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ZA VSAKOGAR, KI ŽELI VEČ!

Izčrpnejše in redno 
osveževane informacije 

vsak trenutek na naši 
spletni strani

https://belchim.si/

• Če ste nam zaupali  Vaš naslov e-pošte Vas 
lahko izčrpno redno informiramo in Vam 
svetujemo o varstvu rastlin za kulture, ki Vas 
zanimajo.

Lahko Vas redno obveščamo o novostih, zanimivostih, nudimo 
tehnično podporo, če Vas zanima katera od navedenih uslug:

• Če ste nam zaupali  Vašo GSM številko, 
Vam z SMS sporočili svetujemo o potrebnih 
ukrepih pri varstvu rastlin vaših kultur ter 
Vas usmerjamo na koristne povezave z 
izčrpnejšimi informacijami.

• Kadar nam želite postaviti vprašanja, ko 
nas želite pohvaliti ali pa imate pripombe 
in komentarje ali kadar želite, da nam 
posredujete podatke, da Vam lahko nudimo 
usluge kot sta pošiljanje elektronskih ali 
SMS sporočil Nas lahko kontaktirate na naš 
elektronski naslov.

Info.si@Belchim.com



Z nakupom večinskega deleža v matični 
družbi Belchim Crop Protection Belgija s strani 
japonske multinacionalke Mitsui Agriscience 
International NV je Belchim Belgija in s tem 
Belchim Slovenija v 100% lasti japonskih podjetij 
Mitsui Agriscience International NV, ISK Biosci-
ences Europe NV in Mitsui Chemicals Agro Inc.. 
Sprememba lastništva pomeni večjo finančno 
stabilnost in razširjene razvojne možnosti na 
področju fitofarmacevtskih sredstev. Dolgo-
ročno bomo svojo ponudbo razširili s proizvodi 
v skladu s potrebami kmetov in zahtevami 
okoljske zakonodaje.
Kot doslej vam bo naša agronomska storitev 
vedno na voljo, podrobne informacije o naših 
rešitvah pa boste lahko dobili tudi na naši spletni 
strani (www.belchim.si), ter preko e-obvestil in 
SMS obvestil.

Tudi za leto 2022 ponujamo nekaj novosti. 
Herbicid Botiga je bil, sicer nekoliko pozno, 
na voljo že v letu 2021, v sezoni 2022 pa bo 
dejansko prvo leto, ko bo Botiga tudi pravo-
časno na voljo in s tem bo pridelovalcem 
koruze na voljo novost, ki ima niz lastnosti, 
ki omogočajo specifičen pristop pri zatiranju 
plevelov, odlično učinkovitost v vseh situacijah 
- zanesljivost in okoljsko skladnost. 

V letu 2021 je bila s trga umaknjena aktivna snov 
mankozeb. Dva izjemno kakovostna pripravka 
bosta zapolnila to praznino na trgu: Videryo F 
(ciazofamid + folpet) ter Valis Plus (valifenalat + 
baker), ki je še v postopku registracije.
Prvič bo na trgu herbicid za žito Flurostar super 
(fluroksipir + florasulam), ki celovito zatira vse 
širokolistne plevele ter omogoča kakovostno in 
varno aplikacijo v širokem časovnem obdobju.
Novost je akaricid Shirudo, ki deluje na vse 
razvojne faze pršic, deluje hitro in dolgo ter je 
tudi cenovno ugoden.
Opozoriti pa je potrebno na dva pripravka, ki 
sta bila prvič na trgu v letu 2021: Protendo in 
Vintec. Protendo je fungicid za žito z izjemnim 
spektrom in omogoča v kombinacijah z dru-
gimi fungicidi polno fleksibilnost za vsa žita in 
bolezni. Vintec je biološki pripravek, tehnolo-
gija prihodnosti, za zatiranje bolezni lesa vinske 
trte, razvijajo pa se nove rabe tega pripravka na 
način, ki je v skladu z najbolj strogimi zahtevami 
vezanimi na trajnostni pristop v varstvu rastlin.

Vaš Belchim Slovenija



HERBICIDI

VSEBINA

6
ANGELUS 8
BELOUKHA 10
BOTIGA 14
CLOMATE 16
FLUROSTAR 200  18
FLUROSTAR SUPER* 20
FRESCO 22
FUSILADE MAX 24
KAMBA 480 SL 26
LENTAGRAN WP 28
METRIC 32
MOTIVELL EXTRA 6 OD 34
MOTIVELL extra 6 OD CORN PACK  36
PROMAN 38
RAPSAN 500 SC 40
SAVVY 42
TEMSA SC  44

FUNGICIDI

ALCOBAN 48
BOUNTY 50 
CYMBAL 52
DIFCOR 250 EC 54
DIFEND EXTRA 56
KUSABI 58
MILDICUT 25 SC 60
MONCUT 62
POMAX 64
PROTENDO 300 EC 66
RANMAN TOP 68
SHIRLAN 500 SC 70
SIRENA 72
TWINGO 74
VALIS F 76
VALIS PLUS*  78
VIDERYO F 80
VINTEC  82
ZAFTRA AZT 250 SC 86
ZENBY 88

* V postopku registracije
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Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte 
varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo 
in informacije o sredstvu. Za nepravilno ali 
nestrokovno uporabo FFS ne odgovarjamo. 
Odmerki navedeni v tej brošuri so informativni.
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TEPPEKI 500 WG 100
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RAZLIČNE NAMENE

HI-WETT 106 
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PEČKARJI 116
CORN PRO 118
CEREAL PRO 120
OILSEED PRO oljna ogršcica 122
Priporočila za hmelj 124

11292

104
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HERBICIDI

Ko uporabite herbicide se vprašajte:

Kateri pleveli so prisotni?

V kakšni razvojni fazi so pleveli?

Kakšne so vremenske razmere?

V kateri razvojni fazi in v kakšni  

kondiciji je kultura?
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SADRŽAJ

HERBICIDI

* V postopku registracije

ANGELUS 8
BELOUKHA 10
BOTIGA 14
CLOMATE 16
FLUROSTAR 200  18
FLUROSTAR SUPER* 20
FRESCO 22
FUSILADE MAX 24
KAMBA 480 SL 26
LENTAGRAN WP 28
METRIC 32
MOTIVELL EXTRA 6 OD 34
MOTIVELL extra 6 OD CORN PACK  36
PROMAN 38
RAPSAN 500 SC 40
SAVVY 42
TEMSA SC  44
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ANGELUS
Talni herbicid z rezidualnim učinkom

Aktivna snov: klomazon 360 g/l

Formulacija: kapsulirana suspenzija (CS)

Registracija: U34330-31/19/3

Proizvajalec: Rotam Agrochemical Europe Ltd

Pakiranje: 1 L, 5 L

ANGELUS je del Belchimovih programov varstva
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ANGELUS

LASTNOSTI

Vsebuje aktivno snov klomazon, ki pripada skupini izoksazolidinoni (skupina F4/13 
po HRAC/WSSA klasifikaciji). Aktivna snov klomazon inhibira biosintezo prekurzorjev 
klorofila in karotenoidov, kar vodi do razbarvanja zelenih delov plevela; v rastlino 
prodre skozi korenine, občutljivi pleveli sicer vzniknejo vendar zaradi pomanjkanja 
fotosintetskih pigmentov kmalu po vzniku tudi propadejo.
Navadno se ne uporablja sam, je odličen sinergistični partner drugim herbicidom. 
Povečuje učinkovitost partnerjem in ima zelo dobro delovanje na neke specifične 
plevele (npr. na smolenec). Kapsulirana formulacija omogoča postopno sproščanje 
aktivne snovi, posledično je delovanje podaljšano, selektivnost pa izboljšana. 
Klomazon velja za enega najbolj odpornih talnih herbicidov za sušne razmere.

UPORABA
ANGELUS je registriran v krompirju v odmerku 0,25 l/ha pred vznikom ter v oljni 
ogrščici v odmerku 0,33 l/ha pred vznikom.

POTATOPRO (priporočilo za krompir)
ANGELUS je odličen partner herbicidu PROMAN:
PROMAN 2-3 l/ha + ANGELUS 0,2-0,25 l/ha.
Nižji odmerki na lažjih tleh, višji na težjih tleh. Škropljenje pred vznikom krompirja.

OILSEED PRO (priporočilo za oljno ogrščico)
ANGELUS je odličen partner herbicidu RAPSAN:
RAPSAN 500 SC 1,5-2 l/ha + ANGELUS 0,25-0,33 l/ha.
Nižji odmerki na lažjih tleh, višji na težjih tleh. Škropljenje pred vznikom oljne 
ogrščice.

HIWETT
CLOMATE je talni herbicid. HI-WETT optimizira
razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju tal. S tem vpliva na čimbolj primerno 
koncentracijo v celotnem sloju tal iz katerega vznikajo pleveli. Na ta način je 
delovanje na plevele v širokem spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo.
Odmerek: 0,2 L/ha.
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BELOUKHA
Kontaktno neselektivno sredstvo namenjeno za 
sušenje krompirjeve cime ter v vinski trti za zatiranje 
enoletnega travnega in širokolistnega plevela in 
mladic, ki izraščajo iz spodnjega dela starega lesa trte.

Aktivna snov: pelargonska kislina 68%

Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)

Registracija: U34330-58/17/3

Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Pakiranje: 1 L, 10 L

BELOUKHA je del Belchimovih programov varstva
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BELOUKHA

PELARGONSKA KISLINA

Pelargonska kislina je naravnega porekla, imenovana po rastlini Pelargonium 
graveolens, ki jo le-ta vsebuje v večjem obsegu in je sestavni del prehrane številnih 
sesalcev in ptic. V javnosti so bile v zadnjem času prisotne obsežne razprave o 
ekotoksikološki problematiki v svetu najbolj uporabljanega herbicida glifosata. 
V tem kontekstu se pelargonska kislina ponuja kot pomembna alternativa, ki ob 
dobrem biološkem delovanju zadovoljuje tudi najstrožje ekotoksikološke zahteve. 
Pelargonska kislina se v tleh izjemno hitro razgradi v ogljikov dioksid in vodo ter 
posledično ne pušča nobenih ostankov in metabolitov. Pelargonska kislina ustreza 
najstrožjim zahtevam varovanja okolja in je tako lahko primerna rešitev za uporabo  
v programih ekološke pridelave hrane in okolju prijazne kontrole vegetacije za 
nekmetijsko rabo.

NAČIN DELOVANJA

Pelargonska kislina deluje izključno kontaktno. Uničuje membrane celic epidermisa rastlin, kar povzroča hitro 
dehidracijo.  Delovanje je opazno že 2 uri po škropljenju.  Ker ne deluje sistemično, ne uničuje koreninskega 
sistema plevela. Najboljše delovanje se zagotovi s škropljenjem malih plevelnih rastlin.

GLAVNE ZAHTEVE ZA UČINKOVITO DELOVANJE

ODMERKI. Za uničevanje krompirjeve cime ter plevelov in mladic v vinogradih so 
odmerki do 16 l/ha.  Še bolj kot odmerek pripravka je pomembna koncentracija 
škropilne brozge, ki naj bo najmanj 8%.

VREME. Za dobro delovanje je pomembno, da je vreme sončno oziroma rahlo 
oblačno, temperature pa morajo biti najmanj 15°C. Pelargonska kislina deluje 
izključno kontaktno, zato je izjemno pomembno, da je s ciljem zagotoviti 
optimalno pokrovnost, ob času škropljenja listje suho ali le minimalno vlažno, dež 
pa ne sme pasti 4 ure po škropljenju.

RAZVOJNE FAZE PLEVLA, MLADIC. Škropijo se mladi pleveli velikosti največ  
≤ 10-15 cm oziroma pleveli v rozetah premera ≤ 6-8 cm, mladice na trti pa je 
najbolje da imajo 4-6 listov in so dolge okrog 15 cm, največ do 25 cm.

KAKOVOST ŠKROPLJENJA. Zaradi izključno kontaktnega delovanja mora 
biti aplikacija zelo kakovostna. Cilj je zagotoviti 100% pokrovnost zelenih delov. 
Priporočen tlak je 2-3 bare, velikost kapljic  250 – 300 μm ob hitrosti ≤ 5 km/h. 
Najboljše so šobe z dvojnim pahljačastim curkom 110°, lahko pa se uporabijo tudi 
pahljačaste šobe z enojnim curkom ter eventuelno tudi s stožčastim curkom.

PELARGONSKA
KISLINA
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NOVE MOŽNOSTI UPORABE

Na osnovi obsežnih preizkušanj Belchim za EU 
pripravlja in vlaga dokumentacijo za registriranje 
širokega nabora uporab: zatiranje plevela v različnih 
kulturah, zatiranje plevela na nekmetijskih površinah, 
odstranjevanje poganjkov (vinska trta, sadjarstvo), 
desikacija, zatiranje alg, maha, lišajev, ...). Pričakuje 
se tudi registracija v hmelju za defoliacijo in 
odstranjevanje stranskih poganjkov.

Preizkušanje odstranjevanja poganjkov 
na leski (Hrvaška 2017 - Dr. Klara Barić)

UPORABA

VINSKA TRTA  

- odstranjevanje poganjkov/mladic

Za uničevanje poganjkov, ki izraščajo iz spodnjega 
dela starega lesa trte, v odmerku do 16 L sredstva na 
ha dejansko škropljene površine. Tretira se v času, ko 
so mladike dolge največ 25 cm. S sredstvom se lahko 
tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni v razmaku 
2-3 tedne.
Zatiranje mladic je pomembno zaradi zmanjševanja 
pritiska bolezni, zmanjševanja senčenja in za večjo 
zračnost v vinogradu. Tako se izboljša kakovost in 
olajša spravilo pridelka ter izboljša zračnost v nasadu.
Ob zatiranju mladic z Beloukho se zmanjšuje tudi 
zapleveljenost vinograda.
Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha.

neškropljeno BELOUKHA
Delovanje 2 uri po škropljenju

BELOUKHA
8 dni po škropljenju

PELARGONSKA
KISLINA
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VINSKA TRTA  

- enoletni širokolistni in ozkolistni plevel

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega 
plevela v odmerku 16 L sredstva na ha dejansko 
škropljene površine. Tretira se v času rasti plevela, ko 
je le-ta velik 10-15 cm. S sredstvom se lahko tretira 
največ dvakrat v eni rastni sezoni v razmaku 2-4 
tedne. 
Možni so trije načini uporabe Beloukhe za zatiranje 
plevela v vinski trti:
-  BELOUKHA sama kot zamenjava za kontaktna 

sredstva kot so npr. glufosinat, dikvat
- V programu izmenično z mehaničnim zatiranjem 

plevela
-  V kombinaciji z drugimi herbicidi

KROMPIR - sušenje krompirjevke

Sušenje krompirjevke (krompirjeve cime) v odmerku 
16L/ha v 150 do 300 l vode/ha povprek oziroma 
6-8 l/ha v vrste (vrhovi grebenov). Krompirjevko se 
tretira, ko imajo gomolji željeno debelino za izkop 
oziroma najpozneje 14 dni pred izkopom krompirja. S 
sredstvom se lahko tretira največ dvakrat v eni rastni 
sezoni v razmaku 5-7 dni.
Krompirjevko se 1 dan pred uporabo sredstva 
BELOUKHA zmulči na višino 15-20 cm. Predhodno 
mulčenje je potrebno, da aktivna snov lažje prodre v 
listno maso. Uporaba sredstva v krompirju omogoči 
enakomernejše dozorevanje pridelka, lažje ločevanje 
cime od gomoljev, olajšan strojni izkop in manj 
umazan pridelek. Kožica gomoljev je čvrstejša, kar 
pomeni manj poškodb med izkopom ter manj okužb 
gomoljev s krompirjevo plesnijo.

BELOUKHA
16 l/ha v 180 l vode/ha

Pred desikacijo Po desikaciji

BELOUKHA
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Herbicid za zatiranje širokolistnih in nekaterih 
ozkolistnih plevelov v koruzi.

Aktivna snov:  piridat 300 g/L       
                            mezotrion 90 g/L

Formulacija: oljna disperzija (OD)
Registracija: U34330-47/18/14
Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje: 1 L, 5 L

DVE AKTIVNI SNOVI  - IDEALNA KOMBINACIJA V KORUZI

PIRIDAT
Je herbicid s povsem specifičnim mehanizmom delovanja za zatiranje plevelov v koruzi. Ima odlično foliarno 
delovanje, spekter delovanja ter sinergističen učinek (BOOSTER efekt) zagotavljata odlično delovanje na najbolj 
trdovratne plevele (npr. navadna ambrozija) ter se s tem preprečuje probleme z odpornostjo plevelov, ki so 
posledica večletne uporabe herbicidov z istim mehanizmom derlovanja. Poleg širokega spektra na enoletne 
širokolistne plevele ga odlikuje izjemno močno izraženo sinergistično delovanje (BOOSTER efekt!) s herbicidi 
iz skupine triketonov (mezotrion), kar izjemno močno vpliva na povečanje učinkovitosti in razširitev spektra za 
enoletne širokolistne pa tudi za ozkolistne plevele. Najbolj je učinkovit za plevele v fazi od kotiledonov do 4 
pravih listov, ko je delovanje odlično že v malih odmerkih.

MEZOTRION 
Deluje foliarno ter ima tudi pomembno delovanje preko tal, kar pomeni da deluje na vznik plevela po 
škropljenju. Ima zelo širok spekter delovanja na enoletne širokolistne plevele ter deluje tudi na nekatere trave in 
osat. Velja za najbolj učinkovit herbicid v koruzi proti baržunastemu oslezu.

BOTIGA je ključni pripravek Belchimovega
programa varstva koruze

Baržunasti oslez
(Abuthilon theophrasti)

Kostreba
(Echinochloa crus-galli)

BOTIGA
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BOTIGA

Navadna ambrozija
(Ambrosia artemisiifolia)

UPORABA

Maksimalni odmerek v enem letu je 1 l/ha. BOTIGA se lahko uporabi v enkratnem odmerku, še bolj je 
priporočljiva uporaba v 2 deljenih odmerkih. Botiga je na splošno izjemno primeren partner vsem talnim 
herbicidom v času osnovnega škropljenja.

ŠKROPLENJE V 2 DELJENIH ODMERKIH

• BOTIGA 0,5 L/ha, ko ima koruza 2-3 liste oziroma, ko imajo vznikli pleveli največ 2-4 liste. 
• BOTIGA 0,5 L/ha + v odvisnosti od sestave plevela 0,3-0,4 L/ha (0,6-0,7 L/ha če je prisoten divji sirek ali 

pirnica) Motivell Extra 6 OD (na VVO npr. herbicid na osnovi foramsulfurona + tienkarbazona-metil) 
in v primeru hude zapleveljenosti s širokolistnimi pleveli, posebno ambrozije, 0,4 L/ha (0,6 L/ha pri 
zapleveljenosti s slakom) Kambe približno 7-14 dni po prvem škropljenju oziroma, ko vznikne drugi val 
plevela. 

Takšen program zagotavlja povsem celovito varstvo pred pleveli  v vseh vremenskih pogojih in talnih razmerah 
ob ciljani uporabi herbicidov glede na sestavo plevelov. Takšen program je zanesljiv, ter okoljsko in ekonomsko 
optimiziran.

ŠKROPLJENJE V ENKRATNEM ODMERKU

• BOTIGA 1 L/ha, ko ima koruza 2-3 liste oziroma, ko imajo vznikli pleveli največ 2-4 liste. 
• Kasneje korekcije z Motivell Extra 6 OD in/ali Kambo. 
 
HI-WETT
Vedno dodajte 0,1 L/ha HI-WETT-a. HI-WETT je edinstveno kompleksno pomožno sredstvo izjemno široke
funkcionalnosti (zmanjševanje zanašanja - "drifta", super omočevanje, zadrževanje in lepljenje na listno
površino, uravnotežen vnos v rastlino, pozicioniranje talnih herbicidov v tleh), ki zagotavlja zanesljivost in
boljše delovanje FFS v vseh vremenskih pogojih.

PREDNOSTI

• Nova aktivna snov + BOOSTER efekt
• Program praktično neodvisen od vlage v tleh
• Koruza brez konkurence plevela od začetka 

razvoja
• Prisotno tudi rezidualno delovanje (mezotrion)
• Program, ki zagotavlja varstvo pred vsemi 

pleveli. Izjemno zanesljiv pristop za zatiranje 
ključnih plevelov kot so ambrozija, baržunasti 
oslez, kostreba,…

• Maksimalna fleksibilnost prilagajanja plevelni 
flori, posledično tudi optimizirana ekonomičnost
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Talni herbicid z rezidualnim učinkom na enoletne 
širokolistne in nekatere travne plevele

Aktivna snov:  klomazon 360 g/l

Formulacija: kapsulirana suspenzija (CS)

Registracija: U34330-95/19/4

Proizvajalec: Albaugh Europe Sàrl

Pakiranje: 1 L

LASTNOSTI

Vsebuje aktivno snov klomazon, ki pripada skupini izoksazolidinoninov. Aktivna snov klomazon inhibira 
biosintezo prekurzorjev klorofila in karotenoidov, kar vodi do razbarvanja zelenih delov plevela; v rastlino 
prodre skozi korenine, občutljivi pleveli sicer vzniknejo vendar zaradi pomanjkanja fotosintetskih pigmentov 
kmalu po vzniku tudi propadejo.
Navadno se ne uporablja sam, je odličen sinergistični partner drugim herbicidom. Povečuje učinkovitost 
partnerjem in ima zelo dobro delovanje na neke specifične plevele (npr. na smolenec). Kapsulirana formulacija 
omogoča postopno sproščanje aktivne snovi, posledično je delovanje podaljšano, selektivnost pa izboljšana. 
Klomazon velja za enega najbolj odpornih talnih herbicidov za sušne razmere.

CLOMATE je del Belchimovih programov varstva

CLOMATE
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CLOMATE

UPORABA

CLOMATE je herbicid na osnovi klomazona z najširšo registrirano rabo v Sloveniji. CLOMATE je registriran v 
krompirju v odmerku 0,25 l/ha pred vznikom ter v oljni ogrščici v odmerku 0,33 l/ha pred vznikom.

POTATOPRO (priporočilo za krompir)
V krompirju je registriran v odmerku 0,25 l/ha.
Je odličen partner herbicidu PROMAN:
• PROMAN 2-3 l/ha + CLOMATE 0,2-0,25 l/ha.
• Nižji odmerki na lažjih tleh, višji na težjih tleh. Škropljenje pred 

vznikom krompirja.

OILSEED PRO (priporočilo za oljno ogrščico)
V oljni ogrščici je registriran v odmerku 0,25 l/ha. Je odličen partner 
herbicidu RAPSAN:
• RAPSAN 500 SC 1,5-2 l/ha + CLOMATE 0,25-0,33 l/ha.
• Nižji odmerki na lažjih tleh, višji na težjih tleh. Škropljenje pred 

vznikom oljne ogrščice.

OILSEED PRO (priporočilo za sojo)
• v odmerku 0,25 L/ha, pred vznikom.
• Idealen partner Promanu (za sojo še v postopku 

registracije):
         PROMAN 1,5-2,5 L/ha + CLOMATE 0,2-0,25 L/ha

BUČA (tudi oljna)
• v odmerku 0,25 L/ha, pred vznikom,

GRAH in FIŽOL
• v odmerku 0,25 L/ha, pred vznikom

KORENJE 
• v odmerku 0,25 L/ha, pred vznikom.

HIWETT
CLOMATE je talni herbicid. HI-WETT optimizira razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju tal. S tem vpliva 
na čimbolj primerno koncentracijo v celotnem sloju tal iz katerega vznikajo pleveli. Na ta način je delovanje na 
plevele v širokem spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo.Odmerek: 0,2 L/ha.
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FLUROSTAR 200
Selektivni, translokacijski herbicid za zatiranje 
širokolistnih plevelov v žitu, travnikih in pašnikih

Aktivna snov: fluroksipir 200 g/l

Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)

Registracija: U34330-92/17/9

Proizvajalec: GLOBACHEM N.V.

Pakiranje: 1 L

FLUROSTAR 200 je del Belchimovega programa varstva
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FLUROSTAR 200

UPORABA IN ODMERKI

OZIMNA PŠENICA IN JEČMEN, RŽ, TRITIKALA
Za zatiranje plezajoče lakote (Galium aparine) in 
drugih vrst enoletnega širokolistnega plevela v 
odmerku do 1,0 L/ha ob porabi 150-400 L vode na 
ha. Tretira se od razvojne faze 2 listov do faze, ko 
je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja 
(BBCH 12-31).

JARA PŠENICA IN JEČMEN
Zatiranje plezajoče lakote (Galium aparine) in
drugih vrst enoletnega širokolistnega plevela v 
odmerku do 0,75 L/ha ob porabi 150-400 L vode 
na ha. Tretira se od razvojne faze 2 listov do pojava 
zastavičarja (BBCH 12-39).

TRAJNI TRAVNIKI IN PAŠNIKI
Zatiranje kislic (Rumex spp.), navadnega
regrata (Taraxacum officinale), velike koprive (Urtica 
dioica) in drugih vrst širokolistnega plevela v 
odmerku do 1,5-2 L/ha in porabi vode 300-400L/ha. 
Z dodajanjem 0,15 L/ha močila Hi-Wett je delovanje 
bistveno izboljšano v vseh vremenskih razmerah. 
Tretira se v času intenzivne rasti plevelov, vendar pred 
začetkom cvetenja. Karenca samo 7 dni!

NOVO POSEJANI ALI OBNOVLJENI TRAVNIKI IN 
PAŠNIKI
Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v 
odmerku do 0,75 L/ha in porabi vode 200-400 L/ha. 
Tretira se v času intenzivne rasti plevelov, vendar pred 
začetkom cvetenja.

CEREALPRO

FLUROSTAR in SAVVY omogočata celovito delovanje 
na širokolistne plevele v vseh situacijah. Hi-Wett 
omogoča optimalno delovanje v vseh vremenskih 
pogojih in ne povzroča fitotoksičnosti.

Manj intenzivna zapleveljenost s širokolistnimi 
pleveli, brez prisotnosti smolenca:
SAVVY 30 g/ha + močilo HI-WETT 0,1l/ha

Širokolistni pleveli, tudi smolenec:
SAVVY 20-30 g/ha + FLUROSTAR 0,5l/ha + močilo 
HI-WETT 0,1l/ha

Širokolistni pleveli (tudi smolenec), travni 
pleveli:
SAVVY 20-30 g/ha + FLUROSTAR 0,5l/ha + graminicid 
(pinoksaden, jodosulfuron, penoksulam,...) + močilo 
HI-WETT 0,1l/ha
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Selektivni herbicid za zatiranje izredno širokega 
spektra enoletnega širokolistnega plevela v jarem in 
ozimnem žitu

Aktivna snov: fluroksipir 100 g/L                          
                             florasulam 1 g/L
  
Formulacija: suspenzoemulzija (SE) 

Registracija: 

Proizvajalec: GLOBACHEM N.V.

Pakiranje: 1 L

Njivska vijolica
Viola arvensis

FLUROSTAR SUPER

FLUROSTAR SUPER je del Belchimovega programa varstva
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FLUROSTAR SUPER

UPORABA

FLUROSTAR SUPER se lahko uporablja v jari in ozimni pšenici, jarem 
in ozimnem ječmenu, rži, tritikali in ovsu.

Navadno se uporabi v času od 4 lista do konca razraščanja (BBCH 
14-29). Odmerek je 1-1,5 l/ha. Optimalna razvojna faza plevelov je 
2-6 listov. Višji odmerki se uporabijo kadar so pleveli večji.

FLUROSTAR SUPER odlično zatira smolenec; kadar je smolenec 
ključni problem, se lahko škropi vse do razvojne faze zastavičarja 
(BBCH do 39).
Odmerek za smolenec je 1-1,5 L/ha, v kasnejših razvojnih fazah 
smolenca je odmerek 1,5 L/ha.

Dodati 0,1 L/ha močila Hi-Wett, ki  izboljša delovanje in zagotavlja 
optimalno delovanje v vseh vremenskih pogojih in ne povzroča 
fitotoksičnosti.

FLUROSTAR SUPER se lahko meša s standardnimi  foliarnimi 
graminicidi.

Perzijski jetičnik
(Veronica persica)

Navadna kamilica
(Matricaria chamomilla)

PREDNOSTI

• Izjemno širok spekter delovanja
• Odlična selektivnost za žita
• Najboljša rešitev za smolenec
• Fleksibilnost v času uporabe in odmerkih
• Enostavna uporaba

Smolenec
(Galium aparine)
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Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega 
ozkolistnega in širokolistnega plevela

Aktivna snov: metobromuron 40%
  
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)

Registracija: U34330-74/15/4

Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Pakiranje: 1 L

FRESCO
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FRESCO

UPORABA

Sredstvo FRESCO se uporablja za zatiranje enoletnega 
širokolistnega in ozkolistnega plevela v:
• fižolu za stročje in sveže zrnje, gojenem na 

prostem, pred vznikom posevka v odmerku 2,0 
L/ha

• korenju za seme, gojenem na prostem, pred 
vznikom posevka v odmerku 2,0 L/ha

• špargljih, gojenih na prostem, po spravilu 
pridelka, v odmerku 3,75 L/ha.

Korenje

• tobaku, gojenem na prostem, pred sajenjem, v 
odmerku 3,75 L/ha.

• okrasnih čebulnicah (Anemone spp., Gladiolus spp., 
Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus spp., 
Muscari armeniacum, Zantedeschia aethiopica) 
gojenih na prostem, v odmerku 1,25 – 2,5 L/ha, pred 
vznikom.

• okrasnih sončnicah, gojenih na prostem, v odmerku 
2,5 - 3,75 L/ha pred vznikom.

• pastinaku za seme, gojenem na prostem, v odmerku 
1,25 – 2,0 L/ha, pred vznikom.

• motovilcu za seme, gojenem na prostem in v 
zaščitenih prostorih, v odmerku 1,0 – 1,25 L/ha, pred 
vznikom.

• zeliščih za seme (timijan, žajbelj, meta, poletni šetraj, 
majaron, koper, kreša, janež, peteršilj), gojenih na 
prostem in v zaščitenih prostorih, v odmerku 1,0 – 
1,25 L/ha, pred vznikom. 

Motovilec
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Herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega 
ozkolistnega plevela

Aktivna snov: fluazifop-p-butil 12,5 %
  
Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC) 

Registracija: U34330-56/14/6

Proizvajalec: NUFARM GmbH & Co KG

Pakiranje: 1 L

FUSILADE MAX

Fusilade Max odlično zatira 
večletne ozkolistne plevele kot 

je npr. divji sirek

FUSILADE MAX je del Belchimovih  programov varstva
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FUSILADE MAX

FUSILADE MAX je graminicid, ki se izjemno uspešno in učinkovito uporablja v številnih kulturah, zato v Evropi 
velja za najbolj uveljavljen pripravek za ta namen. 

UPORABA

FUSILADE MAX se uporablja po vzniku gojenih rastlin 
in plevela. S sredstvom se tretira, ko imajo ozkolistni 
pleveli razvita najmanj dva lista, vendar ne po koncu 
razraščanja (BBCH 12-29). Odmerki za FUSILADE MAX 
so 1-2,6 L/ha, odvisno od vrste plevela ter kulture:
• nasadi lupinarjev, pečkarjev, sliv, češenj ter vinska 

trta v odmerku 1-2 L/ha
• sladkorna pesa, krmna pesa in sončnice v 

odmerku 1-2 L/ha 
• oljna ogrščica v odmerku 1,6 L/ha 
• fižol za stročje, grah za stročje in za sveže zrnje, 

bob in lupina ter grah in fižol za pridelavo 
suhega zrnja v odmerku 1,6 L/

• čebula, spomladanska čebula in šalotka v 
odmerku 1,3 L/ha

• por v odmerku 1-2 L/ha 
• krompir v odmerku 1,6 L/ha 
• rdeča pesa, korenje, pastinak in gomoljna zelena v odmerku 1-2 L/ha
• ajda, oljna buča, peteršilj za koren in zelenje, belušna (stebelna) zelena in janež v odmerku 1,5 L/ha
• pogozdene površine v odmerku 1-2 L/ha za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in ljulk oziroma v 

odmerku 2,6 L/ za zatiranje večletnega ozkolistnega plevela,.

PREDNOSTI

• Odlična učinkovitost na vse ozkolistne plevele (enoletne 
ter večletne)

• Odlična selektivnost za kulture
• Zelo prilagodljiv za pridelovalce, saj se lahko uporablja v 

zelo velikem številu širokolistnih kultur
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KAMBA 480 SL
Herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega  
širokolistnega plevela v koruzi in sirku

Aktivna snov:  dikamba 480 g/l

Formulacija: vodotopni koncentrat (SL)

Registracija: U34330-88/18/6

Proizvajalec: GHARDA Chemicals Ltd, Združeno kraljestvo

Pakiranje: 500 ml, 1 L

KAMBA 480 SL je del Belchimovega programa varstva koruze
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KAMBA 480 SL

UPORABA, ODMERKI, NAČIN DELOVANJA

KORUZA, SIREK

KAMBA 480 SL se uporablja kot sistemični herbicid 

za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega 

plevela v koruzi in sirku v odmerku do 0,6 L/ha, po 

vzniku posevka in plevela, v razvojni fazi, ko imata 

koruza in sirek razvitih od 2 do 8 listov (BBCH 12-18). 

Priporočena poraba vode je 200 do 400 L na ha.

Najboljše rezultate se doseže s tretiranjem v razvojni 

fazi plevela od 2 do 6 listov, ko listna rozeta ni večja 

od 5 cm. Pleveli morajo biti v fazi intenzivne rasti. 

Pri njivskem slaku je optimalen čas zatiranja, ko so 

poganjki dolgi 5-15 cm, pri njivskem osatu pa, ko ima 

le-ta 4-6 listov.

MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK
(0,5 l Motivell Extra + 0,5 l Kamba)

Celovito varstvo pred ozkolistnimi in širokolistnimi 
pleveli z enim škropljenjem:

-  zatiranje vseh pomembnih travnih plevelov, 
vključno večletne kot sta divji sirek in pirnica

-  zatiranje vseh pomembnih širokolistnih plevelov, 
vključno npr. ambrozijo, baržunasti oslez, slak,  
osat, ...

-  Najprimernejši čas škropljenja, ko ima koruza  
4-6 listov

-  Motivell Extra vsebuje optimiziran patentiran 
kompleks močil, zato se mu lahko kot močilo 
dodaja le Hi-Wett, ki povečuje učinkovitost 
delovanja, obenem pa za razliko od drugih močil 
ne predstavlja tveganja za fitotoksičnost,

-  Eno pakiranje za do 1 ha posevka (manjša 
zapleveljenost)

-  Večji odmerki (do 1,2 duopaka na ha) kadar so 
pleveli v kasnejših razvojnih fazah oziroma kadar 
prevladujejo trdovratni pleveli kot so slak, divji 
sirek, ambrozija. 

Slak Ambrozija
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LENTAGRAN WP
Kontaktni herbicid za zatiranje nekaterih vrst 
širokolistnega plevela v čebuli, šalotki, poru, 
rumenem volčjem bobu, lucerni, beli detelji, rdeči 
detelji, aleksandrijski detelji, inkarnatki, listnem in 
brstičnem ohrovtu, belem in rdečem zelju, cvetači, 
brokoliju in špargljih. 

Aktivna snov: piridat 450 g/kg  

Formulacija: močljivi prašek (WP)

Registracija: U34330-271/14/8

Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A.  

Pakiranje: 1kg 
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LENTAGRAN WP

LENTAGRAN je herbicid za profesionalne pridelovalce 

v številnih kulturah za katere je na razpolago malo 

herbicidov. Prav zato je LENTAGRAN v državah EU 

nenadomestljiv del programov za varstvo proti 

plevelom v vrtninah. 

V programih različnih kultur se LENTAGRAN kombinira 

z različnimi herbicidi, zato se priporočila glede časa 

uporabe in odmerkov lahko bistveno razlikujejo od 

osnovnih priporočil (npr. najvišji priporočeni odmerek 2 

kg/ha). Za natančnejša navodila kontaktirajte strokovno 

službo Belchima. 

UPORABA IN ODMERKI

Osnovno priporočilo za vse registrirane kulture:

Škropljenje po vzniku/presajanju kulture z odmerkom 

največ 2 kg/ha.

Pleveli morajo biti v zgodnjih razvojnih fazah, 

najbolje v fazi kotiledonov do 2 listov. Zaradi boljše 

učinkovitosti se priporoča večkratno škropljenje v 

deljenih odmerkih, skupni odmerek v vegetaciji pa ne 

sme presegati 2 kg/ha.  Pleveli v razvojnih fazah do 2 

pravih listov se lahko zatirajo z zelo nizkimi odmerki. 

Če so pleveli večji, se odmerek poveča, tako da kadar 

imajo pleveli več kot tri liste uporabimo največ dva 

deljena odmerka oz. opravimo eno škropljenje s 

polnim odmerkom.

Primer škropljenja z dvema deljenima 

odmerkoma: prvo škropljenje, ko imajo pleveli 

1-3 liste z odmerkom 1 kg/ha; drugo škropljenje z 

odmerkom 1 kg/ha 10-14 dni kasneje, ko imajo na 

novo vznikli pleveli 1-3 do največ 4 liste.

Primer škropljenja s tremi deljenimi odmerki: 

prvo škropljenje, ko so pleveli v fazi kotiledona do 1-2 

lista z odmerkom 0,5 kg/ha; drugo in tretje škropljenje 

z odmerkom 0,5-0,75 kg/ha  v razmikih 7-10 dni, ko so 

na novo vznikli pleveli v fazi kotiledonov do 1-3 listov. 

Pasje zeliščeBela metlika
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Specifična priporočila za nekatere kulture

Ko se LENTAGRAN 45 WP uporablja v kombinaciji 
z drugimi herbicidi, so čas uporabe in odmerki 
specifični, odvisno od kulture in partnerja.  Za 
spodaj navedene, pa tudi za ostale registrirane 
kulture, priporočamo, da se dodatno posvetujete z 
agronomi Belchima.

KAPUSNICE
Po presajanju škropiti s herbicidom Rapsan 
500 SC (1-1,5 l/ha). 2-3 tedne po presajanju 
škropljenje z Lentagranom ob možnem dodatku 
0,25 l/ha Rapsana. V primeru, da se škropi v 
deljenih odmerkih, se drugo škropljenje z obema 
herbicidoma opravi približno 2 tedna kasneje 
oziroma, ko pride do naknadnega vznika plevela. 
Največji skupni odmerek Lentagrana je 2 kg/ha ter 
Rapsana 1,5 kg/ha.

ČEBULA IZ SADIK
Po presajanju škropiti s herbicidom na osnovi 
pendimetalina (2-3 l/ha).

Ko ima čebula 3 polno razvite liste: LENTAGRAN 
0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina*. 
10-14 dni kasneje ponoviti škropljenje z isto 
kombinacijo.

*V primeru da so prisotni specifični večletni pleveli 
(npr. slak ali osat) dodati zmanjšane osnovne 
odmerke pripravkov na osnovi fluroksipira in/ali 

klopiralida.

ČEBULA IZ SEMENA
Škropilni program z deljenimi malimi odmerki:

-  prvo škropljenje z LENTAGRANOM v odmerku 0,15-

0,2 kg/ha, ko ima prvi list čebule najmanj 3-4 cm.

-  sledijo 3-4 škropljenja z LENTAGRANOM 

v odmerkih 0,3-0,5 kg/ha v kombinaciji s 

herbicidom na osnovi pendimetalina (0,5 l/ha) v 

intervalih 5-7 dni

-  v primeru specifičnih plevelov se po potrebi 

dodajajo herbicidi na osnovi fluroksipira, 

klopiralida, prosulfokarba,...)

KULTURA DOZA PARTNER

cvetača, ohrovt, brokoli

1. škropljenje: 0,75 kg/ha
2. škropljenje: 0,75 kg/ha

ali
eno škropljenje:1,5 kg/ha

+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC
+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC

+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC

belo in rdeče zelje, brstični ohrovt

1. škropljenje: 1 kg/ha
2. škropljenje: 1 kg/ha

ali
eno škropljenje: 1,5-2 kg/ha

+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC
+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC

+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC
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LUCERNA
Varstvo pred pleveli je lahko ključni agrotehnični 
ukrep pri ekonomiki pridelave lucerne. 
Zapleveljenost ima odločilen vpliv ne samo na 
pridelek v posameznem letu ampak tudi na število 
let, ko je še upravičeno koristiti površino zasejano z 
lucerno.

Škropi naj se po setvi lucerne, ko ima lucerna polno 
razvit prvi trolist in so pleveli majhni. Priporočamo 
uporabo LENTAGRANA v odmerku 1 kg/ha 
ob dodatku zmanjšanih odmerkov herbicidov 
na osnovi aklonifena ali bentazona. Takšne 
kombinacije omogočajo zmanjšanje odmerkov 
posameznih herbicidov in s tem manjše tveganje za 
fitotoksičnost.
V primeru povečane zapleveljenosti se lahko ista 
kombinacija uporabi tudi v 2. in 3. letu in to zgodaj 
spomladi, ko se vegetacija šele začne in so pleveli 
vznikli a so zelo majhni.

SPLOŠNA PRIPOROČILA ZA UPORABO 
LENTAGRANA
-  Vedno škropiti čim manjše plevele
-  Zaradi zagotavljanja selektivnosti in učinkovitosti je 

vedno boljše škropiti v deljenih odmerkih 
-  Izogibajte se škropljenju pri visokih temperaturah. 

Poraba vode 300-400 l/ha.
-  V času škropljenja naj bo listje kulture suho
-  Dež, ki pade nekaj ur po škropljenju lahko zmanjša 

učinkovitost.
-  LENTAGRAN se ne sme mešati s foliarnimi gnojili, 

močili, pripravki, ki vsebujejo olja in z graminicidi
-  Škropiti, ko je gojena kultura dobro ukoreninjena

LENTAGRAN WP
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selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega 
 in širokolistnega plevela v krompirju

Aktivna snov:  metribuzin 23,3 % 
klomazon 6 %

Formulacija:  mešana formulacija CS in SC (ZC)

Registracija: U34330-104/15/6

Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Pakiranje: 150 mL, 1 L, 5 L

METRIC je del Belchimovega programa varstva

METRIC  

Plezajoča lakota (Galium aparine)
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METRIC

UPORABA

METRIC se uporablja kot selektivni herbicid za 
zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega 
plevela v krompirju pred vznikom. S sredstvom se 
tretira pred vznikom plevela in krompirja) v odmerku 
1 do 1,5 L/ha pri porabi 200 – 400 L vode/ha.

POTATO PRO

Posebna formulacija zagotavlja boljšo selektivnost in 
daljše delovanje pripravka.

METRIC ima zelo širok spekter delovanja. Lahko 
se uporablja sam, najboljša, pa je uporaba v 
kombinaciji s Promanom:
METRIC 1-1,25 L/ha + PROMAN 2-3 L/ha. 
Takšna kombinacija treh aktivnih snovi nudi najbolj 
zanesljivo in celovito varstvo pred pleveli pred 
vznikom v krompirju. 
Dodati 0,2 l/ha sredstva HI-WETT, ki optimizira 
razporejanje aktivnih snovi v zgornjem sloju tal. 
S tem vpliva na čimbolj primerno koncentracijo 
herbicidov v celotnem sloju tal iz katerega vznikajo 
pleveli. Na ta način je delovanje na plevele v 
širokem spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj 
zanesljivo.

Pasje zelišče
(Solanum nigrum)

Navadna kostreba
(Echinochloa crus-galli)
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MOTIVELL EXTRA 6 OD
Translokacijski herbicid iz skupine sulfonil sečnine za zatiranje 
ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi

Aktivna snov: nikosulfuron 60 g/l

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC) 

Registracija: U34330-104/15/5

Proizvajalec: ISK Biosciences Europe N.V.

Pakiranje: 500 ml, 1 L

MOTIVELL EXTRA 6 OD je del Belchimovega programa varstva koruze
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MOTIVELL EXTRA 6 OD

UPORABA, LASTNOSTI

ODMERKI ZA ENOLETNE TRAVNE PLEVELE
- 0,35 - 0,5 l/ha

ODMERKI ZA VEČLETNE TRAVNE PLEVELE
-  divji sirek in pirnica 0,6-0,75 l/ha
-  pri škropljenju z deljenimi odmerki pri prvem 

škropljenju do 2/3 skupnega odmerka in najmanj 
1/3 odmerka 10-14 dni kasneje.

MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK

(0,5 l Motivell Extra + 0,5 l Kamba)
Paket temelji na MOTIVELLU EXTRA, ki je 
najkakovostnejša formulacija aktivne snovi 
nikosulfuron in v kombinaciji s KAMBO praktično 
zatira vse ozkolistne in širokolistne plevele v koruzi.

MOTIVELL EXTRA se lahko v kombinaciji z drugimi 
herbicidi uporablja za osnovno škropljenje proti 
plevelom, lahko pa ga uporabite samostojno za 
korektivna škropljenja proti enoletnim in večletnim 
ozkolistnim plevelom.

PREDNOSTI

MOTIVELL EXTRA je najbolj robustna formulacija 
aktivne snovi nikosulfuron na podlagi posebne 
tehnologije formulacije razvite v japonskem podjetju 
ISK, ki je nikosulfuron tudi izvorno razvilo. Zaradi 
posebne formulacije ima pripravek v primerjavi z 
drugimi formulacijami nikosulfurona  naslednje 
lastnosti:
 - se manj izpira z dežjem
 - ima povečano učinkovitost
 - deluje v vseh vremenskih razmerah
 - je najbolj ekonomičen

MANJŠE IZPIRANJE Z DEŽJEM
Koruza pripravek v celoti vsrka v 2-3 urah
(pri drugih nikosulfuronih najmanj 6 ur), zato je 
MOTIVELL EXTRA v deževnih razmerah bolj zanesljiv 
kot vsi drugi pripravki na osnovi nikosulfurona.

POVEČANA UČINKOVITOST
Zaradi dokazano hitrega in celovitejšega vnosa 
MOTIVELLA EXTRA v plevelne rastline so potrebni 
odmerki aktivne snovi 20-25% nižji kot pri drugih 
pripravkih na osnovi nikosulfurona, kar seveda 
pomeni tudi manjše obremenjevanje okolja.

OPTIMALNO V VSAKEM VREMENU
MOTIVELL EXTRA 6 OD bistveno odstopa od 
drugih pripravkov na osnovi nikosulfurona glede 
zanesljivosti delovanja pri različnih vremenskih 
pogojih, saj so razlike glede delovanja minimalne ne 
glede na temperature, padavine in zračno vlago, kar 
je vse problematično pri drugih nikosulfuronih.

OPTIMALNA EKONOMIČNOST
MOTIVELL EXTRA 6 OD se za najmanj enako biološko 
delovanje uporablja v bistveno manjših odmerkih 
od drugih nikosulfuronov. Formulacija vsebuje 
kompleksen optimiziran sistem najkvalitetnejših 
pomožnih snovi in koformulantov, zato se mu ne 
dodaja nobenih močil kot je to primer pri drugih 
nikosulfuronih. V številnih poskusih v EU je MOTIVELL 
EXTRA 6 OD imel 2-5% večje pridelke od generičnih 
nikosulfuronov.
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MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK

MOTIVELL EXTRA 6 OD
Aktivna snov: nikosulfuron 60 g/l 

Formulacija: koncentrirana suspenzija  (OD) 

Pakiranje: 500 ml 

Registracija: U34330-104/15/5 

Proizvajalec: ISK Biosciences Europe N.V.

KAMBA 480 SL
Aktivna snov: dikamba 480 g/l 

Formulacija: vodotopni koncentrat (SL)  

Pakiranje: 500 ml 

Proizvajalec: GHARDA Chemicals Ltd, Združeno kraljestvo

MOTIVELL extra 6 OD CORN PACK je del Belchimovega 

programa varstva koruze
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MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK

MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK je v primerjavi 
z drugimi pripravki kar dobro prilagodljiv glede 
časa uporabe. Kamba je eden najbolj učinkovitih 
herdbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije, zato 
MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK dobro deluje 
na ambrozijo tudi, ko ima le-ta pravih 6 listov. Pri 
zakasnelem škropljenju trdovratnih plevelov, kot je 
ambrozija, uporabite največje dovoljene odmerke.

ENOSTAVNA UPORABA IN ODMERJANJE

MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK
(0,5 l Motivell Extra 6 OD + 0,5 l Kamba 480 SL)
Celovito varstvo pred ozkolistnimi in 
širokolistnimi pleveli z enim škropljenjem:
-  zatiranje vseh pomembnih travnih plevelov, 

vključno večletne kot sta divji sirek in pirnica
-  zatiranje vseh pomembnih širokolistnih 

plevelov, vključno npr. ambrozijo, baržunasti 
oslez, slak, osat, ...

-  Najprimernejši čas škropljenja, ko ima koruza 
4-6 listov

-  Eno pakiranje za do 1 ha posevka (manjša 
zapleveljenost)

-  Večji odmerki (do 1,2 duopaka na ha) kadar 
so pleveli v kasnejših razvojnih fazah oziroma 
kadar prevladujejo trdovratni pleveli kot so 
slak, divji sirek, ambrozija. 

NAJBOLJ PRIMEREN ČAS ZA 
ŠKROPLJENJE:
Ko ima koruza 4-6  listov

V tem času so običajno pleveli v 
razvojnih fazah, ko jih lahko s paketom 
Motivell Extra 6 OD Corn PACK najbolj 
zanesljivo zatremo.
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PROMAN 
Talni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega 
in nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega plevela v 
krompirju 

Aktivna snov: metobromuron 500 g/l 

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC) 

Registracija: U34330-217/14/10

Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A.  

Pakiranje: 1L, 5L

PROMAN je del Belchimovega programa varstva krompirja
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PROMAN

UPORABA IN OSNOVNE LASTNOSTI

PROMAN je registriran v krompirju za uporabo pred 
vznikom krompirja v odmerkih do 3 l/ha.

Na najlažjih tleh so lahko odmerki 2 l/ha.

PROMAN je zelo prilagodljiv herbicid:

>  deluje na širok spekter širokolistnih in ozkolistnih 
enoletnih plevelov

>  Deluje na nevarne plevele kot so pelinolistna 
ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), baržunasti oslez 
(Abuthilon theophrasti), pasje zelišče (Solanum 
nigrum), navadni bodič (Xanthium strumarium) ...

>  je idealen partner za kombiniranje z drugimi herbicidi

POTATOPRO 

PROMAN je ključni člen Belchimovega POTATOPRO 
programa varstva krompirja pred pleveli. Belchim 
priporoča izjemno robustno z dvema ali tremi 
aktivnimi snovmi:

PROMAN 2-3 l/ha + METRIC 1-1,25 l/ha
ali 
PROMAN 2-3 l/ha + ANGELUS ali CLOMATE 0,2-0,25 
l/ha.
Nižji odmerki na lažjih tleh, višji na težjih tleh. 
Škropljenje pred vznikom krompirja.

Dodati 0,2 l/ha sredstva HI-WETT, ki optimizira 
razporejanje aktivnih snovi v zgornjem sloju tal. 
S tem vpliva na čimbolj primerno koncentracijo 
herbicidov v celotnem sloju tal iz katerega vznikajo 
pleveli. Na ta način je delovanje na plevele v 
širokem spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj 
zanesljivo.

Intenzivni pridelovalci krompirja v zahodni Evropi 
vsako leto uporabijo 3-4 aktivne snovi za zatiranje 
plevelov v krompirju, saj le tako lahko uspešno 
varujejo nasade krompirja pred celotnim spektrom 
plevelov. PROMAN se je izkazal kot najbolj 
prilagodljiv in najbolj pogosto uporabljen herbicid v 
programih varstva krompirja. 

herbicide

MULTI
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RAPSAN 500 SC
Talni herbicid za zatiranje enoletnih ozkolistnih in 
širokolistnih plevelov v oljni ogrščici, vrtninah in 
drevesnicah

Aktivna snov: metazaklor 500 g/l

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)

Registracija: UP/I-320-20/17-03/176

Proizvajalec: GLOBACHEM N.V.

Pakiranje: 5 L navadni srakoperec  
(Apera spica-venti)

kamilica
(Matricaria chamomilla)

RAPSAN je del Belchimovega progama varstva
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RAPSAN 500 SC

UPORABA

Ozimna in jara oljna ogrščica:

Od faze suhega semena do faze, ko hipokotil s kličnimi 
listi raste proti površini zemlje (BBCH 01-08), ali v fazi od 
razvitega prvega do tretjega pravega lista (BBCH 11-13) 
v enkratnem odmerku 2,0 L/ha. Lahko se tretira tudi v 
deljenem (split) odmerku, npr. v odmerku 1,4 L/ha, v 
odmerku 0,6 L/ha pa nato po vzniku posevka.

Listni ohrovt:

Od faze suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 
01-08) ali v fazi od razvitega šestega do osmega 
pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 6-8 dni po sajenju, 
v odmerku 1,5 L/ha. 

Brokoli:

 V fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista 
(BBCH 16-18) oziroma 6-8 dni po sajenju, v odmerku  
1 L/ha.

Kitajski kapus (vključno pak choi in podobno): 

V fazi od razvitega šestega do osmega pravega lista 
(BBCH 16-18) oziroma 6-8 dni po sajenju, v odmerku 
1,5 L/ha.

Cvetača:

V fazi od suhega semena do faze pred vznikom (BBCH 
01-08) v odmerku 1,5 L/ha, ali v fazi od razvitega 
šestega do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 
7-14 dni po sajenju, v odmerku 1,0-1,5 L/ha, pri čemer 
je odmerek odvisen od tipa tal.

Brstični ohrovt:

V fazi od razvitega šestega do osmega pravega 
lista (BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po sajenju, v 
odmerku 1,0-1,5 L/ha, pri čemer je odmerek odvisen 
od tipa tal.

Por:

5-21 dni po sajenju, po ponovnem začetku rasti, 
ko so luknje za sajenje zatesnjene (do BBCH 16), 
v odmerku 1,5-2,0 L/ha,  pri čemer je odmerek 
odvisen od tipa tal.

Glavnato zelje in glavnati ohrovt:

V fazi od začetka nabrekanja semena do faze pred 
vznikom (BBCH 01-08) ali v fazi od razvitega šestega 
do osmega pravega lista (BBCH 16-18) oziroma 6-8 
dni po sajenju, v odmerku 1,5 L/ha.

Kolerabica:

V fazi od suhega semena do pred vznikom (BBCH 
01-08), v odmerku 1,5 L/ha. 

Drevesnice okrasnih grmovnic in dreves:

V fazi vegetativnega mirovanja (BBCH 00) oziroma 
februarja ali marca, v odmerku 2,0 L/ha.

OILSEED PRO (oljna ogrščica):

RAPSAN 500 SC 1,5-2 l/ha + ANGELUS ali CLOMATE 
0,25-0,33 l/ha

-  Kombinacija dveh aktivnih snovi z zelo širokim 
spektrom delovanja

-  Škropljenje takoj po setvi na dobro pripravljeno 
setvišče (zaželjeno je valjanje po setvi pred 
aplikacijo)

RAPSAN je primeren partner Lentagranu v nekaterih 
vrtninah (glej katalog pod LENTAGRAN WP).
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SAVVY
Selektivni sulfonilsečninski herbicid za zatiranje 
enoletnega širokolistnega plevela v jarem in 
ozimnem žitu

Aktivna snov:  metsulfuron-metil 20 %

Formulacija: močljiva zrnca (WG) 

Registracija: U34330-70/16/13

Proizvajalec: Rotam Agrochemical Europe LTD, UK 

Pakiranje: 60 g

SAVVY je del Belchimovega programa varstva
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SAVVY

UPORABA

SAVVY se uporablja v jarih in ozimnih žitih (pšenici, 
ječmenu, ovsu in tritikali) ter na površinah, ki se 
trenutno ne obdelujejo, za zatiranje enoletnega in 
večletnega širokolistnega plevela v odmerku 30 g/ha. 

ČAS UPORABE: Pšenico, oves in tritikalo se tretira od 
faze dveh razvitih listov (BBCH 12) oziroma ječmen 
od faze treh razvitih listov (BBCH 13), pa do faze 
preden žita dosežejo fazo zastavičarja (BBCH 39). 
Površine, ki se trenutno ne obdelujejo, se tretira 
pred 1. avgustom v letu tretiranja. Najučinkovitejše 
delovanje se doseže s tretiranjem plevela v zgodnjih 
razvojnih fazah.

CEREAL PRO

SAVVY ima zelo širok spekter delovanja, ne deluje 
pa na plezajočo lakoto. Zato mu je na površinah 
zapleveljenih s plezajočo lakoto odličen partner 
FLUROSTAR 200, ki razširi oz. intenzivira delovanje 
tudi na številne druge plevele (zagotavljanje 
celovitega varstva proti širokolistnim plevelom v 
žitu!). 
Močilo HI-WETT omogoča optimalno delovanje 
v vseh vremenskih pogojih in ne povzroča 
fitotoksičnosti.

Manj intenzivna zapleveljenost s širokolistnimi 
pleveli, brez prisotnosti smolenca:
SAVVY 30 g/ha + močilo HI-WETT 0,1l/ha

Širokolistni pleveli, tudi smolenec:
SAVVY 20-30 g/ha + FLUROSTAR 0,5l/ha+močilo 
HI-WETT 0,1l/ha

Širokolistni pleveli (tudi smolenec), travni pleveli:
SAVVY 20-30 g/ha + FLUROSTAR 0,5l/ha+graminicid 
(pinoksaden, jodosulfuron, penoksulam,...) + močilo 

HI-WETT 0,1l/ha

SAVVY in FLUROSTAR sta zelo selektivna 
za žita, zato se kombinacija lahko varno 
uporablja vse do začetka pojavljanja 
zastavičarja (BBCH 39).

Perzijski jetičnik
(Veronica persica)

Navadna kamilica
(Matricaria chamomilla)

Njivska vijolica
(Viola arvensis)
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Selektivni foliarni herbicid v koruzi z rezidualnim 
delovanjem. 

Aktivna snov: mezotrion 100 g/l

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)

Registracija: U34330-93/15/14

Proizvajalec: GLOBACHEM N.V.

Pakiranje: 1L, 5L

TEMSA SC je ključni pripravek Belchimovega  
programa varstva koruze

TEMSA SC
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PREDNOSTI IN NAČIN DELOVANJA

TEMSA je visoko kakovostna formulacija mezotriona, ki 

je ena vodilnih aktivnih herbicidnih snovi za koruzo.

TEMSA je registrirana v odmerkih do 1,5 l/ha v 

razvojnih fazah 2-8 listov koruze. Mezotrion je izjemno 

selektiven za koruzo, zato se ga lahko brez problema 

uporabi v kasnejših razvojnih fazah, ko npr. zaradi 

vremenskih razmer ni bilo mogoče opraviti škropljenj.

TEMSA vsebuje kompleksna pomagala za omočenje, 

zato se ji lahko kot močilo dodaja le Hi-Wett, ki 

povečuje učinkovitost delovanja, obenem pa za 

razliko od drugih močil ne predstavlja tveganja za 

fitotoksičnost! Specifična formulacija zagotavlja 

povečano učinkovitost mezotriona preko lista, zato je 

foliarno delovanje 1 g mezotriona iz TEMSE na vznikle 

plevele najmanj enako delovanju 1,5 g mezotriona 

v enostavnejših bolj koncentriranih formulacijah 

mezotriona.

TEMSA ima tudi pomembno delovanje preko tal, kar 

pomeni da deluje na vznik plevela po škropljenju.

TEMSA ima zelo širok spekter delovanja na enoletne 

širokolistne plevele, ima pomembno delovanje 

na nekatere trave in osat. Velja za najbolj učinkovit 

herbicid v koruzi proti baržunastemu oslezu.

UPORABA IN ODMERKI

-   Škropljenje v razvojnih fazah koruze 2-8 (10) listov

-   Dobro delovanje na ozkolistni enoletni plevel 

kadar ima le-ta 2-4 liste

-   Optimalno delovanje na širokolistni enoletni plevel 

kadar ima le-ta 2-6 listov

-   Odmerki so odvisni od faze in vrste plevelov:

 >  Za korekcijska škropljenja širokolistnih plevelov 

0,8-1,5 l/ha. Višina odmerka je odvisna predvsem 

od razvojne faze plevelov.

 >  V kombinacijah za osnovno škropljenje so 

odmerki TEMSE manjši in odvisni od partnerjev 

v kombinaciji ter od velikosti in sestave prisotnih 

plevelov.

TEMSA je idealen partner za MOTIVELL EXTRA 6 

OD in KAMBO 480 SL. Kombinacija TEMSA 0,5-0,6 

l + MOTIVELL EXTRA 0,5-0,6 l + KAMBA 0,5-0,6 l po 

hektarju je izjemno zanesljiva rešitev za vse plevele 

z enim škropljenjem. Kombinacija deluje tako preko 

listov kot preko tal in je izjemno malo odvisna od 

vremenskih razmer, delovanje pa je dobro v širokem 

časovnem obdobju, ko ima koruza od 4 pa tja do 8 

listov.

Baržunasti oslez

TEMSA SC



Le preventivna uporaba fungicidov je 

osnova učinkovitega in dolgoročnega 

zanesljivega varstva pred boleznimi. 

Preventivna uporaba fungicidov 

zmanjšuje število potrebnih škropljenj 

ter zagotavlja optimalne pridelke.
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FUNGICIDI

* V postopku registracije

ALCOBAN 48
BOUNTY 50 
CYMBAL 52
DIFCOR 250 EC 54
DIFEND EXTRA 56
KUSABI 58
MILDICUT 25 SC 60
MONCUT 62
POMAX 64
PROTENDO 300 EC 66
RANMAN TOP 68
SHIRLAN 500 SC 70
SIRENA 72
TWINGO 74
VALIS F 76
VALIS PLUS*  78
VIDERYO F 80
VINTEC  82
ZAFTRA AZT 250 SC 86
ZENBY 88
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ALCOBAN
Kontaktni fungicid s preventivnim in delno 
kurativnim delovanjem za zatiranje škrlupa

Aktivna snov: ditianon 700 g/kg

Formulacija: močljiva zrnca (WG)

Registracija: U34330-17/20/5

Proizvajalec: GLOBACHEM NV

Pakiranje: 1 L, 5 L

ALCOBAN je del Belchimovega programa varstva
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LASTNOSTI

ALCOBAN je kontaktni fungicid na osnovi ditianona s preventivnim in delno kurativnim delovanjem.
Registrirana uporaba v Sloveniji: zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in hruševega 
škrlupa (Venturia pyrina) na jablani in hruški.
Ditianon je danes najbolj zastopana aktivna snov v programih varstva pred jablanovim in hruševim 
škrlupom. Ditianon spada v kemično skupino kinonov in ima nespecifično delovanje (‘multisite’). Kljub 
obsežni uporabi, odpornost škrlupa na ditianon ni bila ugotovljena.
Ditianon deluje na veliko encimov gliv, tako da reagira z njihovimi tiolnimi skupinami ter s tem ovira 
celično dihanje. Ditianon preprečuje klitje spor in rast kličnih mešičkov..

ALCOBAN

UPORABA

ALCOBAN se uporablja preventivno na jablanah in hruškah za zatiranje 
jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa 
(Venturia pyrina)
Odmerek: 0,75 kg/ha, od razvojne faze razvoj socvetij (BBCH 50) dalje, 
vendar v skladu s predpisano karenco najpozneje 42 dni pred spravilom 
pridelka.
ALCOBAN se lahko uporabi največ 3X v eni sezoni.
ALCOBAN-u  se poveča učinkovitost in še posebno zanesljivost 
delovanja v vseh vremenskih pogojih z dodajanjem močila HI-WETT:
•  Pri porabi vode do 250 l/ha dodati 0,1 l/ha
•  Pri porabi vode 250-500 l/ha dodati 0,15 l/ha
•  Pri porabi vode več kot 500 l/ha dodati 0,2 l/ha

PREDNOSTI

• Visoko kakovostna formulacija ditianona.
• “Multisite”' fungicid, ni nevarnosti za razvoj odpornosti na bolezni.
• Prilagodljiva uporaba, dolgo obdobje, ko je mogoče uporabljati 

ALCOBAN.
• Popolna selektivnost za jablano in hruško.
• Ključni fungicid v programih integriranega varstva.
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BOUNTY
Fungicid za zatiranje bolezni na žitu, oljni ogrščici 
in lanu.

Aktivna snov: tebukonazol 430 g/l

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)

Registracija: UP/I-320-20/16-03/197

Proizvajalec: Rotam Agrochemical Europe Ltd.

Pakiranje: 1 L, 5 L

Bounty je del Belchimovih programov varstva

Rumena rja
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CEREAL PRO PROGRAM ZAŠTITE
BOUNTY je registriran v vseh žitih. Vsebuje 430 g/l 
tebukonazola za razliko od običajnih formulacij z 250 
g/l tebukonazola. Zaradi tega so maksimalni odmerki 
v žitu in oljni ogrščici za BOUNTY 0,6 l/ha medtem, ko 
je pri standardnih fungicidih na osnovi tebukonazola 
ta odmerek 1 l/ha. Tebukonazol je v Evropi najbolj 
prodajana aktivna snov za zatiranje bolezni žit.
BOUNTY ima širok spekter delovanja, še posebno na 
rje, dobro pa deluje tudi na fuzarioze in septorioze. 
Zaradi širokega spektra delovanja se lahko uporablja 
praktično celotno sezono. BOUNTY zagotavlja odlično 
in zanesljivo varstvo sam ali v kombinacijah z drugimi 
fungicidi. 

PŠENICA - program "ECO"
> T1-2: Bounty 0,6 L/ha
> T2-3: Protendo 0,6 L/ha ali Sirena 1,5 L/ha

PŠENICA - program "STANDARD"
> T1-2: Protendo 0,65 L/ha ali Bounty 0,6 L/ha
> T2-3: Bounty 0,3 L/ha + Protendo 0,4 L/ha ali Bounty 
0,5 L/ha + Sirena 0,8 L/ha 

PŠENICA - PROGRAM "PREMIUM"
>  T1: Protendo 0,65 L/ha ali Bounty 0,6 L/ha
>  T2: Sirena 1,2 L/ha
>  T3: Bounty 0,3 L/ha + Sirena 0,8 L/ha + Protendo 0,35 L/ha 

JEČMEN
>  T1: Protendo 0,4 L/ha ali Bounty 0,5 L/ha + Zaftra 
0,5 L/ha
>  T2: Bounty 0,3 L/ha + Protendo 0,4 ali Bounty 0,5 L/
ha + Sirena 0,8 L/ha

RŽ, TRITIKALA
> T1-2: Protendo 0,65 L/ha ali Bounty 0,6 L/ha
> T2-3: Bounty 0,3 L/ha + Protendo 0,4 L/ha ali Bounty 
0,5 L/ha + Sirena 0,8 L/ha

SIRENA je fungicid na osnovi metkonazola z izjemnim 
delovanjem na fuzarioze klasa, zelo dobro pa deluje 
tudi na septorioze in rje.

PROTENDO je fungicid na osnovi protiokonazola, ki 
velja za najbolj široko uporabljan vrhunski fungicid 
proti fuzariozam klasa, odlikuje pa ga tudi zelo dobro 
delovanje na večino ostalih bolezni žit.

ZAFTRA je strobilurinski fungicid na osnovi 
azoksistrobina, ki dobro deluje na zelo širok spekter 
bolezni, še posebno pa ga odlikuje delovanje na 
najnevarnejše bolezni ječmena ter najmočneje izražen 
vpliv na metabolizem žit, značilen za strobilurinske 
fungicide, ki rezultira v pomembnem povečanju 
pridelka tudi kadar bolezni niso prisotne.

Vsem priporočenim rešitvam se izjemno poveča 
učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh 
vremenskih pogojih z dodajanjem 0,1-0,15 l/ha 
močila HI-WETT!

OILSEED PRO (OLJNA OGRŠČICA)
JESEN
Cilj je, da je oljna ogrščica za prezimitev nizka in 
čvrsta, saj tako laže prezimi in se spomladi bolje 
razvija. Čas uporabe: 4-6 listov oljne ogrščice.
Odmerki:
-  BOUNTY 0,4 L/ha ali SIRENA 1 L/ha pri redkem 

sklopu, manj bujnih rastlinah, sortah bolj odpornih  
na prezimitev

-  BOUNTY 0,5 L/ha ali SIRENA 1,2 L/ha ob gostem 
sklopu, bujnem posevku, sortah manj odpornih za 
prezimitev, dobri razpoložljivosti dušika.

POMLAD 
Čas škropljenja: od začetka nastavkov popja do 
odpiranja cvetov (BBCH 50-60) - v tem času se 
zatira tudi repičar. Odmerki: 0,3-0,6 l/ha, odvisno od 
bujnosti posevka oz. nevarnosti za poleganje.

BOUNTY - ZATIRANJE BOLEZNI V OLJNI OGRŠČICI
Jeseni in zgodaj spomladi BOUNTY sam ustrezno 
zatira prisotne bolezni. BOUNTY ima širok spekter 
delovanja na bolezni oljne ogrščice:  
bela gniloba, črna listna pegavost kapusnic, siva 
pegavost stebel, cilindrosporioza.

Najbolj nevarna bolezen oljne ogrščice je bela 
gniloba (Sclerotinia sclerotiorum). 

Program "ECO" - enkratna aplikacija
BOUNTY 0,5 L/ha ali SIRENA 1,2 L/ha

Program "PREMIUM" - dvakratna aplikacija
> 1. aplikacija takoj spomladi: BOUNTY 0,5 L/ha ali 
SIRENA 1,2 L/ha
> 2. aplikacija pred cvetenjem ali v času cvetenja 
ZAFTRA 0,5 L/ha + PROTENDO 0,35 L/ha ali ZAFTRA 
0,5 L/ha + ZENBY 0,3 L/ha.

Vsem priporočenim rešitvam se izjemno poveča
učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh
vremenskih pogojih z dodajanjem 0,1-0,15 l/ha
močila 

LAN 
V lanu se BOUNTY uporablja za zatiranje bele gnilobe 
(Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 0,6 L/ha.

BOUNTY

Bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum)
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CYMBAL
Lokalno sistemični in translaminarni fungicid s 
kurativnim delovanjem proti krompirjevi plesni in 
peronospori vinske trte

Aktivna snov: cimoksanil 450 g/kg

Formulacija: močljiva zrnca (WG)    

Registracija: U34330-113/15/4

Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A.  

Pakiranje:  1kg

CYMBAL je del Belchimovih programov varstva



53

CYMBAL se vedno kombinira z drugimi fungicidi, 
osnovnimi pripravki programa varstva proti glivam 
plesnivkam. S tem se izboljša kurativnost tretmana 
ter poveča zanesljivost, posebno v situacijah, ko je 
bolezen v fazi inkubacije (bolezen je prisotna brez vidnih 
simptomov). V takšnih situacijah pridelovalci pogosto 
kombinirajo drage pripravke. CYMBAL dopolnjuje 
osnovni fungicid z dodatnim mehanizmom delovanja 
in s kurativnostjo ter tako zagotavlja maksimalno 
zanesljivost ob zelo zmernih stroških.

VINEPRO
CYMBAL je izjemno dober partner MILDICUTU in 
dopolnjuje njegove odlične lastnosti s kurativnostjo. V 
kombinaciji je priporočilo:
CYMBAL 0,25 kg/ha + MILDICUT 3 l/ha
Prav tako je odličen partner VALISU F, VALISU PLUS in 
VIDERYU F

CYMBAL 0,25 kg/ha + VALIS F 1,5 kg/ha
ali
CYMBAL 0,25 kg/ha + VIDERYO F 2 l/ha
ali
CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha + VALIS PLUS 1,5 kg/ha

POTATO PRO
CYMBAL je idealen partner dvema vrhunskim 
fungicidom za zatiranje krompirjeve plesni: SHIRLANU, 
RANMANU TOP in VALISU PLUS.  V kombinaciji s 
CYMBALOM se zagotavlja popolna zanesljivost tudi 
kadar je potrebno kurativno delovanje. Kombinacije so 
izjemno ekonomične:

CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha + SHIRLAN 0,3 l/ha 
ali
CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha + RANMAN TOP 0,4 l/ha

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih 
pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 l/ha 
močila HI-WETT:
- poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
- poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
- poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha

CYMBAL se lahko 
uporabi kadarkoli 
tekom vegetacije

SINERGISTIČNI 
PARTNER

v vseh programih 
varstva proti 
plesnivkam

CYMBAL v programih 
varstva odločilno 

prispeva s kurativnim 
delovanjem

CYMBAL deluje 
kurativno 2 dni 
in se premešča 
translaminarno

CYMBAL

CYMBAL se lahko uporablja tekom cele vegatacije (do 
4 krat v krompirju in do 7 krat v vinski trti), CYMBAL 
je eden redkih fungicidov s kurativnim delovanjem 
na krompirjevo plesen in peronosporo vinske trte. V 
krompirju je odmerek 0,2-0,25 kg/ha v vinski trti pa od 
0,125 kg/ha (do začetka cvetenja - BBCH 61) do 0,25 
kg/ha (po začetku cvetenja - po BBCH 61). Za razliko 
od drugih kurativnih fungicidov je možnost za pojav 
odpornosti minimalna. CYMBAL ima 2 dni kurativnega 
delovanja.
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Fungicid s sistemičnim in kurativnim delovanjem

Aktivna snov: difenokonazol 25 %
  
Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC) 

Registracija: U34330-118/15/8

Proizvajalec: Globachem N.V.
 
Pakiranje: 1 L

DIFCOR je del Belchimovega programa varstva

DIFCOR 250 EC 

Jablanov škrlup
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DIFCOR 250 EC

Listna pegavost krompirja na listu in gomolju

UPORABA

JABLANA: zatiranje jablanovega škrlupa v odmerku 
0,2 L/ha ob uporabi 200-1000 L vode na ha. Pri 
tretiranju je treba upoštevati napovedi opazovalno-
napovedovalne službe za varstvo rastlin. S sredstvom 
se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni 
rastni dobi, v 10 dnevnih intervalih.

VINSKA TRTA: za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula 
necator) v odmerku 0,12 L/ha, ob porabi 100-1000 
L vode na ha. Tretira se od razvojne faze razvitega 
tretjega lista do faze začetka zorenja jagod (BBCH 
13–81). S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ dvakrat v eni rastni dobi, v najmanj10 
dnevnem intervalu. 

KROMPIR: zatiranje listne pegavosti krompirja 
(Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha ob uporabi 200-
600 L vode na ha. Pri tretiranju je treba upoštevati 
napovedi opazovalno-napovedovalne službe 
za varstvo rastlin. S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni dobi, v 
7-10 dnevnih intervalih.

GOMOLJNA ZELENA: zatiranje listne pegavosti 
(Septoria spp.) v odmerku 0,2 L/ha
BLITVA, CIKORIJA, ČRNI KOREN, KOROMAČ, NAVADNI 
HREN, NAVADNI ŠPARGELJ, PASTINAK, PETRŠILJ, 
RUMENA KOLERABA, ŠPINAČA, STRNIŠČNA REPA, 
ZELIŠČA, ZAČIMBNICE, VRTNICE, OKRASNE RASTLINE: 
zatiranje različnih bolezni v odmerkih do 0,5 l/ha.

POTATO PRO

DIFCOR je ključni fungicid za zatiranje listne 
pegavosti krompirja (Alternaria spp.):
•  Ima odlično preventivno delovanje 
•  Ima daleč najbolj izrazito kurativno delovanje med 

vsemi razpoložljivimi fungicidi
•  Edini pripravek, ki deluje na obe pomembni listni 

pegavosti krompirja: (Alternaria solani , Alternaria 
alternata)

V programu je odličen partner DIFCOR-ju ZAFTRA, 
zato je primerno da se alternira s škropljenji s tema 
pripravkoma. Pri tem je treba upoštevati, da ima 
DIFCOR dobro kurativno delovanje, medtem ko 
ZAFTRA deluje predvsem preventivno.

HIWETT

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh 
vremenskih pogojih se izrazito poveča z  
dodajanjem 0,1-0,2 l/ha močila HI-WETT:
- poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
- poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
- poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha.

Oidij vinske trte
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DIFEND EXTRA je del Belchimovega programa varstva

Fungicid za tretiranje semena žit

Aktivna snov: fludioksonil 25 g/l; 
                           difenokonazol 25 g/l

  
Formulacija: koncentrirana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Registracija: U34330-33/19/4

Proizvajalec: GLOBACHEM N.V.

Pakiranje: 20 L, 1000 L

DIFEND EXTRA

ST
ANDARD

NETRETIRANO
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Pšenična trda snet Snežna plesen

DIFEND EXTRA

UPORABA IN ODMERKI

DIFEND EXTRA vsebuje dve aktivni snovi: difenokonazol in fludioksonil. 
Difenokonazol je sistemični fungicid, ki spada v kemično skupino 
triazolov. Triazoli inhibirajo delovanje encima C-14 demetilaze oziroma 
biosintezo ergosterola v celičnih membranah. Triazoli imajo širok spekter 
delovanja. V rastlini se premeščajo sisitemično navzgor (akropetalno). 
Delujejo na različne razvojne faze bolezni in imajo izraženo kurativno 
delovanje. Fludioksonil je kontaktni fungicid z zelo dolgim rezidualnim 
delovanjem in je izjemno učinkovit za fuzarioze in snežno plesen.
DIFEND EXTRA je fungicid za tretiranje semena pšenice, ječmena, 
rži, tritikale in ovsa najširšega spektra delovanja. Največji dovoljeni 
odmerek je 2 L/t semena. Že z 1 L/t je zagotovljeno popolno varstvo 
pred pšenično trdo in pritlikavo snetjo ter septoriozami na semenu. 
Višji odmerki so potrebni kadar je glavni problem prezimitev žit zaradi 
fuzarioz ali snežne plesni.

Seme se lahko tretira z nerazredčenim ali razredčenim sredstvom (brez 
dodatka ali z dodatkom vode). Če se doda voda, se sredstvo razredči z 
vodo v razmerju 1 del sredstva na 1 del vode oziroma 0,2 L sredstva na 
0,2 L vode na 100 kg semena.

CEREAL PRO

DIFEND EXTRA je fungicid za tretiranje semena žit z 
najširšim spektrom delovanja. 
Od ostalih sredstev odstopa predvsem zaradi:
• Izjemne selektivnosti za posevke
• Delovanja na izjemno širok spekter bolezni
• Odličnega obarvanja semena brez odpraševanja
• Zagotavljanja neoviranega razvoja posevkov žit
• Zagotavljanja najboljše prezimitve žit

Enakomeren nanos
brez odpraševanja

DIFEND
extra
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KUSABI
Fungicid za zatiranja oidija vinske trte
 
Aktivna snov: piriofenon 300 g/l

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC) 

Registracija: U34330-158/13/9

Proizvajalec: ISK Bioscience Europe N.V. 

Pakiranje: 100ml, 1L
  

KUSABI  je del Belchimovega programa varstva
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UPORABA IN ODMERKI

Registrirani odmerki so 0,15-0,3 l/ha:
-   0,15 L/ha do začetka cvetenja (do BBCH 59),
-   0,25 L/ha v času cvetenja (BBCH 60 do 70),
-   0,3 L/ha po cvetenju do začetka dozorevanja 

grozdja (BBCH 71 do 81)

Na istem zemljišču dovoljena največ tri tretiranja v eni 
rastni sezoni.

Pri vsakem škropljenju proti oidiju se specifičnemu 
fungicidu za oidij priporoča dodajanje 2 kg žvepla.

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh 
vremenskih pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 
0,1-0,2 l/ha močila HI-WETT:
- poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
- poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
- poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha

Zaradi specifičnih lastnosti (kurativnost in parno 
delovanje) je najboljši čas uporabe Kusabija v 
zgodnjih razvojnih fazah, saj je to odlična osnova 
za lažje obvladovanje bolezni kasneje v sezoni. 
Pri uporabi po cvetenju pride do izraza stransko 
delovanje Kusabija na sivo plesen, ki se še potencira 
ob paralelni uporabi sredstev, ki vsebujejo folpet 

(Twingo, Valis F in Videryo F). Parno delovanje 
Kusabija je zelo koristno tudi pri škropljenju v času 
zapiranja grozdov.

NAČIN DELOVANJA, PREDNOSTI
Inovativna japonska tehnologija za celovito varstvo 
pred oidijem:
-   Parno delovanje
-   Translaminarno premeščanje
-   Odlično preventivno delovanje na oidij
-   Kurativno delovanje na oidij
-   V poskusih v EU je KUSABI vedno med najbolj   

  učinkovitimi in zanesljivimi pripravki
-   Stransko delovanje na sivo plesen

KURATIVNO DELOVANJE (slika 1)
Oidij ima dolgo inkubacijsko dobo, ko je okužba že 
prisotna a ni vidna. Zato je izjemno pomembno, da 
se program varstva pred oidijem začne še preden so 
prisotni vidni znaki bolezni in to s pripravki, ki imajo 
tudi kurativno delovanje.

PARNO DELOVANJE (slika 2)
Parno delovanje omogoča dobro varstvo pred 
oidijim tudi kadar aplikacija ni idealna.

slika 1 slika 2

V času škropljenja je oidij navadno prisoten v različnih razvojnih fazah. Kusabi 
deluje preventivno in kurativno,

Parno delovanje
S Kusabijem je bil tretiran le sredinski izrez lista 24 ur pred 

okužbo vseh izrezov z oidijem

> Parno delovanje je dobro vidno na robovih netretiranih 
izrezov listov

Zaradi parnega delovanja KUSABI varuje tudi 
neškropljene dele listja, ki je v bližini tretiranega dela listja

Netretiran izrez lista Izrez lista tretiran s KUSABI-jem

KUSABI
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MILDICUT
Preventivni sistemični fungicid za zatiranje peronospore 
vinske trte in za zatiranje bele rje križnic na hrenu 

Aktivna snov: ciazofamid 25 g/l

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC) 

Registracija: U34330-76/14/10

Proizvajalec: ISK Biosciences Europe N.V.

Pakiranje: 1 L, 10 L

MILDICUT je del Belchimovega programa varstva
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UPORABA IN ODMERKI
Vinska trta: MILDICUT se uporablja kot fungicid 
s preventivnim in translaminarnim delovanjem na 
trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja 

za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara 
viticola). Polni odmerek (4 l/ha) v vinski trti nudi polno 
varstvo 10-14 dni v vseh vremenskih razmerah. Pri 
škropljenju polnega habitusa vinske trte morajo 
biti odprte vse šobe škropilnice in takrat mora biti 
odmerek 3,5-4 l/ha. V zgodnejših razvojnih fazah, ko 
se del šob lahko zapre, so odmerki lahko nižji, a le v 
skladu z obsegom zaprtih šob.

MILDICUT se lahko uporablja vse od pred cvetenja 
do 21 dni pred trgatvijo! Lastnosti Mildicuta - odlično 
preventivno delovanje, neizpirljivost in sistemičnost, 
ki zagotavlja varovanje novega prirasta - so izredno 
dragocene v času cvetenja, ko je nevarnost za 
peronosporo največja. Mildicut je izjemno zanesljiv 
tudi kasneje za varstvo jagod. Zaradi kratke karence 
in ker ne pušča nikakršnih madežev na grozdju pa 
je tudi najbolj pogosto uporabljan fungicid proti 
peronospori za zadnja škropljenja namiznih sort. 
Največje število škropljenj v sezoni je 8 krat.

Hren: zatiranje bele rje križnic (Albugo candida) v 
odmerku 4 L/ha pri uporabi 200 do 400 L vode na ha. 
Prvič se tretira, ko nastopijo pogoji za okužbo. Časovni 
interval med tretiranji je 12 do 14 dni. Na istem 
zemljiščuse v eni rastni dobi lahko v hrenu uporablja 
največ štiri krat.

VINE PRO priporočila
Mildicut varuje grozdje vse od zgodnjih razvojnih faz 
pa vse do zorenja. Z večkratnim škropljenjem preko 
celotne sezone se na grozdih ustvarja depozit
aktivne snovi, ki omogoča dolgotrajno preventivno 
zaščito. Sistemiki se pretežno premeščajo v vršičke 
listja in ne morejo nuditi kakovostnega preventivnega 
varstva grozdja.
Mildicut deluje prevntivno. Kadar je potrebno 
kurativno delovanje, je idelni partner Cymbal:

3 l/ha MILDICUT + 0,2-0,25 l/ha CYMBAL.
Cymbal se lahko uporabi tokom cele sezone in 
zagotavlja 2 dni kurativnega delovanja.

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh 
vremenskih pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 
0,1-0,2 l/ha močila HI-WETT:
- poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
- poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
- poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha 

NAČIN DELOVANJA, PREDNOSTI
Edinstven inovativni fungicid, posebno prilagojen za 
vinsko trto:
-  Sistemično delovanje dveh aktivnih snovi 

(ciazofamid in di Na-fosfonat) varuje novi prirast v 
času najbujnejše rasti

-  Najboljše in najdaljše preventivno delovanje
-  “Eradikativno” delovanje - uničevanje spor
-  Izjemna zanesljivost v deževnem vremenu. Ker 

se ciazofamid izjemno močno zalepi na listje, se 
Mildicut ne izpira tudi ob obilnem deževju  
(ni potrebno ponovno škropljenje) in varuje trto 
12-14 dni.

-  Translaminarno premeščanje
- Odlična zaščita grozdnih jagod 
-  Edinstven mehanizem delovanja, minimalno 

tveganje za odpornost bolezni
-  Najbolj zastopan pripravek za varstvo pred 

peronosporo v Franciji

MILDICUT
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MONCUT
Sistemični fungicid s preventivnim in
kurativnim delovanjem za tretiranje semenskih gomoljev 
krompirja in čebulic tulipanov in perunik ter poletnih cvetlic.

Aktivna snov: flutolanil 460 g/l

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC) 

Registracija: U34330-53/16/7

Proizvajalec: Nichino-Europe Co., Ltd.

Pakiranje:  5 L

MONCUT je del Belchimovega programa varstva

Bela noga na gomoljih
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UPORABA
Krompir: tretiranje gomoljev v odmerku 200 mL 
sredstva na 1 tono gomoljev. Gomolje se lahko tretira 
pred saditvijo. Če se gomolje nakaljuje, se tretira 
pred nakaljevanjem, vendar ne več kot 1 mesec pred 
saditvijo. Tretiranje se lahko izvede tudi ob sajenju 
krompirja.
Tretiranje v skladišču pred saditvijo oz. nakaljevanjem: 
uporaba stacionarnih dozirnih naprav za ultra 
nizko porabo škropiva (ULV), kot je klasična pokrita 
hidravlična ali vrtljiva diskasta škropilna enota za 
tretiranje krompirja, ki je nameščena na valjčnem 
transporterju. Odmerjeno količino sredstva se razredči 
z vodo (200 mL sredstva razredčenega z 2-3 L vode na 
1 t gomoljev). Tretiranje mora biti opravljeno tako, da 
so gomolji enakomerno omočeni.
Tretiranje se lahko opravi tudi ob sajenju z 
neposrednim škropljenjem gomoljev na sadilniku. 
V tem primeru se za 1 t gomoljev 200 mL sredstva 
razredči s 60-80 L vode. Tretiranje se opravi tako, da z 
dvema šobama škropimo gomolje takrat, ko ti padajo s 
transportnih trakov sadilnika proti tlom.

Čebulice tulipanov in perunik: delno zmanjševanje 
rizoktonijske gnilobe (Rhizoctonia solani) s tretiranjem 
tal (celotne površine) v odmerku 6 L/ha, pri čemer je 
treba takoj po tretiranju sredstvo z ustrezno opremo 
zadelati 10-15 cm globoko v tla ali  s tretiranjem v 
vrstah - tretira se nezasute čebulice v sadilni vrsti, v 
odmerku 3 L/ha, pri čemer je treba tretirati tudi pas 
prsti za zasutje.

Poletne cvetlice na prostem: delno zmanjševanje 
rizoktonijske gnilobe (Rhizoctonia solani), s tretiranjem  
takoj po sajenju sadik v odmerku 6 L/ha.
Priporočena poraba vode pri uporabi na tulipanih, 
perunikah in poletnih cvetlicah je 1000 L/ha.

PROGRAM MONCUT IN ZAFTRA
Najbolj kvalitetni gomolji za trgovske verige in seme 
se zagotovijo v programu uporabe Moncuta in Zaftre. 
Odmerek Moncuta je v takšnem programu 0,2 l/
tono semena, odmerek Zaftre  pa 1-2 L/ha. Zaftra 
se aplicira ob sajenju tako, da se tretira samo brazda 
(tla), gomolji morajo ostati netretirani. V ta namen je 
potrebno ustrezno opremiti sadilnik krompirja. 

MONCUT

MONCUT ima odlično delovanje na belo nogo 
krompirja. Razvoj krompirja je neoviran od samega 
zečtka tudi zaradi najboljše selektivnosti Moncuta 
med vsemi sredstvi za ta namen.

Bela noga na steblih

BELA NOGA KROMPIRJA (Rhizoctonia solani)
Bela noga lahko pri občutljivih sortah krompirja 
zmanjša pridelke tudi do 50%, okuženi gomolji pa 
so nesprejemljivi za trgovske verige. Izvor okužb je 
seme krompirja ali pa gomolji preostali v zemlji iz 
prejšnje sezone. Gliva napada klice in s tem zmanjšuje 
vitalnost rastlin. Okuženi gomolji so lahko razpokani, 
na površini gomoljev pa se pojavijo črni sklerociji. 
Varstvo pred belo nogo so agrotehnični ukrepi 
kot kolobar in zagotavljanje zdravega semena ter 
tretiranje gomoljev in tal z ustreznimi fungicidi.
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POMAX
Fungicid za zatiranje skladiščnih bolezni jabolk in hrušk z dolgim 
rezidualnim delovanjem

Aktivna snov:  fludioksonil 13,3 % 
 pirimetanil 33,6 %

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC) 

Registracija: U34330-95/15/7

Proizvajalec: Globachem N.V.

Pakiranje: 1 L
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NAČIN DELOVANJA
POMAX je fungicid, ki združuje lastnosti aktivnih 
snovi pirimetanil in fludioksonil. Aktivna snov 
pirimetanil je translaminarni fungicid s preventivnim 
in delno izraženim kurativnim delovanjem. Aktivna 
snov fludioksonil je nesistemični fungicid z dolgim 
rezidualnim delovanjem.

UPORABA
POMAX se uporablja na jablanah in hruškah za 
zatiranje povzročiteljev skladiščnih bolezni iz rodu 
Gloeosporium, iz rodov Botryotinia in Penicillium ter 
za zmanjševanje okužb z navadno sadno gnilobo 
(Monilinia fructigena) v odmerku 1,6 L/ha. Prvič se 
tretira najbolj zgodaj 6 tednov pred obiranjem, 
od razvojne faze, ko je premer plodov večji od 40 
mm (BBCH 74), drugič pa najpozneje 5 dni pred 

obiranjem (BBCH 89). Najboljši rezultati so z dvema 
škropljenjima pred obiranjem: prvo škropljenje 12 
dni pred obiranjem ter drugo škropljenje 5 dni pred 
obiranjem.
Priporočena poraba vode je od 200 do 1000 L na ha.
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira 
največ dva krat v eni rastni sezoni, v razmaku 7 dni 
med tretiranji. 

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh 
vremenskih pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 
0,1-0,2 l/ha močila HI-WETT:
- poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
- poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
- poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha

KARENCA: 5 dni za jabolka in hruške.

Gloeosporium

POMAX

Penicillium
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PROTENDO 300 EC
Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim 
delovanjem proti boleznim žit in oljne ogrščice

Aktivna snov:  protiokonazol 300 g/l

Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)

Registracija: U34330-70/18/9

Proizvajalec: GLOBACHEM NV

Pakiranje: 1 L, 5 L

PROTENDO je del Belchimovih programov varstva

LASTNOSTI
PROTENDO je sistemični fungicid. Vsebuje aktivno snov protiokonazol, ki je eden najpomembnejših triazolnih 
fungicidov. Protiokonazol odlikuje izjemno širok spekter delovanja za bolezni žit , velja za fungicid z najboljšim 
delovanjem na fuzarioze, za katere ni na voljo veliko učinkovitih rešitev, zato je PROTENDO ključni triazolni 
pripravek za varstvo pšenice pred fuzariozami klasa. PROTENDO odlično zatira belo rjo na oljni ogrščici.
PROTENDO se v žitih uporablja v odmerkih 0,33-0,65 L/ha, v oljni ogrščici pa v odmerkih 0,3-0,6 L/ha.
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PŠENICA - program "ECO"
> T1-2: Bounty 0,6 L/ha
> T2-3: Protendo 0,6 L/ha ali Sirena 1,5 L/ha

PŠENICA - program "STANDARD"
>T1-2: Protendo 0,65 L/ha ali Bounty 0,6 L/ha
>T2-3: Bounty 0,3 L/ha + Protendo 0,4 L/ha ali Bounty 0,5 L/ha 
+ Sirena 0,8 L/ha

PŠENICA - PROGRAM "PREMIUM"
>T1: Protendo 0,65 L/ha ali Bounty 0,6 L/ha
>T2: Sirena 1,2 L/ha
>T3: Bounty 0,3 L/ha + Sirena 0,8 L/ha + Protendo 0,35L/ha

JEČMEN
>T1: Protendo 0,4 L/ha ali Bounty 0,5 L/ha + Zaftra 0,5 L/ha
>T2: Bounty 0,3 L/ha + Protendo 0,4 ali Bounty 0,5 L/ ha + 
Sirena 0,8 L/ha

RŽ, TRITIKALA
>T1-2: Protendo 0,65 L/ha ali Bounty 0,6 L/ha
>T2-3: Bounty 0,3 L/ha + Protendo 0,4 L/ha ali Bounty 0,5 L/ha 
+ Sirena 0,8 L/ha

SIRENA je fungicid na osnovi metkonazola z izjemnim 
delovanjem na fuzarioze klasa, zelo dobro pa deluje tudi na 
septorioze in rje.

ZAFTRA je strobilurinski fungicid na osnovi azoksistrobina, 
ki dobro deluje na zelo širok spekter bolezni, še posebno pa 
ga odlikuje delovanje na najnevarnejše bolezni ječmena ter 
najmočneje izražen vpliv na metabolizem žit, značilen za 
strobilurinske fungicide, ki rezultira v pomembnem povečanju 

pridelka tudi kadar bolezni niso prisotne.

BOUNTY je fungicid na osnovi 
tebukonazola, najbolj uporabljane 

fungicidne  aktivne snovi v žitih v 
Evropi. Ima izredno širok spekter 
delovanja, še posebno dobro 
deluje na rje, dobro pa tudi na 
fuzarioze in septorioze. 

CEREAL PRO

PROTENDO se lahko uporablja sam, vendar pa se odlično kombinira z drugimi pripravki. Primerne kombinacije 
zagotavljajo boljše in celovitejše delovanje na različne bolezni, zmanjšujejo nevarnost za razvoj odpornosti bolezni, pa 
tudi boljšo ekonomiko. V eni sezoni se lahko PROTENDO uporabi največ 2 X.

PROTENDO 300 EC

Fuzarioze klasa

Pšenična listna pegavost

Bela gniloba

Vsem priporočenim rešitvam 
se izjemno poveča učinkovitost 
in zanesljivost delovanja v vseh 
vremenskih pogojih z dodajanjem 0,1-
0,15 l/ha močila HI-WETT! 

OIL SEED PRO

Najbolj nevarna bolezen oljne ogrščice je bela 
gniloba (Sclerotinia sclerotiorum). PROTENDO 
se lahko uporabi od začetka do konca cvetenja 
(BBCH 61-69) sam ali v kombinaciji z drugimi 
fungicidi, ki povečajo spekter in robustnost 
delovanja:

Program "PREMIUM" - dvakratna aplikacija
> 1. aplikacija takoj spomladi: BOUNTY 0,5 L/ha ali 
SIRENA 1,2 L/ha
> 2. aplikacija pred cvetenjem ali v času cvetenja 
ZAFTRA 0,5 L/ha + PROTENDO 0,35 L/ha ali 
ZAFTRA 0,5 L/ha + ZENBY 0,3 L/ha.

Vsem priporočenim rešitvam se izjemno poveča 
učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh 
vremenskih pogojih z dodajanjem 0,1-0,15 l/ha 
močila HI-WETT! 
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RANMAN TOP   
Fungicid za zatiranje bolezni na krompirju, kumarah, bučkah, 
jajčevcih in okrasnih rastlinah

Aktivna snov:  ciazofamid 160 g/l

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC) 

Registracija: U34330-251/14/7

Proizvajalec: ISK Biosciences Europe N.V.

Pakiranje: 1 L

RANMAN TOP  je del Belchimovega programa varstva   
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UPORABA
Krompir: zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora 
infestans) v odmerku 0,5 L/ha, pri porabi vode 200-
500 L na ha. Tretira se od začetka zapiranja vrst dalje 
(BBCH 31). Na isti površini se lahko tretira največ 3 
krat v eni rastni sezoni v časovnem intervalu od 7 do 
10 dni, ki ga je treba prilagoditi pritisku bolezni in 
vremenskim razmeram. 
Karenca: 7 dni.
Kumarice in bučke: zatiranje kumarne plesni 
(Pseudoperonospora cubensis) v odmerku 0,5 L/ha. 
Tretira se od 5 razvitega lista dalje (od BBCH 15). 
Na isti površini se lahko tretira največ 3 krat v eni 
rastni sezoni, v časovnem intervalu od 7 do 10 dni. 
Karenca: 3 dni.
Jajčevci: zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora 
infestans) v odmerku 0,5 L/ha. Tretira se od 5 
razvitega lista dalje (od BBCH 15). Na isti površini 
se lahko tretira največ 3 krat v eni rastni sezoni, v 
časovnem intervalu od 7 do 10 dni. Karenca: 3 dni.
Okrasne rastline- enoletnice iz semena: 
zatiranje bolezni iz rodov Peronospora sp., 
Plasmopara sp., Phythium sp. in Phytophtora sp. v 
odmerku 0,5 L/ha pri porabi 1000 L vode na ha. Na 
isti površini se lahko tretira največ 3 krat v eni rastni 
sezoni, v časovnem intervalu od 7 do 10 dni.
POTATO PRO
Ranman Top je ključni člen Belchimovega programa 

varstva krompirja. Je najbolj zastopan specifični 
fungicid proti krompirjevi plesni v EU. 
Kadar se uporablja sam je obvezna preventivna 
uporaba. Deluje izključno preventivno, vendar 
odlično varuje novi prirast krompirja. Dež ga ne 
more izprati, zato ni potrebno ponavljati škropljenj 
tudi po obilnejših padavinah.
Kadar pridelovalec želi večjo kurativnost v 
varstvu pred krompirjevo plesnijo je priporočilo 
kombinacija: 0,4 l/ha RANMAN TOP + 0,2-0,25 kg/
ha CYMBAL.
RANMAN TOP ne deluje na Alternaria spp., za ta 
namen mu je idelni partner Difcor:
-  0,5 l/ha RANMAN TOP + 0,5 l/ha DIFCOR
RANMAN TOP velja za najbolj učinkovito sredstvo 
za preprečevanje okužb gomoljev s krompirjevo 
plesnijo. Čim večkrat se od cvetenja naprej škropi 
z Ranmanom Top, toliko bolj so gomolji zaščiteni. 
Najbolj sta pomembni zadnji dve škropljenji 
pred izkopom. Zadnje škropljenje se opravi v 
kombinaciji z desikantom. 

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh 
vremenskih pogojih se izrazito poveča z 
dodajanjem 0,1-0,2 l/ha močila HI-WETT:
- poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
- poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
- poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha

RANMAN TOP
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SHIRLAN 500 SC
Fungicid za zatiranje krompirjeve plesni

Aktivna snov: fluazinam 500 g/l

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC) 

Registracija: U34330-81/15/5

Proizvajalec: ISK Biosciences Europe N.V.

Pakiranje: 1 L

SHIRLAN je del Belchimovega programa varstva 



71

UPORABA

SHIRLAN je specifični visoko učinkovit kontaktni 

fungicid za zatiranje krompirjeve plesni 

(Phytophthora infestans) na krompirju v odmerku 

0,4 L/ha. Sredstvo se uporablja preventivno, pred 

pojavom bolezni, na podlagi napovedi opazovalno 

napovedovalne službe za varstvo rastlin, če so 

razmere za pojav bolezni ugodne ali pred zapiranjem 

vrst krompirja. Razmak med tretiranji naj bo 7-10 dni. 

Shirlan zelo dobro varuje gomolje pred krompirjevo 

plesnijo. S Shirlanom se lahko na istem zemljišču 

tretira največ štiri krat v eni rastni sezoni. Karenca za 

krompir je 7 dni.

POTATO PRO

SHIRLAN na krompirjevo plesen bolje deluje pri 

nižjih temperaturah, medtem ko je RANMAN TOP 

enako učinkovit ne glede na temperature. Zato je 

SHIRLAN primerneje uporabiti na začetku vegetacije, 

nato pa RANMAN TOP. Oba pripravka pa sta izjemno 

učinkovita pri uporabi v zadnjih dveh škropljenjih za 

varstvo gomoljev pred krompirjevo plesnijo.

SHIRLAN deluje samo preventivno. Zato se priporoča 

kombinranje s Cymbalom, ki dopolnjuje SHIRLAN s 

kurativnostjo: 

0,3 l/ha SHIRLAN + 0,2-0,25 kg/ha CYMBAL.

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh 

vremenskih pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 

0,1-0,2 l/ha močila HI-WETT:

- poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/h

- poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/h

- poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/h

SHIRLAN 500 SC
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SIRENA
Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim 
delovanjem proti boleznim žit in oljne ogrščice

Aktivna snov: metkonazol 60 g/l

Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)

Registracija: U34330-69/18/3

Proizvajalec: GLOBACHEM NV

Pakiranje: 1 L, 5 L

LASTNOSTI
SIRENA je sistemični fungicid. Vsebuje aktivno snov metkonazol, ki je eden najpomembnejših triazolnih 
fungicidov. Metkonazol odlikuje širok spekter delovanja, predvsem pa je pomembno  odlično delovanje na 
fuzarioze za katere ni na voljo veliko učinkovitih rešitev, zato SIRENA predstavlja ključni triazolni pripravek za 
varstvo pšenice pred fuzariozami klasa. SIRENA dobro deluje tudi na rje in septorioze. SIRENA je registrirana v 
ozimnih in jarih ječmenu in pšenici, ozimni rži, tritikali in oljni ogrščici.

•

•

•

•

SIRENA je del Belchimovega programa varstva

Fuzarioze klasa
Fusarium spp.
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SIRENA

Pšenična listna pegavost
Mycosphaerella graminicola

CEREAL PRO
SIRENA je v žitu registrirana v odmerku do 1,5 l/ha od 
začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59). V 
eni sezoni največ dve škropljenji.

Odlično se kombinira z drugimi pripravki. Primerne 
kombinacije zagotavljajo boljše in celovitejše delovanje 
na različne bolezni, pa tudi boljšo ekonomiko.

PŠENICA - program “ECO”
>T1-2: Bounty 0,6 L/ha
>T2-3: Protendo 0,6 L/ha ali Sirena 1,5 L/ha

PŠENICA – program “STANDARD”
>T1-2: Protendo 0,65 L/ha ali Bounty 0,6 L/ha
>T2-3: Bounty 0,3 L/ha + Protendo 0,4 L/ha ali Bounty 
0,5 L/ha + Sirena 0,8 L/ha

PŠENICA – program “PREMIUM”
>T1: Protendo 0,65 L/ha ali Bounty 0,6 L/ha
>T2: Sirena 1,2 L/ha
>T3: Bounty 0,3 L/ha + Sirena 0,8 L/ha + Protendo 0,35L/
ha

JEČMEN
>T1: Protendo 0,4 L/ha ali Bounty 0,5 L/ha + Zaftra 0,5 
L/ha
>T2: Bounty 0,3 L/ha + Protendo 0,4 ali Bounty 0,5 L/ ha 
+ Sirena 0,8 L/ha

RŽ, TRITIKALA
>T1-2: Protendo 0,65 L/ha ali Bounty 0,6 L/ha
>T2-3: Bounty 0,3 L/ha + Protendo 0,4 L/ha ali Bounty 
0,5 L/ha + Sirena 0,8 L/ha

OIL SEED PRO
SIRENA je v oljni ogrščici registrirana v odmerku do 
1,2 l/ha tako za jesenska kot spomladanska tretiranja. 
SIRENA poleg varstva pred boleznimi deluje tudi kot 
rastni regulator.

JESEN
Cilj je, da je oljna ogrščica za prezimitev nizka in 
čvrsta, saj tako laže prezimi in se spomladi bolje 
razvija. Čas uporabe: 4-6 listov oljne ogrščice.
Odmerki:
- SIRENA 1 L/ha ali BOUNTY 0,4 L/ha pri redkem 
sklopu, manj bujnih rastlinah, sortah bolj odpornih 
na prezimitev
- SIRENA 1,2 L/ha ali BOUNTY 0,5 L/ha ob gostem 
sklopu, bujnem posevku, sortah manj odpornih za 
prezimitev, dobri razpoložljivosti dušika.

SPOMLADI
Spomladi SIRENA že sama dobro zatira prisotne 
bolezni ter uravnava bujnost posevka, v kombinaciji  
s fungicidi ZAFTRA, PROTENDO, ZENBY ali BOUNTY  
pa se razširi spekter delovanja in optimizira 
ekonomika: 

Program “ECO” - enkratna aplikacija
BOUNTY 0,5 L/ha ali SIRENA 1,2 L/ha

Program “PREMIUM” - dvakratna aplikacija
> 1. aplikacija takoj spomladi: BOUNTY 0,5 L/ha ali 
SIRENA 1,2 L/ha
> 2. aplikacija pred cvetenjem ali v času cvetenja 
ZAFTRA 0,5 L/ha + PROTENDO 0,35 L/ha ali ZAFTRA 
0,5 L/ha + ZENBY 0,3 L/ha.a

Vsem priporočenim rešitvam se izjemno poveča 
učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh 
vremenskih pogojih z dodajanjem 0,1-0,15 l/ha 
močila HI-WETT!

PROTENDO je fungicid na osnovi protiokonazola, ki 
velja za najbolj široko uporabljan vrhunski fungicid 
proti fuzariozam klasa, odlikuje pa ga tudi zelo dobro 
delovanje na večino ostalih bolezni žit.

ZAFTRA je strobilurinski fungicid na osnovi 
azoksistrobina, ki dobro deluje na zelo širok spekter 
bolezni, še posebno pa ga odlikuje delovanje na 
najnevarnejše bolezni ječmena ter najmočneje izražen
vpliv na metabolizem žit, značilen za strobilurinske 
fungicide, ki rezultira v pomembnem povečanju 
pridelka tudi kadar bolezni niso prisotne.

BOUNTY je fungicid na osnovi tebukonazola, najbolj 
uporabljane fungicidne  aktivne snovi v žitih v Evropi. 
Ima izredno širok spekter delovanja, še posebno dobro 
deluje na rje, dobro pa tudi na fuzarioze in septorioze. 

•

•
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TWINGO
Lokosistemični fungicid za zatiranje peronospore vinske trte

Aktivna snov:  cimoksanil 4 % 
folpet 33,4 %

Formulacija: močljiva zrnca (WG) 

Registracija: U34330-116/13/9

Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Pakiranje: 250 g, 1 kg, 5 kg

TWINGO je del Belchimovega programa varstva
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TWINGO je fungicid, ki združuje lastnosti aktivnih 
snovi folpet in cimoksanil. Folpet deluje preventivno, 
na površini rastline ustvari zaščitno plast in jo ščiti 
pred novo okužbo. Cimoksanil je lokosistemik s 
preventivnim in kurativnim delovanjem.

UPORABA: Sredstvo se uporablja preventivno 
za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara 
viticola) na trti za pridelavo vinskega in namiznega 
grozdja v odmerku do 3 kg /ha .

UČINKOVITOST IN ZANESLJIVOST DELOVANJA V 
VSEH VREMENSKIH POGOJIH SE IZRAZITO POVEČA 
Z DODAJANJEM 0,1-0,2 L/HA MOČILA HI-WETT:

- PORABA VODE DO 250 L/HA 0,1 L/HA
- PORABA VODE 250-500 L/HA 0,15 L/HA
- PORABA VODE NAD 500 L/HA 0,2 L/HA

ČAS UPORABE:

Trto za pridelavo vinskega grozdja se lahko tretira od 
faze, ko je drugi list razprt (BBCH 12) do faze, ko se 
nadaljuje obarvanje jagod (BBCH 83).

Trto za pridelavo namiznega grozdja se lahko tretira od 
faze, ko je drugi list razprt (BBCH 12), do konca cvetenja 
(BBCH 69).

TWINGO
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VALIS F
Polsistemični fungicid s preventivnim, kurativnim, eradikativnim 
in kontaktnim delovanjem proti peronospori vinske trte
 
Aktivna snov:  valifenalat 6 % 

 folpet 48 %

Formulacija: močljiva zrnca (WG) 

Registracija: U34330-214/14/11

Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Pakiranje: 200 g, 1 kg, 5 kg
  

VALIS F je del Belchimovega programa varstva
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UPORABA
Odmerek je do 2 kg/ha. Prvič se lahko tretira, ko se 
pojavi nevarnost okužbe s peronosporo, vendar 
ne pred razvojno fazo 5 listov (BBCH15). Na istem 
zemljišču se lahko tretira največ dva krat v eni rastni 
dobi. Aktivna snov valifenalat pripada skupini amidov 
karboksilnih kislin. Zaradi istega načina delovanja 
na glivo povzročiteljico peronospore vinske trte, 
obstaja možnost razvoja navzkrižne rezistence med 
pripravki na osnovi aktivnih snovi mandipropamid, 
dimetomorf, iprovalikarb in valifenalat. Iz tega razloga 
skupno število tretiranj s pripravki na osnovi naštetih 
aktivnih snovi ne sme preseči tri na isti površini v eni 
rastni dobi.

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh 
vremenskih pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 
0,1-0,2 l/ha močila HI-WETT:
- poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
- poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
- poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha

VINE PRO – valifenalat (ACTIN Power)
VALIS F poleg znane izredno pomembne 
preventivne aktivne snovi folpet vsebuje valifenalat. 
Deluje preventivno, kurativno in anti sporulantno.
Valifenalat pripada izjemno pomembni skupini 
amidov karboksilnih kislin, vendar se zaradi 
nekaterih lastnosti bistveno razlikuje od vseh 
aktivnih snovi v skupini.
SISTEMIČNOST
Za razliko od drugih amidov karboksilnih kislin 
je valifenalat zmerno sistemičen (difuzija preko 
ksilema), kar mu ob dobri penetrativnosti omogoča 
izjemno enakomerno razporeditev znotraj 
rastlinskega tkiva ter posledično odlično varovanje 
rastlin v vseh vremenskih pogojih ter v vseh 
razvojnih fazah.

KURATIVNOST
Valifenalat ima  za razliko od drugih fungicidov iz 
iste skupine tudi kurativno delovanje (1 dan), kar je 
izjemno pomembno za boljše varstvo v situacijah 
večjih izpostavljenosti peronospori.

AKTIVACIJA OBRAMBNEGA MEHANIZMA 
RASTLIN
Valifenalat ima edinstveno lastnost, da izrazito 
povečuje izraženost gena PR-1, ki vpliva na 
sposobnost rastlin, da se same spopadajo z 
zunanjimi vplivi bolezni. Vizualno se to pogosto 
opazi z intenzivnejšo obarvanostjo listja, je pa ta 
lastnost tudi eden od ključnih činiteljev odličnih 
razultatov v preizkušanjih v primerjavi z drugimi 
fungicidi.

VALIS F
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VALIS PLUS*
Polsistemični fungicid s preventivnim, kurativnim, eradikativnim 
in kontaktnim delovanjem proti peronospori vinske trte
 
Aktivna snov:  valifenalat 60 g/kg       
 bakrov oksiklorid 150 g/kg        
 bakrov hidroksid 150 g/kg

Formulacija: močljiva zrnca (WG) 

Registracija: *v postopku registracije

Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Pakiranje: 1 kg, 5 kg

VALIS PLUS  je del Belchimovega programa varstva
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VALIS PLUS*

SESTAVA IN UPORABA
Valifenalat (60 g/kg) pripada skupini amidov karboksilnih kislin. Valifenalat je najnovejši fungicid iz 
skupine amidov karboksilnih kislin. Odlikuje ga več specifičnih lastnosti (ACTIN Power), ki niso značilne za 
to skupino.

Bakrov oksiklorid (150 g/kg) - ima najvišjo vsebnost aktivnih (prostih) bakrovih ionov, je odporen na 
izpiranje z dežjem, počasneje vstopa v pore listov, vendar je zato bolj obstojen (dolgo delovanje), ima 
podaljšano preventivno delovanje.

Bakrov hidroksid (150 g/kg) - deluje preventivno tako, da preprečuje kalitev spor, zavira encime SH, 
torej dihanje. Zaradi kompleksnega načina delovanja patogeni ne razvijejo odpornosti. Zanj je za razliko 
od oksikloridne oblike značilno zelo hitro in agresivno delovanje.

Odmerek v vinski trti je do 2 kg/ha. 

HI-WETT
Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 
l/ha močila HI-WETT:
• poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
• poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
• poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha

Valifenalat (ACTIN Power)
VALIS PLUS poleg bakra vsebuje valifenalat. Deluje 
preventivno, kurativno in anti sporulantno.
Valifenalat pripada izjemno pomembni skupini amidov 
karboksilnih kislin, vendar se zaradi nekaterih lastnosti 
bistveno razlikuje od vseh aktivnih snovi v skupini.

AKTIVACIJA OBRAMBNEGA MEHANIZMA RASTLIN
Valifenalat ima edinstveno lastnost, da izrazito povečuje 
izraženost gena PR-1, ki vpliva na sposobnost rastlin, da se same spopadajo z zunanjimi vplivi bolezni. 
Vizualno se to pogosto opazi z intenzivnejšo obarvanostjo listja, je pa ta lastnost tudi eden od ključnih 
činiteljev odličnih razultatov v preizkušanjih v primerjavi z drugimi fungicidi.

SISTEMIČNOST
Za razliko od drugih amidov karboksilnih kislin je valifenalat zmerno sistemičen (difuzija preko ksilema), 
kar mu ob dobri penetrativnosti omogoča izjemno enakomerno razporeditev znotraj rastlinskega tkiva 
ter posledično odlično varovanje krompirja v vseh vremenskih pogojih ter v vseh razvojnih fazah.

KURATIVNOST
Valifenalat ima za razliko od drugih fungicidov iz iste skupine tudi kurativno delovanje (1 dan), kar je 
izjemno pomembno za boljše varstvo v situacijah večjih izpostavljenosti krompirjevi plesni.

AKTIVACIJA OBRAMBNEGA MEHANIZMA RASTLIN
Valifenalat ima edinstveno lastnost, da izrazito povečuje izraženost gena PR-1, ki vpliva na sposobnost 
rastlin, da se same spopadajo z zunanjimi vplivi bolezni. Vizualno se to pogosto opazi z intenzivnejšo 
obarvanostjo listja, je pa ta lastnost tudi eden od ključnih činiteljev odličnih razultatov v preizkušanjih v 
primerjavi z drugimi fungicidi.
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VIDERYO F
Preventivni fungicid za zatiranje peronospore vinske trte 

Aktivna snov: cizofamid 40 g/L       
 folpet 400 g/L

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)

Registracija: U34330-133/13/5

Proizvajalec: ISK Bioscience Europe N.V.

Pakiranje: 1 L, 5 L

VIDERYO F je del Belchimovega programa varstva

LASTNOSTI
VIDERYO F je idealna kombinacija dveh aktivnih snovi, ciazofamida in folpeta. VIDERYO F 
je zelo odporen za izpiranje z dežjem, zato nudi zanesljivo in dolgo preventivno varstvo 
pred peronosporo vinske trte, kombinacija dveh aktivnih snovi pa nudi tudi dobro 
izraženo stransko delovanje na rdeči listni ožig, črno grozdno gnilobo, črno pegavost in 
sivo plesen. VIDERYO F se po aplikaciji porazdeli enakomerno po celotnem listu, saj se 
ciazofamid distribuira enakomerno tudi v okolico nanešenih kapljic. Ker se ciazofamid 
premešča tudi translaminarno z ene strani lista na drugo stran, zagotavlja dolgo varovanje 
celotne mase lista, zunaj in znotraj. Folpet ustvarja čvrst film na površini lista, ki preprečuje 
kalitev spor. Kombinacija ciazofamida in folpeta je poleg odlične učinkovitosti tudi 
pripravek, ki zagotavlja dolgoročno varnost pred nastankom odpornosti bolezni, tudi 
zaradi tega je v enem letu dovoljeno 6 škropljenj s fungicidom VIDERYO F.
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VIDERYO F

UPORABA
VIDERYO F se uporablja kot preventivni fungicid. Uporablja se na trti za 
pridelavo vinskega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte 
(Plasmopara viticola) v odmerku do 2,5 L/ha. Tretira 
se od fenološke faze, ko je razvitih 5 listov (BBCH 
15), do faze mehčanja jagod (BBCH 85). Časovni 
interval med tretiranji je 10 do 12 dni in ga je 
potrebno prilagoditi pritisku bolezni in vremenskim 
razmeram. V eni rastni sezoni se lahko na istem 
zemljišču uporabi največ 6 krat. 
Kadar je nevarnost za peronosporo velika, je fungicidu 
VIDERYO F odličen partner CYMBAL, ki dopolnjuje 
odlične lastnosti VIDERYA F s kurativnostjo. V kombinaciji 
je priporočilo:
• VIDERYO F 2 L/ha  + CYMBAL 0,25 kg/ha

HI-WETT
Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih 
se izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 l/ha močila HI-WETT:
 - poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
 - poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
 - poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha

PREDNOSTI
• Zelo majhna verjetnost za nastanek odpornosti.
• Deluje preventivno na kalitev spor in tudi sporocidno.
• Visoka učinkovitost na peronosporo, stransko 
delovanje na rdeči listni ožig, črno grozdno gnilobo, črno 
pegavost in sivo plesen.
• Visoka prilagodljivost v času uporabe in kombiniranju 
z drugimi FFS.
• Dobra odpornost na izpiranje z dežjem.
• Praktična tekoča formulacija.
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VINTEC
Biološki fungicid za zmanjševanje okužb z boleznimi lesa vinske 
trte (kap vinske trte)
 
Aktivna snov: Trichoderma atroviride soj SC 150 g/kg

Formulacija: močljiva zrnca (WG)

Registracija: U34330-85/19/5

Proizvajalec: BI-PA NV

Pakiranje: 4 X 50 g, 100 g

VINTEC je del Belchimovega programa varstva

Povzročitelji bolezni lesa vinske trte so številne glive že vse od vzgoje v trsnicah. Nekatere glive so bolj 
pogoste v mladih nasadih, nekatere pa v starejših vinogradih. Kompleksi simptomov okužb z različnimi 
vrstami gliv so poznani kot Petrijeva bolezen, ESCA, BDA. Bolezni lesa vinske trte povzročajo kloroze in 
venenje listja, oslabljen razvoj lesa trt, v prerezih trsov se pojavljajo značilni temnejši nekrotizirani deli. 
Te bolezni se pogosto razvijajo počasi, lahko pa prihaja tudi do hitrega propadanja trt. Vinogradniki so 
pogosto premalo pozorni za te bolezni, čeprav so lahko ekonomske škode tudi več kot 30% (vpliv slabe 
rasti trt, nekroze in kloroze listja, sajenje novih trt). Za te bolezni je na voljo le malo rešitev (v preteklosti 
je bilo najbolj učinkovito sredstvo danes prepovedani Na-arzenit). VINTEC je kot biološko sredstvo v 
številnih poglobljenih raziskavah in preizkušanjih v inštitutih in na fakultetah v EU pokazal najboljše 
delovanje za zmanjševanje okužb z boleznimi lesa vinske trte. Uspešno zmanjševanje okužb z boleznimi 
lesa vinske trte je možno le ob vsakoletnem preventivnem varstvu proti tem boleznim.

e



83

ee

VINTEC
OSNOVNE LASTNOSTI
VINTEC je biološki pripravek na osnovi Trichoderma atroviride (soj SC1). Trichodermae so antagonistične 
glive prisotne v naravi. Trichoderma atroviride (soj SC1) v VINTECU je edina gliva iz rodu Trichoderma, ki 
je v naravi prisotna v lesu, medtem ko so vse druge glive (in soji) iz rodu Trichoderma v naravi prisotne v 
tleh, zato se običajno uporabljajo za biološko zatiranje bolezni, ki se prenašajo preko tal. Ob škropljenju 
preko ran po obrezovanju Trichoderma v VINTECU >10X hitreje kolonizira les vinske trte kot vse druge 
vrste gliv (in sojev) Trichoderma. Z zelo hitro kolonizacijo lesa trte VINTEC deluje antagonistično, tako da 
hitro zavzame prostor v tkivu ter porabi razpoložljive sladkorje in s tem onemogoča naselitev in razvoj 
patogenih gliv. Poleg antagonističnega delovanja VINTEC deluje tudi antibiotsko: soj SC1 izloča encime 
kot so hitinaze in proteaze, ki uničujejo patogene na vstopnih ranah po rezi.
Fromulacija VINTEC-a ima za biološka sredstva izrazito dobre lastnosti. Temperature in pH vode v 
škropilni brozgi ne vplivajo na delovanje pripravka. Uporaba VINTECA je kompatibilna s termoterapijo 
v trsnicah, saj VINTEC dobro deluje tudi pri temperaturah okoli 50°C kar je ciljna maksimalna 
temperatura za termoterapijo v trsnicah. VINTEC je pokazal dobro delovanje tudi pri škropljenju ob 
nizkih temperaturah. Tako je ob jesenskem škropljenju  po rezi, ko so temperature pogosto pod 0°C,  
potrebno paziti le, da so temperature tokom škropilnega dneva >10°C ter da 24 ur ne pade dež oziroma 
ni pozebe.
Če se VINTEC skladišči pri temperaturi 0-4°C je rok uporabe najmanj 2 leti, če pa se skladišči na sobni 
temperaturi, je pripravek učinkovit najmanj 6 mesecev. 

BOLEZNI
VINTEC je v trsnicah namenjen predvsem za 
zatiranje Petrijeve bolezni, v vinogradih pa 
za esko, Pertrijevo bolezen in evtipozo.
VINTEC je v številnih poskusih pokazal 
delovanje na številne druge patogene 
koreninskega dela trte, spodnjega dela 
podlage ter same sorte. V Sloveniji se kmalu 
pričakuje tudi registracija VINTEC-a na sivo 
grozdno plesen, v nekaterih državah EU (npr. 
Francija, Hrvaška) je VINTEC za sivo plesen 
že registriran. VINTEC je dovoljen v organski 
pridelavi. 
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UPORABA

TRSNICE
VINTEC se lahko uporablja v treh terminih proizvodnje sadik vinske trte: 

HIDRATACIJA
Kratka dezinfekcija s škropljenjem ali namakanjem cepičev in podlog (raztopina z 2g/L Vinteca).

PRED SAJENJEM
Škropljenje ali namakanje celih rastlin v
raztopino z 2g/L Vinteca.

PO SELEKCIJI
Škropljenje ali namakanje celih rastlin v
raztopino z 2g/L Vinteca.

Za dodatne nasvete kontaktirajte naše agronome.

Eska – nekroze listja

VINOGRADI
Odmerek: 2 g/L vode, maksimalna količina vode 200 L/
ha, maksimalni odmerek VINTEC-a  200 g/ha. Najboljše 
je škropiti čimprej po rezi (rane od rezi morajo biti dobro 
poškropljene) v času mirovanja vinske trte, najkasne do 
začetka brstenja. Za čim boljše delovanje je potrebno 
škropiti pri temperaturi najmanj 10 °C ob relativni zračni 
vlagi najmanj 70 %. Dovoljeni sta največ dve škropljenji v 
sezoni. Drugo škropljenje je smiselno le ob neustreznih 
vremenskih pogojih (prenizke temperature, dež in 
podobno).

Za dodatne nasvete kontaktirajte naše agronome. •
•
•
•

•
•
•
•
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VINTEC*

EKONOMIČNOST

Vinogradniki pogosto ne posvečajo dovolj pozornosti in razmisleka o boleznih lesa vinske trte. Največ 
kar postorijo je krčenje odmrlih trt in sajenje nadomestnih. Škropljenja proti boleznim lesa vinske trte 
navadno ne zadovoljujejo oz. prepričajo vinogradnikov o potrebi takšnih ukrepov, rezultatov ni lahko 
zaznati in oceniti, saj gre za povsem preventivne ukrepe, ki običajno pokažejo dejansko ekonomičnost 
le na daljši rok (več let).
Raziskave kažejo, da so ekonomske škode zaradi posledic bolezni lesa (slabša kakovost grozdja, manjši 
pridelki, propadanje trt, ...) lahko zelo velike, še posebno pri občutljivih sortah ter v regijah kjer so te 
bolezni močneje prisotne. 

Stroški za zamenjavo propadlih trt v vinogradu so veliki: v Franciji je kalkulativni strošek po trti 
(odstranitev propadle trte, izkop novega sadilnega mesta, sadika, organsko gnojilo, varnostna mreža + 
zaščitna obloga + armatura, zaoravanje, skrb za novo trto v 1. in naslednjih 3 letih) najmanj 10€ po trti. 

Primer ekonomičnosti dobro prikazuje preizkušanje v Franciji (Bordeaux):
VINTEC so začeli uporabljati v letu 2011 v 9-letnem vinogradu, kjer je zaradi bolezni lesa že propadlo 
4,4 % trt. Del vinograda škropljen z VINTEC-om do vključno leta 2017 so  primerjali z neškropljenim 
delom vinograda (kontrola). Na koncu preizkušanja so bile razlike za celotno obdobje 2011-2017 
naslednje:
• 90% manj propadlih trt kot na kontroli
• 51% manj trt s simptomi bolezni lesa vinske trte kot na kontroli
• 3610 €/ha manj stroškov za zamenjavo propadlih trt kot na kontroli
• V letu 2017 je bil pridelek z VINTEC-om 20% večji kot na kontroli

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

VINTEC
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ZAFTRA AZT 250 SC
Fungicid za zatiranje bolezni v vrtninah in poljščinah

Aktivna snov: azoksistrobin 250 g/l

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)

Registracija: U34330-109/17/3

Proizvajalec: Syngenta Crop Protection AG

Pakiranje: 1 L

ZAFTRA AZT 250 SC je del Belchimovih programov varstva
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UPORABA 

Azoksistrobin je vodilni fungicid zelo širokega spektra 
v varstvu številnih kultur, tako je ZAFTRA registrirana 
v kumarah, bučnicah z neužitno lupino (brez oljnih 
buč), paradižniku, papriki, jajčevecu, jagodah, 
čebuli, fižolu za stročje, redkvi, redkvici, krompirju, 
brokoliju, cvetači, glavnatem zelju, kitajskem kapusu, 
glavnatem ohrovtu, listnem ohrovtu, brstičnem 
ohrovtu, grahu za stročje, fižolu za zrnje, česnu, 
šalotki, drobnjaku, solati, endiviji, rukoli, listnatem 
radiču, radiču za siljenje, vitlof radiču, korenju, rumeni 
(podzemni) kolerabi, kolerabici, gomoljni in belušni 
zeleni, peteršilju, pastinaku, rdeči, krmni in sladkorni 
pesi, poru, oljni ogrščici, grahu, krmnem grahu, 
ječmenu, tritikali, pšenici, rži, volčjem bobu, špargljih.

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh 
vremenskih pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 
0,1-0,2 l/ha močila HI-WETT:
- poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
- poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
- poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha.

Je fungicid z najširšo registracijo, še posebno 
v vrtninah, kjer ga odlikujejo kratke karence pa 
tudi sprejemljivost ostankov v celi Evropi pa tudi 
globalno.

OILSEED PRO (OLJNA OGRŠČICA)
Najbolj nevarna bolezen oljne ogrščice je bela 
gniloba (Sclerotinia sclerotiorum). ZAFTRA ima odlično 
delovanje na belo gnilobo.

Program “PREMIUM” - dvakratna aplikacija
> 1. aplikacija takoj spomladi: BOUNTY 0,5 L/ha ali 
SIRENA 1,2 L/ha
> 2. aplikacija pred cvetenjem ali v času cvetenja 
ZAFTRA 0,5 L/ha + PROTENDO 0,35 L/ha ali ZAFTRA 
0,5 L/ha + ZENBY 0,3 L/ha.
 

POTATO PRO

ZAFTRA vsebuje azoksistrobin, ki je ena najboljših 
aktivnih snovi za zatiranje črne listne pegavosti 
(Alternaria solani). Škropiti preventivno v odmerku 0,5 
l/ha. V programu je ZAFTRA odličen partner DIFCOR-
ju, zato je primerno da se alternira s škropljenji s 
tema pripravkoma. Pri tem je treba upoštevati, da 
ima DIFCOR dobro kurativno delovanje, medtem ko 
ZAFTRA deluje predvsem preventivno.

CEREAL PRO

ZAFTRA je strobilurinski fungicid na osnovi 
azoksistrobina, ki dobro deluje na zelo širok spekter 
bolezni, še posebno pa ga odlikuje delovanje na 
najnevarnejše bolezni ječmena ter najmočneje 
izražen vpliv na metabolizem žit, značilen za 
strobilurinske fungicide, ki rezultira v pomembnem 
povečanju pridelka tudi kadar bolezni niso prisotne.
V žitih se priporoča izključno raba v kombinaciji z 
drugimi fungicidi. Zaftra je registrirana v ječmenu, 
pšenici, rži in tritikali, v prvi vrsti ga priporočamo za 
ječmen, kjer njegove lastnosti (odlično delovanje 
na specifične bolezni ječmena, metabolni vpliv na 
pridelek) pridejo najbolj do izraza. 

JEČMEN
>T1: Protendo 0,4 L/ha ali Bounty 0,5 L/ha + Zaftra 
0,5 L/ha
>T2: Bounty 0,3 L/ha + Protendo 0,4 ali Bounty 0,5 L/ 
ha + Sirena 0,8 L/ha

PROTENDO je fungicid na osnovi protiokonazola, ki 
velja za najbolj široko uporabljan vrhunski fungicid 
proti fuzariozam klasa, odlikuje pa ga tudi zelo dobro 
delovanje na večino ostalih bolezni žit.

SIRENA je fungicid na osnovi metkonazola izjemno 
širokega spektra, tudi na specifične bolezni ječmena.

BOUNTY je fungicid na osnovi tebukonazola, najbolj 
uporabljane fungicidne  aktivne snovi v žitih v Evropi. 
Ima izredno širok spekter delovanja, še posebno 
dobro deluje na rje.

ZAFTRA AZT 250 SC

Bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum)Alternaria solani
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ZENBY
Fungicid za zatiranje sive plesni, monilij in 
bele gnilobe na vinski trti, jagodah, oljni 
ogrščici, solati, koščičastem sadnem drevju,  
špinači, blitvi, tolščaku, maku, lanu, gorjušici, 
ričku in zeliščih 

Aktivna snov: izofetamid 400 g/l

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)

Registracija: U34330-9/16/7

Proizvajalec: ISK Biosciences Europe N.V. 

Pakiranje: 1 L

ZENBY je del Belchimovega programa varstva

ZENBY deluje na vse razvojne faze sive plesni

Spora

Klitje spor

Rast micelija

Elongacija klice

Formiranje/
penetracija
apresorijev

Sporulacija
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ZENBY DELUJE TUDI NA SOJE SIVE PLESNI, KI SO 
ODPORNI NA DRUGE SDHI FUNGICIDE  

SDHI fungicidi imajo v delu molekule pomembnem 
za vezavo na SDH encim togo vezno skupino, ki 
onemogoča učinkovito povezovanje fungicidne 
molekule z SDH encimom rezistentnih sojev sive plesni. 
Za razliko od drugih SDHI fungicidov ima izofetamid 

na tem mestu fleksibilno vezno skupino, ki se lahko 
pravilno povezuje z SDH encimom tudi pri rezistentnih 
sojih sive plesni. To je eden glavnih razlogov, da ZENBY 
kaže boljšo učinkovitost na sivo plesen kot drugi SDHI 
fungicidi.

ZENBY

ZENBY kaže 36 ur kurativnega 
delovanja na sivo plesen. Zaradi 
zanesljivosti pri zatiranju sive plesni 
se kljub temu priporoča izključno 
preventivna uporaba kakor je to 
primer tudi z drugimi botriticidi. 
ZENBY ima zelo dolgo preventivno 
delovanje (do 4 tedne dobro varuje
grozdne jagode)

Siva plesen (Botrytis cinerea)

Toga vezna skupina
(prisotna v drugih SDHI fungicidih)

izofetamid
Fleksibilna 
vezna skupina
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VINSKA TRTA

ZENBY uporabite enkrat v sezoni (izjemoma 2 krat,  
kadar je potrebno škropljenje proti sivi plesni najmanj 
3 krat v sezoni). ZENBY se lahko uporabi vse od 
cvetenja pa do pred trgatve, odvisno od karence.

Pri škropljenju celotnega habitusa trte je odmerek 
1,5 l/ha, pri škropljenju v cono grozdja pa je odmerek 
lahko 0,8-1 l/ha. Navedeni odmerki odlično zatirajo 
tudi oidij vinske trte. Zato kadar se škropi z Zenby-jem 
ni potrebno uporabljati specifičnih fungicidov proti 
oidiju, smiselen je le dodatek žvepla. 
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JAGODE 
Škropiti po preventivnem programu. Lahko se 
uporabi od odpiranja prvih cvetov (BBCH 60) pa vse 
do glavnega obiranja (BBCH 87). ZENBY uporabite 
enkrat v sezoni (izjemoma 2 krat,  kadar je potrebno 
škropljenje proti sivi plesni najmanj 3 krat v sezoni). 
ZENBY v primerjavi z drugimi botriticidi kaže zelo 
dobro delovanje, zato je priporočljivo, da se uporabi 
že na samem začetku programa varstva proti sivi 
plesni, kar je osnova za lažje obvladovanje bolezni 
kasneje. Odmerek v jagodah: 1,2 l/ha.
ZENBY na pušča nobenih madežev na plodovih, prav 
tako ne vpliva na spremembo obarvanosti plodov, 
kar je pogosto pri nekaterih drugih pripravkih.

OLJNA OGRŠČICA
ZENBY je izjemno učinkovit za zatiranje bele gnilobe 
na oljni ogrščici. Lahko se uporablja sam, najboljša 
pa je uporaba v kombinaciji z drugimi fungicidi 
(razširitev spektra delovanja oziroma povečana 
ekonomičnost):

Program “PREMIUM” - dvakratna aplikacija
> 1. aplikacija takoj spomladi: BOUNTY 0,5 L/ha ali 
SIRENA 1,2 L/ha
> 2. aplikacija pred cvetenjem ali v času cvetenja 
ZAFTRA 0,5 L/ha + PROTENDO 0,35 L/ha ali ZAFTRA 
0,5 L/ha + ZENBY 0,3 L/ha.

OSTALE KULTURE
ZENBY se lahko uporabi za zatiranje sive plesni na 
solati, špinači, blitvi, tolščaku in zeliščih.
ZENBY se lahko uporabi za zatiranje bele gnilobe na 
solati, špinači, maku, lanu, gorjušici, ričku in zeliščih.
ZENBY se lahko uporabi za zatiranje cvetne monilije 
na koščičastem sadnem drevju (češnje, višnje, 
marelice, slive, breskve in nektarine).

KARENCA: KARENCA JE ZA TRTO, SOLATO, 
ŠPINAČO IN ZELIŠČA 21 DNI, JAGODE 1 DAN, 
ZA KOŠČIČASTO SADNO DREVJE, MAK, LAN, 
GORJUŠICO, RIČEK IN OLJNO OGRŠČICO JE 
ZAGOTOVLJENA S ČASOM UPORABE.

ZENBY

Siva plesen na jagodah



Na tržišču je na razpolago vse 

manj insekticidov. Čuvajmo 

jih! V programih varstva vedno 

uporabljajmo insekticide z 

različnimi mehanizmi delovanja!



INSEKTICIDI

MILBEKNOCK 94
OVITEX 96
SHIRUDO 98
TEPPEKI 500 WG 100
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MILBEKNOCK
Akaricid za pečkato sadje, jagode, okrasne rastline in hmelj

Aktivna snov:  milbemektin 9,3 g/l

Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)

Registracija: U34330-37/14/11

Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Pakiranje: 1 L
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KULTURA ŠKODLJIVEC ODMEREK ČAS UPORABE

PEČKATO SADNO 
DREVJE

rdeča sadna pršica 
(Panonychus ulmi)

0,625 L/ha pri porabi  
vode 500 L na ha na  

1 m višine krošnje

v času po cvetenju do  
fenološke faze, ko plodovi  

dosežejo 60 % koncne velikosti

HMELJ navadna pršica 
(Tetranynchus urticae)

1,5 L/ha ob  
uporabi največ  

3300 L vode na ha

v fenološki fazi, ko je približno 50% 
cvetov odprtih (BBCH 65) do faze,  

ko je 50 % kobulov zaprtih (BBCH 85)

JAGODA navadna pršica 
(Tetranynchus urticae)

1,25 L/ha ob uporabi  
600-800 L vode na ha

v času do fenološke faze  
»cvetnega balona«

OKRASNE  
RASTLINE

navadna pršica 
(Tetranynchus urticae)

listne zavrtalke  
(Liriomyza sp.)

navadna pršica:  
0,05 % koncentracija

listne zavrtalke:  
0,1 % koncentracija

Ob prvem pojavu škodljivcev

NAČIN DELOVANJA

MIKLBEKNOCK je kontaktni in ingestivni akaricid, ki deluje 
larvicidno, adulticidno ter tudi ovicidno (odrasle samičke 
prizadete s subletalno količino pripravka ležejo manjše 
število jajčec, ki so predvsem sterilna). MILBEKNOCK deluje 
dolgo: 3-4 tedne. 
V primerjavi z drugimi akaricidi je verjetnost za nastanek 
odpornosti pri MILBEKNOCKU majhna, zato je primeren člen 
vsakega programa varstva pred pršicami.
 

Za čim boljšo učinkovitost delovanja, je MILBEKNOCK 
potrebno uporabiti ob pojavu prvih gibljivih stadijev pršic. 
MILBEKNOCK je malo nevaren za koristne insekte, zato je 
idealen akaricid za programe integriranega varstva. 
Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih 
pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 l/ha močila 
HI-WETT:
- poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
- poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
- poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha.

MILBEKNOCK
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OVITEX
Insekticid in akaricid v sadjarstvu, okrasnih  
rastlinah in vinski trti 

Aktivna snov:  parafinsko olje 817 g/l

Formulacija sredstva: koncentrat za emulzijo (EC)

Registracija: U34330-273/14/7 

Proizvajalec: Belchim Crop Protection N.V./S.A. 

Pakiranje: 1 L, 10 L
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OVITEX je kontaktni insekticid in akaricid, ki deluje 
na vse razvojne stadije škodljivih žuželk in pršic 
(odrasle osebke, gibljive oblike in jajčeca). Aktivna 
snov parafinsko olje ima fizikalni način delovanja. 
Škodljive žuželke in pršice prekrije s tanko prevleko 
olja, ki je nepropustna za zrak, ter tako onemogoči 
dostop kisika in posledično povzroči zadušitev.
OVITEX je namenjen zmanjševanju populacije 
(pričakovana 60-80% učinkovitost) škodljivih žuželk 
in pršic v razmerah visokega pritiska in za zatiranje 
(pričakovana 80-100% učinkovitost) v razmerah 
nizkega pritiska škodljivih organizmov.

OVITEX se lahko uporabi v številnih kulturah: 
pečkato sadje, koščičasto sadje, lupinarji, vinska 
trta, oljka, figa, kaki, aktinidija, krompir, lesnate 
okrasne rastline, agrumi, tobak, sadike gozdnega 
drevja, jagodičevje in drobno sadje (razen jagod).

OVITEX
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SHIRUDO
Translaminarni akaricid na jablanah in hruškah

Aktivna snov:  tebufenpirad 200 g/kg

Formulacija sredstva: močljivi prašek (WP)

Registracija: U34330-158/14/2

Proizvajalec: Belchim Crop Protection NV/SA

Pakiranje: 100 g, 500 g

LASTNOSTI
• Akaricid širokega spektra s stranskim delovanjem na nekatere škodljivce
• Odlično delovanje na vse faze pršic
• Dolgo delovanje
• Neobčutljiv na vremenske razmere
• Translaminarno delovanje
• “Knock-down” učinek, kontaktno in želodčno
• Varno za koristne žuželke in opraševalce

SHIRUDO je del Belchimovega programa varstva
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SHIRUDO

UPORABA – jablana in hruška
Rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi) in druge pršice prelke
• zatiranje rdeče sadne pršice in drugih pršic prelk v odmerku 0,5 kg/ha, v fenološki fazi po cvetenju do fenološke 

faze, ko je sadje zrelo za obiranje (BBCH 70-87).
• SHIRUDO je v programu odličen partner akaricidu MILBEKNOCK. Imata različen mehanizem delovanja, zato sta 

kompatibilna za antirezistentne strategije varstva. V programu najprej priporočamo uporabo SHIRUDA, ki mu naj 
sledi MILBEKNOCK.

 

HI-WETT
• Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih 

pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 L/ha močila 
HI-WETT:

• poraba vode do 250 l/ha 0,1 L/ha
• poraba vode 250-500 l/ha 0,15 L/ha
• poraba vode nad 500 l/ha 0,2 L/ha.
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TEPPEKI 
Sistemični insekticid

Aktivna snov: flonikamid 500 g/kg

Formulacija: močljiva zrnca (WG)

Registracija: U34330-1/15/6

Proizvajalec: ISK Biosciences Europe N.V.

Pakiranje: 500 g, 2 kg
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UPORABA:

JABLANA, HRUŠKA
Zatiranje mokaste jablanove uši (Dysaphis plantaginea) 
in zelene jablanove uši (Aphis pomi) ter na hruškah za 
zatiranje mokaste hruševe uši (Dysaphis pyri) v odmerku 
0,14 kg/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši 
oziroma, ko je dosežen prag škodljivosti. Najboljša je 
uporaba pred cvetenjem, celo če uši še niso prisotne 
oz. prag škodljivosti ni presežen, saj TEPPEKI deluje 
dolgo in zavaruje nasade v fazi cvetenja, ko se ne more 
uporabljati insekticidov. Škropljenje s TEPPEKI-jem 
pred cvetenjem olajša varstvo pred ušmi tudi kasneje 
v sezoni, saj se potencijal prerazmnožitev bistveno 
zmanjša. Sredstvo se lahko v eni rastni dobi uporabi 
največ trikrat, v razmaku 21 dni. Med drugim in tretjim 
tretiranjem s sredstvom TEPPEKI je zaradi nevarnosti 
razvoja rezistence potrebno uporabiti sredstvo z
drugačnim načinom delovanja.
 
BRESKVE, NEKTARINE, MARELICE, SLIVE, ČEŠNJE
Za zatiranje sive breskove uši (Myzus persicae), črne 
češnjeve uši (Myzus cerasi) in drugih vrst listnih uši 
v odmerku 0,14 kg/ha .  Prvo tretiranje se opravi ob 
pojavu uši oziroma, ko je dosežen prag škodljivosti, 
zaradi dolgega delovanja je najboljša uporaba pred 
cvetenjem, da se nasad zaščiti v času cvetenja, ko ni 
možno uporabiti insekticidov. 

HMELJ
Zatiranje hmeljeve listne uši (Phorodon humuli) v 
odmerku 0,18 kg/ha pri običajni porabi vode (od 300 
do 400 L vode na meter višine hmelja). Sredstvo se 
lahko v eni rastni sezoni na hmelju uporabi največ 
dvakrat, v razmaku 21 dni.

KUMARE, BUČKE,BUČE, OLJNE BUČE, DINJE, 
LUBENICE, PAPRIKA, NAVADNI GRAH
Zatiranje listnih uši (Aphididae) na prostem in v zaprtih 
prostorih, v odmerku 0,1 kg/ha (v papriki 0,12 kg/ha, 
v navadnem grahu 0,14 kg/ha) pri porabi vode 400 
do 1000 L/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši 
oziroma, ko je presežen prag škodljivosti. 

PŠENICA, RŽ, TRITIKALA, OVES
Zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,14 kg/
ha pri porabi vode 200 do 500 L/ha. Prvo tretiranje 

se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je dosežen 
prag škodljivosti. Sredstvo se lahko v eni rastni dobi 
uporabi največ dvakrat, v razmaku 21 dni.

KROMPIR
Zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,16 kg/ha 
pri porabi vode od 200 do 500 L/ha. Prvo tretiranje 
se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je dosežen prag 
škodljivosti. Sredstvo se lahko na krompirju uporabi 
največ dvakrat v eni rastni sezoni, v razmaku 21 dni.

OKRASNE RASTLINE
TEPPEKI se uporablja za zatiranje listnih uši 
(Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja(Trialeurodes 
vaporariorum) ter drugih sesajočih žuželk:
-  na enoletnicah, vzgojenih iz semena (Begonia 

sp., Impatiens sp., Lobularia sp., Salvia sp., Tagetes 
sp. in drugih) in potaknjencev (Pelargonium sp., 
Chrysanthemum sp., Calibrachoa sp., Petunia sp., 
Portulaca sp., Verbena sp. in drugih), dvoletnicah 
(Bellis sp., Viola sp., Pericallis sp., Primula sp. in 
drugih), lončnicah (Cyclamen sp., Euphorbia sp., 
Gerbera sp. in drugih), trajnicah ter drugih okrasnih 
rastlinah na prostem in v zaščitenih prostorih v 
odmerku 1,4 g na 10L vode oziroma v 0,014 % 
koncentraciji ob porabi vode do največ 1000 L/ha.

-  v drevesnicah na sadikah okrasnega drevja in 
grmičevja, sadnega drevja in jagodičevja na 
prostem v odmerku 0,14 kg/ha .

PREDNOSTI
- Zelo mala strupenost
- Ni nevarnosti za onesnaženje podtalnice
-  Ne predstavlja tveganja za vodne organizme, ribe, 

ptice in čebele
-  Praktično nenevaren za koristne insekte
-  Nima navzkrižne odpornosti z nobenim 

insekticidom
-  Nepogrešljiv v programih integriranega varstva
-  Zatira izjemno širok spekter uši, odlično delovanje 

na rastlinjakovega ščitkarja
-  Polna učinkovitost neodvisno od vremenskih 

razmer

TEPPEKI IN KORISTNI INSEKTI
Med aficidi ima Teppeki najbolj ugoden profil 
vpliva na koristne insekte. Je praktično nenevaren 

TEPPEKI
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za koristne insekte, predatorje listnih uši in čebele. 
Teppeki omogoča stalno prisotnost predatorjev, 
kar pomembno vpliva na dinamiko populacij uši 
in drugih škodljivcev, je idealno sredstvo tudi v 
rastlinjakih.

NAČIN DELOVANJA FLONIKAMID: EDINSTVEN 
MEHANIZEM DELOVANJA
Pri številnih pomembnih aficidih (npr. 
neonikotinoidi) se vse pogosteje opaža krajše 
delovanje pa tudi zmanjšanje učinkovitosti. 
Flonikamid ima edinstven mehanizem delovanja 
in nima navzkrižne odpornosti z nobenim 
insekticidom, zato ga je smotrno uporabiti v vseh 
programih varstva proti ušem in rastlinjakovemu 
ščitkarju.
Flonikamid deluje kontaktno in digestivno. Listne 
uši prenehajo s hranjenjem najkasneje 1 uro po 
škropljenju. Zaradi izstradanosti in dehidriranosti 
poginejo v 2-5 dni po škropljenju. Flonikamid se v 
rastlinah prmešča sistemično akropetalno pa tudi 
translaminarno. Rastline flonikamid intenzivno 
vnašajo tako preko listja kot korenin. Veliko 

insekticidom se učinkovitost hitro zmanjšuje pod 
vplivom svetlobe in temperature, TEPPEKI pa je 
učinkovit v vseh vremenskih pogojih. TEPPEKI ima 
zelo dolgo delovanje. Navadno tudi v težkih pogojih 
varuje kulture najmanj 21 dni. V primeru izjemno 
močnih napadov (npr. intenznivni in stalni napadi 
populacij uši iz okoliških površin) je delovanje 
najmanj 14 dni.

KULTURA VRSTA UŠI

PARADIŽNIK Macrosiphum euphorbiae

KORUZA Rhopalosiphum maidis

JABLANA Aphis pomi, Dysaphis plantaginea

BRESKVA IN KROMPIR Myzus persicae

SLIVA Anuraphis helichrysi, Dazctynotus ambrosiae

DINJA Aphis gossypii

KROMPIR Aphis nasturtii, Aphis frangulae, Macrosiphum euphorbiae

VRTNICE Macrosiphum rosae

Aphis frangulae Aphis nasturtii

Dysaphis plantaginea Macrosiphum euphorbiae

Macrosiphum rosae Aphis gossypii
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TEPPEKI 500 WG

ODLIČNA UČINKOVITOST + DOLGO DELOVANJE = VELIKI IN KAKOVOSTNI PRIDELKI

zatiranje rastlinjakovega ščitkarja zatiranje listnih uši

preko sistema za namakanje foliarno

TEPPEKI® V VRTNINAH

sistemično
(akropetalno)

uši na poškropljenem listu 
sesajo rastlinske sokove

po 1 uri 
prenehanje 
hranjenja

uši poginejo
po 2-5 dneh

translaminarno

FLONIKAMID: EDINSTVENI MEHANIZEM DELOVANJA

Dolg interval
Odlična učinkovitost

Koristni insekti normalno aktivni
Vzdrževanje učinkovitosti drugim insekticidom

manjše število škropljenj
vpliv na pridelek
vpliv na pridelek
dolgoročno vzdržni programi varstva

TEPPEKI 500 WG
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Varujte okolje!

Pridelujte zdravo hrano!

Vedno smo vam na voljo z nasveti 

kadarkoli imate probleme pri zagotavljanju 

trajnostnega varstva rastlin.
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SREDSTVA ZA  
RAZLIČNE 

NAMENE
HI-WETT 106
MOXA 110
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HI-WETT
Univerzalno profesionalno pomožno sredstvo za vse 
kulture ter za vse vrste FFS in foliarnih gnojil

Sestava:  Kompleksni ne-ionski organosilikonski adjuvant

Formulacija: emulzija v vodi (EW)

Pakiranje: 1 L, 5 L

Proizvajalec: DE SANGOSSE

De Sangosse je inovativno podjetje specijalizirano za razvoj 
visoko tehnoloških pomožnih sredstev za varstvo rastlin
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PROFESIONALNA TEHNOLOGIJA ZA BOLJŠE DELOVANJE FFS:

Zmanjšanje zanašanja
Homogeniziranje velikosti kapljic, zmanjšanje deleža kapljic manjših od 100 µm.  Zmanjšan vpliv 
na okolje. Povečanje učinkovitosti FFS.

Zadrževanje na listni površini (super retencija)
Povečuje zadrževanje nanešenih kapljic na površini poškropljenih rastlin. Močno zmanjšuje zdrs 
kapljic z listne površine, ki tako ostanejo na želenem mestu.

Super omočevanje
Omogoča optimalno širjenje kapljic. Kontaktna površina kapljice se poveča do 8X, vendar ne 
preveč, zato ne prihaja do odcejanja z listne površine. Aktivna snov se v največji možni meri 
enakomerno razporedi, zato je učinkovitost boljša.

Lepljenje in vnos v rastlino
Optimizirano razmerje med intenzivnostjo lepljenja ter penetracije v rastlinska tkiva. Zmerno 
lepljenje omogoča boljše vezanje sredstev na površino listja, zmerno pospeševanje vnosa v 
rastlino pa je predvsem pomembno za herbicide, ki s tem boljše delujejo na plevele, nevarnost za 
fitotoksičnost pa je močno zmanjšana v primerjavi z drugimi penetrativnimi močili.

Pozicioniranje talnih herbicidov v tleh
Enakomerna razporeditev talnih herbicidov v talnem profilu, posledično je delovanje talnih 
herbicidov na različnih tleh ter ob različnih vremenskih pogojih bolj zanesljivo. 

PREDNOSTI
Večina pomožnih sredstev predstavljajo enostavne formulacije z omejenimi funkcijami, zato ob njihovi uporabi 
zelo pogosto prihaja do pojavov kot so fitotoksičnost, odtekanje z listne površine, izpiranje z dežjem idr.
HI-WETT je kompleksno pomožno sredstvo izjemno široke funkcionalnosti, zato je izjemno učinkovito 
pomožno sredstvo za izboljšanje delovanja vseh vrst FFS (herbicidi, fungicidi, insekticidi) ter foliarnih gnojil.

HI-WETT homogenizira velikost kapljic. 
Zanašanje kapljic na sosednje površine 
zmanjšuje za okoli 25%. Optimizirana 
velikost kapljic omogoča bolj kakovosten 
nanos sredstev na rastline in s tem 
povečuje njihovo učinkovitost.

Dodan HI-WETT Brez HI-WETT-a

HI-WETT
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HI-WETT omogoča optimalno širjenje kapljic. 
Povečanje kontaktne površine do 8X, vendar 
ne preveč, zato ne pride do odtekanja (drifta) z 
listja. Standardna super močila  se  zelo pogosto 
razširijo preveč intenzivno, zato lahko pride do 
obilnega odtekanja z listja na tla. Z dodajanjem 
HI-WETT-a se sredsva v največji možni meri 
enakomerno razporedijo ter vnesejo v  rastlino in 
so zato bolj učinkovita. Dodan HI-WETTBrez HI-WETT-a

Dodan HI-WETTBrez HI-WETT-a

Poleg dobrega razporejanja sredstev na listni površini HI-WETT vpliva tudi na dobro zadrževanje 
ter zmerno lepljenje nanosa na listni površini. Tudi to povečuje količino zadržanega sredstva na 
poškropljenih rastlinah ter omogoča boljši vnos v notranjost rastlin ter dobro prekrivanje tudi bolj 
skritih ali manj oprijemljivih rastlinskih delov. 

Super močila ter specifična močila za povečevanje 
penetracije pogosto preveč intenzivno 

pospešujejo vnos sredstev v rastline preko stom. 
Posledično je npr. delovanje herbicidov izboljšano, 

vendar pa se močno poveča nevarnost za 
fitotoksičnost na gojeni kulturi.

HI-WETT ima uravnoteženo delovanje na vnos 
sredstev v rastlinska tkiva. Uravnoteženost te lastnosti 
in ostale navedene funkcionalnosti izboljšajo 
delovanje herbicidov, tveganje za fitotoksičnost pa se 
minimalizira. 

Super močilo HI-WETT
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HI-WETT

Razpored  herbicida v zgornjem sloju tal
Brez HI-WETT-a

Razpored  herbicida v zgornjem sloju tal
Dodan HI-WETT

HI-WETT ima posebno lastnost, ki ga pomembno razlikuje od vseh drugih pomožnih 
sredstev. HI-WETT omogoča bistveno izboljšano razporejanje talnih herbicidov v zgornjem 
sloju tal. S tem vpliva na čimbolj primerno koncentracijo talnih herbicidov v celotnem sloju 
tal iz katerega vznikajo pleveli. Na ta način je delovanje na plevele v širokem spektru tipov 
tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo, zmanjšana pa je tudi možnost fitotoksičnosti za 
kulturo, ki je pogosto posledica neenakomernih koncentracij (prisotnost področij prevelikih 
in premajhnih koncentracij) talnih herbicidov.  

UPORABA
HI-WETT se lahko uporablja v vseh kulturah

ODMERKI

• Največja koncentracija: 0,2%
• Kulture z nižjim habitusom (krompir, koruza, žito idr.): 0,1-0,15 l/ha pri porabi vode 100-

400 l/ha
• Kulture z višjim habitusom (v. trta, sadovnjaki, okrasne rastline idr.): 

•  0,1 l/ha pri porabi vode do 250 l/ha
•  0,15 l/ha pri porabi vode 250-500 l/ha
•  0,2 l/ha pri porabi vode nad 500 l/ha

• Uporaba s talnimi herbicidi (npr. Proman): 0,2 l/ha

PRIPRAVA ŠKROPILNE BROZGE

1. Pred uporabo dobro pretresite embalažo
2. Škropilnico do ½ napolnite z vodo in vključite mešanje
3. Dodajte potrebno količino FFS in/ali foliarnega gnojila
4. Ko se sredstvo dobro pomeša z vodo, dodajte potrebno količino HI-WETT-a
5. Dopolnite z vodo do potrebne količine
6. Nadaljevati z mešanjem do konca škropljenja
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MOXA

FUNGICIDI

Regulator rasti, ki zmanjša višino rastlin, zadebeljuje 
stebla in preprečuje poleganje žita in travinja

Aktivna snov: trineksapak-etil 250 g/l

Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)  

Registracija: U34330-63/14/11

Proizvajalec: GLOBACHEM N.V.

Pakiranje: 1 L, 5 L
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MOXA

UPORABA

Ozimna pšenica: 0,4 L/ha od faze 1. kolenca do 
zravnanja listne ploskve zgornjega lista in pojava že 
popolnoma razvitega zastavičarja (BBCH 30-39).

Ozimni ječmen: 0,4 L/ha od začetka kolenčenja do 
pojava 2. kolenca (BBCH 30-32) ali 0,6 L/ha od faze 
prvega pojava še zvitega zastavičarja do pojava že 
popolnoma razvitega zastavičarja (BBCH 37-39).

Jara pšenica, rž, tritikala in durum pšenica:  
0,4 L/ha v fazi 1. in 2. kolenca (BBCH 31-32)

Jari ječmen: 0,5 L/ha od začetka kolenčenja do  
faze 2. kolenca (BBCH 30 in 32).

Jari in ozimni oves 0,4 L/ha od začetka kolenčenja 
do faze 1. kolenca (BBCH 30-31)

Travinje (semenski posevki): 0,8 L/ha od začetka 
kolenčenja do faze 1. kolenca (BBCH 30-31)

MOXA se lahko meša z večino FFS.

PREDNOSTI
MOXA zmanjšuje višino rastlin, ki so zaradi tega 
manj podvržene poleganju.  MOXA je zelo zanesljiv 
regulator rasti. Pomembno se razlikuje od ostalih 
rastnih regulatorjev za isti namen, saj poleg za vse 
regulatorje značilnega nižanja rastlin, tudi zadebeljuje 
stebla, povečuje maso koreninskega sistema ter 
stimulira sintezo ogljikovih hidratov. Zadnji dve 
lastnosti neposredno vplivata na povečanje pridelkov.



SHIRLAN (+ CYMBAL)

PROMAN
+

METRIC ALI
CLOMATE 

ALIANGELUS

TEPPEKI
(+OVITEX)

MONCUT RANMAN TOP 
(+CYMBAL)

ali 
SHIRLAN (+ CYMBAL)

DIFCOR

FUSILADE MAX

TEPPEKI (+OVITEX)

Bolezni  
semena
Plevel

Začetna 
škropljenja Hitra rast cime

ČAS UPORABE PO PRIPRAVKIH V KROMPIRJU

Priporočilo je orientacijske narave. 
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.



RANMAN TOP (+CYMBAL)

ZAFTRA, DIFCOR

FUSILADE MAX

TEPPEKI (+OVITEX)

RANMAN TOP
ali

SHIRLAN

                  

                            BELOUKHA

Cvetenje in zgodnja 
zaščita gomoljev Zaščita gomoljev

Optimizacija delovanja

• talni herbicidi 0,2 L/ha

• fungicidi, insekticidi: 0,1-0,15 L/ha



Priporočilo je orientacijske narave. 
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

žveplo    žveplo

OIDIJ

SIVA PLESEN

OVITEXINSEKTI

PERONOSPORA

VALIS F

ali

VIDERYO F

(+ CYMBAL)

VIDERYO F

PLEVELI BELOUKHA       FUSILADE MAX

ČAS UPORABE PO PRIPRAVKIH V VINSKI TRTI

TWINGO

VINTECBOLEZNI LESA



DIFCOR                          KUSABI

žveplo    žveplo

ZENBY

VALIS F

ali

VIDERYO F

(+ CYMBAL)

MILDICUT

(+ CYMBAL)

ali

VALIS F

MILDICUT

BELOUKHA       FUSILADE MAX

MILDICUT
(+ CYMBAL)

ali
VIDERYO F
(+ CYMBAL)

ali
VALIS PLUS

MILDICUT

ali

VALIS PLUS

Optimizacija delovanja

• fungicidi, insekticidi: 0,1-0,2 L/ha
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Priporočilo je orientacijske narave. 
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

                              DIFCOR  ALCOBAN

OVITEX
INSEKTI
PRŠICE

BOLEZNI

PLEVELI
FUSILADE MAX

ČAS UPORABE PO PRIPRAVKIH V PEČKATEM SADJU

                            SHIRUDO  MILBEKNOCK

TEPPEKI



117

                              DIFCOR  ALCOBAN POMAX

FUSILADE MAX

Optimizacija delovanja

• fungicidi, insekticidi: 0,1-0,2 L/ha

                            SHIRUDO  MILBEKNOCK

TEPPEKI



Priporočilo je orientacijske narave. 
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

TEMSA SC

KAMBA

MOTIVELL extra 6 OD

MOTIVELL extra 6 OD
CORN PACK

ČAS UPORABE PO PRIPRAVKIH V KORUZI

MOTIVELL extra 6OD
KAMBA

(izbira pripravka in odmerkov po potrebi)

BOTIGA
(poln odmerek)

BOTIGA (deljen odmerek) 
+MOTIVELL extra 6 OD, 

KAMBA(po potrebi)

BOTIGA
(deljen odmerek)

Optimizacija delovanja

• herbicidi 0,1-0,2 L/ha



TEMSA SC

KAMBA

MOTIVELL extra 6 OD

MOTIVELL extra 6 OD
CORN PACK

MOTIVELL extra 6OD
KAMBA

(izbira pripravka in odmerkov po potrebi)

BOTIGA (deljen odmerek) 
+MOTIVELL extra 6 OD, 

KAMBA(po potrebi)



Priporočilo je orientacijske narave. 
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

SAVVY

FLUROSTAR

BOLEZNI
REG. RASTI

PLEVELI

ČAS UPORABE PO PRIPRAVKIH V ŽITU

DIFEND
EXTRA

FLUROSTAR SUPER

Optimizacija delovanja

• herbicidi, foliarni fungicidi, insekticidi: 0,1-0,15 L/ha

UŠI TEPPEKI



BOUNTY, FAXER, PROTENDO, SIRENA, ZAFTRA

SAVVY

FLUROSTAR

MOXA

FLUROSTAR SUPER

TEPPEKI



Priporočilo je orientacijske narave. 
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

BOUNTY, SIRENA

BOLEZNI 
REG. RASTI

ANGELUS
RAPSANPLEVEL

ČAS UPORABE PO PRIPRAVKIH V OLJNI OGRŠČICI

Oljna ogrščica

Optimizacija delovanja

• talni herbicidi 0,2 L/ha

• fungicidi, insekticidi: 0,1-0,15 L/ha

FUSILADE MAX



BOUNTY, SIRENA

PROTENDO, ZAFTRA, ZENBY

FUSILADE MAX



Priporočilo je orientacijske narave.
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

ČAS UPORABE PO PRIPRAVKIH V HMELJU

Priporočilo je orientacijske narave. 
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.



Priporočilo je orientacijske narave.
Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

*Pred uporabo Milbeknocka se posvetujte

z vašim kupcem hmelja (izvozne tolerance!)
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BELCHIM CROP PROTECTION SI d.o.o.
Motnica 7, 1236 Trzin

Spletna stran: www.belchim.si

e-pošta: info.si@belchim.com

Mitja Törnar
Področni vodja prodaje
Štajerska in vzhodna Slovenija
GSM: 031 239 720
e-pošta: mitja.tornar@belchim.com

Mag. Anton Gošnik 
Vodja BCP SI in ključni kupci
GSM: 051 262 209
e-pošta: anton.gosnik@belchim.com

Mitja Brežnik
Področni vodja prodaje Gorenjska, 

osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška
GSM: 051 354 767

e-pošta: mitja.breznik@belchim.com

Alma Flac
Vodja logistike
051 617 322
alma.flac@belchim.com

Vasja Hafner
Vodja marketinga
+385 91 4166 555
Vasja.hafner@belchim.com

Polona Petejan
Področni vodja prodaje 
Zahodna, južna in JV Slovenija
GSM: 031 459 500
e-pošta: polona.petejan@belchim.com



ZA VSAKOGAR, KI ŽELI VEČ!

Izčrpnejše in redno 
osveževane informacije 

vsak trenutek na naši 
spletni strani

https://belchim.si/

• Če ste nam zaupali  Vaš naslov e-pošte Vas 
lahko izčrpno redno informiramo in Vam 
svetujemo o varstvu rastlin za kulture, ki Vas 
zanimajo.

Lahko Vas redno obveščamo o novostih, zanimivostih, nudimo 
tehnično podporo, če Vas zanima katera od navedenih uslug:

• Če ste nam zaupali  Vašo GSM številko, 
Vam z SMS sporočili svetujemo o potrebnih 
ukrepih pri varstvu rastlin vaših kultur ter 
Vas usmerjamo na koristne povezave z 
izčrpnejšimi informacijami.

• Kadar nam želite postaviti vprašanja, ko 
nas želite pohvaliti ali pa imate pripombe 
in komentarje ali kadar želite, da nam 
posredujete podatke, da Vam lahko nudimo 
usluge kot sta pošiljanje elektronskih ali 
SMS sporočil Nas lahko kontaktirate na naš 
elektronski naslov.

Info.si@Belchim.com
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BELCHIM CROP PROTECTION SI d.o.o.
Motnica 7, 1236 Trzin
http://www.belchim.si/
info.si@belchim.com


