење

3-5 kg/ha

 + 

 + Прилепувач

Прилепувач

                       

Плевели
2-7 l/ha

2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha

ЗАШТИТА НА ПРАСКИ И НЕКТАРИНИ

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите
Глувчи 

уши
Пред 
берба

Бели 
балони

Големина 
на лешник

Цветање Прецветување Зреење

потрошувачката на вода (l/ha)

Лисни вошки

Крушкина болви 

Краставост, рѓа

Грињи и црвен пајак

Зголемување на принос 
и квалитет на плодовите

800 - 1000 1000 - 1200 1200 - 1400

                                    
120-160 g/ha

2-2,5 l/ha 3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha

1,44 l/ha
                 

0,45kg/ha0,15 %

0,75-1,5 l/ha

0,75-1,5 l/ha 0,18 l/ha 0,18 l/ha

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА КРУША 
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ЗАШТИТА НА ВИНОВА ЛОЗА

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите

потрошувачката на вода (l/ha) 800 - 1000 1000 - 1200

Лисни вошки

Рѓа, монилија на цвет 
и плод

Плевели

Зголемување на приносот 
и квалитетот на плодовите

                                    

2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha

                 
2 kg/ha 0,15 % 0,08-0,1%

Бабрење 
на папки

Бели 
балони

Формирање 
на плодови

Почеток 
на зреење

Пред 
берба

Цветање Прецветување

500 - 600 g/ha

 0,04 - 0,06 %  0,04 - 0,06 %

500 - 600 g/ha

Бело масло

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите

Пламеница, Phomopsis (црна 
дамкавост), црвена палеж

Грињи (акаринози и еринози)

Пепелница

Гроздови молци

Сиво гниење

Плевели

Зголемување на принос 
и квалитет на плодови

потрошувачката на вода (l/ha) 400 600 - 800 800 - 1000 1000 - 1400 1200 - 1600

2,5-3 l/ha

2,5 kg/ha2 kg/ha 2,5 kg/ha 1 l/ha

1l/ha

0,1%

1,5 kg/ha 

3-6 kg/ha 0,25 l/ha 3-5 kg/ha

2,5-3 l/ha 2,5-3 l/ha

1,5 kg/ha

0,75-1 l/ha

0,6-0,8 kg/ha 0,6-0,8 kg/ha

потерување 
на ластари

ластари 
10-15

пред 
цветање 

прецветување затварање 
на гроздот

пред 
берба

прошарокформирање 
на зрно

зрно 
грашок

+ 

+ Прилепувач

Прилепувач

2-7 l/ha

0,4 - 0,6 kg/ha

2-8 l/ha

ЗАШТИТА НА ВИШНА И цРЕША
Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите

потрошувачката на вода (l/ha) 600 - 800 800 - 1000

Монилија на цвет и плод

Плевели

Зголлемување на приносот 
и квалитетот на плодовите 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 3 l/ha

2-7 l/ha

0,3 - 0,4 kg/ha           0,2 % 0,6-0,8 kg/ha

Бабрење 
на папки

Бели 
балони

Формирање 
на плодови

Пред 
берба

Прецветување Промена 
на боја

Цветање

Nordox 75 WG
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ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ДОМАТ 

BRAVO
0,2 %

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите

земјишни штетници

Молци, гасеници 
и Tuta absoluta

лисна мувла ( Fulva fulva) 
и антракноза

лисни вошки, компирова 
златица, белокрилка

пламеница и црна 
дамкавост

Грињи и акарини

сиво и бело гниење

зголемување на приноисот и 
квалитетот на плодовите

трипси и лисни минери

Расадување Цветање Созревање Пред бербаПроизводство 
на расад

Формирање 
на плодови

* во време на расадување на отворено или при сеидба
** 0,04% за лисни вошки ; 0,06% за белокрилка
*** делува и на бактериози

15-20 kg/ha 30 kg/ha

0,15-0,2 kg/ha

0,6-0,8 l/ha

1 kg/ha 1,5-2 l/ha 2-2,5 l/ha 2,5 kg/ha2,5 kg/ha

0,06-0,1%

2-2,5 l/ha

150-200 g/ha150 - 200 g/ha полевање

2-3 l/ha2-3 l/ha2-3 l/ha2-3 l/ha

0,3-1,2 l/ha

0,3-1,2 l/ha 0,6-0,8 l/ha

1,5-2 l/ha

2 kg/ha

инсектициди

фунгициди

хербициди

Останатите

               *
15-20 kg/ha

0,15-0,2 l/ha 0,15-0,2 kg/ha0,15-0,2 kg/ha ili 0,06% (поливање)

2-3 l/ha 2-3 l/ha 2-3 l/ha 2-3 l/ha

0,06-0,1% 0,06-0,1%

0,3-1,2 l/ha

Почвени штетници

Гасеници

Лисна вошка, белокрилка

Бело и сиво гниење

Прихрана преку лист

Трипс, лисни минери, 
грињи и пајаци

*во време на расадување на отворено поле или при сетва
** 0,04% за лисни вошки; 0,06% за белокрилка

Расадување Цветање Зреење Пред бербаПроизводство 
на расад

Формирање 
на плодови

2 kg/ha

+ 

+ 

Прилепувач

0,6-0,8 l/ha

 ***

Прилепувач

ЗАШТИТА НА СЛИВА

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите

потрошувачката на вода (l/ha) 800 - 1000 1000 - 1200

Лисни вошки

Рѓа, монилија на цвет 
и плод

Плевели

Зголемување на приносот 
и квалитетот на плодовите

                                    

2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha

                 
2 kg/ha 0,15 % 0,08-0,1%

Бабрење 
на папки

Бели 
балони

Формирање 
на плодови

Почеток 
на зреење

Пред 
берба

Цветање Прецветување

500 - 600 g/ha

 0,04 - 0,06 %  0,04 - 0,06 %

500 - 600 g/ha

Бело масло

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите

Пламеница, Phomopsis (црна 
дамкавост), црвена палеж

Грињи (акаринози и еринози)

Пепелница

Гроздови молци

Сиво гниење

Плевели

Зголемување на принос 
и квалитет на плодови

потрошувачката на вода (l/ha) 400 600 - 800 800 - 1000 1000 - 1400 1200 - 1600

2,5-3 l/ha

2,5 kg/ha2 kg/ha 2,5 kg/ha 1 l/ha

1l/ha

0,1%

1,5 kg/ha 

3-6 kg/ha 0,25 l/ha 3-5 kg/ha

2,5-3 l/ha 2,5-3 l/ha

1,5 kg/ha

0,75-1 l/ha

0,6-0,8 kg/ha 0,6-0,8 kg/ha

потерување 
на ластари

ластари 
10-15

пред 
цветање 

прецветување затварање 
на гроздот

пред 
берба

прошарокформирање 
на зрно

зрно 
грашок

+ 

+ Прилепувач

Прилепувач

2-7 l/ha

0,4 - 0,6 kg/ha

2-8 l/ha
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ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА КРАСТАВИцА

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите

Пламеница и црна дамкавост

Лисна вошка, белокрилка

Гасеници

Трипс, лисен минер, 
грињи и пајаци

Зголемен принос и 
квалитет на плодови

Пепелница

* u vreme rasađivanja na otvorenom polju ili tokom setve ** 0,04% za lisne vaši; 0,06% za belu mušicu

              
0,02-0,06 % 0,04-0,06 % 0,15-0,2 l/ha 0,02-0,06 %

0,3-1,2 l/ha

0,15% 2-2,5 l/ha

2,5 l/ha 3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha

Расадување и 
после расадување

Паст и развој 
на листови

Зреење Пред бербаПроизводство 
на расад

Цветање Млади 
плодови

1,5-2 l/ha

1,5 kg

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите

 Расадување Развој на 
лисна маса

Формирање 
на главица

Пред бербаПроизводство 
на расад

Созревање

Земјишни штетници

Бувач, лисни вошки, 
стеници

Трипс, зелкин молец, совици

Плевели

Зголемување на принос 
и квалитет на плодови

* u vreme rasađivanja na otvorenom polju 
** ili 0,06% (zalivanjem) 
*** 0,04% za lisne vaši; 0,06 za belu mušicu 
**** delovanje i na bakterioze

              
15-20 kg/ha

0,15 -0,2 l/ha

3-4 l/ha 3-4 l/ha 3-4 l/ha

0,8-1,5 l/ha1,2-1,4 l/ha

              
0,4 kg/ha

1,5 kg/ha
+ 

2,5 kg/ha 2,5 kg/ha

2 kg/ha 2 kg/ha

Прилепувач

BRAVO
0,2 %

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите

земјишни штетници

Молци, гасеници 
и Tuta absoluta

лисна мувла ( Fulva fulva) 
и антракноза

лисни вошки, компирова 
златица, белокрилка

пламеница и црна 
дамкавост

Грињи и акарини

сиво и бело гниење

зголемување на приноисот и 
квалитетот на плодовите

трипси и лисни минери

Расадување Цветање Созревање Пред бербаПроизводство 
на расад

Формирање 
на плодови

* во време на расадување на отворено или при сеидба
** 0,04% за лисни вошки ; 0,06% за белокрилка
*** делува и на бактериози

15-20 kg/ha 30 kg/ha

0,15-0,2 kg/ha

0,6-0,8 l/ha

1 kg/ha 1,5-2 l/ha 2-2,5 l/ha 2,5 kg/ha2,5 kg/ha

0,06-0,1%

2-2,5 l/ha

150-200 g/ha150 - 200 g/ha полевање

2-3 l/ha2-3 l/ha2-3 l/ha2-3 l/ha

0,3-1,2 l/ha

0,3-1,2 l/ha 0,6-0,8 l/ha

1,5-2 l/ha

2 kg/ha

инсектициди

фунгициди

хербициди

Останатите

               *
15-20 kg/ha

0,15-0,2 l/ha 0,15-0,2 kg/ha0,15-0,2 kg/ha ili 0,06% (поливање)

2-3 l/ha 2-3 l/ha 2-3 l/ha 2-3 l/ha

0,06-0,1% 0,06-0,1%

0,3-1,2 l/ha

Почвени штетници

Гасеници

Лисна вошка, белокрилка

Бело и сиво гниење

Прихрана преку лист

Трипс, лисни минери, 
грињи и пајаци

*во време на расадување на отворено поле или при сетва
** 0,04% за лисни вошки; 0,06% за белокрилка

Расадување Цветање Зреење Пред бербаПроизводство 
на расад

Формирање 
на плодови

2 kg/ha

+ 

+ 

Прилепувач

0,6-0,8 l/ha

 ***

Прилепувач

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ПИПЕРКА
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ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ПЧЕНИцА И јАЧМЕН

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите

Болести на семе

Житна пијавица и лини вошки

Складишни штетници

Болести - пепелница, 
дамкавост, рѓа

Теснолисни плевели : див овес, 
ветрушка и др.

Широколисни плевели

0,15 l/ha

1,5-2 l/1000 kg seme

0,6-1 l/ha0,5 l/ha

8 ml/t seme

0,6-0,8 l/ha

0,4 l/ha

35-40 g/ha
      

Семе 
и сеидба

Никнување формирање 
на лист заставичар

созревање, 
жетва и складирање

Братимење цветање

Болести на семе
1,5 l/1000 kg seme

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕЛКА

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

ISABION
0,25-0,3 %

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите

Пламеница и црна дамкавост

Лисна вошка, белокрилка

Гасеници

Трипс, лисен минер, 
грињи и пајаци

Зголемен принос и 
квалитет на плодови

Пепелница

* u vreme rasađivanja na otvorenom polju ili tokom setve ** 0,04% za lisne vaši; 0,06% za belu mušicu

              
0,02-0,06 % 0,04-0,06 % 0,15-0,2 l/ha 0,02-0,06 %

0,3-1,2 l/ha

0,15% 2-2,5 l/ha

2,5 l/ha 3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha

Расадување и 
после расадување

Паст и развој 
на листови

Зреење Пред бербаПроизводство 
на расад

Цветање Млади 
плодови

1,5-2 l/ha

1,5 kg

Инсектициди

Фунгициди

Хербициди

Останатите

 Расадување Развој на 
лисна маса

Формирање 
на главица

Пред бербаПроизводство 
на расад

Созревање

Земјишни штетници

Бувач, лисни вошки, 
стеници

Трипс, зелкин молец, совици

Плевели

Зголемување на принос 
и квалитет на плодови

* u vreme rasađivanja na otvorenom polju 
** ili 0,06% (zalivanjem) 
*** 0,04% za lisne vaši; 0,06 za belu mušicu 
**** delovanje i na bakterioze

              
15-20 kg/ha

0,15 -0,2 l/ha

3-4 l/ha 3-4 l/ha 3-4 l/ha

0,8-1,5 l/ha1,2-1,4 l/ha

              
0,4 kg/ha

1,5 kg/ha
+ 

2,5 kg/ha 2,5 kg/ha

2 kg/ha 2 kg/ha

Прилепувач
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AMИСТАР (AMISTAR)ТЕХНОЛОГИJAТА–СЕКОГАШ ПОНАПРЕД

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.

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

         технологијата 
е сигурна за користење, 
без грижа 

         технологијата 
oвозможува најдобра 
ефикасност во полето 

         технологијата 
подготвена е за употреба

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

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

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.

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 немаат постојан 
квалитет на активната материја со 
текот на времето  

генеричките копии се контаминирани 
со непознати хемикалии

Податоците се добиени со анализа на голем број генерички копии 
на препаратите на база на азоксистробин во светот.
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Sredstva za zaštitu bilja, 
izbor prema problemu

zaprljane dizne

zaprljan  filter rezervoara

zaprljan  filter dizne

neispravan manometar

Vreme primene

Vremenska prognoza,
za pravo vreme primene

Tehnike primene, za 
najbolje od najboljeg

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.
Deo uređaja za primenu koji podnosi najveće opterećenje su dizne. Kalibracijom  se proverava protok kroz dizne  i 
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 
primenu.
Prskanja nema bez pumpe, proveriti ispravnost i broj obrtaja pumpe,  važno je imati preporučen i stalan broj 
obrtaja, pritisak kontrolisati na ispravnom pokazivaču pritiska (manometru).  
Proveriti filtere , postoji više filtera, od otvora rezervoara do dizne, svaki je odgovoran da ukloni nečistoće i da čist rastvor 
dospe na ciljnu površinu. Očistiti ili zameniti zaprljane filtere.

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.
Deo uređaja za primenu koji podnosi najveće opterećenje su dizne. Kalibracijom  se proverava protok kroz dizne  i 
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 
primenu.
Prskanja nema bez pumpe, proveriti ispravnost i broj obrtaja pumpe,  važno je imati preporučen i stalan broj 
obrtaja, pritisak kontrolisati na ispravnom pokazivaču pritiska (manometru).  
Proveriti filtere , postoji više filtera, od otvora rezervoara do dizne, svaki je odgovoran da ukloni nečistoće i da čist rastvor 
dospe na ciljnu površinu. Očistiti ili zameniti zaprljane filtere.

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.
Deo uređaja za primenu koji podnosi najveće opterećenje su dizne. Kalibracijom  se proverava protok kroz dizne  i 
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 
primenu.
Prskanja nema bez pumpe, proveriti ispravnost i broj obrtaja pumpe,  važno je imati preporučen i stalan broj 
obrtaja, pritisak kontrolisati na ispravnom pokazivaču pritiska (manometru).  
Proveriti filtere , postoji više filtera, od otvora rezervoara do dizne, svaki je odgovoran da ukloni nečistoće i da čist rastvor 
dospe na ciljnu površinu. Očistiti ili zameniti zaprljane filtere.

Tehnika primene

ПРАВИЛА ПРИ КОРИСТЕњЕ НА СРЕДСТВА 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИјАТА

Пред примена

Во текот на примената

По примената

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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
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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.
Deo uređaja za primenu koji podnosi najveće opterećenje su dizne. Kalibracijom  se proverava protok kroz dizne  i 
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 
primenu.
Prskanja nema bez pumpe, proveriti ispravnost i broj obrtaja pumpe,  važno je imati preporučen i stalan broj 
obrtaja, pritisak kontrolisati na ispravnom pokazivaču pritiska (manometru).  
Proveriti filtere , postoji više filtera, od otvora rezervoara do dizne, svaki je odgovoran da ukloni nečistoće i da čist rastvor 
dospe na ciljnu površinu. Očistiti ili zameniti zaprljane filtere.

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.
Deo uređaja za primenu koji podnosi najveće opterećenje su dizne. Kalibracijom  se proverava protok kroz dizne  i 
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 
primenu.
Prskanja nema bez pumpe, proveriti ispravnost i broj obrtaja pumpe,  važno je imati preporučen i stalan broj 
obrtaja, pritisak kontrolisati na ispravnom pokazivaču pritiska (manometru).  
Proveriti filtere , postoji više filtera, od otvora rezervoara do dizne, svaki je odgovoran da ukloni nečistoće i da čist rastvor 
dospe na ciljnu površinu. Očistiti ili zameniti zaprljane filtere.

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.
Deo uređaja za primenu koji podnosi najveće opterećenje su dizne. Kalibracijom  se proverava protok kroz dizne  i 
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 
primenu.
Prskanja nema bez pumpe, proveriti ispravnost i broj obrtaja pumpe,  važno je imati preporučen i stalan broj 
obrtaja, pritisak kontrolisati na ispravnom pokazivaču pritiska (manometru).  
Proveriti filtere , postoji više filtera, od otvora rezervoara do dizne, svaki je odgovoran da ukloni nečistoće i da čist rastvor 
dospe na ciljnu površinu. Očistiti ili zameniti zaprljane filtere.

Tehnika primene

ВРЕМЕ НА ПРИМЕНА

Успешна 
заштита на 
растенијата

Средства за заштита 
на растенијата, избор 
според проблемот

Временска прогноза, 
за вистинското време 
на примена

прогноза за 5 дена 
совети за третирање

Техники на примена, 
за најдобрите од 
најдобриот 

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

Agricast дава прогноза за температура, влажност на воздухот, количество на врнежи, брзина и правец на ветер.
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, 
планирајте ги мерките за заштита и заштедете време и пари

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.

EТИКЕТА И УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА 

Селективен хербицид за 
сузбивање на едногодишни 
и тревни и широколисни 
плевели во пченка, шекерна 
репка, просо, соја и 
сончоглед

MACE/10S

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

Одобрение МЗШВ бр. 17-869 на ден 20.01.2014.. и измена 
бр.17-945 на ден 10.06.2014.

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.

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.

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.

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

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



РАСТВОРОТ ОД СРЕДСТВАТА ЗА 
ЗАШТИТА ЗА РАСТЕНИЈАТА ТРЕБА ДА 
СЕ ПОДГОТВУВА НА ПОЛЕТО!
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.

ПРЕОСТАНАТОТО КОЛИЧЕСТВО ОД 
РАСТВОРОТ ПОТРОШЕТЕ ГО НА 
ПОЛЕТО!
Растворот кој останал во прскалката,
а не е потрошен, треба да се разреди со
вода и повторно да се употреби на веќе
испрсканата површина.
• 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.

ОДРЖУВАЊЕТО И ПОПРАВКИТЕ СЕ ВРШАТ САМО НА ЧИСТА ПРСКАЛКА!
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.

НА ПРЕПАРАТИТЕ МЕСТОТО ИМ 
Е САМО ВО РЕЗЕРВОАРОТ НА 
ПРСКАЛКАТА!
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.

ПРСКАЛКАТА СЕКОГАШ ДЕТАЛНО ДА СЕ 
ИСЧИСТИ НА НАЧИН КОЈ НЕМА ДА ГИ 
ЗАГАДИ ОКОЛИНАТА И ВОДАТА
Внатрешноста на прскалката треба одлично 
да се измие, а остатокот од растворот да се 
разреди и да се искористи на полето.
• 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.

ПРАЗНАТА АМБАЛАЖА ПОТРЕБНО Е 
СЕКОГАШ ДОБРО ДА СЕ ИСПЛАКНЕ!
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.

ПРСКАЛКАТА ПО КОРИСТЕЊЕТО И 
МИЕЊЕТО ОСТАВЕТЕ ЈА ПОД ПОКРИВ!
Само прскалката која е заштитена од
врнежи, па и во случај да не е темелно
површински измиена, не претставува
ризик за загадување на водата.
• 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.

ПРАВИЛАТА ЗА 
ЗАШТИТА НА 
ВОДА, НА СИТЕ 
ТРЕБА ДА 
ИМ СЕ 
ЈАСНИ!

МОИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЗАШТИТА НА ВОДАТА



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.




