Знаещите срещат успеха
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Т
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Животът е постоянна промяна.
Ние се развиваме.
В хода на нашата фирмена история логото ни претърпя различни промени.
Промени, изразяващи стремежа ни да растем и да ставаме по-съвършени.
Имаме нови идеи и нови продукти.
Нашето лого трябва да отговаря на положителните промени в нашата
фирма, които са в полза на нашите клиенти. Създаваме кръгова икономика
за да улесним вас, нашите клиенти и да гарантираме вашият успех.

Продукт

Р

О
N

ВНОС

К2О

SO3

CaO

МЕ

7

АЗОФЕРТИЛ 30

30

15

ТИМАК 42 MPPA DUO

10

12

20

9

да

ЕВРОТИМ ПЛЮС MPPA

10

18

12

20

да

ЕВРОСЕРЕАЛ MPPA

10

20

20

да

ЕВРОСЕРЕАЛ MPPA DUO

10

24

20

да

ФИЗИОСТАРТ

8

28

23

да
да

ДЕКОДЕР

20

10

МЕЗОКАЛК Physio+

12

24

15

14

11

да

34
46

УРЕЯ

46

DAP

18

46

MAP

12

52

NPK 14:14:14

14

14

NP 16:20

10

20

14

МИКРО PMX

10

40

11

да

МИКРО PZ

10

40

11

Zn

МИКРОСТАРТ CR

12

50

5,5

11,5

50

NPK 71414

7

14

14

15

ЯРА 11 22 16

11

22

16

10

ЯРА УНИВЕРСАЛ

15

15

15

ЯРА МИЛА КОМПЛЕКС

12

11

18

ЯРА МИЛА ТРИПЪЛ

16

16

16

АМОНИЕВ НИТРАТ

34

NPK 15:15:15

15

15

15

NP 10:20

10

20

14

NP 8:26

8

26

12

DAP

18

46

MAP

12

52

САН

33

КАН

27

АМОНИЕВ СУЛФАТ

20

NPK 15:15:15

15

15

15

NPK 8:16:24

8

16

24

NP 10:20

10

20

28

18

28

8

УМОСТАРТ за смесване в сеялка
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Избрали сме цветовете на дъгата, защото дъгата е символ на завета
между Бог и човечеството, че няма да има втори потоп.
Нашето ново лого изразява традиция, съвременност и нашата философия
за непрекъснат растеж.

В

СУЛФАМО 25 МРРА

АМОНИЕВ НИТРАТ

Избрали сме капката и покълналото семенце в нея, защото водата е
извор на живот и най-доброто нещо, което ни е дадено и без което не
можем.
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КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПОДХРАНВАНЕ

хербициди - почвени

по препоръки на Тимак Агро
Продукт
Хранителен елемент
(кг активно вещество)

Царевица

Нужди от хранителни елементи за формиране на 100 кг добив
N

2,1 - 3

P2O5

1 - 1,2

K2O

2,5

CaO		

0,3 - 0,6

SO3

0,6

АДЕНГО

MgO

0,2 - 0,3

Подхранване с азот:
Препоръчително е ограничаване внасянето на големи количества азот преди и по
време на сеитбата, защото нуждите през този период са ниски. За предпочитане е
диференцираното азотно внасяне, особено след преминаването на царевицата към
самостоятелно хранене.
Необходимо е формите на азота да не са прекалено агресивни, за да се избегне
прекалено бързия растеж, който да доведе до високи, тънки стъбла и занижени добиви.
Във фаза 6-8 лист, при възможност, е препоръчително да се направи още един азотен
внос. В противен случай е за предпочитане азотът да бъде във форми с бързо и
дълготрайно действие.

Подхранване с фосфор:
Като цяло, нуждите от фосфор при царевицата не са много високи, но за сметка на това,
културата проявява голяма чувствителност към липсата му още в началото на развитието
си. За предпочитане е да се използва фосфор с бързо действие.
При редово внасяне не бива да се прекалява с дозите. Внимание трябва да се обърне
на вкисляващото действие на някои торове (MAP, DAP), което ограничава развитието на
кореновите власинки, които са основния източник за снабдяване на растенията с вода и
минерални вещества.

Активно вещество
225 г/л Изоксафлутол
+ 90 г/л Тиенкарбазонметил + 150 г/л
Ципросулфамид
(антидот)

ГАРДОПРИМ
312,5 г/л s-метолахлор
ПЛЮС ГОЛД 500
+ 187,5 г/л тербутилазин
СК

Доза/дка			
35 - 44 мл/дка

400 - 450 мл/дка

Приложение на продукта

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели,
вкл. балур от семена. Внася се след сеитба, преди
поникване на културата.
внася се след сеитба, преди поникване или след
поникване на културата до 1 - 2 лист на житните
плевели.

ДУАЛ ГОЛД 960
ЕК

960 г/л s-метолахлор

150 мл/дка

Внася се след сеитба (засаждане), преди поникване
или преди разсаждане на културите.

ЛУМАКС 538 СК

375 г/л s-метолахлор
+ 125 г/л тербутилазин
+ 37,5 г/л мезотрион

300 мл/дка

срещу едногодишни житни и широколистни плевели
се внася вегетационно за културата и ранни фази на
плевелите (2 - 3 лист).

300 - 400 мл/дка

Внася се след сеитба, преди поникване на културата.

720 г/л диметенамид-П

80-140 мл/дка

Срещу едногодишни житни и някои широколистни
плевели се внася след сеитба, преди поникване на
културата.

Стомп Аква

455 г/л пендиметалин

350 мл/дка

Срещу едногодишни житни и някои широколистни
плевели. Прилага се след сеитба преди поникване
на културата.

СТОМП НОВ
330 ЕК

330 г/л пендиметалин

400 мл/дка

Внася се след сеитба, преди поникване на културите.

212,5 г/л диметенамид-П
+250 г/л пендиметалин

300 - 400 мл/дка

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели
се внася след сеитба, преди поникване на културите.

СПЕКТРУМ

УИНГ-П

Подхранване с калий:
Царевицата има големи нужди, но слаб износ, тъй като калият се локализира в зелените
части на растенията, в следствие на което след реколтиране остава на полето.
Калиевото хранене зависи от развитието на кореновата система на растенията и от
обезпечеността на почвите с обменен калий.

Подхранване с магнезий:
Царевицата е култура, която е много чувствителна на магнезий.
Обърнете вниманието на оптималното съотношение K/Mg, особено в случаите на силно
калиево торене.

Подхранване с микроелементи (Zn, Mn):
Нуждите от микроелементи се покриват основно от развитието на силна коренова
система при среднозапасени почви. Трябва да се обръща внимание на сбити почви и
неблагоприятни климатични условия, които биха могли да угнетят оптималното развитие
на кореновата система.
На бедни или алкални почви е необходимо допълнително кореново или листно внасяне.
www.pesticid.bg
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хербициди - ВЕГЕТАЦИОННИ
Продукт

АДЕНГО

АРАТ

БАЗИС 75 ДФ

БУКТРИЛ
УНИВЕРСАЛ

Активно вещество

Доза/дка

Приложение на продукта

225 г/л Изоксафлутол
+ 90 г/л Тиенкарбазон-метил
+ 150 г/л Ципросулфамид
(антидот)

35 мл/дка

Срещу едногодишни житни и широколистни
плевели, вкл. балур от семена. Внася се
до 3-ти лист на културата и ранна фаза на
плевелите (2 - 3 лист).

500 г/л дикамба
+ 250 г/л ритосулфурон

20 г/дка +
100 мл/дка ДЕШ

Внася се във фаза 2 - 6 лист на плевелите.
Забележка: прилага се с аджувант ДЕШ ХЦ 100 мл/дка.

2 - 2,5 г/дка
+ Тренд - 0,1 %

Срещу едногодишни и многогодишни житни
и едногодишни широколистни плевели се
внася във фаза 2 - 4 лист на плевелите
20 - 25 см височина на балура и до 6-ти лист
на културата.
Прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %.

500 г/кг римсулфурон
+ 250 г/кг тифенсулфурон

280 г/л Бромоксинил
+ 280 г/л 2,4 Д

80 мл/дка

срещу широколистни плевели се внася от
фаза от 4 - 6 лист на културата.

хербициди - ВЕГЕТАЦИОННИ
Продукт

ВЕНТУМ ВГ

ДИФЕНДЪР СЛ
ЕКИП СК

КАЛИСТО 480
СК
КАМБИО СЛ

Доза/дка			

300 г/кг форамсулфурон
10 - 15 г/дка
+ 10 г/кг йодосулфурон+ 200 мл/дка
метил-натрий + антидот Меро (прилепител)

Приложение на продукта

срещу едногодишни житни и широколистни плевели,
в т.ч. балур от семе и коренища и други многогодишни
(паламида, пирей), се внася от 2 - 6 лист на
културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните
широколистни плевели и 15 - 25 см височина на
балура.

360 г/кг 2,4 Д
+ 120 г/кг дикамба

120 мл/дка

22,5 г/л форамсулфурон
+ 22,5 г/л антидот

200 - 250 мл

480 г/л мезотрион

20 мл/дка
+ (прилепител)
0,5 %

срещу едногодишни житни и широколистни плевели
в т.ч. балур от семе и коренища се внася във фаза
2 - 8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на
едногодишните широколистни плевели и 15 - 25 см
височина на балура.
срещу едногодишни житни и широколистни плевели
се внася вегетационно за културата и ранни фази на
плевелите.

30 - 40 мл/дка

Внася се след сеитба, преди поникване на културата.

320 г/л бентазон
+ 90 г/л дикамба

200 мл/дка

Прилага се във фаза 3 - 5 лист на културата.

Внася се във фаза 3 - 5 лист на културата и плевелите.
При царевица за зърно и силаж се внася във фаза
3 - 8 лист на културата и 2 - 4 лист на едногодишните
плевели,
4 - 6 лист (розетка) при многогодишните плевели и 15
см на поветицата (до цъфтеж).
внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см
височина на балура и 2 - 4 лист на широколистните
плевели.
срещу едногодишни и многогодишни житни плевели,
вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели
(абутилон, обикновен щир и синап) се внася във фаза
до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2 4 лист на широколистните плевели.

КАСПЪР 55 ВГ

50 г/кг просулфурон
+ 500 г/кг дикамба

30 г/дка

КЕЛВИН ТОП

43 г/л никосулфурон
+ прилепител

125 мл/дка

КОРДУС 75 ВГ

500 г/кг никосулфурон
+ 250 г/кг римсулфурон

4 г/дка
+ 0,1% Тренд
с 20 - 30 л/дка
работен разтвор

ЛАУДИС ОД

44 г/л темботрион
+ 22 г/л изоксадифенетил (антидот)

200 мл/дка

срещу едногодишни и многогодишни житни и
широколистни плевели вкл. балур от семе и коренища
се внася във фаза 2 - 8 лист на културата и до 6-ти
лист на плевелите и 15 - 25 см височина на балура.

ЛОГОС 4 СК

40 г/л никосулфурон

125 мл/дка

срещу едногодишни житни, някои широколистни
плевели и балур от коренища се внася във фаза 2 - 4
лист на балура и до 8 лист на културата.

30 г/л форам- сулфурон
+ 1 г/л йодосулфурон
+ 30 г/л изоксадифенетил (антидот)

120; 150 мл/дка

срещу едногодишни житни и широколистни плевели,
вкл. балур от семе и коренища, се внася във фаза
3 - 8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на
едногодишните плевели и 15 - 25 см височина на
балура.
Забележка: по-високата доза се използва при
преобладаващо заплевеляване с балур.

240 гр/л изоксафлутол
240 гр/л антидот
(ципросулфамид)

42 мл/дка

МИСТРАЛ
ЕКСТРА 6 ОД

60 г/л никосулфурон

65 - 75 мл/дка
раб. р-р
20 - 40 л/дка

срещу едногодишни и многогодишни житни,
включително балур от семена и коренища и някои
широколистни плевели се внася във фаза 1 - 8 лист
на културата, 2 - 4 лист на плевелите или височина на
балура 15 - 25 см. Максимален брой приложения: 1.

МУСТАНГ
306,25 СК

6,25 г/л флорасулам
+ 300 г/л 2,4 Д
естер

40 мл/дка
или 60 мл/дка

внася се във фаза 3 - 5 лист на културата. При
наличие на паламида се използва високата доза (60
мл/дка).

ПИК 75 ВГ

750 г/кг просулфурон

МАЙСТЕР ОД

МЕРЛИН
ФЛЕКС

КАМИКС 560 СЕ
Синджента

www.pesticid.bg

Активно вещество

60 г/л
мезотрион +
500 г/л
S-метолахлор

След поникване до 3-ти лист на царевицата.

1,5 г/дка + 0,2 % срещу едногодишни широколистни плевели се внася
Атплюс с 20 л/дка във фаза 3 - 8 лист на културата и 2 - 4 лист на
работен разтвор плевелите.
Срещу едногодишни житни плевели и
широколистни плевели при: царевица – прилага се
след сеитба, преди
200; 250
мл/дка
поникване или в начало на вегетацията на културата и фази – до 2 лист на житните и и до 4
лист на широколистните плевели
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хербициди - ВЕГЕТАЦИОННИ
Продукт

Активно вещество

Доза/дка			

Приложение на продукта

Срещу едногодишни житни и многогодишни житни
(в т.ч. балур от коренища) и някои широколистни
плевели се внася при царевица за зърно и силаж
(фураж), във фаза
2 - 8 лист на културата, 1 - 3 лист на едногодишните
житни плевели, 15 - 25 см височина на балура и 2 - 4
лист на широколистните плевели.

ПРИНЦИПАЛ

429 г/кг никосулфурон
+ 107 г/кг римсулфурон

9 г/дка +
Тренд - 0,1 %

ПРИНЦИПАЛ
плюс

92 г/кг никосулфурон
+ 23 г/кг римсулфурон
+ 550 г/кг дикамба

44 г/дка +
0,1 % Тренд 90

Срещу едногодишни и многогодишни житни и
широколистни плевели се внася във фаза
2 - 6 лист на царевицата.

60 г/л никосулфурон

65 - 75 мл/дка
раб. р-р
20 - 40 л/дка

срещу едногодишни и многогодишни житни,
включително балур от семена и коренища и някои
широколистни плевели се внася във фаза 1 - 8 лист
на културата, 2 - 4 лист на плевелите или височина
на балура 15 - 25 см.
Максимален брой приложения: 1.

50 г/л топрамезон + 160
г/л дикамба

100 мл/дка раб.
р-р 20 - 40 л/дка

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели
и паламида се внася във фаза 2 - 5 лист
на културата и фаза 2 - 5 лист на плевелите.

200 мл/дка
с 30 - 40 л/дка
работен разтвор

Срещу едногодишни и многогодишни житни
плевели при царевица - циклоксидим толерантна
(СТМ), се внася вегетационно за културата и 3 - 5
лист на плевелите. Забележка: троскот - умерено
чувствителен.

ФОРНЕТ
ЕКСТРА 6 ОД

СТЕЛАР 210 СЛ

СТРАТОС
УЛТРА
(ФОКУС УЛТРА)

100 г/л циклоксидим +
тензит

ТАРОТ ПЛЮС

32,6 г/кг римсулфурон
+ 609 г/кг дикамба

30,7 - 38,4 г/дка
+ 0,1 % Тренд 90

УИДМАСТЕР
464 СЛ

344 г/л 2,4 Д
+ 120 г/л дикамба

120 мл/дка

Внася се срещу едногодишни и многогодишни житни
плевели и широк спектър от устойчиви широколистни
плевели във фаза 2 - 6 лист на царевицата.
Внася се във фаза 3 - 5 лист на културата.

ИНСЕКТИЦИДИ
Продукт

Активно вещество

Доза/дка		

Приложение на продукта

ДЕЦИС 2,5 ЕК

25 г/л делтаметрин

100 мл/дка

Сив царевичен хоботник, марокански скакалец,
италиански скакалец.

ДУРСБАН 4 ЕК

480 г/л хлорпирифос - етил

150 мл/дка

Царевичен стъблен пробивач (I-во поколение).

КОСМОС 500 ФС

500 г/л фипронил

750 мл
+ 600 мл вода за
100 кг семена

КРАЙЦЕР 350 ФС

350 г/л тиаметоксам

800 мл/100 кг
семе

50 г/л циперметрин + 500
г/л хлорпирифос - етил

70 мл/дка

НУРЕЛЕ Д
(ХЛОРСИРИН
550 ЕК)

Сив царевичен хоботник по царевица, телени
червеи по царевица, сив царевичен хоботник по
слънчоглед, телени червеи по слънчоглед.
Сив царевичен хоботник по царевица - телени
червеи по царевица.
Царевичен пробивач, зелева нощенка по захарно
цвекло, зелева нощенка по тютюн, тютюнев трипс
по тютюн, обикновен житен бегач.

ПИКАДОР 35 СТ

350 г/л имидаклоприд

1,2 л/100 кг семе Телени червеи по царевица.

ПРОТЕУС 110 ОД

100 г/л тиаклоприд +
10 г/л делтаметрин

70 мл/дка

Сив царевичен хоботник по царевица.

ТЕРАГАРД ПЛЮС

480 г/л - хлорпирифос етил
+ 50 г/л циперметрин

70 мл/дка

Цвеклови хоботници (обикновен цвеклов, сив
царевичен, сив цвеклов) и сив царевичен хоботник
по царевица.

Листно подхранване
Третирането с ЦИНК преодолява типичния за културата цинков дефицит, причиняващ
пълен дисбаланс на приеманите от почвата макро- и микроелементи.
Цинкът в Лактофол е в комплекс с всички останали хранителни елементи за доброто
развитие на културата. Лактофол активира кореновата система и подобрява усвояването
на почвените торове.
Третирането с Лактофол преодолява дефицитите и стимулира развитието.
www.pesticid.bg
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Знаещите срещат успеха

ХИБРИДИ 150 000 семена/торба
Продукт

Ранозрелост

ЕС БЕЛА

ранен

Продукт

Ранозрелост

Конвенционален

НК АДАЖИО

ср. късен

Клиърфийлд

ЕС ВЕНЕЦИЯ

ср. ранен Конвенционален

НК АРМОНИ

ср. късен

Конвенционален

ЕС БАЯНО

ср. късен Конвенционален

НК ФОРТИМИ

ср. ранен

Клиърфийлд

ЕС БАЛИСТИК

ср. ранен

Клиърфийлд

НК КОНДИ

ср. късен

Конвенционален

ЕС ГРАФИК

ср. късен

Клиърфийлд

НК МЕЛДИМИ

ср. късен

Клиърфийлд

ЕС ТЕКТОНИК

ср. късен

Клиърфийлд

НК НЕОМА

ср. ранен

Клиърфийлд

ЕС НОВАМИС

ранен

Клиърфийлд

НК САНАЙ

ср. ранен

Клиърфийлд

ЕС ПРИМИС

ср. ранен

Клиърфийлд

СУБАРО

ср. късен Експрес толерантен

ЕС ТЕРАМИС

ср. ранен

Клиърфийлд

СУМИКО

ср. ранен Експрес толерантен

ЕС ФЛОРИМИС

ср. късен

Клиърфийлд

ТРИСТАН

ЕС ГЕНЕЗИС CL PLUS

ранен

Клиърфийлд

НК КАДИКС

ЕС КАНДИМИС CL Plus

ср. късен

Клиърф. плюс

Продукт

Ранозрелост

P64LE25

ср. ранен

Експрес толерантен

P64LE20

ср. късен

Експрес толерантен

P64LE19

ср. късен

Експрес толерантен

P64LE99

ср. късен

Експрес толерантен

P64LC108

ранен

Клиърфийлд

P64CL53

ср. късен

Клиърфийлд

P64BB01

ср. ранен

Шарен слънчоглед

PR63F73

ранен

Конвенционален

P63LL06

ранен

Конвенционален

PR64F50

ср. ранен

Конвенционален

MY SEED, Турция
MC Метеор CL,OR,
DMR

NUSEED, САЩ
Торино CL, DMR (X9978 CL)

Дует CL,DMR, HO

Камаро II CL, DMR
(X6878 CL)

Олива CL, DMR, HO

Кобалт II CL, DMR, HO
(X6822 CL)

Армада CL
Мау 27CL909 CL, HO
(Максимус)
Корал OR, DMR

Импакт CL, OR, DMR
X4428 CL (Баджър)

ранен

Клиърфийлд

ср. ранен

Конвенционален

ЕСТИВА

ранен

Клиърфийлд

ВО ТУТИ

ср. ранен

Конвенционален

ВО САМИН

ср. късен

Клиърфийлд

ВО ЕКСПЕРТО

ср. късен

Клиърфийлд

ВО КОЛОМБИ

ранен

Клиърфийлд

Продукт

Ранозрелост

LG 56.61 CL

ср. късен

Клиърфийлд

LG 56.31 CL Plus

ср. ранен

Клиърф. плюс

LG 55.42 CL HO

ср. ранен

Клиърфийлд

LG 54.63 CL

ср. ранен

Конвенционален

LG 54.52 HO CL

ср. ранен

Клиърфийлд

LG 56.63 CL

ср. късен

Клиърфийлд

LG 56.33 CL

ср. ранен

Клиърфийлд

LG 56.65 M

ср. късен

Конвенционален

LG 56.62

ср. късен

Конвенционален

LG 56.32

ср. ранен

Конвенционален

LG 55.80

ср. ранен

Конвенционален

Продукт

Ранозрелост

ВО Хайсън 231CL

ср. ранен

Клиърфийлд

X9767 CL, DMR
X9668 CL, HO
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Знаещите срещат успеха

Слънчоглед

КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПОДХРАНВАНЕ
по препоръки на Тимак Агро
За високи и качествени добиви от слънчоглед е необходимо земеделските производители
да полагат грижи за растенията през ключовите за осигуряването на максимална
продуктивност фази.

Хранителен елемент
(кг активно вещество)

Слънчоглед

Нужди от хранителни елементи за формиране на 100 кг добив
N

4,2

P2O5

2,2

K2O

7 - 10

CaO		

0,6

SO3

0,8

MgO

0,2

Подхранване с азот:
Подхранването с азот трябва да се извършва прецизно, за да се избегне т. нар. „луксозен“ растеж, който ще
изразходи водата и резервните хранителни вещества и ще увеличи риска от заболявания.
В следствие на азотен излишък е възможно да се индуцира прекалено бърз растеж на стъблото, което може
да доведе до омекване на стъблата.
Прекалено късен азотен внос може да доведе до забавяне на цъфтежа и узряването на слънчогледа.

Подхранване с фосфор:
Нуждите от фосфор при слънчогледа не са високи, но за сметка на това културата проявява голяма
чувствителност към този хранителен елемент по време на коренообразуването, което е ключов фактор за
успешното отглеждане на слънчоглед.
Важно е фосфорът да бъде вложен в близост до семенното легло, за да може по този начин да се
стимулира ранно кореново развитие.

Подхранване с калий:
Слънчогледът има много високи нужди от калий, но слаб износ, тъй като калият се акумулира в зелените
части на растенията, които след реколтиране остават на полето.
Калиевото хранене зависи много от степента на развитие на кореновата система и наличността на този
хранителен елемент в почвата. Специално внимание трябва да се обръща на храненето с калий на почви с
висок процент глина.
Най-подходящо е калият да се разположи в близост до семенното легло.
Ако почвите са богати на калий, внасянето на този хранителен елемент може да се пренебрегне. В противен
случай е за предпочитане да се внесе известно количество, което да покрие първоначалните нужди.

Подхранване с магнезий:
Слънчогледът е чувствителен на магнезиев дефицит, особено при силно наличие на калий.
За да се обезпечат нуждите на културата, за предпочитане е магнезият да се внася с торенето.

Подхранване с микроелементи (В, Мо):
Наличие на борен дефицит се среща често, особено при алкални почви. Ранното снабдяване на растенията
с бор (преди бутонизация) осигурява добро оплождане и синтез на захари.
Молибденов дефицит се среща най-често при кисели почви. За осигуряване на растенията с Мо, найблагоприятно е вносът да се извърши преди фаза бутонизация.

www.pesticid.bg
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Знаещите срещат успеха

ХЕРБИЦИДИ - почвени
Продукт
ГАРДОПРИМ
ПЛЮС ГОЛД
500 СК
ДУАЛ ГОЛД
960 ЕК

Активно вещество

Доза/дка			

Приложение на продукта

312,5 г/л s-метолахлор
+ 187,5 г/л
тербутилазин

350 мл/дка

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели
се внася след сеитба, преди поникване.

960 г/л
s-метолахлор

150 мл/дка

Внася се след сеитба (засаждане), преди поникване
или преди разсаждане на културите.

ЛИНУРОН 45
СК

450 г/л линурон

250 - 300 мл/дка

Внася се след сеитба, преди поникване на културите.

РАФТ 400 СК

400 г/л оксадиаржил

80 - 100 мл/дка

Срещу едногодишни широколистни и житни плевели
се внася след сеитба (засаждане), преди поникване
на културите.

80-140 мл/дка

Срещу едногодишни житни и някои широколистни
плевели се внася след сеитба преди поникване на
културата.

350-400 мл/дка

Срещу едногодишни житни и някои широколистни
плевели. Прилага се след сеитба, преди поникване
на културата.

СПЕКТРУМ
Стомп Аква

720 г/л диметенамид-П
455 г/л пендиметалин

СТОМП НОВ
330 ЕК

330 г/л пендиметалин

400 мл/дка

Внася се след сеитба, преди поникване на културите.

УИНГ-П

212,5 г/л
диметенамид-П + 250
г/л пендиметалин

300 - 400 мл/дка

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели
се внася след сеитба, преди поникване на културите.

80 - 100 мл/дка

Срещу едногодишни и някои многогодишни
широколистни плевели се внася след сеитба, преди
поникване на културата. Забележка: Възможна е
проява на фитотоксичност, която впоследствие се
преодолява.

ФЕН® 24 ЕК

240 г/л оксифлуорфен

ХЕРБИЦИДИ - ВЕГЕТАЦИОННИ
Продукт

Активно вещество

ЕКСПРЕС 50
СГ

500 г/кг трибенуронметил

ПУЛСАР 40

40 г/л имазамокс
(ДЕШ ХЦ аджувант)

СТОМП НОВ
330 ЕК

330 г/л пендиметалин

СТРАТОС
УЛТРА
(ФОКУС
УЛТРА)

100 г/л циклоксидим +
тензит

ТАЙГЪР
ПЛАТИНИУМ
5 ЕК

50 г/л квизалофоп-Петил

www.pesticid.bg

Доза/дка			

Срещу широколистни плевели при слънчоглед хибриди на Пионер (устойчиви на Експрес 50 СГ), се
внася във фаза 2 - 6 лист на плевелите.

120 мл/дка

При слънчоглед имитолерантен хибрид (вкл. срещу
балур от коренища и паламида) - внесени във фаза
2 - 4 лист на културата.

120 мл/дка +
230 мл/дка
Стомп нов

При слънчоглед (имитолерантен хибрид - Рими) срещу едногодишни житни и широколистни плевели
и синя китка, внесени при формиране на 2 - 3 двойка
листа на културата.

230 мл/дка +
40 - 120 мл/дка
Пулсар 40

При слънчоглед (клиърфилд толерантни хибриди)
се внася срещу едногодишни житни и широколистни
плевели и синя китка, внесени при формиране на 2 3 двойка листа на културата.

200 мл/дка

Продукт

Активно вещество

ФУЗИЛАД
ФОРТЕ

150 г/л
флуазифоп-П-бутил
+ прилепител

ФУРОРЕ СУПЕР
7,5 ЕВ

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели,
в т.ч. балур от коренища. Прилага се във фаза 3 - 5
лист на плевелите (10 - 20 см височина на балура).
Срещу многогодишни житни плевели в т. ч. балур от
коренища се внася във фаза 3 - 5 лист на плевелите
(10 - 20 см височина на балура).

Доза/дка			
80-130 мл/дка

69 г/л феноксапроп-Петил

Приложение на продукта

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели,
в т.ч. балур от коренища.

120 мл/дка

Срещу едногодишни житни плевели.

200 мл/дка

Срещу многогодишни житни плевели, в т. ч. балур от
коренища, се внася във фаза 3 - 5 лист на плевелите
(10 - 20 см височина на балура).

ИНСЕКТИЦИДИ
Продукт

Активно вещество

Доза/дка		

АКТАРА 25 ВГ

250 г/кг тиаметоксам

13 г/дка

Сив царевичен хоботник по слънчоглед.

КОСМОС 500 ФС

500 г/л фипронил

750 мл + 600 мл
вода за 100 кг
семена

Сив царевичен хоботник по слънчоглед;
телени червеи по слънчоглед.

КРАЙЦЕР 350 ФС

350 г/л тиаметоксам

900 мл/100 кг
семе

Сив царевичен хоботник по слънчоглед;
телени червеи по слънчоглед.

Приложение на продукта

ФУНГИЦИДИ
Продукт

Активно вещество

АКАНТО
ПЛЮС

200 г/л Пикоксистробин
80 г/г ципроконазол

50- 60 мл/дка

Срещу фомопсис, фома алтернария сиво и
склеротийно гниене при слънчоглед.

ПИКТОР СК

200 г/л димоксистробин
+ 200 г/л боскалид

50 мл/дка раб. р-р
20 - 40 л/дка

Склеротиния по слънчоглед; фомопсис по
слънчоглед; сиво гниене по слънчоглед.

53 г/л протиоконазол
+ 224 г/л
спироксамин +
148 г/л тебуконазол

70 мл/дка

Пшеница:
- листни петна, кафява листна ръжда,
жълта ръжда, брашнеста мана,
мрежовидни листни петна, снежна плесен

Приложение на продукта

4 г/дка с 20-30 л/
дка раб. р-р

100 - 200 мл/дка

ХЕРБИЦИДИ - ВЕГЕТАЦИОННИ

СОЛИГОР 425
ЕК
Байер
КропСайанс

Доза/дка		

Приложение на продукта

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ
Подхраненият в начална фаза с Лактофол слънчоглед е с много добре развита коренова
система, стъбло и листна маса. Добре оформеният бутон и изравненият посев са гаранция
за високи добиви.
Листното подхранване с Лактофол удължава живота на листната маса и по-доброто развитие
на цветните органи, с което допринася за дружното изцъфтяване на посева. Удължава се
оттока на асимилати към репродуктивните органи. Резултатът е по-висок добив и масленост.

ВАЖНО!
Всяка двойка листа изхранва един кръг от питата - затова борбата е да се запази листната
маса физиологично активна по-дълго време!
www.pesticid.bg

Пшеница и ечемик

Знаещите срещат успеха

ХЕРБИЦИДИ
Продукт
АКСИАЛ 050 ЕК

АКСИАЛ 1
ПЛЮС 050 ЕК

АЛАЙ МАКС

АРАТ

Активно вещество

Доза/дка			
60 - 90 мл/дка
с 20 - 40 л/дка
работен разтвор

Срещу едногодишни житни плевели, в т. ч. див
овес, се внася във фаза братене на културите и от
фаза 2 - 3 лист до фаза братене на плевелите.

45 г/л пиноксаден
+ 5 г/л флорасулам

100 мл/дка
с 20 - 40 л/дка
работен разтвор

Срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див
овес и широколистни плевели, слабочувствителни
на хормоно- подобните хербициди плевели,
се внася във фаза 3 лист до 2-ри възел на
културите, 3 - 5 лист на житните плевели (3 лист
до края на братене на дивия овес) и 2 - 4 лист на
широколистните плевели.

143 г/кг метсулфуронметил + 143 г/кг
трибенурон-метил

3,5 г/дка с
30-40 л/дка
работен разтвор

Срещу широколистни плевели се внася във фаза
2 - 3 лист, най-късно до началото на вретенене на
културите.

10 - 20 г/дка

Срещу широколистни в т. ч. слабочувствителни на
хормоноподобните хербициди плевели, се внася
във фаза братене на културите.

50 г/л пиноксаден

500 г/л дикамба +
250 г/л тритосулфурон
10 - 20 г/дка +
50 мл/дка ДЕШ

КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПОДХРАНВАНЕ

БУКТРИЛ
УНИВЕРСАЛ

280 г/л Бромоксинил
+ 280 г/л 2,4 Д

ГРАНСТАР
СУПЕР

250 г/кг трибенуронметил и 250 г/кг
тифенсулфуронметил

Пшеница

ДЕРБИ СУПЕР

Нужди от хранителни елементи за формиране на 100 кг добив
N

3

P2O5

1,2

При оптимално снабдяване на пшеницата
в началните фази от развитието й с усвоима
храна се формира силна коренова система, която
обезпечава растенията с вода и хранителни
вещества
през
цялата
вегетация.
Затова
способства предсеитбеното внасяне на усвоим
фосфор, който влияе върху повишаване на
сухоустойчивостта и неутрализира отрицателните
последици от едностранчивото азотно торене. В
зрелите растения фосфорът се съдържа основно в
зърното, което означава, че количеството, което се
възвръща в почвата чрез растителните остатъци, е
незначително.

www.pesticid.bg

K2O

1,8

CaO		

0,7

SO3

1,1

MgO

0,5

По отношение на азота, препоръките за
торене съществено се доближават до тези при
рапицата. Едностранчивото торене с високи дози
азот провокира развитието на силна вегетативна
маса и слаба коренова система. Противно на
общоприетото схващане е необходимо да се
обърне внимание на подхранването на пшеницата
със сяра. От една страна, за да има ефективност на
внесения като подхранване азот и от друга, защото
качеството на пшеницата се определя от синтеза на
серни протеини – глутен. Фосфорът не позволява
на растенията да избуят прекомерно, като развива
кореновата им система.

ДИКОПУР Ф

ИГЪЛ 75 ДФ

Внася се във фаза братене на културите и 3 - 5
лист на плевелите. Забележка: прилага се с
аджувант ДЕШ ХЦ - 50 мл/дка.

100 мл/дка

срещу широколистни плевели се внася от фаза
братене на културите до фаза удължаване на
стъблото, когато вторият възел е най-малко на 2 см
над първия.

4 г/дка

Внася се при широк спектър от едногодишни
широко-листни плевели, включително устойчиви на
2,4-Д - в ранни фази от развитието на плевелите (2
- 4 лист) и фаза розетка на паламидата. От 2-ри до
флагов лист на културата.

по препоръки на Тимак Агро
Хранителен елемент
(кг активно вещество)

Приложение на продукта

150,2 г/кг флорасулам+
300,5 г/кг
аминопиралидкалий

2,5; 3,3 г/дка

Срещу широколистни в т.ч. устойчиви на
хормонопо-добните хербициди плевели, се внася
при пшеница във фаза братене на културата.
Забележка: високата доза се прилага при
преобладаващо заплевеляване с паламида.

600 г/л 2,4 Д
ам.сол

150 -200 мл/дка

Срещу широколистни плевели се внася във фаза
3 - 5 лист на културата.

1 - 1,5 г/дка

Срещу широколистни, в т. ч. слабочувствителни на
хормоноподобните хербициди плевели, се внася
след фаза 3 лист на културите.

2 - 2,5 г/дка

Внася се след сеитба, преди поникване на
културата.
Забележка: да се прилага на площи за
монокултурно отглеждане на пшеница и ечемик.

125 мл/дка

Срещу широколистни плевели се внася във фаза
братене на културите.

750 г/кг хлорсулфурон

КАМБИО СЛ

320 г/л бентазон+
90 г/л дикамба

ЛАРЕН 20 СГ

200 г/кг метсулфуронметил

3 г/дка

Срещу едногодишни широколистни в т. ч.
слабочувстви-телни на хормоноподобните
хербициди плевели, вкл. лепка, се внася след 3
лист на културата и ранни фази на плевелите.
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Знаещите срещат успеха

Пшеница и ечемик

ХЕРБИЦИДИ
Продукт

Активно вещество

ЛИНТУР 70 ВГ

4,1 % триасулфурон
+ 65,9 % дикамба

15 г/дка

ЛОНТРЕЛ 300
ЕК

300 г/л клопиралид

40 - 50 мл/дка

Внася се във фаза братене на пшеницата.

6,25 г/л флорасулам
+ 300 г/л 2,4 Д естер

60 - 80 мл/дка

Внася се във фаза братене на пшеницата.

МУСТАНГ
306,25 СК

Доза/дка			

Приложение на продукта

Срещу широколистни плевели, в т. ч.
слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди, се внася от 3 лист до края на братене
на културите и 2 - 4 лист на плевелите.

75 г/кг пироксулам

20 - 25 г/дка;

Срещу едногодишни житни и широколистни
плевели се внася във фаза братене на пшеницата,
3 - 5 лист (начало на братене на житните плевели)
и 2 - 4 до 4 - 8 лист на широколистните плевели.

ПАСИФИКА ВГ
+ БИОПАУЪР

30 г/кг мезосулфурон +
10 г/кг йодосулфурон +
90 г/кг антидот
(мефемпир-диетил)

35 г/дка +
70 мл/дка
Биопауър

Срещу едногодишни житни и широколистни,
в т. ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
плевели, се внася във фаза 3 лист до средата на
братене на житните плевели и от 2 - 3 до 6 лист на
широколистните плевели.

ПИТОН 75 ВДГ

750 г/кг трибенуронметил

1,5 г/дка

Срещу едногодишни широколистни плевели при
пшеница.

ПУМА СУПЕР
7,5 ЕВ

69 г/л феноксапроп-Петил+антидот

100 мл/дка

Срещу едногодишни житни плевели, в т. ч. див
овес, се внася от фаза 3 лист до края на братене
на плевелите (дивия овес).

СЕКАТОР ОД

106 г/л амидосулфурон
+
25 г/л йодосулфурон

10 мл/дка

Срещу едногодишни широколистни, в т. ч.
устойчиви на хормоноподобните хербициди
плевели и паламида, се внася във фаза братене
на културите.

СКОРПИО
СУПЕР 7,5 ЕВ
(ИМАСПРО 7,5
ЕВ)

69 г/л феноксапроп-Петил+антидот

100 мл/дка

Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес,
се внася от фаза 3 лист до края на братене на
дивия овес.

СТОМП НОВ
330 ЕК

330 г/л пендиметалин

500 мл/дка

Внася се след сеитба, преди поникване на
пшеницата.

80 г/л клодинафоп
+ антидот

30 - 50 мл/дка

Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес,
се внася от фаза 3 лист до края на братене на
дивия овес.

344 г/л 2,4 Д +
120 г/л дикамба

80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза братене на културите.

30 г/кг мезосулфурон +
30 г/кг йодосулфурон
+ антидот (мефенпирдиетил)

20 г/дка +
Биопауър
(прилепител) 40 мл/дка;
25 г/дка +
Биопауър
(прилепител) 50 мл/дка"

Срещу едногодишни житни и широколистни, в
т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели, се внася от фаза 3-ти лист до
края на братене на пшеницата.
Забележка: ниската доза се препоръчва срещу
широколистни, а високата срещу житни плевели
(див овес, лисича опашка).

100 мл/дка

Срещу едногодишни житни и широколистни, в
т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
плевели и див овес, се внася от 3 лист до братене
на пшеницата.

ПАЛАС 75 ВГ

ТОПИК 080 ЕК
УИДМАСТЕР
464 СЛ

ХУСАР
МАКС ВГ +
БИОПАУЪР

ХУСАР
МАКС ОД
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8 г/л мезосулфурон
+ 8 г/л йодосулфурон
+ 23 г/л антидот
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Пшеница и ечемик

Знаещите срещат успеха

ИНСЕКТИЦИДИ
Продукт

АКТАРА 25 ВГ

Активно вещество

Доза/дка

ФУНГИЦИДИ
Приложение на продукта

8 г/дка

Листни въшки по житни култури.

10 г/дка

Житни мухи (хесенска и шведска).

250 г/кг тиаметоксам

Продукт

Активно вещество

Доза/дка

200 г/л Пикоксистробин
80 г/г ципроконазол

50 - 60 мл/дка

125 г/л крезоксим- метил +
125 г/л епоксиконазол

50 мл/дка
50 - 100 мл/дка

АЛЕРТ С

250 г/л карбендазим +
125 г/л флузилазол

100 мл/дка

Брашнеста мана по пшеница и по ечемик.

АРТЕА 330 ЕК

80 г/л ципроконазол +
250 г/л пропиконазол

40 мл/дка

Брашнеста мана по пшеница.

БАЙФИДАН
250 ЕК

250 г/л триадименол

50 мл/дка

85 г/л пираклостробин
+ 62,5 г/л епоксиконазол

150 мл/дка*

310 г/л тиофанат- метил +
187 г/л епоксиконазол

60 мл/дка

Брашнеста мана по пшеница; черна стъблена
ръжда по пшеница; кафява ръжда по пшеница;
септориоза по класа на пшеница.

50 г/л Биксафен
+ 166 г/л Тебуконазол

125 мл/дка

Брашнеста мана, стъблена ръжда, кафява/
листна ръжда, Септориоза/листни петна,
Фузариоза по пшеницата и брашнеста мана и
листна ръжда по ечемика.

250 г/л флузилазол

60 мл/дка

Брашнеста мана, ръжди, септориоза:
превантивно или при наличие на първи
симптоми на зараза, или от начало на
нарастване на стъблото до пре-ди цъфтеж, в
зависимост от степента на зараза.

60 г/л метконазол

100 мл/дка

Брашнеста мана по пшеница; жълта ръжда по
пшеница; черна ръжда по пшеница; кафява
ръжда по пшеница.

125 г/кг протиоконазол
125 г/л тебуконазол

100 мл/дка

Брашнеста мана по пшеница; листни петна
по пшеница, овес, тритикале; фузариоза по
класовете по пшеница, овес, ръж, тритикале;
кафяжа ръжда по пшеница, ръж; жълта ръжда;
цилиндроспороза по рапица; склеротиния по
рапица.

375 г/л Трифлоксистробин
+ 160 г/л Ципроконазол

30 - 50 мл/дка

АКАНТО ПЛЮС
АЛЕГРО СК

БИСКАЯ 240 ОД
ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

240 г/л тиаклоприд
100 г/л алфациперметрин

20 мл/дка

Обикновен житен бегач.

12 мл/дка

Вредна житна дървеница - самолетно
пръскане с дюзи тип дъждовна капка с
разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 мл/дка
ДЕЦИС 2,5 ЕК

40 мл/дка
ДУРСБАН 4 ЕК
КАРАТЕ ЗЕОН

Ларви на обикновенна житна дървеница.

25 г/л делтаметрин

480 г/л хлорпирифосетил

60 мл/дка с
1,5 л/дка р-р

Обикновена житна пиявица.
Обикновена житна пиявица (самолетно
третиране с дюзи тип дъждовна капка).
Вредна житна дървеница (ларви),
обикновена житна пиявица.

50 г/л ламбда цихалотрин

15 мл/дка

350 г/л тиаметоксам

100 мл + 200 мл
вода/100 кг семе

НУРЕЛЕ Д

50 г/л циперметрин + 500
гр/лтр хлорпирифос- етил

75 мл/дка

Житни мухи (хесенска и шведска).

ТЕРАГАРД ПЛЮС

480 г/л - хлорпирифосетил + 50 г/л циперметрин

70 мл/дка

Обикновен житен бегач; голям житен бегач.

КРАЙЦЕР 350 ФС

Диамант макс

Обикновен и голям житен бегач.

ДУЕТ УЛТРА
(РЕКС УЛТРА)
ЗАНТАРА

КАПИТАН

КАРАМБА 60 СЛ

ПРОЗАРО 250 ЕК

СФЕРА МАКС

ТАНГО СУПЕР

ТЕРАНО 12,5 СК

125 г/л флутриафол

ФАЛКОН 460 ЕК

16,7 % тебуконазол
+ 25 % пироксамин + 4,3%
триадименол

АМИСТАР
ЕКСТРА СК
Синджента
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84 г/л епоксиконазол +
250 г/л фенпропиморф

200 г/л
азоксистробин +
80 г/л ципроконазол

0,08 %
(80 мл/дка)
80 - 100 мл/дка

Приложение на продукта
Видове ръжди по пшеница; брашнеста
мана по пшеница; фузариоза по пшеница;
хелминтоспориза по пшеница.
Кафява ръжда по пшеница.
Брашнеста мана по пшеница.

Черна ръжда по пшеница; кафява ръжда
по пшеница; жълта ръжда по пшеница;
брашнеста мана по пшеница; брашнеста мана
по ечемик.
Диамантът на българският фунгициден пазар.
Продукт от концепцията AgCelence, влияещ
пряко върху физиологията на растенията
и устойчивостта им на стрес. Повишава
скоростта на фотосинтезата и намалява
синтеза на хормонаетилен, хормонът отделян
при стресови ситуации и отговорен за
преждевременното стареене на растенията.

Септориоза, Фузариоза, Брашнеста мана и
кафява/листна ръжда по пшеницата.
Мрежести петна, Листен пригор, Брашнеста
мана и Листна ръжда по ечемика.
Кафява ръжда по пшеница; фузариум по класа
на пшеница.
Брашнеста мана по пшеница.

100 мл/дка

Брашнеста мана по ечемик.

75 мл/дка

Брашнеста мана по пшеница.		

50 мл/дка

Септориоза по пшеница.

60 мл/дка

Брашнеста мана по пшеница; стъблена ръжда
по пшеница; брашнеста мана по ечемик;
базично гниене по пшеница; фузариум по
клаовете на пшеница.

70мл/дка

Брашнеста мана, листни петна/
септориоза, кафява ръжда по пшеница
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Знаещите срещат успеха

ФУНГИЦИДИ

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ

Продукт

Активно вещество

Доза/дка

МАГНЕЛО ЕК
Синджента

100 г/л
дифеноконазол +
250 г/л тебуконазол

100 мл/дка

Фузариоза, септориоза по класа/листни
петна, стагоноспора, кафява ръжда при
пшеница

300 мл/дка

Ранен листен пригор, кафява ръжда, жълта
ръжда, хелминтоспориозно кореново гниене,
фузариоза по класа по пшеница с 20 л/дка
работен разтвор във фенофаза 1 см над
възела на братене – край на цъфтежа

200 мл/дка

Листен пригор по ръж кафява ръжда по ръж
с 20 л/дка работен разтвор във фенофаза 1
см над възела на братене – край на цъфтежа

20 мл/дка

Брашнеста мана при пшеница и ечемик

37,5 г/л
епоксиконазол
27,5 г/л
метконазол

ОЗИРИС ЕК
БАСФ

ТАЛИУС 20 ЕК
ДюПон ИО

200 г/л прокиназид

Пшеница и ечемик

Приложение на продукта

За добрия старт на пшеницата и ечемика през пролетта е много важно да се стимулира
формирането на листата и да се подобри развитието на продуктивните братя. Посевите,
третирани с Лактофол са изравнени, с добре развита коренова система, която усвоява поактивно вложените в почвата торове.
	Третирането с Лактофол във фаза вретенене- изкласяване забавя стареенето на
първите етажи листа, влияе пряко върху количествените и качествени показатели.
Съдържащите се в Лактофол хранителни макро-, микроелементи и биостимулатори
са специално подбрани, за да осигурят устойчивост на полягане и стрес.

ОБЕЗЗАРАЗИТЕЛИ НА СЕМЕНА
Продукт
ДИВИДЕНТ
030 ФС

ДИВИДЕНТ СТАР
036 ФС

Активно вещество

Доза/дка

30 г/л дифеноконазол

150 мл/100 кг
семе до 4 л вода

Твърда главня по пшеница; праховита главня
по пшеница; фузарийно кореново гниене по
пшеница (+ 0,450 л вода).

100 мл/100 кг
семе, до 4 л вода

Твърда главня по пшеница; праховита главня
по пшеница.

150 мл/100 кг
семе, до 4 л вода

Праховита главня по ечемик; ленточна
болест по ечемик.

30 г/л дифеноконазол +
6,25 г/л ципроконазол

КИНТО ПЛЮС

60 г/л прохлораз меден
хлорид комплекс + 20 г/л
тритиконазол

150 мл/100 кг
семе + 4 л вода

ЛАМАДОР 400 ФС

150 г/л тебуконазол
+ 250 г/л протиоконазол

20 мл/100 кг
семена

Приложение на продукта

Твърда главня по пшеница; праховита
главня по пшеница; праховита главня по
ечемик; ленточна болест по ечемик.
Загиване на кълновете при пшеница от:
твърда главня по пшеница; праховита главня
по пшеница.

РАЗТЕЖЕН РЕГУЛАТОР
Продукт

CCC
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Доза				

90 - 120
мл/дка

Описание

Единственият растежен регулатор за пшеница в България, който предпазва пшеницата
от полягане при интензивно земеделие. CCC има действие както срещу стъбленото,
така и срещу кореновото полягане. Подобрява развитието на кореновата система,
намалява височината и увеличава дебелината на стъблата.
CCC ще се предлага и в специална оферта: при закупуване на два фунгицида на
БАСФ, фермерите получават безплатно CCC за 30 % от третираните площи.
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Рапица

Знаещите срещат успеха

ХИБРИДИ ПРОЛЕТНА РАПИЦА
1 500 000 семена/торба
Име

Ранозрелост

ЖУРА

ранен

УИЛЯМС

средно ранен

КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПОДХРАНВАНЕ
по препоръки на Тимак Агро
Рапицата е култура с високи изисквания към храненето. Необходимо е през
цялата вегетация да разполага с нужните за получаване на желания добив
усвоими хранителни елементи. Ключов момент от есенното подхранване е
осигуряването на растенията с фосфор и то в усвоима форма.

Хранителен елемент
(кг активно вещество)

Рапица

Нужди от хранителни елементи за формиране на 100 кг добив
N

6,5

P2O5

2,7

АЗОТ
При есенното подхранване не е желателно да се
използват големи дози азот. Прекомерното есенно
торене с азот води до развитие на силна вегетативна
маса, листата са по-оводнени, подложени
са на риск от измръзване и гъбни болести.
ФОСФОР
Важно е внесеният фосфор да бъде запазен
в усвоима форма през цялата вегетация на
културите, а не само при старта на растенията,
тъй като това е елемент, който може лесно да бъде
блокиран в почвата. При различна киселинност в
почвата протичат редица взаимодействия, които
могат да доведат до свързването на фосфора в
съединения, голяма част от които са необратими.
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K2O

10,8

SO3

5,6

MgO

2,4

В (гр/дка)

10,6		

Мо (гр/дка)

0,5

КАЛИЙ
Рапицата е калиеволюбива култура. Нуждата
от внос на калий зависи много от кореновото
развитие и наличието на калий в почвата.
Ежегодно със заораването на следжътвените
остатъци (резерв на калий) и последващата им
минерализация в почвата се освобождава калий.
Проблемът при усвояването на калия е неговата
слаба подвижност в почвата, т.е. растението
трябва да формира силна коренова система,
която да достигне и абсорбира наличния такъв.
СЯРА
Сярата има две основни функции в растителния
метаболизъм. От една страна тя е в синергетично
взаимодействие с азота, т.е. усвояването на азот
е в пряка зависимост от наличието на сяра и от
друга - участва в синтеза на серни протеини. При
рапицата е установено оптимално съотношение на
двата типа протеини – 10:1. Това означава, че на
всеки 10 структурни протеина (с участие на азот)
е задължително да се синтезира 1 серен протеин.
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Рапица

Знаещите срещат успеха

ХЕРБИЦИДИ - почвени
Продукт

Активно вещество

БУТИЗАН 400 СК

ТЕРИДОКС 500 ЕК

Доза/дка
250 мл/дка

Срещу едногодишни широколистни и житни
плевели се внася след сеитба, преди поникване
или вегетационно до 2 лист на плевелите.
Забележка: да се използва единствено всяка
трета година за една и съща обработваема площ.

200 мл/дка с 40
л/дка работен
разтвор

Срещу многогодишни житни плевели, в т. ч. балур
от коренища и широколистни плевели, се внася
след сеитба, преди поникване и ранни фази на
плевелите.

400 г/л метазахлор

500 г/л диметахлор

Приложение на продукта

ХЕРБИЦИДИ - ВЕГЕТАЦИОННИ
Продукт

Активно вещество

Доза/дка

Приложение на продукта

СТРАТОС
УЛТРА
(ФОКУС УЛТРА)

100 г/л циклоксидим
+ тензит

100 мл/дка

Срещу едногодишни житни плевели и самосевки
от житни култури се внася във фаза 2 - 5 лист на
плевелите и самосевките.

ТАЙГЪР
ПЛАТИНИУМ
5 ЕК

50 г/л визалофоп-Петил

200 мл/дка

Срещу многогодишни житни плевели, в т. ч. балур от
коренища, се внася във фаза 3 - 5 лист на плевелите
(10 - 20 см височина на балура).

150 г/л флуазифоп-Пбутил + прилепител

50 мл/дка

Срещу едногодишни житни плевели, срещу самосевки
от житни култури, внесен във фаза 3 - 5 лист на
самосевките.

ФУЗИЛАД
ФОРТЕ

Активно вещество

Доза/дка

АКАНТО ПЛЮС

200 г/л Пикоксистробин
80 г/г ципроконазол

50 - 60 мл/дка

Склеротийно, сиво гниене, фома,
алтернариоза по рапица.

КАРАМБА 60 ек

60 г/л метконазол

70 - 120 мл/дка

Фома, алтернариоза, брашнеста мана,
склеротини по рапица.

Карикс

30 г/л метконазол
+ 210 г/л мепикватхлорид

ПИКТОР СК

200 г/л димоксистробин
+ 200 г/л боскалид

ПРОЗАРО 250 ЕК

125 г/кг протиоконазол
125 г/л тебуконазол
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Приложение на продукта

Ново поколение растежен регулатор и
фунгицид за маслодайна рапица, осигуряващ
пълна защита от болести, подобрена
студоустойчивост през зимата и повишена
устойчивост срещу полягане през пролетта.
50 мл/дка раб. р-р Фома, склеротиния, алтернария по
20 - 40 л/дка
маслодайна рапица.
100 мл/дка–
пролет;
70 мл/дка- есен

100 мл/дка

Продукт
БИСКАЯ 240 ОД
ДУРСБАН 4 ЕК
КАЛИПСО 480 СК
КАРАТЕ ЗЕОН
НУРЕЛЕ Д
(ХЛОРСИРИН 550 ЕК)
ПРОТЕУС 110 ОД
ТЕРАГАРД плюс

Активно вещество

Доза/дка

Приложение на продукта

240 г/л тиаклоприд

25 мл/дка

Рапичен цветояд

480 г/л хлорпирифосетил

120 мл/дка

Рапичен цветояд, италиански скакалец,
марокански скакалец

480 г/л тиаклоприд

10 мл/дка с 2040 л/дка раб. р-р

Рапичен цветояд

50 г/л ламбда цихалотрин

15 мл/дка

Рапичен цветояд

50 г/л циперметрин +
500 г/л хлорпирифос етил

60 мл/дка

Рапичен цветояд

80 мл/дка

Мъхнат бръмбар

100 г/л тиаклоприд +
10 г/л делтаметрин

45 мл/дка

Рапичен цветояд.

480 г/л - хлорпирифосетил + 50 г/л циперметрин

70 мл/дка

Рапичен цветояд.

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ
	От фаза розетка до прецъфтяване рапицата има нужда от 65% от необходимото
количество сяра. Борът подпомага едновременното изцъфтяване на рапицата и стимулира
кръстосаното оплождане. Съдържащият се в Лактофол магнезий предотвратява проявата
на характерния за тази фаза дефицит на този елемент.
ВАЖНО!

ФУНГИЦИДИ
Продукт

ИНСЕКТИЦИДИ

Рапицата трябва да се тори с комплексни листни торове! Недостатъчното снабдяване с един
хранителен елемент променя усвояването и на останалите. Третирането с комплексния
тор Лактофол, освен растеж, стимулира развитието на страничните разклонения и доброто
озърняване на шушулките. Съдържанието на сяра в Лактофол е специално балансирано за
максимално производство на всички ненаситени мастни киселини, а те определят качеството
на рапицата. При рапицата над 30% от оплождането зависи от инсектите. Лактатната
форма на микроелементите в Лактофол привлича пчелите и повишава допълнителното
оплождане. В Лактофол се съдържат прилепители, които са много важни за рапицата
поради специфичното восъчно покритие на листата.

Цилиндроспороза, склеротиния по рапица.
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Сорго

Знаещите срещат успеха

ХИБРИДИ

Име

Ранозрелост

ЕС АКВИЛОН

средно ранен

ЕС АЛИЗЕ

средно ранен

АРАК

средно ранен

АРСКИ

средно ранен

АРКАНСИЕЛ

средно ранен

АРМИДА

средно ранен

ЕС ХАРМАТАН

средно ранен

БИОМАС 151

Соя

късен

Соя Нова

Група на зрялост: 3,2
Средно-ранна
Високодобивен хибрид - над
370 кг. при поливни условия
и над 250 кг. при нормални
условия на отглеждане.

Фасул

АБС Лара

Вегетационен период:
- за зелен: 48 - 50 дни
- за зрял: 115 - 120 дни
Двойно предназначение - както
за зрял, така и за консумация
в зелен вид, както и за
консервиране и замразяване!
Високодобивен сорт.
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“ПЕСТИЦИД” EOOД
гр. Шумен, ул. “Драгоман” 9
тел./факс: 054/800 273
за връзка с дистрибуторската мрежа
0884 402 404

