
Победничка 
синергија 
против 
пламеница на 
винова лоза



Што да очекуваме доколку направиме  
пропуст кај пламеницата (Plasmopara viticola)

Mаслени дамки на листот -  
симптоми и очекување
При присуство на маслени дамки на листот  
може да очекуваме

Послабо изразен метаболизам, намалување  
на хлорофилот
Помало складирање на асимилати
Послабо зреење на плодовите
Помала количина на шеќери
Поголема количина на киселини

Инфекција на соцветие
При инфекција на соцветието може да очекуваме
 На соцветието пламеницата создава инфекција  

на дршката
 Деформирање на самата реса на лозата односно  

на самото соцветие и покривање со бела превлака, 
при што доаѓа до целосна некроза и сушење

 Проредување на гроздот
 Помала тежина на здравите зрна во гроздот
 При силен напад загубите може да надминат 70 %

Спороносење
При развој на мицелијата може да очекуваме

Намалена зелена површина – помала фотосинтеза
Намалена асимилација
Присуство на мицелија во растителните ткива
Оштетување во делот на заразата, повреди во 
зачетокот на цветните гранчиња

Симптоми на зрна
 Појава на дамка на зрната

Заразата почнува од врвот на дршката  
од зелените плодови
Лош трговски изглед
Лоши вкусови и технолошки особини
Помал број на гроздови – помал принос
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После многубројни обиди во истражувачките центри на Сингента, 
успеано е да се направи позитивна интеракција помеѓу двете 
активни материи при што е добиен силен синергичен ефект врз 
причинителот на пламеницата кај Виновата лоза.

Мандипропамидот има силно изразено антиспорулативно 
дејство, односно го инхибира ртењето на спорите, развојот на 
мицелијата, како и самото спороносење на патогенот. Делува 
преку инхибиција на формирањето на клеточниот ѕид и 

мембраната, при што создава целосна заштита. Делува 
превентивно, куративно и антиспорулативна, или не дозволува 
размножување и ширење на патогенот од една страна а преку 
ефектот врз клетките допринесува и до сигурно изумирање на 
патогенот.

Мандипропамидот поседува специфични физичко – хемиски 
и биолошки својства, кој овозможуваат висока и долготрајна 
ефикасност во заштитата на виновата лоза. 

Активната материја Зоксамид се надоврзува со своето делување 
преку инхибиција на клеточниот процес, а со самото тоа  го 
спречува проникнувањето и развојот на мицелијата на патогенот.
Има силен афинитет на сврзување со восочниот дел од 
кутикулата на лозата, со што обезбедува долготрајна и целосна 
заштита на сите делови од  растението.

Докажана синергија на двете активни материи - Активната материја МАНДИПРОПАМИД навлегува во 
внатрешноста при што со изразена трансламинарна активност 
се движи до опачината или задната страна на листот при што 
му дава на растението ВЕРТИКАЛНА заштита. 

Со комбинација на двете високо квалитетни активни материи  
Сингента преку новиот систем на заштита успеа во АМЕКСИО  
да добие еден сигурен партнер со единствени карактеристики:

1. Висока отпорност на измивање од дожд, поради брзата 
апсорпција и силно врзување за восочниот дел LOK&FLO 
делување

2. Сигурна заштита на растителното ткиво поради синергијата и 
комбинацијата на активните материи со различен механизам 
на делување (хоризонтално и вертикално делување)  

Резултатите од многубројните опити и третирања со 
Ампексио против причинителот на пламеница на винова 
лоза докажаа дека:

 Специфичните карактеристики на Мандипропамидот 
осигуруваат висока отпорност на дожд само 1 час од 
третирањето како и силно куративно односно лековито 
делување на активната материја. 

 Зоксамид преку неговиот силен афинитет за врзување со 
восочниот дел на листотвите и плодовите има висок степен 
на заштита, придонесува за LOK&FLO заштита, и одлично се 
надоврзува со мандипропамидот.

Двете активни материи се одликуваат со висока способност 
односно LOK&FLO делување со изразит афинитет на сврзување 
на восочната кутикула. 

- Активната материја Зоксамид се дистрибуира, шири и 
создава депозит под површинскиот дел на листот и плодот 
при што создава таканаречена обвивка – при што растението 
добива таканаречена ХОРИЗОНТАЛНА заштита.

Сигурна заштита 
од измивање

Mандипропамид

Зоксамид
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За прв пат во заштитата од пламеница се зборува 
за нов начин или механизам на заштита. За прв 
пат во Ампексио се зборува за “ХОРИЗОНТАЛНА“ 
и “ВЕРТИКАЛНА“ заштита за успешна контрола и 
сузбивање на пламеницата на виновата лоза.



Предности
Прв и единствен двоен механизам на делување 
Превентивна, куративна и системична заштита
Нема опасност од резистенција, редовен во 
програмата за антирезистентност
Одлична контрола врз причинителот на 
пламеница на виновата лоза

Оптимизирана ВГ - Pepite 
формулација го прави 
Ампексио различен  
од останатите.

Зошто е значајна 
иновативната гранулација
Микро гранулираната формулација овозможува покрај висока 
растворливот исто така поголема покривност на продуктот.

Повеќе честици значат подобро распоредување на сите делови на 
виновата лоза,  а со самото тоа и повисок степен на заштита.

Ваквата формулација со сите нејзини карактеристики на ефективност овозможува одлична селективност, висока стабилност и 
ефективност кон културата и причинителот на пламеницата.
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Високо квалитетната формулација ВГ “Pepite“ овозможува растварање на Ампексио за само 7 секунди.

Ампексио е формулиран како водорастворливи гранули, кои се 
произведени од повеќе микро гранули поврзани помеѓу себе. 
Тоа доведува Ампексио да има одлична растворливост односно 
побрзо растварање во споредба со останатите конвенционални 
гранули. Формулацијата односно гранулите и нивната 
растворливост не зависат од температурата или тврдоста на 
водата. Ампексио не праши, нема мирис и нема испарување што 

е уште еден елемент секако многу важен за здравјето на луѓето 
кој го аплицираат. Високо квалитетната формулација ВГ “Pepite “ 
овозможува растварање на Ампексио за само 7 секунди. Ваквата 
формулација со сите нејзини карактеристики на ефективност 
овозможува одлична селективност, висока стабилност и  
ефективност кон културата и причинителот на пламеницата.

Ампексио со два различни маханизми  
на делување против пламеница

Зоксамид 240 г/кг Мандипропамид 250 г/кг

Ја спречува делбата  
на клетките

Група B3

Инхибиција на изградбата  
на клеточниот зид 

група H5

Без ризик
од вкрстена 
резистенција



Употреба на Ампексио

Поради новиот и единствен двоен начин на делување Ампексио се употребува во сите развојни фази на виновата лоза.
Ампексио е сигурен партнер од почетокот преку најкритичните фази се до прошарок, при што во наведените фази Ампексио 
го прати вегетативниот пораст како и порастот на зрната на виновата лоза.

Ампексио има флексибилен период на употреба и може да 
се применува од почетокот на вегетацијата до прошарок. 
Неговите предности му го овозможуваат истото 

- Брзо навлегување во растителните ткива (во просек 1-2 часа)
- Висока отпорност од измивање
- Изразен афинитет према восочниот дел на листовите
- Висока активност и на пониски температури
- Одличен куративен или лечен ефект  

(делува 1-2 дена од веќе остварена инфекција)

Ампексио има одличнo превентивно делувањe.  
Зошто тоа се потенцира во сите програми?

Презимувачки патогени причинител на рани зарази

При првите видливи симптоми, штетата е веќе направена, 
инфекцијата е остварена од 4-14 дена претходно во зависност 
од температурата

Компромиси со моментите на третирање и интервалот  
на истите треба да се избегува

Графички приказ на денови до први видливи симптоми на 
пламеница кај винова лоза од денот на инфекцијата, во зависност 
од температурата.

потерување
на ластари

ластари
10-15

пред
цветање прецветување формирање 

на зрно
зрно

грашок прошарокзатварање
на гроздот пред берба
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Нова комбинација без можности за резистентност
Дополнителна флексибилност во 

програмите за заштита

Ампексио резултати и заклучоци:
Контрола Ефективност

Резистентност

Употреба

Формулација

Високо ефикасен во сузбивање 
на пламеница на листови и гроздови

Единствен и нов механизам на делување –  
хоризонтално и вертикално делување

Превентивно, куративно и  
антиспорулативно делување

Ниска доза
Широко време на употреба

Брза растворливост
Иновативна гранулација - голема покривност Pepit

Без прав и мирис при ракување

Ампексио – на меѓународниот пазар

- Внатрешниот профил на Ампексио одговара на потребите на пазарите

- Не влијае врз винификационите процеси

- Не предизвикува фитотоксичност кај винските и десертните сорти

- Одличен профил за употреба и ракување

Регистрација во Македонија

Болест Доза Број на апликации Каренца

Пламеница на винова лоза  
(plasmopara viticola) 0,5 kg/ha Максимум 3 апликации 21 ден 



Дирекција 
+389 2 2796881; +389 2 2796882

Александар Михајлов +389 75 223 407
Елизабета Илиева +389 75 223 405
Тони Зафировски +389 75 269 325

Магацин Скопје 
+389 2 2796884; +389 2 2796885
Антонио Јованов +389 76 350445

Магацин Струмица 
+389 34 323110
Киро Николов +389 76 361 663
Никола Воиновски +389 76 248 215

Магацин Кавадарци
Илија Чочков +389 75 223 140

Магацин Ресен
Илија Симовски +389 75 210 705
Горан Ивановски +389 76 262 019

Магацин Битола
Жарко Кочишки +389 78 378 954

Регион Прилеп и Демир Хисар
Трифунче Коцески +389 75 353 332

Претставништво Велес, регион  
Велес и Куманово
Панде Петровски +389 76 306 336
Никола Грковски +389 76 339 380

Регион Тетово, Гостивар, Штип  
и Св. Николе
Александар Стевковски +389 76 448 868

Регион Штип, Пробиштип, Кочани, 
Виница, Делчево, Берово,  
Македонска Каменица
Драги Василев +389 76 298 821
Игор Грујовски +389 75 451 210

Регион Гевгелија и Валандово
Влатко Делев +389 75 297 218
Александар Кецојевиќ +389 78 386 443

Регион Охрид, Струга и Кичево
Златко Даиловски +389 76 496 767

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


