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Картофената мана става все по-агре-
сивен патоген в последните години и 
инфекциите започват да се изнасят все 
по-рано във вегетацията. Борбата е из-
ключително превантивна и е насочена 
към предотвратяване на инфекцията. 
Пръсканията трябва да започнат рано 

и да се правят по схема през 7-10 дни. 
Инфинито® е добре да се приложи в 
най-критичния период около цъфтеж.

Почвено Вегетационно
ПРОГРАМA ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
ПРИ КАРТОФИ

Хербицидите при картофите за справяне с широколистни и 
някои житни плевели са Зенкор® 600 СК и Челиндж®. Зен-
кор® 600 СК може да се прилага почвено след сеитбата пре-
ди поникване. При почвеното приложение се получава ефект 
и срещу житни плевели. Зенкор® 600 СК може да се използва 
и вегетационно до 5 см височина на картофите срещу широ-
колистни плевели. Някои нови сортове картофи проявяват 
чувствителност към по-високи дози метрибузин и обикнове-
но производителят на семенния материал дава максимал-
ната доза, която може да се прилага. Понякога при такава 
сортова чувствителност се прави разделяне на дозата – 2/3 
се вкарват почвено, а останалата част -  вегетационно. 

БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ

БОРБА С БОЛЕСТИТЕ 
БОРБА С КАРТОФЕНА МАНА (Phytophthora infestans)

Зенкор 75-90 мл/дка

ПЛЕВЕЛИ

Зенкор® 600 СК

Челиндж®

едногодишни широколистни и житни

Зенкор 60 мл/дка

Челиндж 400 мл/дка

Зенкор 45-60 мл/дка

Зенкор 30 мл/дка
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Колорадският бръмбар е сериозен не-
приятел, който може да обезлисти кул-
турата. Борбата е по-добре да се изве-
жда срещу ларвите от първо поколение 
при плътност 10-15 ларви от трета въз-
раст на растение. Пръскането в този 
момент е гаранция, че всички яйца са се 
излюпили и всички бръмбари са излез-
ли от почвата и са върху картофите.

В много райони на страната колорад-
ският бръмбар е развил резистентност 
към пиретроиди и употребата им не е 
много удачна. Много подходящи е ин-
сектицидита на Байер – Децис® 100 
ЕК. Ефикасността срещу колорадския 
бръмбар е много висока и можем да се 
справим с три третирания на сезон.

Ако не е осигурена превантивна защи-
та и бъдем изненадани от дъжд, може 
да се реагира в рамките на 48 часа с 
Инфинито® разчитайки на лечебните 
свойства на фунгицида. В такава ситуа-
ция контактен препарат не може да по-
могне, а след 48 часа лечебният ефект 
е невъзможен и гъбата става недосе-
гаема. Може да се действа само върху 
спороношението, но патогенът остава 
жив вътре в клетките и бързо се възста-
новява при влажни условия. Ето защо, 
ако бъде допусната зараза от мана, за 
нейното изкореняване е необходимо да 
се пръска два пъти през три дни с Ин-
финито® като се разчита на антиспору-
лантния ефект на препарата.

Силата на фунгицидите е в техния пре-
вантивен ефект. Някои имат лечебен и 
антиспорулантен ефект, но те са огра-
ничени във времето. Когато симптоми-
те на болестта са видими, лечебният 
ефект вече не е възможен и може да се 
разчита само на антиспорулантност, но 
не и на директен ефект върху гъбата, 
заразата не може да се изкорени с едно 
пръскане. Допускането на зараза и по-
ставянето на фунгицидите в антиспору-
лантна ситуация увеличава резистент-
ния натиск върху тях и води до бързото 
им изхабяване. 

Картофената мана поразява както лист-
ната маса, така и клубените. Заразява-
нето на клубените става от спорите, 
които се измиват от поразените листа 
и отиват с дъждовната вода в почвата. 
Заразените клубени често стават негод-
ни за консумация или бързо загниват. 
Това налага много сериозна растителна 
защита около периода на цъфтеж, кога-
то се формират клубените. Именно там 
е силата и мястото на фунгицида Инфи-
нито®.

Картофена мана

Картофена мана – клубени

Алтернария

БОРБА С НЕПРИЯТЕЛИТЕ 
колорадски бръмбар, листни въшки

Инфинито®

БОЛЕСТИ

Инфинито®

картофена мана
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Яйца

Колорадски бръмбар

НЕПРИЯТЕЛИ

Децис®  100 ЕК

колорадски бръмбар

Децис® 100 ЕК
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Инфинито® е системен фунгицид, с предпаз-
но, лечебно и антиспорулантно действие, сре-
щу гъбни болести от клас Оomycetes. Продук-
тът се поема чрез листата и оттам се разнася 
по проводящата система на растенията. Сис-
темното действие на продукта се дължи на ак-
тивното вещество пропамокарб хидрохлорид. 
Предпазното, лечебното и антиспоролантното 
действия са в резултат на комбинирането на 
двете активни съставки пропамокарб хидрох-
лорид и флуопиколид. Пропамокарб хидрох-
лорид се включва в няколко стадия в синтеза 
на фосфолипидите и масните киселини, така 
разрушава образуването на мембраните на 
гъбната клетка. Флуопиколид разстройва кле-
тъчната структура на патогена и разрушава 
формирането на протеините, играещи важна 
роля в стабилността на клетъчната мембра-
на. Този нов механизъм на действие е високо 
ефективен срещу всички важни стадии от раз-
витието на патогена.

При картофи е най-добре Инфинито® да се 
прилага като две последователни третира-
ния около цъфтежа и още две - при форми-
ране и нарастване на плодовете/клубените.

Преди смесване на Инфинито® с други про-
дукти се препоръчва предварителен тест за 
съвместимост на формулациите и проява на 
фититоксичност върху културата.

  Да не се смесва с препарати с алкална реак-
ция, като бордолезов разтвор, течни торове 
и растежни регулатори.

  Да не се добавя външен прилепител. 

Механизъм на действие

Препоръки за употреба

Смесимост

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
Пропамокарб-хидрохлорид 625 г/л; 
Флуопиколид 62,5 г/л

ФОРМУЛАЦИЯ:
Суспензионен 
концентрат (СК)

КАРАНТИНЕН СРОК:
Картофи - 7 дни; Краставици, тиквички 
и тикви (на открито) - 3 дни; Краставици 
и тиквички (в оранжерии) - 1 ден; Дини 
и пъпеши (на открито и в оранжерии) - 3 
дни; Салати (на открито) - 7 дни; Салати (в 
оранжерии) - 14 дни; Бяло зеле, червено 
зеле, броколи и карфиол - 14 дни

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
ll-ра професионална

РАЗРЕШЕНА   УПОТРЕБА:
Инфинито 687,5 СК

ИНФИНИТО В ДЕЙСТВИЕ

Нетретирано

Инфинито

  Силно трансламинарно и системно  действие с лечебен и антиспорулантен ефект

  Постоянно високо ниво на защита на листа, стъбла и клубени

  Дълго последействие

  Повишаване на добива

  Отлична селективност към културата    

Предимства
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БЕЗКОМПРОМИСЕН ЕФЕКТ КЪМ КАРТОФЕНА МАНА И 
КУБИНСКА МАНА 

Инфинито

Нетретирано
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ФУНГИЦИД СРЕЩУ КАРТОФЕНА МАНА СЪС СИСТЕМНО И 
ТРАНСЛАМИНАРНО ДЕЙСТВИЕ, С ПРЕДПАЗЕН, ЛЕЧЕБЕН И 
ИЗКОРЕНЯВАЩ ЕФЕКТ

КУЛТУРА ЗА БОРБА СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 

РАЗТВОР НА 
ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗА ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 
ТРЕТИ-

РАНИЯТА

Картофи
Мана по картофи 

(Phytophthora 
infestans)

120-160 
мл/дка

100 л/дка

От фаза поява на първо 
основно странично 

разклонение до фаза 
плодовете от първото 

плодообразуване 
са все още зелени, 
семената светло 

оцветени

4 7 - 12 дни

Краставици,
тиквички и 

тикви
(на открито)

Мана по краставици 
(Pseudoperonospora 

cubensis)

120-160 
мл/дка

100 л/дка

От фаза поява на първо 
странично разклонение 

до фаза 30% от 
плодовете са с типичен 

цвят на зреене

2 7 - 12  дни

Краставици
и

тиквички
(оранжерийно 
производство)

 Мана по краставици 
(Pseudoperonospora 

cubensis)

120 -160 
мл/дка

100 - 125 л/дка

От фаза поява на първо 
странично разклонение 

до фаза 30% от 
плодовете са с типичен 

цвят на зреене

3 7 - 12  дни

Пъпеши
и

дини
(на открито)

Мана по краставици 
(Pseudoperonospora 

cubensis)

140-160 
мл/дка

100 л/дка

От фаза поява на първо 
странично разклонение 

до фаза 60% от 
плодовете са с типичен 

цвят на зреене

2 7 - 12  дни

Пъпеши
и

дини
(оранжерийно 
производство)

Мана по краставици 
(Pseudoperonospora 

cubensis)

140-160 
мл/дка

100 л/дка

От фаза поява на първо 
странично разклонение 

до фаза 60% от 
плодовете са с типичен 

цвят на зреене

3 7 - 12  дни

Салати
(на открито)

Мана по салата 
(Bremia lactucae)

140-160 
мл/дка

100 л/дка
След фенофаза 
разтворен трети 
същински лист

1 -

Салати
(оранжерийно 
производство)

Мана по салата 
(Bremia lactucae)

140-160 
мл/дка

100 л/дка

От фаза разтворен 
трети същински лист до 
фаза типичен размер, 
форма и твърдост на 

главите достигнат

3 7 - 12  дни

Зеле –
бяло и червено

Мана по зелето 
(Peronospora par-

asitica)

160 
мл/дка

100 л/дка

От фаза разтворен 
трети същински лист до 
фаза типичен размер, 
форма и твърдост на 

главите достигнат

3 7 - 12  дни

Броколи и 
карфиол

Мана по зелето 
(Peronospora par-

asitica)

160 
мл/дка

100 л/дка

От фаза разтворен 
трети същински лист до 
фаза типичен размер, 
форма и твърдост на 

главите достигнат

3 7 - 12  дни
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Продуктът Серенада® Асо е биологичен фун-
гицид и бактерицид, съдържащ бактерията 
Bacillus subtilis щам QST 713. Бактерията има 
следните механизми на действие: унищожава 
хифите на патогените при контакт с тях, пре-
дотвратява прикрепването и проникването на 
патогени върху листата на културата и спира 
растежа на патогените, като се конкурира с тях 
за хранителни вещества и пространство за раз-
витие. Bacillus subtilis предизвиква устойчивост 
на културите към потогените, индикирана чрез 
повишена пероксидазна активност. Този меха-
низъм на действие е от особено значение за 
борбата с бактериални инфекции, като Огнен 
пригор (Erwinia amylovora).

При развитието на продукта, не са изведени 
конкретни опити за смесимост с други проду-
кти за растителна защита. Препоръчва се да 
се направи предварителен тест за смесимост 
на формулациите,  преди смесването му с 
друг продукт.

Смесимост

Механизъм на действие

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
Bacillus amyloliquefaciens,  
щам: QST 713 1x109 CFU/г,  
(еквивалент на 14,1 г/л)
Общоприето ISO наименование/CAS №/ 
CIPAC №: Bacillus subtilis - CAS № -,CIPAC 
№ 661 

ФОРМУЛАЦИЯ:
Суспензионен концентрат – СК

КАРАНТИНЕН СРОК:
Не е приложимо

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
Непрофесионална.

РАЗРЕШЕНА   УПОТРЕБА:
Серенада Асо
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КУЛТУРА ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 

РАЗТВОР НА 
ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗА ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Лозя Сиво гниене 
(Botrytis cinerea)

400 
мл/дка

10-150 
л/дка

От фаза 
първите 
реси се 

освобождават 
от пъпките

до фаза 
плодът е готов 
за беритба 60-

89 BBCH

4 5

Ябълки, 
Круши

Огнен пригор
(Erwinia amylovora) 400-800 

мл/дка
50-150
л/дка

От фаза 
отворени 

първи цветове
до фаза 

плодовете са 
достигнали 

90% от 
окончателния 

си размер
BBCH 60-79

6 3

Круши Черни петна
(Stemphylium spp.)

400-800
мл/дка

50-150
л/дка

От фаза 
отворени 

първи цветове
до фаза 

плодовете са 
достигнали 

90% от 
окончателния 

си размер
BBCH 60-79

6 3

Праскови, 
нектарини, 

кайсии, 
череши, 
сливи, 
бадеми

Кафяво гниене
(Monilinia sp.),
Бактериоза

(Xanthomonas sp.)

400-800 
мл/дка

50-150
л/дка

От фаза 
отворени 

първи цветове
до фаза 

плодовете са 
достигнали 

90% от 
окончателния 

си размер
до фаза 

консумативна 
зрелост

BBCH 57-89

6 5

Сливи*
Сиво гниене
(Botrytis spp.) 400-800 

мл/дка
50-150
л/дка

От фаза чаше-
листчетата са 

отворени; виж-
да се връхчето 

на венчето 
до фаза 

консумативна 
зрелост

BBCH 57-89

6 5

Рапица
Склеротиния

 (Sclerotinia sp.) 200 
мл/дка

10-40
л/дка

От фаза 10% 
от цветовете на 
главния цвето-
нос отворени, 

нарастване 
на главния 
цветонос

до фаза край 
на цъфтежа
 BBCH 60-69

2 5

ПРОГРАМА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ КАРТОФИ
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КУЛТУРА ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 

РАЗТВОР НА 
ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗА ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Картофи Струпясване
 (Rhizoctonia solani)

250-500
мл/дка

20-50
л/дка

Сухо семе
BBCH 00 1

Марули
(в оран-
жерии 

при два 
цикъла на 
отглеж-
дане на 
открито) 

Сиво гниене  
(Botrytis cinerea),

Склеротиния
 (Sclerotinia sp.),

Бактериоза 
(Xanthomonas sp.)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза раз-
творен трети 

същински лист 
до фаза фор-
мирана цялата 
листна маса 
BBCH 13-49

6 5

Марули
(на 

открито)

Склеротиния/ 
 (Sclerotinia sp.),

Струпясване
 (Rhizoctonia solani)

500
мл/дка

20-50
л/дка

От фаза сухо 
семе 

до фаза 
разтворен 
трети лист
BBCH 0-13

1

Краста-
вици

(в оранже-
рии)

Сиво гниене  
(Botrytis сinerea),
Черно стъблено 

гниене
Сиво гниене (Botrytis 

сinerea),
Черно стъблено 

гниене
(Mycosphaerella sp.= 
Didymella bryoniae)

400-800
мл/дка

20-150
л/дка

От фаза трети 
същински лист 

на главното 
стъбло е на-

пълно разтво-
рено до фаза 

пълна зрялост: 
плодовете са 

с типичен цвят 
на зрялост

BBCH 13-89

6 5

Домати, 
патладжа-
ни, пипер
(в оранже-
рии и на 
открито)

Сиво гниене (Botrytis 
cinerea),

Бактериен при-
гор (Pseudomonas 

syringae),
Бактериоза 

(Xanthomonas sp.)

400-800
мл/дка

20-150
л/дка

От фаза трети 
същински лист
до фаза пълна 

зрялост
BBCH 13-89

6 5

Домати, 
патладжа-
ни, пипер
(в оранже-

рии)

Бактерийно петнос-
ване

(Xanthomonas 
campestris)

400-800
мл/дка

20-150
л/дка

От фаза трети 
същински лист
до фаза пълна 

зрялост
BBCH 13-89

6 5

Домати
(в оранже-
рии и на 
открито)

Фузарийно увяхване
 (Fusarium oxysporum) 1000

мл/дка
20-50
л/дка

От фаза сухо 
семе 

до фаза трети 
същински лист

BBCH 0-13

1

КУЛТУРА ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 

РАЗТВОР НА 
ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗА ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Ягоди
(в оранже-
рии и на 
открито)

Сиво гниене 
(Botrytis cinerea)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза първи 
цветоноси 

на дъното на 
розетката

до фаза втора 
реколта: пове-
чето цветове 
са оцветени
BBCH 55-89

6 5

Ягоди*
(в оранже-

рии)

Брашнеста мана
(Erysiphe sp.)

 Сиво гниене (Botrytis 
cinerea)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза поява 
на съцветие

до фаза 
загиване на 

старите листа, 
накъдряне на 

младите листа, 
оцветяването 

на старите лис-
та е специфич-

но за сорта
BBCH 53-95

6 5

Къпини*, 
малини*, 

боро-
винки*, 
червени 
боро-

винки*, 
касис*, ца-
риградско 
грозде*, 
шипки*,

черници*, 
арония*

(на откри-
то)

Сиво гниене 
(Botrytis cinerea),
Брашнеста мана

(Erysiphe sp.)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза раз-
пукване на пъп-
ките: люспите 

се отделят и се 
откриват зеле-

ни сектори
до фаза поло-
вина листа са 

пожълтели или 
окапали

BBCH 53-95

6 5

Билки и 
ароматни 
култури*

(в оранже-
рии и на 
открито)

Сиво гниене 
(Botrytis cinerea),
Брашнеста мана

(Erysiphe sp.),
Бактериални  
заболявания

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза три съ-
щински листа 

или три листни 
двойки са 

разтворени
до фаза пълна 

зрялост
BBCH 13-89

6 5

Билки и 
ядивни 
цветя*:

листа от 
резене, 

кориандър, 
копър, кими-

он, ловаж, 
девесил, 
магданоз, 
градин-
ски чай, 

розмарин, 
мащерка, 
майорана, 

риган, 
босилек, 
маточина, 
мента, да-

финов лист
(в оранже-
рии и на 
открито)

Сиво гниене (Botrytis 
cinerea),

Склеротиния
 (Sclerotinia sp.),

Бактериални заболя-
вания 

400-800
мл/дка

20-100 
л/дка

От фаза три 
същински листа 
или три листни 
двойки са раз-

творени до фаза 
достигане на 

крайния размер 
на подлежащите 

на прибиране 
вегетативни части 
или вегетативни 
размножителни 

органи 
BBCH 13-49

6 5

Склеротиния
 (Sclerotinia sp.) 500-1000

мл/дка
20-100
л/дка

От фаза сухо 
семе

до фаза три 
същински 

листа или три 
листни двойки 
са разтворени 

BBCH 0-13

1

ПРОГРАМА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ КАРТОФИ
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КУЛТУРА ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 

РАЗТВОР НА 
ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗА ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Билки и 
ядивни 
цветя*:

листа от 
резене, 
кори-
андър, 
копър, 

кимион, 
ловаж, 

девесил, 
магданоз, 
градин-
ски чай, 

розмарин, 
мащерка, 
майорана, 

риган, 
босилек, 
маточина, 

мента, 
дафинов 

лист
 (на откри-

то)

Струпясване
 (Rhizoctonia solani) 500-1000

мл/дка
20-100
л/дка

От фаза сухо 
семе

до фаза три 
същински 

листа или три 
листни двойки 
са разтворени 

BBCH 0-13

1

Билки и 
ядивни 
цветя*:

листа от 
резене, ко-
риандър, 

копър, 
кимион, 
ловаж, 

девесил,  
магданоз, 
градин-
ски чай, 

розмарин, 
мащерка, 
майорана, 

риган, 
босилек, 
маточина, 

мента, 
дафинов 

лист
(в оранже-

рии)

Брашнеста мана
(Erysiphe sp.) 400-800

мл/дка
20-100
л/дка

От фаза три 
същински 

листа или три 
листни двойки 
са разтворени
до фаза дости-
гане на край-
ния размер на 
подлежащите 
на прибиране 
вегетативни 
части или 

вегетативни 
размножителни 

органи
BBCH 13-49

6 5

Листа от 
целина*

(в оранже-
рии и на 
открито)

Сиво гниене 
(Botrytis spp.)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза раз-
творен четвър-
ти същински 

лист
до фаза пълно 

узряване
BBCH 14-89

6 5

Тютюн*

Сиво гниене 
(Botrytis cinerea),

Склеротиния
 (Sclerotinia sp.)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза три съ-
щински листа 

или три листни 
двойки са 

разтворени 
до фаза край 
на цъфтежа
 BBCH 13-69

6 5

КУЛТУРА ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 

РАЗТВОР НА 
ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗА ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Праз*
(на откри-

то)

Бактериоза
(Pseudomonas sp.),

Сиво гниене 
(Botrytis cinerea)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза трети 
лист (>3см) 

ясно видим до 
фаза пълно 

узряване
BBCH 13-89

6 5

Салатни 
култури*: 
главеста 
маруля, 

айсбергова 
маруля, 
салата,

люцерна 
(италианска 
валериане-
ла), цико-
рия, дива 
цикория, 
червено-
листна 

цикория, 
италианска 

цикория, 
къдрава 
цикория, 
захарна 
цикория, 
кресон, 
рукола, 
листа и 

разсад от 
зелеви и 

други
(в оранже-
рии и на 
открито)

Сиво гниене
 (Botrytis cinerea),

Склеротиния
 (Sclerotinia sp.)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза раз-
творен трети 

същински лист 
до фаза типи-
чен размер, 

форма и 
твърдост на 

главите
BBCH 13-49

6 5

Склеротиния
 (Sclerotinia sp.)

500-1000
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза сухо 
семе до фаза 

разтворен тре-
ти същински 

лист 
BBCH 0-13

1

Салатни 
култури*: 
главеста 
маруля, 

айсбергова 
маруля, 
салата,

люцерна 
(италианска 
валериане-
ла), цико-
рия, дива 
цикория, 
червено-
листна 

цикория, 
италианска 

цикория, 
къдрава 
цикория, 
захарна 
цикория, 
кресон, 
рукола,  
листа и 

разсад от 
зелеви и 

други 
(на открито)

Струпясване
 (Rhizoctonia solani)

500-1000
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза сухо 
семе до фаза 

разтворен тре-
ти същински 

лист 
BBCH 0-13

1

ПРОГРАМА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ КАРТОФИ



КУЛТУРА ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 

РАЗТВОР НА 
ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗА ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Бадеми*

Бактериоза
(Xanthomonas sp.),

Ранно и късно кафяво 
гниене (Monilia spp.)

400-800
мл/дка

50-150
л/дка

От фаза първи 
листа с напъл-
но разтворени 

петури
до фаза 

консумативна 
зрялост

BBCH 13-89

6 5

Дюли*, 
мушмули*

Огнен пригор
 (Erwinia amylovora),

Бактериални болести 

400-800
мл/дка

50-150
л/дка

От фаза розов 
бутон

до фаза плодо-
вете са дости-
гнали 90% от 
окончателния 

си размер
BBCH 57-79

6 5

Райски 
ябълки*

 Листни петна 
(Mycosphaerella sp.)

400-800
мл/дка

50-150
л/дка

От фаза розов 
бутон

до фаза 
плодовете са 
достигнали 

половината от 
окончателния 

си размер 
BBCH 57-75

6 5

Корнишони*, 
тикви *

(в оранже-
рии и на 
открито)

Листни петна 
(Mycosphaerella sp.)

400-800 
мл/дка

50-150
л/дка

От фаза трети 
същински лист 

на главното 
стъбло е 

напълно раз-
творен

до фаза 
пълна зрялост: 
плодовете са 

с типичен цвят 
на зрялост

BBCH 13-89

6 5

Фузарийно увяхване
 (Fusarium oxysporum)

500-1000
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза сухо 
семе до фаза 
трети същин-
ски лист на 

главното стъб-
ло е напълно 

разтворен 
BBCH 0-13

1

Зеле*
(на открито)

Бактериоза
 (Xanthomonas sp., 
Pseudomonas sp.)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза 
разтворен 

трети същински 
лист

до фаза пълно 
узряване

 BBCH 13-89

6 5

КУЛТУРА ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 

РАЗТВОР НА 
ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗА ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Деко-
ративни 

растения*, 
рязан 

цвят*, раз-
садници*
(на откри-

то)*

Сиво гниене (Botrytis 
cinerea),

Склеротиния
 (Sclerotinia sp.),

Листни петна (Mycos-
phaerella sp.),
Бактериоза

 (Pseudomonas sp.)

400-800
мл/дка

20-150
л/дка

От фаза три 
същински 

листа или три 
листни двойки 
са разтворени
до фаза пълна 

зрялост
BBCH 13-89

6 5

Фузарийно увяхване
 (Fusarium oxysporum)

500-1000
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза сухо 
семе

до фаза три 
същински 

листа или три 
листни двойки 
са разтворени      

BBCH 0-13

1

Нар*
Сиво гниене

 (Botrytis cinerea,
Botrytis spp.)

400-800
мл/дка

20-150
л/дка

От фаза розов 
бутон

до фаза 
консумативна 

зрялост
BBCH 57-89

6 5

Киви*

Сиво гниене (Botrytis 
spp.)

Бактериално изсъхване 
по киви

(Pseudomonas syringae 
pv. аctinidiae), 

Бактериен пригор
(P. syringae, 
P. viridiflava)

400-800
мл/дка

50-150
л/дка

От фаза 
видими цветни 
пъпки (все още 

затворени)
до фаза всички 
листа са ока-

пали
BBCH 55-98

6 5

Пресен 
лук*
(на 

открито)

Сиво гниене 
(Botrytis spp.)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза 
четвърти лист 

(>3см) ясно 
видим

до фаза 
листата са 
загинали

BBCH 14-49

6 5

Фасул*
(на открито)

Бактериоза
 (Xanthomonas sp.,
Pseudomonas sp.)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза 
четвърти 

същински лист 
разтворен

до фаза пълно 
узряване 

(зърната са 
твърди)

BBCH 14-89

6 5
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КУЛТУРА ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 

РАЗТВОР НА 
ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗА ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Копър*, 
магданоз*
(в оранже-
рии и на 
открито)

Сиво гниене
(Botrytis spp.)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза четири 
същински 
листа или 

четири листни 
двойки са 

разтворени
до фаза 

достигане 
на крайния 
размер на 

подлежащите 
на прибиране 
вегетативни 
части или 

вегетативни 
размножителни 

органи 
BBCH 14-49

6 5

Бамя*
(на открито)

Сиво гниене
 (Botrytis spp.)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза четири 
същински 
листа или 

четири листни 
двойки са 

разтворени
до фаза пълна 

зрялост 
BBCH 14-89

6 5

Броколи*
(на открито)

Бактериоза
 (Pseudomonas sp.) 

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза 
разтворен 
четвърти 

същински лист
до фаза 

достигнат 
е типичния 
размер на 

главата 
(главата 
напълно 

затворена)
BBCH 14-49

6 5

Стевия*
(на открито)

Сиво гниене 
(Botrytis spp.)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза четири 
същински 
листа или 

четири листни 
двойки са 

разтворени
до фаза 

достигане 
на крайния 
размер на 

подлежащите 
на прибиране 
вегетативни 
части или 

вегетативни 
размножителни 

органи 
BBCH 14-49

6 5

КУЛТУРА ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 

РАЗТВОР НА 
ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗА ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Черен бъз* Сиво гниене
 (Botrytis spp.)

400-800
мл/дка

20-100
л/дка

От фаза 
първите листа 
са разтворени

до фаза 
първите 

цветове се 
отворени

BBCH 14-60

6 5

Разсадо 
произ-

водство в 
субстрат 

или флоат 
система*
 (в оран-

жерии и на 
открито)

Фузарийно увяхване
 (Fusarium oxysporum),

Склеротиния
 (Sclerotinia sp.),

Струпясване
 (Rhizoctonia solani)

500-1000
мл/дка

20-50
л/дка

От фаза сухо 
семе

до фаза 
поникване

BBCH 00-09

1

Сиво гниене
(Botrytis cinerea)

400-800
мл/дка

20-150
л/дка

От фаза сухо 
семе

до фаза шест 
същински 

листа или шест 
листни двойки 
са разтворени 
BBCH 00-16

4 5

Орехи*, 
лешници*

Сиво гниене (Botrytis 
cinerea),

Бактериоза
 (Xanthomonas sp., 
Pseudomonas sp.)

400-800
мл/дка

50-150
л/дка

От фаза 
чашелистчетата 

са отворени
до фаза 

консумативна 
зрялост

BBCH 57-89

6 5

Луковици за 
цветя*

(в оранже-
рии)=

Струпясване
 (Rhizoctonia solani),
Кафяво (питийно) 

гниене по корените
(Pythium spp.)

500-1000
мл/дка

20-50
л/дка

Сухо семе
BBCH 00 1

Гъби*
(на закрито)

Зелена плесен/
Триходерма

(Trichoderma aggres-
sivum)

40/100 кг 
компост

250-300 мл/ 
100 кг компост

Компост
BBCH 00 1

ПРОГРАМА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ КАРТОФИ22 23*  За пълна информация относно употребата на продукта 
четете етикета



АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
Метрибузин 600 г/л

ФОРМУЛАЦИЯ:
Суспензионен концентрат (СК)

КАРАНТИНЕН СРОК:
Картофи, моркови и соя – 60 дни;
Моркови- 42 дни 
Домати – 30 дни; 
Аспержи – 7 дни; 
Моркови и люцерна за семепроизвод-
ство - не се изисква.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
II-ра професионална

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:
Зенкор 600 СК

Зенкор® 600 СК е системен хербицид с поч-
вено и вегетационно действие. Поема се както 
от корените на плевелите, така и от листната 
маса.

Селективност - може да се прилага както поч-
вено, така и вегетационно.

  Широк спектър на контролираните плевели - 
широколистни и някои житни плевели.

 Гъвкавост на приложение.

Преди третирането с Зенкор® 600 СК е жела-
телно да се оформят лехите и тировете, така че 
след това да не се нарушава целостта на хер-
бицидното покритие на почвата.

Да не се третира при температура на въздуха 
над 25°С.

Механизъм на действие

Предимства

Препоръки при употреба

КУЛТУРА ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 

РАЗТВОР НА 
ДЕКАР 

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗА ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРАНИ-
ЯТА

Картофи

Едногодишни 
широколист-
ни и  житни 

плевели

75-90 
мл/дка

40-50 
л/дка Преди поникване 1

почвено -

45-60 
мл/дка

40-50 
л/дка

От поникването до фаза 
разтваряне на петите листа на 

главното стъбло, (>4 см)

1
вегетационно -

60+30 
мл/дка

40-50 
л/дка

Преди поникване + след 
поникване до височина на 

растенията 5 см

 почвено
+

вегетационно
-

Домати
 (на открито)

Едногодишни 
широколист-
ни и житни 

плевели 

46 
мл/дка

40-50 
л/дка

Преди поникване, веднага 
след сеитбата на семената

или
След поникване във фаза 2-4 
същински лист и след офор-
мянето на лехите и тировете

или
 20 дни след разсаждане и 

добро вкореняване във фаза 
3-4 същински лист

1 почвено
или 

1 вегетационно
-

Моркови

Едногодишни 
широколист-
ни и житни 

плевели 

60 
мл/дка

40-50 
л/дка

Във фаза разтворен втори 
същински лист 

1
вегетационно -

35 
мл/дка

10-15 
л/дка

От фаза разтворен четвърти 
същински лист до фаза 

разтворен шести същински 
лист (еднократно)

или 
във фаза разтворен първи 

същински лист
или

във фаза разтворен втори 
същински лист

+
от фаза разтворен четвърти 

същински лист до фаза 
разтворен шести същински 
лист  (разделяне на дозата)

1
вегетационно 

или 
 е възможно 
разделяне на 
дозата на две 

приложения без 
да се надвишава 

максималната 
доза/сезон

7 дни 
В случай на 

разделяне на 
дозата

Соя

Едногодишни 
широколист-
ни и житни 

плевели 

35 
мл/дка

40-50 
л/дка

Преди поникване, веднага 
след сеитба 1 почвено -

Аспержи   

Едногодишни 
широколистни 

плевели и 
житни

90 
мл/дка

20-60 
л/дка

Преди поникване
 или след прибиране на 

реколтата

1 третиране 
с максималната 

доза 
или

разделяне на 
дозата – преди 

поникване и 
след прибиране 
на реколтата без 
да се надвишава 

максималната 
доза/сезон

-

Моркови за 
семепроиз-

водство

Едногодишни 
широколистни 

плевели и 
житни

76 
мл/дка

10-15 
л/дка Почвено преди поникване 1 -

Люцерна за 
семепроиз-

водство

Едногодишни 
широколистни 

плевели и 
житни

90 
мл/дка

10-15 
л/дка Почвено преди поникване 1 -

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД СРЕЩУ ШИРОКОЛИСТНИ 
И НЯКОИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ

24 25*  За пълна информация относно употребата на продукта 
четете етикета
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ЧУВСТВИТЕЛНИ 85% ДО 94%

Абутилон (Abutilon theophrasti)
Бяла лобода (Chenopodium album)
Врабчови чревца (Stellaria media)
Горчивче (Picris echioides)
Гръцка коприва (Urtica urens)
Двуредка (Diplotaxis erucoides)
Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
Едногодишна метлица (Poa annua)
Казашки бодил (Xanthium spinosum)
Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
Лайка (Matricaria chamomilla)
Лечебен росопас (Fumaria officinalis)
Мак (Papaver rhoeas)
Обикновена лепка (Galium aparine)
Обикновена луличка (Linaria vulgaris)
Обикновен спореж (Senecio vulgaris)
Обикновен щир (Amaranthus retroflexus)
Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
Пача трева (Polygonum aviculare)
Персийско великденче (Veronica persica)
Полско великденче (Veronica arvensis)
Полски кострец/млечок (Sonchus arvensis)
Полско огнивче (Anagallis arvensis)
Полско подрумче (Anthemis arvensis)
Полски пролез (Mercurialis annua)
Полски синап (Sinapis arvensis)
Полска теменуга (Viola arvensis)
Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)
Пълзящ щир(Amaranthus blitoides), (Amaranthus spp)
Райграс (Lolium spp.)
Рапица (Brassica napus)
Фасулче (Polygonum convolvulus)
Хибискус летен (Hibiscus trionum)
Червена мъртва коприва (Lamium purpureum)

СРЕДНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ОТ 70% ДО 84%

Кокоше просо (Echinochloa crus-galli), 
Тученица (Portulaca oleracea)

Доза:Доза:

  Картофи за консервиране, нишесте и посев 
– 90 мл/дка;

   Пресни картофи – 70 мл/дка;

  Пресни картофи, ранни – 60 мл/дка.

Вегетационно приложение: Вегетационно приложение: към такова при-
ложение се прибягва само в краен случай, за-
щото Зенкор® 600 СК може да провокира раз-
лични симптоми на фитотоксичност според:

   Сортова чувствителност;

  Състоянието на културата;

  Метеорологични услови 
(силен дъжд след употреба);

  Смесване с други продукти.

Никога не третирайте картофи по-големи от 5 
см и не превишавайте дозата от 60 мл/дка.

Зенкор® 600 СК се препоръчва да бъде из-
ползван преди или след поникване при след-
ните сортове картофи: Monalisa, Agria, Spunta, 
Asterix, Baraka, Marfona, Ksw1, Ramos, Crisper, 
Kardan, Inovator, Charlote, Europa, Fabula, Karta, 
Exquisa, Vendel.

Не прилагайте върху сортовете Belle de 
Fontenay, Fambo, Frieslander, Hermes, Innovator, 
Lady Christl, Lyra, Morene Concorde, Pasha, 
Vitesse.

Не прилагайте вегетационно върху сортове-
те Agata, Annabelle, Franceline, Pompadour, 
Resy, Jaerla, Kennebeck, Hermes, Condor, Red 
Pandiac, Sirco, Goudmandine.

Не превишавайте дозата:

-  от 60 мл/дка почвено при сортовете Adriana, 
Aurea, Celtiane, Cherie, Desiree, Draga, Eva, 
Jetta, Lady Felicia, Lady Roseta, Kaptah 
Vandel, Logita, Multa, Osirene, Pansta, Petra, 
Prima, Resy, Rubis, Scorpio, Sensor, Spepody, 
Spartaan, Starlette, Stefano, Sybilla, Turbo, 
Vebeca, Vivaks.

-  от 25 мл/дка вегетационно при сортовете 
Celtiane, Cherie, Daisy, Lady Claire, Nicola, 
Universa, Russet bank.

Зенкор® 600 СК се прилага предимно почве-
но преди поникване на културата и плевелите. 
Третиране трябва да се прави само при много 
добро състояние на културата.

Почвено приложение: трябва да се прави в рам-
ките на 48 часа от окончателното загърляне и 
набраздяване.

Вегетационната употреба се препоръчва само в 
краен случай, за справяне с вече поникналите 
плевели.

Селективност при картофи

Условия на употреба 
при картофи

Приложението на продукта при ДОМАТИТЕ 
(преди поникване - след поникване) се препо-
ръчва при сортовете: 9036, 9061, 3402, 20009, 
Boludo, Talent, Durinta, Tomate De Ensalada, 
Peralta, Ps 1296, Ercole, Rio Grande и Titanio.

Преди смесване на Зенкор® 600 СК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съв-
местимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

След приложение на Зенкор® 600 СК при кар-
тофи няма никакъв риск за следващите в сеит-
бооборота култури. След приложение на Зен-
кор® 600 СК при ранни картофи, като втора 
култура може да се засяват житни, моркови и 
грах, при условие че се извърши дълбока об-
работка на почвата.

След употребата на Зенкор® 600 СК, като 
следващи култури в сеитбооборота, след из-
вършване на оран, могат да се засяват мека и 
твърда пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале, 
царевица, пролетен грах, пролетен лен и слън-
чоглед.

Като междинни култури за зелено торене, мо-
гат да се засяват синап и италиански райграс.

Засаждането на всяка друга култура, която не 
е включена в листата на възможните култури, 
остава изцяло под отговорността на земедел-
ския стопанин.

Заместващи култури: 
В случай на преждевременно унищожаване на 
третирана с метрибузин култура не засявайте 
други култури освен картофи, аспержи или 
разсадни домати, като заместващи култури и 
спазвайки срок от един месец след разорава-
не.

Забранени култури: слънчоглед, соя, цареви-
ца, сорго, боб, синап и райграс.

Засяването на всяка друга култура, която не 
е включена в листата на възможните култури, 
остава изцяло под отговорността на земедел-
ския стопанин.

Третирането със Зенкор® 600 СК при тази 
култура трябва да се прави само спомагател-
но към други методи за справяне с плевелите. 
Зенкор® 600 СК трябва да се използва само 
при тежко заплевеляване с росопас, лайка, 
спореж, великденче, които могат да компроме-
тират реколтата. При някои условия – особено 
при леки почви или дъжд в рамките на 24 часа 
след третиране е възможна проява на фито-
токсичност, изразяваща се в: пожълтяване на 
листата, пригори, обезцветяване и др.

Зенкор® 600 СК да се прилага:

   В доза 35 мл/дка между 4-6 лист;

   Разделно с 2 третирания: първо във фаза 
1-2 лист в доза 8-12 мл/дка, второ третира-
не след 15 дни в доза 12-20 мл дка. Общата 
доза да не надвишава 35 мл/дка и последно-
то приложение да се прави до фаза 6 лист.

Селективност при домати

Смесимост

Действие върху следващи в 
сеитбооборота култури

Селективност при моркови

ПРОГРАМА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ КАРТОФИ



РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА

КУЛТУРА ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН РАЗ-

ТВОР НА ДЕКАР 

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ ПРИ-

ЛОЖЕНИЯ ЗА 
ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Слънчоглед
Едногодишни 

житни и широко-
листни плевели

400 мл/дка 10-30 л/дка

Почвено приложе-
ние  - след сеитба 
преди поникване 

BBCH 00-08
1 -

Картофи
Едногодишни 

житни и широко-
листни плевели

400 мл/дка 10-30 л/дка

Почвено приложе-
ние  - след сеитба 
преди поникване 

BBCH 00-08

1 -

Ориенталски, 
едролистен 

тютюн  (Вирджи-
ния) 

Едногодишни 
житни и широко-
листни плевели

250 мл/дка 15-40 л/дка
Почвено приложе-
ние  - след сеитба 
преди поникване

1 -

Зелен фасул, 
пролетна бакла, 
пролетен нахут, 

лупина

Едногодишни 
житни и широко-
листни плевели

400 мл/дка 10-30 л/дка

Почвено приложе-
ние  - след сеитба 
преди поникване 

BBCH 00-08

1 -

Грах (обикновен 
и фуражен), 
зимна бакла, 
зимен нахут, 

глушина

Едногодишни 
житни и широко-
листни плевели

300 мл/дка 10-30 л/дка

Почвено приложе-
ние  - след сеитба 
преди поникване 

BBCH 00-08
(ноември-март)

1 -

Грах (обикновен 
и фуражен), 
зимен нахут

Едногодишни 
житни и широко-
листни плевели

50 мл/дка
(при отсъствие 

на почвено 
приложение)

10-30 л/дка

Вегетационно 
приложение от 
фаза втори до 

фаза осми лист                      
BBCH 12-18

1 -

Грах,  
нахут, 
бакла

(за семепроиз-
водство)

Едногодишни 
житни и широко-
листни плевели

400 мл/дка

10-30 л/дка

Почвено приложе-
ние  - след сеитба 
преди поникване 

BBCH 00-08 (ноем-
ври-март) 1 -

Ранно-вегета-
ционно 80-120* мл/дка 2-3-ти трилистник

29*  За пълна информация относно употребата на продукта 
четете етикета
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АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
Аклонифен 600 гр/л  

ФОРМУЛАЦИЯ:
Суспензионен концентрат (СК)

КАРАНТИНЕН СРОК:
  Mоркови (за семепроизводство) и 
пащърнак (вкл. и за семепроизводство) 
– 70 дни;
  Лук (директна сеитба), лук (шалот), 
целина за глави, целина за семепроиз-
водство, копър (за семепроизводство), 
земна ябълка (Йеросалимски артишок), 
ароматни и лечебни билки, подправки 
и ароматни растения за семепроизвод-
ство – 90 дни;
  За останалите култури – не се изисква. 

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
II-ра професионална

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:
Челиндж 600 СК

Освен регистрираните дози и индикации, Че-
линдж в Турция се използва ранно-вегета-
ционно в културите нахут и слънчоглед, като 
дoзите и фазите на растенията са: 

  слънчоглед - 120-150 мл / 2-3-та двойка

  нахут - 80-120 мл/ 2-3-ти трилистник

Указание за практическо 
приложение на продукта:

ЧЕЛИНДЖ 600 СК е селективен хербицид 
със системно действие, предназначен за бор-
ба срещу едногодишни житни и широколистни 
плевели. 

    Активното вещество аклонифен е от гру-
пата на дифенилетерите и действа като 
инхибира биосинтеза на каротеноидите в 
плевелните растения.  

    Може да се прилага почвено - след сеитба 
преди поникване на културата и плевели-
те и ранно вегетационно. 

   Визуалните признаци на хербицидното 
действие са силно избеляване и обезцве-
тяване на листата, последвано от некроза 
и пълно загиване на плевелното растение 
за период до 3 седмици. 

   Успешно се справя с контрола на широко-
листните плевели при нахут, грах, леща

При развитието на продукта не са изведени 
конкретни опити за смесимост. Преди смесва-
нето на  ЧЕЛИНДЖ 600 СК с други продукти 
се препоръчва предварителен тест за съвмес-
тимост на формулациите и проява на фито-
токсичност върху културата.

Тип и начин на действие на 
продукта

Смесимост

ПРОГРАМА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ КАРТОФИ



КУЛТУРА ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН РАЗ-

ТВОР НА ДЕКАР 

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ ПРИ-

ЛОЖЕНИЯ ЗА 
ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Зелен грах
 (за консерви-

ране) 

Едногодишни 
житни и широко-
листни плевели

250 мл/дка 10-30 л/дка

Почвено приложе-
ние  - след сеитба 
преди поникване 

BBCH 00-08 
(февруари-май)

Леща
Едногодишни 

житни и широко-
листни плевели

400 мл/дка или 
300 мл/дка + 

100 мл/дка (при 
двукратно при-
ложение - едно 

почвено и 
едно вегета-

ционно)

15-40 л/дка

Еднократно почвено 
приложение  - след 

сеитба преди 
поникване BBCH 

00-08               или 
двукратно приложе-
ние - І-во третиране 
до фаза поникване 
ВВСН 00-08 и  ІІ-ро 
третиране  от фаза 

трети  до фаза 
седми трилистник

BBCH 13-17

2 минимум 
3 седмици

  Житни -  Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), 
Кокоше просо (Echinochloa crus-galli), Едногодишна метлица (Poa annua). 

  Широколистни - Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), Бяла лобода (Chenopodium album), 
Лепка (Galium aparine), Дребнолистна галинзога (Galinsoga parviflora), Лечебен росопас (Fumaria 
officinalis), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum), Лайка (Matricaria chamomilla), Полски 
синап (Sinapis arvensis), Полски пролез (Mercurialis annua), Пача трева (Polygonum aviculare), 
Обикновен спореж (Senecio vulgaris), Врабчови чревца (Stellaria media), Полско великденче 
(Veronica arvensis), Персийско великденче (Veronica persica), Полска теменуга (Viola arvensis).

Спектър на действие

ШИРОКОСПЕКТЪРЕН 
КОНТАКТЕН 

ИНСЕКТИЦИД

www.cropscience.bayer.bg

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.

30 31*  За пълна информация относно употребата на продукта 
четете етикета



КУЛТУРА ЗА БОРБА СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 
РАЗТВОР 
НА ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМА-
ЛЕН БРОЙ 

ПРИЛО-
ЖЕНИЯ ЗА 
ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Бадеми, 
лешници, 

орехи, 
кестени

Листна въшка 
(Hyalopterus spp.), 
Ябълков плодов 

червей 
(Laspeyresia 
pomonella), 

Кестенов молец 
(Laspeyresia splendana)

10,5 – 12,5  
мл/дка             100-140 л/дка При поява на 

неприятеля 2 14 дни

Бадемов семеяд 
(Eurytoma plotnikovi) 12,5 мл/дка 100 л/дка В началото на 

цъфтежа 2 14 дни

Ябълки,
круши,
дюли,

мушмули

Ябълков плодов 
червей 

(Laspeyresia 
pomonella), 

Ябълкова листна 
бълха 

(Psylla mali), 
Зелена ябълкова 

листна въшка 
(Aphis pomi),

Живовлекова листна 
въшка

(Dysaphis plantaginea

7,5 – 12,5 
мл/дка

100-140 л/дка

При поява на 
неприятеля 2 14 дни

Плодова корогризач-
ка (Adoxophyes orana), 

Розена листозави-
вачка

(Archips rosanus)

8,75 – 12,25 
мл/дка

При поява на 
неприятеля 2 14 дни

Обикновена крушова 
листна бълха 

(Psylla pyri)

12,25  
мл/дка 100 л/дка При поява на 

неприятеля 2 14 дни

Праскови, 
нектарини, 

кайсии, сли-
ви, череши, 

вишни

Плодова корогризач-
ка (Adoxophyes orana), 

Розена листозави-
вачка

(Archips rosanus),
Прасковен молец
(Anarsia lineatella)

8,75 – 12,25 
мл/дка

100-140 л/дка

При поява на 
неприятеля 1 -

Черешова муха 
(Rhagoletis cerasi)

10 – 17,5 
мл/дка

При поява на 
неприятеля 1 -

Средиземноморска 
плодова муха

 (Ceratitis capitata)

12,5 – 17,5 
мл/дка

При поява на 
неприятеля 1 -

Зелена прасковена 
листна въшка 

(Myzus persicae), Че-
решова листна въшка 

(Myzus cerasi), 
Прашеста сливова 

листна въшка 
(Hyalopterus pruni), 

Сливов плодов 
червей 

(Laspeyresia funebrana)

7,5 – 17,5 
мл/дка

При поява на 
неприятеля 1 -

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
Делтаметрин 100 г/л  

ФОРМУЛАЦИЯ:
Емулсионен концентрат - ЕК

КАРАНТИНЕН СРОК:
•  Маслодайна рапица – 45 дни;
•  Пшеница, ечемик, ръж, овес, тритика-

ле, бадеми, лешници, орехи, кестени, 
захарно цвекло, кръмно цвекло и 
салатно цвекло, царевица, памук - 30 
дни;

•  Люцерна – 14 дни;
•  Ябълки, круши, дюли, мушмули, 

праскови, нектарини, кайсии, сливи, 
череши, вишни, лозя, кромид, праз, 
чесън, зеле, (с изключение на китайско 
зеле), карфиол, броколи, фасул, леща, 
нахут, грах, картофи, тютюн - 7 дни; 

•  Сладка царевица, ягоди, домати, 
пипер, патладжан, краставици, корни-
шони, тиквички, пъпеши, дини, марули, 
магданоз, целина, рукола, цикория, 
артишок - 3 дни.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
II-ра професионална

ДЕЦИС 100 ЕК е пиретроиден инсектицид, с 
контактно и стомашно действие. Притежава 
много бърз инициален (нокдаун) ефект срещу 
голям брой смучещи и гризещи неприятели по 
оранжерийни, зърнени (зърнено-житни, зърне-
но-бобови), технически, фуражни, зеленчуко-
ви, картофи, овощни видове (семкови, костил-
кови, черупкови) и лозя.

ДЕЦИС 100 ЕК е контактен инсектицид и хо-
могенното покритие на третираните части е от 
решаващо значение за действието на продукта.

ДЕЦИС 100 ЕК е инсектицид от групата на 
пиретроидите и се разгражда бързо от ултра-
виолетова светлина и високи температури. 
Ето защо се препоръчва третирането да се из-
вършва при температури до 25°С. При темпе-
ратури над 25°С се препоръчва да се третира 
сутрин или вечер с цел да се избегне прякото 
слънчево греене.

Неприятелите трябва да са активни, ето защо 
оптималната температура за третиране е меж-
ду 20 и 25°С.

Изсипете продукта в резервоара на пръскачка-
та, напълнен до две трети от вместимостта му, 
като включите уреда за разбъркване. Допъл-
нете резервоара с необходимия обем вода и 
продължете с разбъркването до приключване 
на пръскането.

Механизъм на действие

Условия за употреба

Приготвяне на
работния разтвор

ПРОГРАМА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ КАРТОФИ32 33*  За пълна информация относно употребата на продукта 
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КУЛТУРА ЗА БОРБА СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 
РАЗТВОР 
НА ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМА-
ЛЕН БРОЙ 

ПРИЛО-
ЖЕНИЯ ЗА 
ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Лозя

Гроздов молец
 (Lobesia botrana)

12,5 мл/дка
(първо 

поколение)  
12,5 – 17,5 

мл/дка (вто-
ро и трето 
поколение)

100 л/дка

При поява на 
неприятеля 3 14 дни

Еднопоясен гроздов 
молец 

(Clysia ambiguella)
12,5 – 17,5 

мл/дка
При поява на 
неприятеля 3 14 дни

Лозова цикадка 
(Empoasca spp.) 12,5 мл/дка При поява на 

неприятеля 3 14 дни

Ягоди 
(на открито 
и оранже-

рий-ни)

Листни въшки
(Aphis spp.) 6,25 – 12,5 

мл/дка 50-100 л/дка При поява на 
неприятеля 3 14 дни

Кромид, 
праз, чесън

Тютюнев трипс 
(Thrips tabaci), Под-
гризваща нощенка 

(Agrotis spp.)

7,5 -12,5 
мл/дка 40-50 л/дка При поява на 

неприятеля 3 14 дни

Домат, 
пипер, 

патладжан

Памукова нощенка 
(Helicoverpa armigera),

 Нощенки 
(Spodoptera spp.), 

Колорадски бръмбар
(Leptinotarsa decem-

lineata), 
Зелена прасковена 

листна въшка
 (Myzus persicae), 
Памукова листна 

въшка (Aphis gossypii), 
Голяма сливова 
листна въшка 

(Anuraphis cardui), (Hy-
peromyzus lactucae)

7,5 -12,5 
мл/дка

60-100 л/дка

При поява на 
неприятеля 3 7 дни

 Южна зелена 
смрадливка 
(миризливка) 
-щитоносец 

(Nezara viridula)

4,5 -7,5 
мл/дка

При поява на 
неприятеля 3 7 дни

Подгризваща 
нощенка 

(Agrotis spp.)

7,5 -12,5 
мл/дка

При поява на 
неприятеля 3 7 дни

Пипер 
(оранжериен)

 Памукова нощенка 
(Helicoverpa armigera), 

Малка полска 
нощенка 

(Spodoptera spp.), 
Колорадски бръмбар 
(Leptinotarsa decem-

lineata),  
Зелена прасковена 

листна въшка
 (Myzus persicae), 
Памукова листна 

въшка (Aphis gossypii), 
Голяма сливова 
листна въшка 

(Anuraphis cardui), 
(Hyperomyzus lactucae)

7,5 -17,5 
мл/дка 60-140 л/дка При поява на 

неприятеля 4 7 дни

КУЛТУРА ЗА БОРБА СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 
РАЗТВОР 
НА ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМА-
ЛЕН БРОЙ 

ПРИЛО-
ЖЕНИЯ ЗА 
ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Южна зелена 
смрадливка 
(миризливка) 
-щитоносец

 (Nezara viridula)

4,5 – 10,5 
мл/дка 60-140 л/дка При поява на 

неприятеля 4 7 дни

Оранжерийна 
белокрилка
(Trialeurodes 
vaporariorum)

10,5 – 17,5 
мл/дка 60-100 л/дка При поява на 

неприятеля 4 7 дни

Домати, 
патладжан 

(оранжерий-
ни)

Памукова нощенка 
(Helicoverpa armigera), 

Нощенки  
(Spodoptera spp.), 

Колорадски бръмбар 
(Leptinotarsa decem-

lineata),  
Зелена прасковена 

листна въшка
 (Myzus persicae), 
Памукова листна 

въшка (Aphis gossypii), 
Голяма сливова 

листна въшка (Anura-
phis cardui), (Hypero-

myzus lactucae)

7,5 -12,5 
мл/дка 60-100 л/дка При поява на 

неприятеля 4 7 дни

Южна зелена 
смрадливка 
(миризливка) 
-щитоносец 

 (Nezara viridula)

4,5 – 10,5 
мл/дка 60-140 л/дка При поява на 

неприятеля 4 7 дни

Краставици, 
корнишони, 
тиквички, 

пъпеши, дини
(на открито       

и в 
оранжерии)

Памукова нощенка 
(Helicoverpa armigera), 

Нощенки 
(Spodoptera spp.), 

Листни въшки
 (Aphis spp., Hypero-

myzus lactucae)

7,5 - 12,5 
мл/дка

(на открито)

7,5 - 17,5 
мл/дка

(в 
оранжерия)

60-100 л/дка

60-140 л/дка

При поява на 
неприятеля 3 7 дни

Краставици, 
корнишони, 
тиквички, 

пъпеши, дини
(на открито и 
в оранжерии)

Подгризваща 
нощенка 

(Agrotis spp.)
7,5 - 12,5 
мл/дка 60-100 л/дка При поява на 

неприятеля 3 7 дни

Зеле 
(с изключение 
на китайско 

зеле),
карфиол, 
броколи

Зелева пеперуда 
(Pieris spp.),

 Зелева нощенка 
(Mamestra brassicae), 
Гамозначна нощенка

 (Plusia gamma), 
Памукова нощенка 

(Helicoverpa armigera), 
Египетска памукова 

нощенка
 (Spodoptera littoralis),
 Зелена прасковена 

листна въшка 
(Myzus persicae), 

Зелева листна въшка 
(Brevicorne brassicae), 

Подгризваща нощенка
 (Agrotis spp.)

7,5 - 12,5 
мл/дка 50 л/дка При поява на 

неприятеля 2 14 дни

ПРОГРАМА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ КАРТОФИ34 35*  За пълна информация относно употребата на продукта 
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КУЛТУРА ЗА БОРБА СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 
РАЗТВОР 
НА ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМА-
ЛЕН БРОЙ 

ПРИЛО-
ЖЕНИЯ ЗА 
ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Диамантен молец
(Plutella xylostella) 12,5 мл/дка При поява на 

неприятеля 2 14 дни

Марули

Памукова нощенка 
(Helicoverpa armigera),

 Малка полска 
нощенка 

(Spodoptera exiqua), 
Сребристоточкова 

нощенка 
(Chrysodeixis chalcites),

 Листни въшки по 
салатата

 (Nasonovia ribis-nigri, 
Hyperomyzus lactucae, 

Aphis spp.)

6,25 - 12,5 
мл/дка 50-100 л/дка При поява на 

неприятеля 3 7 дни

Подгризваща 
нощенка

 (Agrotis spp.)

7,5 - 12,5 
мл/дка 50-100 л/дка При поява на 

неприятеля 3 7 дни

Магданоз, 
целина, 
рукола, 
цикория

Листни въшки 
(Aphis spp.),

 Малка полска 
нощенка

 (Spodoptera exiqua), 
Зелева нощенка 
(Mamestra spp.), 

Сребристоточкова 
нощенка

(Chrysodeixis chalcites)

8,75 мл/дка

70 л/дка

При поява на 
неприятеля 2 14 дни

Подгризваща 
нощенка 

(Agrotis spp.)
7,5 - 12,5 
мл/дка

При поява на 
неприятеля 2 14 дни

Фасул, 
леща, 
нахут

Памукова нощенка 
(Helicoverpa armigera),
Зелена прасковена 

листна въшка
(Myzus persicae,

Aphis spp.),
Подгризваща 

нощенка 
(Agrotis spp.)

7,5 - 12,5 
мл/дка 50-100 л/дка При поява на 

неприятеля 2 14 дни

Грах

Зелена грахова 
листна въшка

 (Acyrthosiphon pisum),
 Грудков хоботник 

(Sitona spp.) 

6,25 мл/дка

100 л/дка

При поява на 
неприятеля 2 14 дни

Черна бобова листна 
въшка 

(Aphis fabae),
 Тъмна грахова 
листозавивачка 

(Laspeyresia nigricana),
 Трипс

(Thrips angusti-
ceps), Подгризваща 

нощенка 
(Agrotis spp.)

7,5 - 12,5 
мл/дка

При поява на 
неприятеля 2 14 дни

КУЛТУРА ЗА БОРБА СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 
РАЗТВОР 
НА ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМА-
ЛЕН БРОЙ 

ПРИЛО-
ЖЕНИЯ ЗА 
ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Артишок Щитовка 
(Cassida spp.) 12,5 мл/дка

100 л/дка

При поява на 
неприятеля 3 7 дни

Тютюнев червей 
(Spodoptera litura), 

Листни въшки (Anu-
raphis cardui, Myzus 

persicae)

7,5 - 12,5 
мл/дка

При поява на 
неприятеля 3 7 дни

Картофи
Колорадски бръмбар 
(Leptinotarsa decem-

lineata)
12,5 мл/дка

60 л/дка

При поява на 
неприятеля 3 14 дни

Египетска нощенка по 
памука

7,5 - 12,5 
мл/дка

При поява на 
неприятеля 3 14 дни

(Spodoptera littoralis)

Памук

Розов червей по 
памука (Pectinophora 

gossypiella), 
Памукова нощенка 

(Helicoverpa armigera)

12,5 – 17,5 
мл/дка

30-50 л/дка

При поява на 
неприятеля 2 14 дни

Тютюнева белокрилка
(Bemisia tabaci), 

Южна цикадка (Em-
poasca spp.)

12,5 мл/дка При поява на 
неприятеля 2 14 дни

Нощенки 
(Spodoptera spp.), 
Памукова листна 

въшка
 (Aphis gossyp-

ii), Подгризваща 
нощенка 

(Agrotis spp.)

7,5 - 12,5 
мл/дка

При поява на 
неприятеля 2 14 дни

Тютюн

Тютюнев трипс
 (Thrips tabaci), 
Подгризваща 

нощенка
 (Agrotis spp.)

7,5 - 12,5 
мл/дка 50-100 л/дка При поява на 

неприятеля 3 7 дни

Захарно 
цвекло, 
кръмно 
цвекло, 
салатно 
цвекло

Черна бобова листна 
въшка

(Aphis fabae), 
Зелена прасковена 

листна въшка 
(Myzus persicae), 
Цвеклова муха 
(Pegomya spp.), 

Западна цвеклова 
бълха (Chaetocnema 
tibialis), Подгризваща 

нощенка
 (Agrotis spp.),

 Полска нощенка 
(Spodoptera spp.)

7,5 - 12,5 
мл/дка

50 л/дка

При поява на 
неприятеля 1 -

Цвеклова щитовка 
(Cassida nebulosa) 12,5 мл/дка При поява на 

неприятеля 1 -
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КУЛТУРА ЗА БОРБА СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 
РАЗТВОР 
НА ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМА-
ЛЕН БРОЙ 

ПРИЛО-
ЖЕНИЯ ЗА 
ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Царевица

Царевичен стъблен 
пробивач

 (Ostrinia nubilalis, 
Sesamia nonagri-

oides), Подгризваща 
нощенка 

(Agrotis spp.), 
Полска нощенка 
(Spodoptera spp.),

 Памукова нощенка 
(Helicoverpa armigera),

 Брястова листна 
въшка (Rhopalosiphum 

padi), 
Овесена листна 

въшка 
(Sitobion avenae)

7,5 - 12,5 
мл/дка

60 л/дка

При поява на 
неприятеля 3 14 – 21 дни

Западен царевичен 
коренов червей

(Diabrotica virgifera)
12,5 мл/дка При поява на 

неприятеля 3 7 – 14 дни

Сладка 
царевица

Светлокрака зелева 
бълха* 

(Phyllotreta nemorum)
5 мл/дка 60 л/дка При поява на 

неприятеля 3 14 дни

Гамозначна нощенка* 
(Autographa gamma) 7,5 мл/дка 60 л/дка При поява на 

неприятеля 3 14 дни

Средиземноморски 
царевичен 

стъблопробивач* 
(Sesamia nonagriodes), 

Цикади* 
(сем. Cicadellidae), 

Огневки*  
(сем. Pyralidae) 

12,5 мл/дка 60 л/дка При поява на 
неприятеля 3 14 дни

Пшеница, 
ечемик, 

ръж,
 овес

Брястова листна 
въшка  (Rhopalosi-

phum padi), 
Овесена листна 

въшка
 (Sitobion avenae), 

Подгризваща 
нощенка 

(Agrotis spp.)

7,5 - 12,5 
мл/дка 40-60 л/дка При поява на 

неприятеля 1 -

Пшеница, 
ечемик, 

ръж,
 овес и 

тритикале

Листоминиращи мухи* 
(сем. Agromyzidae), 

Галици* 
(сем. Cecidomylidae), 

Цикади* 
(сем. Cicadellidae)

6,3 мл/дка

  10-20 л/дка

При поява на 
неприятеля 2 14-21 дни

Голяма жълто-зелена 
въшка*

(Metopolophium dirho-
dum), 

Житна 
листозавивачка* 

(Cnephasia pascuana), 
Обикновен житен 

бегач  (Zabrus tenebri-
oides) 

7,5 мл/дка

КУЛТУРА ЗА БОРБА СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 
РАЗТВОР 
НА ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМА-
ЛЕН БРОЙ 

ПРИЛО-
ЖЕНИЯ ЗА 
ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 

ТРЕТИРА-
НИЯТА

Маслодайна 
рапица

Черен рапичен 
стъблен хоботник* 
(Ceutorhynchus pici-
tarsis), Светлокрака 

зелена бълха* 
(Phyllotreta nemorum), 

Рапичен стъблен 
скритохоботник 

(Ceutorhynchus napi), 
Рапична стъблена 
бълха (Psylliodes 
chrysocephalus), 

Рапична листна оса 
(Athalia rosae), 

Рапичен цветояд 
(Meligethes aeneus)

5 мл/дка 10-15 л/дка При поява на 
неприятеля 4 14-21 дни

Зелев молец (Plutella 
xylostella)*, 

Листни въшки 
(сем. Aphididae)

6,3 мл/дка 10-15 л/дка При поява на 
неприятеля 4 14-21 дни

Люцерна

Граховa листнa въшкa 
(Acyrthosiphon pisum), 
Детелинов хоботник 

(Apion pisi), 
Малък люцернов 
листов хоботник 
(Hypera postica)

6,25 мл/дка 40 л/дка При поява на 
неприятеля 2 14 дни

Декоративни 
растения 

(на открито 
и в 

оранжерии)

Листни въшки
 (Myzus spp.), 

Тютюнев трипс
 (Thrips tabaci)

6,25 - 12,5 
мл/дка 50-100 л/дка При поява на 

неприятеля 3 7 дни

Оранжерийна 
белокрилка 

(Trialeurodes vaporar-
iorum)

12,3 мл/дка 50-100 л/дка При поява на 
неприятеля 3 7 дни

Листозавивачки 
(Archips spp., Adoxo-
phyes spp., Pandemis 

spp.)

4,375 – 8,75 
мл/дка 70 л/дка При поява на 

неприятеля 3 7 дни

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на  
ДЕЦИС 100 ЕК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на форму-
лациите и проява на фитотоксичност върху културата.

Смесимост
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Велум® Прайм има локално и системно 
действие. Препоръчва се превантивната упо-
треба на продукта. Активното вещество флуо- 
пирам е от нов клас химични съединения 
пиридил-етил-бензамиди от групата на SDHI 
– инхибиторите. То прониква в растението 
през кореновата система и се придвижва сис-
темно по ксилема (акропетално), не се движи 
низходящо. Нематоцидният ефект е най-силно 
изразен срещу инфекциозния стадий J2 (юве-
нилна втора възраст) на нематодите.

Освен нематоциден ефект, Велум® Прайм 
показва и висока ефикасност срещу причини-
телите на брашнеста мана при култури от се-
мейство тиквови и картофови.  

Използвайте продукта Велум® Прайм са-
мостоятелно (да не се смесва с други проду-
кти) с поливната вода (капково или друг вид 
напояване) с посоченото в т. 13 количество на 
работния разтвор. Общата поливна норма в 
зависимост от условията и фазата на развитие 
на растенията, се разделя на три части - 50% 
от обема на водата предвидена за поливане 
се подава самостоятелно, след което 40% с 
добавено към нея необходимо количество Ве-
лум® Прайм и накрая останалите 10% чиста 
вода. Първо се пуска чистата вода за намо-
кряне на кореновия слой, следва смесеното с 
Велум® Прайм количество вода и накрая се 
пуска отново чиста вода за промивка на сис-
темата и разпределяне на продукта в зоната 
на корена.

Галообразуващите нематоди развиват някол-
ко поколения на сезон. Велум® Прайм е ак-
тивен предимно срещу инфекциозния стадий 
J2 (ювенилна втора възраст) на нематодите. 
Ето защо е препоръчително да се правят две 
третирания на сезон, като интервала между 
тях се препоръчва да е между 15-30 дни. След 
едно или две приложения периода на защита 
варира между 30 и 60 дни след последното 
приложение. 

С цел предотвратяване развитието на резис-
тентност от страна на причинителите на браш-
неста мана се препоръчва да не се изчаква 
максималния срок на защита, а да се правят 

Механизъм на действие

Препоръки при употреба

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
Флуопирам 400 г/л 

ФОРМУЛАЦИЯ:
Суспензионен концентрат – СК

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
непрофесионална

40

Продуктът Велум® Прайм трябва да се при-
лага самостоятелно !!

Смесимост

навременни обследвания на растенията. Най-
добре е да се извежда превантивна борба с 
фунгициди срещу Брашнеста мана от друг хи-
мичен клас, различен от този на SDHI. 

Да не се прилагат продукти съдържащи флуо- 
пирам повече от 2 пъти годишно на един и 
същи участък. Велум® Прайм се прилага като 
нематоцид, да не се използва за контрол само 
на гъбни патогени.

Да не се прилага Велум® Прайм в разсадо-
производството.

КУЛТУРА ЗА БОРБА СРЕЩУ ДОЗА

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТЕН 
РАЗТВОР 
НА ДЕКАР

МОМЕНТ НА 
ПРИЛАГАНЕ

МАКСИМА-
ЛЕН БРОЙ 

ПРИЛО-
ЖЕНИЯ ЗА 
ВЕГЕТАЦИЯ

ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ 
ТРЕТИ-

РАНИЯТА

Домати,
патладжани, 

пипер,
краставици, 
корнишони, 
тиквички,
пъпеши,

дини,
тикви

(в оранже-
рии)

Галови нематоди
(Meloidogyne hapla, 

Meloidogyne javanica, 
Meloidogyne incognita)

Продуктът има и 
фунгицидно действие 

срещу Брашнеста 
мана

(Leveillula taurica, 
Sphaerotheca fuliginea, 

Erysiphe 
cichoracearum)

37,5 
- 62,5 

мл/дка 
(по-ниска-
та доза се 
прилага 

при слабо 
до средно 

нападе-
ние от 

нематоди)

200-600
л/дка

Първо приложе-
ние (почвено): 

1 до 3 дни 
преди или след 

разсаждане
Второ прило-

жение:
15-30 дни след 

разсаждане

2 15-30 дни

Домати,
патладжани, 

пипер,
краставици, 
корнишони, 
тиквички,
пъпеши,

дини,
тикви

62,5 
мл/дка

200-600
л/дка

Прилага се 
от 1 до 3 дни 

преди или след 
разсаждане с 
капково напо-

яване

1 -

Моркови

Галови нематоди
(Meloidogyne hapla, 

Meloidogyne incognita) 
и цистообразуващи 

нематоди (Heterodera 
spp.)

62,5 
мл/дка 

20-80
л/дка

Прилага се поч-
вено до 10 дни 
преди сеитба с 
инкорпориране 

до 5 см

1 -

Тютюн

Галови нематоди
(Meloidogyne spp.) 

и цистообразуващи 
нематоди (Heterodera 
tabacum/ Globodera 

tabacum)

62,5 
мл/дка

20-100
л/дка

Прилага се 
почвено до 

10 дни преди 
разсаждане с 

инкорпориране 
на 5-10 см 1 -

200-600 
л/дка

Прилага се 
до 3 дни след 
разсаждане с 
капково напо-

яване

Картофи

Галови нематоди
(Meloidogyne spp.) 

и цистообразуващи 
нематоди (Heterodera 

pallida/
Globodera pallida, 

Heterodera 
rostochiensis/ 

Globodera 
rostochiensis)

62,5 
мл/дка

20-60
л/дка

Прилага се 
почвено до 
3 дни преди 
засаждане с 

инкорпориране 
до 10 см

1 -

15-25
л/дка

Прилага се 
по време на 
засаждане – 
браздово с 

инкорпориране 
до 5 см
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 РЕВОЛЮЦИЯ 
в борбата с 

НЕМАТОДИТЕ

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.

www.cropscience.bayer.bg

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.

www.cropscience.bayer.bg

БИОЛОГИЧНИЯТ  
ФУНГИЦИД 

С НАЙ-ШИРОКО 
ПРИЛОЖЕНИЕБИО
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Ето я ... Инфинито:
  Защита на листа, стъбла и плодове/клубени
  Пълна системност и трансламинарност
  Нов и уникален механизъм на действие 
  Изключителен лечебен и антиспорулантен 
ефект

  Вграден механизъм за антирезистентност
  Ефикасност в най-критичните фази 

   и при всякакви условия
  Дълго и стабилно последействие

Искате ли подобна 
ЗАЩИТА срещу 
КАРТОФЕНА и 
КУБИНСКА МАНА?

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.

www.cropscience.bayer.bg


