
Прав избор 
за многу 
проблеми !



Прав избор за
многу проблеми!

Ридомил Голд Р е
создаден од уникатна 
нова формулација

Ридомил Голд Р е нова формулација со системично, куративно 
и контактно делување. Ридомил Голд Р е комбинација од 
системичниот изомер Мефеноксам и бакар оксихлорид.
Бакарниот оксихлорид во Ридомил Голд Р е во согласност со 
новите законски прописи и тенденции при Европската унија, при 
што е добиен продукт со висока ефикасност и кратка каренца. 
Целосното системично делување на мефеноксам и контактното 
делување на бакарниот оксихлорид придонесуваат за широка 
употреба во голем број на култури, со одлично делување на 
најзначајните болести во секакви услови.

По брза абсорбција на Мефеноксам (Металаксил-М) - во споредба со 
конкурентните активни материи, 6 часа после апликација

Ридомил Голд Р има висока ефикасност кон причинителот на
пламеница и алтернариа кај голем дел на градинарски култури и
винова лоза. Брзата апсорпција и силното системично делување
осигурува целосна заштита, како на третираните делови, така и
на новиот вегетативен прираст кој се развил после третманот.
Новата формулација која е во Ридомил Голд Р му овозможува
голем период на употреба - односно при целиот вегетативен
живот на културите каде истиот се применува.
Ридомил Голд Р со својата нова формулација, се карактеризира 
со врвна ефикасност, одлично контактно и системично делување, 
продолжен и сигурен ефект од почеток до крајните фази.

Мефеноксам со високото системично делување го заштитува и
прати новиот прираст, кои што се развива после третирањето

Активната материја со силно акропетално движење го прати
новиот пораст

Фунгицид 1 Фунгицид 2 Мефеноксам

Активна материја 2% Мефеноксам -
Металаксил-М + 14,19 % бакарен оксихлорид
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Предности
Брза апсорпција - без опасност од измивање
Контактно, трансламинарно и високо
системично делување
Продолжена заштита
Го прати новиот пораст
Единствен куративен и сигурен ефект
Нова напредна формулација
Единствената формулација на бакарен
окслихлирид - придонесува до редуцирано
количество на бакар во согласност со 
Европските тенденции
Ефикасен и стабилен при секакви услови

После една минута, без мешање

Генеричен продукт

Подобра 
контрола

Брза
растворливост

Постабилна
формулација

Поширока
употреба

Безопасен
при третирање



 Брзо навлегување во лисјата и дршката на гроздот
 Целосна заштита на новиот прираст - високата системичност
 го прати самиот прираст
 Долг период на превентивна заштита како и 72 часа куративно
 делување - во случај на закаснета апликација
 Високо ниво на честици на бакарен оксихлорид благодарејќи 

на новата напредна технологија
 Широк спектар на делување, покрај одличното делување на
 причинителот на пламеница, преку контактната активна 

материја силно делува на црна дамкавост и останатите болести

 Го прати и штити новиот прираст, до колку дојде до повреди  
на растението успешно ги затвара раните 

 Комбинацијата од двете активни материи придонесува 
леторастите да станат поотпорни на неповолни услови

 Го прати порастот на зрното
 Делува одлично на касни инфекции
 Препорачлив и единствен системик на база на бакар  

кој може да се употребува во покасните фази
 Употреба се до зреење
 Каренца 20 дена

Каде и кога имаме најголема
корист од Ридомил Голд Р

потерување
на ластари

ластари
10-15

пред
цветање прецветување формирање 

на зрно
зрно

грашок прошарокзатварање
на гроздот пред берба

Време на употреба кај винова лоза:

Пламеница Употреба на Ридомил
Голд Р од зрно грашок
до зреење:

Заштита во почетните
фази на виновата лоза
до прецветување:

Култура Болести Доза Потрошувачка на вода Напомена, Каренца

Винова лоза Пламеница (Plasmopara viticola) 5 kg/ha 600 – 1000 l/ha
20 дена;

максимум 4 апликации
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Употреба на Ридомил
Голд Р во градинарски
култури

Најважно за Ридомил Голд Р

 Ридомил Голд Р има широка примена во многу градинарски
 култури
 Ридомил Голд Р - има широк опсег на делување против
 најважните болести - пламеница и црна дамакавост
 Покрај делувањето на пламеница и црна дамкавост -
 бакарниот елемент во Ридомил Голд Р делува споредно и
 на останати болести
 Се употреува од почеток на вегетацијата се до зреење
 На почеток на вегетацијата го прати порастот и претставува
 сигурна заштита во почетните фази на развој, како предуслов
 на здрав насад
 Претставува сигурен партнер за заштита од пламеница и црна
 дамкавост, во фазите кога доаѓа до целосно нараснување на
 растенијата односно во подоцнежните фази поради кратката
 каренца Системичен продукт кој го прати новиот прираст.

Комбинација од системично и контактно делување во голем број култури за најзначајните болести.
Едновремено делување кај градинарските култури за најзначајните болести како пламеница,
алтернариа, како и споредно на останати болести.
Новата формулација, кратката каренца, високата ефекиснаст при секакви услови овозможува Ридомил 
Голд Р да има голем период на употреба - од почетните фази се до берба во зависност од културата.
Високата ефикасност е подржана и со силно куративно делување, односно до 72 часа од инфекцијата.
Единствен комбиниран продукт со бакар по најновите Европски барања кој може да се употребува 
се до крајните фази.
Каренца од 3 до 20 дена во зависност од културата.
Идеален за превентивна, куративна и сигурна заштита при касни инфекции.

 Практични информации 
 Лесен за употреба - брза растворливост, не ствара талог,
 не создава прашење
 Одлична селективност и делување во фази во кои останатите
 комбинирани системични продукти со бакар не се употребуваат
 Го контролира вегетативниот прираст

Симптоми домат 

Симптоми зелка

Симптоми лиснати култури

Култура Болести Доза Потрошувачка 
на вода

Напомена, 
Каренца

Домат, лубеници, дињи, кромид 
на отворено и во оранжерии

Пламеница 
(Phytophthora infestans),
црна дамкавост (Alternaria spp.)

5 kg/ha 300 – 600 l/ha
3 дена каренца;
максимум 4 
апликации

Зелкови култури, марула, 
цикорија, зачински растенија 
на отворено

Пламеница (Perenospora spp.), 
(Bremia spp.) и црна дамкавост 
(Alternaria spp.)

5 kg/ha 300 – 600 l/ha
10 дена;
максимум 4 
апликации

Компир, зелкови култури, 
марула, цикорија,  зачински 
растенија  во оранжерии, салати

Пламеница (Perenospora spp.), 
(Bremia spp.) и црна дамкавост 
(Alternaria spp.)

5 kg/ha 300 – 600 l/ha
14 дена каренца;
максимум 4 
апликации

Карфиол, Брокула
Пламеница (Perenospora spp.), 
(Bremia spp.) и црна дамкавост 
(Alternaria spp.)

5 kg/ha 300 – 600 l/ha
14 дена каренца;
максимум 4 
апликации
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Дистрибутер
ХОЛМА, Струмица
info@holma.com.mk
www.holma.com.mk
Тел. +389 34 349 290
Моб. +389 70 393 900

Струмица, Валандово, Гевгелија, Радовиш
Кирчо Трајков +389 72 319 865

Неготино, Кавадарци, Градско
Ристо Коцев + 389 72 319 867

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

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

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

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

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


