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ПРОСТО
БРИЛЯНТЕН!



Култура За борба срещу Доза на 
прилагане

Количество 
работен 
разтвор 

Пшеница

Твърда главня (Tilletia tritici, Tilletia foetida),
Праховита главня (Ustilago nuda f.sp. tritici),

Снежна плесен (Microdochium nivale), 
Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.)

20 мл/
100 кг семена

0,130 – 2,00 л/ 
100 кг семена

Ечемик

Праховита главня (Ustilago nuda f.sp. hordei), 
Ленточна болест по ечемика (Pyrenophora graminea),

Мрежеста петнистост (Pyrenophora teres),
Снежна плесен (Microdochium nivale), 

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.)

20 мл/
100 кг семена

0,130 – 2,00 л/ 
100 кг семена

Овес Праховита главня (Ustilago avenae) 20 мл/
100 кг семена

0,130 – 2,00 л/ 
100 кг семена

Ръж  Твърда главня (Tilletia tritici, Tilletia foetida) 20 мл/
100 кг семена

0,130 – 2,00 л/ 
100 кг семена

Тритикале Твърда главня (Tilletia tritici, Tilletia foetida) 20 мл/
100 кг семена

0,130 – 2,00 л/ 
100 кг семена

Ламадор 400 ФС съдържа:
150 г/л тебуконазол
250 г/л протиоконазол

Доза на приложение:
20 мл/100 кг семена

���изключително добър контрол  на стандартните болести (видове Главня) и на по-упоритите 
патогени пренасяни със семената (видове Кореново гниене) 
���пренасочване на енергията в растенията, така че те да са много по-адаптивни при неблаго-
приятни условия (суша, преовлажняване, ниски температури, дебела снежна покривка за дълъг 
период от време)

СЪЧЕТАНИЕТО НА ДВЕТЕ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ ЛАМАДОР ДОПРИНАСЯ ЗА: 



��Подобрен хабитус на пшеницата
 благодарение на по-здравите и компактни растения с по-голям диаметър на стъблото 
��По-добро коренообразуване

 благодарение на ефекта на активно вещество - протиоконазол 
��Повишена устойчивост към засушаване

 благодарение на по-мощната коренова система
  
��Повишена устойчивост към изтегляне и измръзване

  благодарение на липсата на мезокотил, който е най-чуствителната част                         
от растението

Ламадор
20 мл/100 кг семена

стандартен 
Продукт
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ЛАМАДОР ДОПРИНАСЯ ЗА
ПО-СИЛНИ И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

Третираните с Ламадор растения се характеризират 
с  по-висока кълняема енергия, по-голям обем на коре-
новата система, повече листна повърхност и липса на 
мезокотил, а това са важни предимства при неблаго-
приятни климатични условия и предпоставка  за  полу-
чаването на високи добиви.

“Фунгицидът Ламадор показва пълен контрол към основните болести, 
пренасяни със семената на житните. Освен това обеззаразяването с 
Ламадор допринася за развитието на по-силни и здрави растения. От 
третираните семена се развиват растения, които имат по-добър хаби-
тус. Растенията, произлезли от третирани с Ламадор семена, са зна-
чително по-зелени, имат по-къси, но по-широки листа в сравнение с 
растенията, покълнали от нетретираните семена. 
При третиране на семената с Ламадор растенията развиват по-мощна 
коренова система, която се характеризира с по-висок обем, в сравне-
ние с формираната коренова система при растенията от нетретирани 
семена.  По-голямата коренова площ дава възможност за по-добро 
хранене на растенията и повишава устойчивостта им към някои стре-
сови фактори, като суша и студ.”

Ст.н.с. д-р И. Илиев
ДЗИ Ген. Тошево


