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

www.cropscience.bayer.bg

СПЕЦИАЛИСТЪТ 
за склеротиния, 

алтернария и 
цилиндроспориоза 

в рапица



ПРОПУЛС® 
е фунгицидното предложение на Байер за 
цъфтежно третиране в рапица (фенофаза 
жълт бутон). 

Изключителен системен фунгицид, съдържащ 
две активни вещества – най-подвижният SDHI 
в рапица флуопирам, протиоконазол - триазол 
от последно 3-то поколение. 

Фунгицидът е насочен срещу по-различен спек-
тър от заболявания, в т. ч. склеротиния.

ЦИКЪЛ НА БОЛЕСТТА СКЛЕРОТИНИЯ



ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОПУЛС®:

   Комплексна защита от всички болести по време на цъфтеж;

   Изключителен контрол на склеротиния;

    Позитивен ефект на заздравяване на шушулката при узряване – ограничава разпи-
ляването при жътва;

   Положителен ефект върху масленото съдържание;

   Съчетание на два механизма на действие, което предотвратява развитието на рез-
истентност и осигурява максимлна ефикасност;

   Различава се от останалите продукти на пазара с формулацията SDHI – Флуопирам. 

СРАВНИТЕЛНИ ОПИТИ 

Контрол на склеротиния при 
приложение на конкурентен продукт.

45 дни след приложение на Пропулс® 
в доза 100 мл/дка (Неговановци, Видин).

11 дни след третиране с Пропулс®. 
Стара Загора - няма следи от болести. 



ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ЕКСПЕРТИТЕ, 
ПОЛЗВАЛИ ПРОПУЛС® 

Иван Петров, агроном на фирма 

„Агростил 2000“ ЕООД, с. Стоил Войвода

„Ползвам Пропулс® от няколко години и съм се 
убедил в неговите качества и ефикасност. При-
чината да избера този продукт беше, че търсих 
системен фунгицид, който да контролира склеро-
тиния, цилидроспороза и алтернария, а също да 
има и зелен ефект. Всички тези качества спомагат 
да извлечем пълният потенциал на културата. Ка-
тегорично ще продължа да ползвам Пропулс® и с 
удоволствие го препоръчвам и на други фермери.“

Земедлското стопанство обработва 17000 дка в зем-
лището на Нова Загора и Сливен. 

Култури: пшеница, рапица, слънчоглед, царевица.
Приложение и доза: Склеротиния – 100 мл/дка, пре-
ди цъфтеж (на фаза жълт бутон).

ПРОПУЛС® ЗА ЕФЕКТИВНА БОРБА СРЕЩУ: 

   Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum);

   Фомоза (Phomalingam); 

   Бели листни петна (Pseudocercosporella capsellae);

   Алтернария (Alternaria brassicae);

   Брашнеста мана (Erysiphe cruciferarum);

    Цилиндроспориоза (Cylindrosporium spp.) – патоген, кой-
то се развива силно през последните две години поради 
сухите условия през юни.
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ПРОПУЛС® ЕФИКАСНОСТ И СЕЛЕКТИВНОСТ

КАРТОГРАФИРАНЕ НА ПОЛЕТА, ТРЕТИРАНИ С ПРОПУЛС®



ТЕХНОЛОГИЯ ОТ БАЙЕР 
ЗА ПЪЛНА ЗАЩИТА КАКТО 

ОТ БОЛЕСТИ, ТАКА И ОТ 
НЕПРИЯТЕЛИ В РАПИЧНИТЕ 

ПОСЕВИ.

ДЕЦИС® Е НОВ, ПОДОБРЕН 
ШИРОКОСПЕКТЪРЕН 

ИНСЕКТИЦИД С КОНТАКТНО И 
СТОМАШНО ДЕЙСТВИЕ ЗА БОРБА 
СРЕЩУ НЕПРИЯТЕЛИ В РАПИЦА.



Момент на третиране с 
Децис® 100 ЕК

СЕИТБА 5-7 ЛИСТ БУТОНИЗАЦИЯ РАНЕН 
ЦЪФТЕЖ

ФОРМИРАНЕ
НА 

ШУШУЛКАТА

КРАЙ НА 
ЦЪФТЕЖ

НЕПРИЯТЕЛИ, НАПАДАЩИ РАПИЦАТА НАПРОЛЕТ:

   скритохоботник

   зелево комарче

   рапичен цветояд

   зелев молец

   листни въшки и др.

Доза на приложение: 5 - 6,3 мл/дка

ПРЕДИМСТВА НА ДЕЦИС® 100:

    Концентрирано активно вещество с подобрена формулация, даващо отлична ефи-
касност срещу неприятели в пшеница, рапица, царевица и други култури.

    Нова формулация, засилваща ефективността и продължителността на действие.

    Фотостабилност, осигуряваща по-дълготраен и категоричен ефект срещу неприя-
телите.

    Отлично прилепване и устойчивост на отмиване и задържане върху растението.

    По-малко логистични разходи при употреба.

    След изсъхване на приложения разтвор, няма опасност за полезните насеко-
ми (в т.ч. пчели).

    Подходящ за смесване с един или няколко продукта в разтвор, без риск 
от фитотоксичност.



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

пакетпакет
топ цъфтеж
На всеки закупени 200 л Пропулс® + 10 л Децис® 100, 

получавате бонус 1 л Децис® 100.


