
В ХАРМОНИЯ 
ЗА ПО-ВИСОК 
ДОБИВ



ОПИТ С БАРИТОН СУПЕР 
Долна Митрополия, област Плевен, есен 2018

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

БАРИТОН СУПЕР 97,5 ФС е широкоспектърен, контактен и сис-
темен фунгицид, съдържащ активни вещества с различен меха-
низъм на действие като унищожава спорите на болестите, пре-
насяни по семенната обвивка и вътре в тях. Активното вещество 
флудиоксонил има контактно и локално системно (транслами-
нално) действие. Активните вещества протиоконазол и тебуко-
назол предизвикват морфологични и функционални изменения 
в клетъчната мембрана на клетките на гъбата. Продуктът про-
явява антиспорулантен ефект и влияе върху мицелния растеж. 

АКТИВНО                  
ВЕЩЕСТВО:

Флудиоксонил 37,5 г/л; 
Протиоконазол 50 г/л; 
Тебуконазол 10 г/л 

ФОРМУЛАЦИЯ:
Концентрирана 
суспензия за третиране 
на семена – ФС

КАРАНТИНЕН СРОК: не се изисква

КАТЕГОРИЯ НА       
УПОТРЕБА: професионална

РАЗРЕШЕНА               
УПОТРЕБА:

БАРИТОН СУПЕР 97,5 
ФС

 �Благодарение на чистия старт растенията третирани с Баритон Супер 
се развиват по-бързо в сравнение с нетретираната контрола 

Баритон Супер

Контрола Контрола Баритон Супер



МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

ПРИ ПШЕНИЦА

ПРИ ЕЧЕМИК

-: няма ефикасност 
От + до +++: повишаване нивото на ефикасност 
(+) = средно ниво на ефикасност

БОЛЕСТИ
Твърда главня Праховита главня Фузарийно 

коренoво гниене 
Снежна плесен

Стандарт 1 +++ +++ ++(+) ++

Стандарт 2 +++ ++(+) +++ ++(+)

Стандарт 3 +++ - - -

Стандарт 4 +++ - - ++(+)

Стандарт 6 + ++(+) - -

Стандарт 7 - - +++ ++

БАРИТОН СУПЕР +++ +++ +++ ++(+)

БОЛЕСТИ
Праховита 

главня
Покрита 
главня

Фузарийно 
кореново 

гниене

Снежна 
плесен

Ленточна 
болест

Мрежести 
петна 

Стандарт 1 +++ +++ + ++(+) ++ +(+) +(+)

Стандарт 2 ++(+) +++ +++ ++(+) ++ ++(+)

Стандарт 4 ++ ++ - - - -

Стандарт 5 - + ++(+) ++ +(+) +(+)

Стандарт 6 ++(+) +++ - - - -

Стандарт 7 - - ++ ++ ++ -

БАРИТОН СУПЕР +++ +++ +++ ++(+) ++(+) ++(+)

БАРИТОН СУПЕР СЕ УТВЪРЖДАВА КАТО ПРОДУКТ С НАЙ – ВИСОКА 
ЕФИКАСНОСТ СРЕЩУ НАЙ – ОПАСНИТЕ СЕМЕННО ПРЕНОСИМИ 
ФИТОПАТОГЕНИ. 



Култура Доза мл/100 кг 
семена

Момент на 
приложение 

Количество работен 
разтвор - л/100 кг 

семена

Пшеница в т.ч 
и твърда

100 мл

Сухо семе 
BBCH 00

0,4-1

Ечемик (зимен) 100 мл 0,4-1

Тритикале 100 мл 0,4-1

Ръж 100 мл 0,4-1

 �Нова напълно завършена комбинация от активни вещества с различен 
механизъм на действие за третиране на семена

 �Подсигурява безопасно покълване и здрав старт на растенията 

 �Изключително широк спектър на регистрирани болести

 ��Комбинацията от Протиоконазол+Флудиоксонил осигуряват най-добра 
защита срещу снежна плесен (Microdochium nivale)

ПРЕДИМСТВА

СНЕЖНА ПЛЕСЕН БАЗИЧНО ГНИЕНЕ 
(ПАРАЗИТНО ПОЛЯГАНЕ)

ФУЗАРИОЗА
(токсини!)


