NP EUROCEREAL DUO = НОВО ПОКОЛЕНИЕ EUROCEREAL

торене

ползите за вас

NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5% S е неорганичен,
здрав, комплексен минерален тор, който
съдържа всички необходими макроелементи:
азот, фосфор и калий заедно с допълването
със сяра и калций.
При производството на комплексни минерални торове се постига това. че всяка отделна
гранула съдържа хранителни материи в еднакво
съотношение, а това ни дава възможност за
максималното им използване от растенията.
Декларираното съдържание на азота е в
амонячна форма, която едновременно е и
най-ефекасната форма на азота, когато се
оценяват нуждите на отглежданите култури.
Фосфорният компонент е повече от 60%
водоразтворим.
С прилагането на този минерален тор се
дава възможност на отглежадните култури
бързият им. уеднаквен растеж и по- голямата
физическа стабилност на посевите.

препоръки при
употреба
ПШЕНИЦА

25 - 40 кг/дка

ЕЧЕМИК

25 - 40 кг/дка

ЦАРЕВИЦА

25 - 50 кг/дка

СОЯ

15 - 30 кг/дка

СЛЪНЧОГЛЕД

25 - 45 кг/дка

РАПИЦА

25 - 45 кг/дка

торене

ползите за вас

1

Отлично решение за култури,
които имат подчертана нужда
от фосфор

2

Добре известният и доказал ефективността
си през последните 6 години на българските производители EUROCEREAL M-BIOACTYL
ЕВОЛЮИРА В EUROECREAL DUO.

Високоефективност при
прилагането на амонячната
форма на азота

3

Съдържа добре разтворим
фосфор

Подобрената формула на EUROCEREAL e
обогатена със сяра и микроелементи (бор и
цинк) и съдържа един от най-новите патенти на
Група Рулие – MPPA DUO, която представлява
снай-новото поколение на патента M-BIOACTYL:

4
5

Дава възможност за уеднаквен
растеж на растенията през
първите фази на развитие
Икономически приемлива
формулация

M – BIOACTYL => MPPA => MPPA DUO
MPPA DUO предпазва хранителните елементи, съдържащи се в тора през цялата вегетация
на културите, стимулира усвояването на
блокираните в почвата такива и действа като
мощен стимулатор на кореновата система,
основен източник за снабдяване с вода и
хранителни елементи на растенитята.

1

MPPA Duo подпомага разтворимостта и ефективността на
фосфора дори и в условия на
кисели и алкални почви

2
3

MPPA Duo прихваща свободните
катиони от почвения разтвор и
ги предпазва от последващо
блокиране

MPPA Duo стимулира естествения синтез на фитохормони,
които стимулират растежа на
растенията

Чрез стимулирането на растежа, Eurocereal Duo осигурява по-добър
хранителен прием за по-бърз и интензивен растеж на растенията.
ОБЩО АЗОТ (N)
6.0 %
Амонячен азот (N-NH4)
6.0 %
ФОСФОР (V) - ОКСИД (Р2O5)
24.0 %
Р2O5 разтворим в NАС и във вода
19.2 %
Р2O5 разтворим във вода
14.4 %
Р2O5 разтворим само
в минерални киселини
4.8 %
КАЛИЕВ ОКСИД (К2O)
разтворим във вода
12.0 %
КАЛЦИЙ (Са) разтворим във вода
2.0 %
СЯРА (S) разтворима във вода
5.0 %
ГРАНУЛОМЕТРИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ: min 95.0 %
Гранули 2 - 5 mm

Eurocereal Duo подхранва растенията според реалната им нужда без загуба
на вложената торова норма и осигурява бърз старт и оптимално вкореняване
на растенията през есента.

www.pesticid.bg

активно вещество
400 г/л МетазахлоР
Бутизан е селективен системен хербицид за
почвено или ранно вегетационно приложение.
Той се поема предимно чрез корените и
частично от листата на поникващите плевели.
Засягат се и вече поникналите плевели - до
фаза 2-ри лист.
При сухи условия метазахлор има добра
фотостабилност и може да остане на
повърхността на почвата в продължение на
няколко седмици без значителнизагуби.
След наличието на валежи той се активизира
и започва да действа.

ползите за вас

1
2
3

Безпрепятствен старт за рапицата
чрез контрол на едногодишни
житни и широко-листни плевели,
включително лайка, мак, ралица
и други

Дълго почвено действие, дори и
при сухи условия

Отлична селективност и широк
прозорец на приложение - до
2-ри лист на плевелите

приложение
препоръки при
употреба

1. Най-добър хербициден ефект се
получава при нормална почвена влага
(минимум 70 % от ППВ) и добра обработка на
почвата, ниско хумусно съдържание и липса
на растителни остатъци.
2. Може да се използва и по време на
вегетация на културата, но плевелите трябва
да са най-много до фаза 2-ри лист.
3. Разход на работен разтвор: 20 – 40 л/дка.

След сеитба преди поникване на културата, може и в ранни фази, но до 2-ри лист
на плевелите 250 - 300 мл/дка.

ТЕРИДОКС 500 ЕК е широкоспектърен хербицид за борба с едногодишни широколистни и
житни плевели при маслодайна рапица.
Прониква главно чрез колеоптила на покълващите плевелни семена. Ето защо плевелите
се унищожават преди, по време или малко
след поникването, т.е. в най-ранната фаза от
развитието им, което предотвротява конкурирането на културата.
Действеито
изразено.

чрез

корените

е

по-слабо

Теридокс 500 ЕК осигурява добро развитие
на посева преди настъпване на зимата.

ползите за вас

1

отличен контрол на основните
житни и широколистни плевели

2

културата пониква без
конкуренция от плевелите и
се развива оптимално до
настъпване на зимата

3

свободната от конкуренция
рапица презимува по успешно,
добре гарнираните напролет
посеви са предпоставка за висок
добив.

препоръки при
употреба
1. За оптимален ефект е необходимо
наличие на почвена влага, добра почвена
обработка, без буци, растителни остатъци
(слама).

приложение

ТЕРИДОКС 500 ЕК е разрешен срещу
едногодишни житни и широколистни плевели
при зимна рапица в доза 250-300 мл/дка,
непосредствено
след
сеитбата,
преди
поникването на културата и плевелите.
По-ниската доза се използва на леки почви.
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активно вещество
30 г/л Мепикват хлорид
30 г Метконазол
Разтворим концентрат
разбработен за рапица).

СЛ

(специално

енергия за повисоки добиви

Най-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.

ползите за вас

1
2
3
4
5

препоръки при
употреба
1. Оптималният момент за приложение на
Карикс през есента в рапица е фаза 4-6 лист
(розетка).
2. За едновременна борба и срещу
неприятели Карикс може да се смесва с
инсектицидите Вазтак Нов и/или Дурсбан.
3. За прилепването и проникването на
Карикс в растението са необходими само
няколко минути, което го прави надежден избор
дори и при валежна метеорологична прогноза.

Ефективно преразпределение на
растителната енергия
Повишена зимна издръжливост
и по-добър растежен старт през
пролетта
Добре развита коренова
систе ма за по-пълноценно
усвояване на вода и хранителни вещества
Компактна структура на
растението за подобрена
устойчивост на полягане и
дружен цъфтеж
Едновременно узряване и лесно
прибиране на реколтата

В резултат на есенното третиране
растенията са подготвени за предстоящите
зимни студове.
Благодарение на изключителната способност за намокряне и прилепване
Карикс достига места в растението, които са изключително трудни за повечето
продукти и формулации. В сравнение с
чистите азолови продукти ефикасността на
Кариксе много по-надеждна и независима
от климатичните условия и температурата,
осигурявайки ефикасност още при средни
дневни температури от 5 градуса. Това води
до увеличена гъвкавост на приложение на
Карикс спрямо съществуващите стандарти.

активно вещество
125 г/л паклобутразол +
250 г/л дифеноконазол

категория
на употреба
Втора (ограничена), може да се прилага от
лица с висше агрономическо образование
или със средно земеделско образование растениевъден профил.

приложение
1. Спазвайте препоръките за приложение
посочени в етикета.
2. Разклатете интензивно опаковката преди
употреба.

препоръки при
употреба
култура

ползите за вас

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Подобрена студоустойчивост за
предпазване от измръзване през
зимния период на покой
Ниско залагане на растежната
пъпка
Плътно, удебелено и скъсено
стъбло

Удебелена коренова шийка
Развита мощна коренова системастимулира се коренообразуването
и развитието на повече добавъчни
корени
По-голям брой листа

По-къси дръжки на листата

Ранен контрол на болести

Зелен ефект върху листата

рапица

за борба срещу

- срещу фомоза (Phoma Lingam)
- растежен рекулатор

доза на приложение

30 мл/дка

момент на приложение

Есенно приложение: (BBCH 10-19)
във фаза 4 - 6ти лист на културата

карантинен срок

не се изисква
www.pesticid.bg

активно вещество
30 г/л дифеноконазол
Дифеноконазол е широкоспектърен системен фунгицид за третиране на семена за
контрол на болести, пренасяни по повърхността
и във вътрешността на семената и чрез почвата.

ползите за вас

1
2

действа системно в растенията.
От повърхността на третираните
семена

продуктът прониква във
вътрешността на семената и
след поникването се придвижва
до всички части на растенията в
ранните етапи от развитието им

препоръки при
употреба

вид на
формулацията

1. ДИФЕНД ФС се прилага в доза от 150 мл до
максимум 200 мл за 100 кг семена.

Концентрирана суспензия за третиране на
семена (ФС).

2. Третирането се извършва със специализирана техника, директно върху семената или
след разреждане с до 4 л вода/т семена.
3. Преди употреба, техниката за приложение
трябва да се калибрира, като се използва
ДИФЕНД ФС.
4. Да не се третират напукани, нацепени или
покълнали семена.

категория
на употреба

5. Опаковките с обеззаразени семена да
се обозначат с надпис: “Внимание! Семената
са обеззаразени с ДИФЕНД ФС, съдържащ
дифеноконазол.”

ІІ-ра (ограничена) – продукти, които могат да
се прилагат от лица с висше агрономическо
образование или със средно земеделско
образование – растениевъден профил.
Удостоверение за разрешаване: № 1234ПРЗ/17.04.2014 г.
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Дивидент® формула М е системен
фунгицид за третиране на семена, разрешен
за употреба при пшеница, ечемик и ръж срещу
най-важните болести пренасяни чрез семена.
Контролира причинителите на болести по
повърхността на семената, във вътрешността
им и в почвата около засятото семе.
Дивидент® формула М стимулира побързото поникване, дори при неблогоприятни
условия и спомага за изравненото и дружно
поникване на здрави растения.
Третираните семена може да се ползват
за сеитба на следващата година (след
анализ на кълняемостта). Характеризира се с
много добро прилепване на препарата върху
семенната обвивка и интензивно оцветяване.

приложение
Дивидент® формула М е разрешен за
употреба при пшеница за третиране на
семена срещу твърда главня, фузарийно
кореново гниене (доза 150 мл/100 кг семе до
1,2 л вода), праховита главня (доза 167 - 200
мл/100 кг семе), вджуджаваща главня (доза 200
мл/100 кг семе) и септориоза (доза 187,5 - 200
мл/100 кг семе).
Разрешен при ечемик за борба срещу
фузарийно кореново гниене (доза 150 мл/100
кг семе) и ленточна болест (доза 200 мл/100 кг
семе). При ръж е регистриран за борба срещу
фузарийно кореново гниене и стъблена главня
(доза 150 мл/100 кг семе).
Да се спазват препоръките в етикета.

ползите за вас

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

По-широк спектър контролирани
болести;
По-широк спектър култури;
По-добро прилепване за
максимален ефект;
Нова лесно приложима
формулация на водна основам
Подобрена консистенция на
формулацията;
Подобрено покриване на семената и интензивно оцветяване;
Повишена производителност
на третиране на семената за
единица време;
Може да се използва по-малко
вода при третиране;
Намалени разходи за третиране;

Подобрени екотоксилогични
характеристики;
Намалено отделяне на
прахови емисии;
Повишена безопасност за
оператора.

Растежен стимулатор за преодоляване на
неблагоприятните условия!
• Без хлор и натрий
• Без добавена вода
• Естествен прилепител

смесимост

С обичайно използваните препарати за
обеззаразяване.

Хранителният разтвор Contessa START
се прилага самостоятелно или съвместно
с
обеззаразителите,
като
се
използва
стандартното оборудване и способи за
обеззаразяване на семената

ползите за вас

1
2
3

увеличава енергията на
кълняемост

за дружно проникване на
семената

отлично разпределяне на
пестицида

приложение

В работния разтвор Contessa START замества
1 литър от използваната вода. Семената могат
да се третират и с неразреден Contessa START.

състав

МАКРОЕЛЕМЕНТИ
Азот (N)
- нитратен
- амониев
- амиден
Калиев оксид (К2О)
Магнезиев оксид (MgO)
Молибден (Mo)
Серен триоксид (SO3)
МАКРОЕЛЕМЕНТИ, ЛАКТАТНИ водоразтворими комплекси
Бор (B)
Мед (Cu)
Желязо (Fe)
Манган (Mn)
Цинк (Zn)
Физиологично активни органични вещества и естествен
прилепител
pH, с буферираща роля

ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК

1л

СЛЪНЧОГЛЕД

1.5 л

ЦАРЕВИЦА

1.5 л

РАПИЦА

2л
за третиране на 100 кг семена

V/W
0.32
0.32
1.58
0.30
0.30
1.20
V/W
0.065
0.035
0.035
0.160
0.131

г/л
3.15
3.15
15.75
3.00
3.00
12.00
mг/л
650
350
350
1596
1312

W/W %
0.30
0.30
1.50
0.29
0.29
1.14
W/W %
0.062
0.033
0.033
0.152
0.125
(18.90 г/л)
5.0 - 5.5

20 бр

10 т

семена:
НЕПТУН, ДУНАВ,
НАТАЛИ, ЦЕНТУРИО,
МЕРКУРИЙ, ДЖЕЙСЪН

подхранване:
ЕВРОСЕРЕАЛ
MPPA DUO

20 бр
семена:
ЕКСПАУЪР, ЕКСТЕК,
ЕКСТОРМ, ВИСБИ,
РОХАН, КСЕНОН

пакет

20 бр

10 т

семена:
НЕПТУН, ДУНАВ,
НАТАЛИ, ЦЕНТУРИО,
МЕРКУРИЙ, ДЖЕЙСЪН

подхранване:
NPК 6:24:12 + МЕ

50 л

почвен хербицид:
бутизан

125 л

10 т

семена:
ТЕХНИК, ФОРМУЛА,
КАРАВЕЛ, КАРИБИК,
КОЛУМБ, ОКТАНС

подхранване:
NPК 6:24:12 + МЕ

фунгицид:
карикс

25 л

почвен хербицид:
ТЕРИДОКС

125 л

125 л

20 бр

10 т

семена:
НЕПТУН, ДУНАВ,
НАТАЛИ, ЦЕНТУРИО,
МЕРКУРИЙ, ДЖЕЙСЪН

подхранване:
NPК 6:24:12 + МЕ

пакет

4

фунгицид:
ТОПРЕКС

почвен хербицид:
бутизан

50 л

пакет

1

фунгицид:
карикс

125 л

20 бр

пакет

3

почвен хербицид:
бутизан

50 л

подхранване:
NPК 6:24:12 + МЕ

пакет

2

фунгицид:
карикс

10 т

5

фунгицид:
ТОПРЕКС

25 л

почвен хербицид:
ТЕРИДОКС

125 л

7500 кг

6т

семена С1:
МАДАРА, НЕДА,
ЕНОЛА, СИЛУАН

подхранване:
NPК 6:24:12 + МЕ

7500 кг
семена С1:
МАДАРА, НЕДА,
ЕНОЛА, СИЛУАН

пакет

300 л

подхранване:
ЕВРОСЕРЕАЛ
MPPA DUO

пакет

1

микроелементи:
КОНТЕСА СТАРТ

6т

2

обезаразител:
ДЕФЕНД

15 л

микроелементи:
КОНТЕСА СТАРТ

300 л

обезаразител:
ДЕФЕНД

15 л

