
КАТАЛОГ



ПРОДУКТИ
• Фунгициди
• Хербициди
• Специализирани торове
• Биостимулатори
• Семена: люцерна, сорго,
 царевица
• Високо качество и
   ефикасност
• Гарантиран произход

ВИЗИЯ
Да предоставяме 
икономически обосновании 
ефективни продукти и услуги 
с гаранция за коректно 
отношение и дългосрочно 
сътрудничество.

МИСИЯ
Да доставяме качествени 
продукти и услуги в точното 
време и да допринасяме
за устойчивото развитие
на партньорите си.

НАШИЯТ ЕКИП
Професионалисти с богат 
опит и съвременна визия.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ
Коректност. Решения по 
мярка. Гъвкавост. Лична 
отговорност. Лоялност.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

ИКВ, Испания

АФЕПАСА, Испания

Азахи кемикъл Европа, Чехия

Ексклузивас Сарабиа, Испания

Семилас ФИТО, Испания
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От 1935 г. имаме една цел: 
да предоставим най-ефективните 
и устойчиви решения за защита 
на земеделските култури.

Продукти за растителна защита 
на база мед и металаксил.

Най-големият производител
на медни соли в Европа.

В IQV ние вярваме във 
важността на изследването, 
разработването и иновациите 
за постоянното подобряване
на нашите продукти и услуги.

Вярваме, че устойчивото 
земеделие трябва да е резултат
от здравословен баланс между 
отговорността за околната 
среда и нашите продукти 
за растителна защита.
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сътрудничество.
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Професионалисти с богат 
опит и съвременна визия.
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Коректност. Решения по 
мярка. Гъвкавост. Лична 
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ИКВ, Испания

АФЕПАСА, Испания

Азахи кемикъл Европа, Чехия

Ексклузивас Сарабиа, Испания

Семилас ФИТО, Испания
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ПодобряВане на традИцИята

ГотоВ За УПотреба бордоЛеЗоВ раЗтВор

бордо МИКС 20 ВП

БОРДО МИКС 20 ВП съчетава качествата на традиционния 
бордолезов разтвор, употребяван в практиката повече от 
150 години с предимствата на усъвършенствани и модерни 
технологии, които допринасят за една уникална формулация 
с отлични свойства

БОРДО МИКС 20 ВП – фунгицид/бактерицид във формата на водонамокрим 
прах с контактно и предпазно действие. Широк спектър на действие срещу мно-
го видове гъбни болести и бактерии: мани, алтернария, антракноза, бактериоза 
и синя плесен. БОРДО МИКС 20 ВП е модерна, актуализирана индустриална 
формулация на традиционната смес от меден сулфат и вар, която съдържа 
20 % мед. Неговата по-висока свързаност между съставките е една от основ-
ните му характеристики.

Предимства:

 Не се губи време преди приложение – готов, лесен за употреба и напълно разтворим – пести време.
 Намалява дозата – микронизацията осигурява оптимален размер на частиците, което увеличава покриването на лис-

тата: необходимо е по-малко количество активно вещество.
 Няма нужда от контрол на pH. Близко до неутралното pH – избягва се фитотоксичност и други рискове за културите.
 Дюзите не се запушват – формулацията на продукта осигурява оптимален за дюзите размер на частиците.
 Увеличава устойчивостта от измиване – формулацията допринася за увеличаване прилепимостта към листната по-

върхност дори и при неблагоприятни климатични условия.

Активно вещество:

Бордолезова смес (меднокалциев сулфат): 20 % Cu

Регистриран за употреба:

Бордо микс 20 ВП е разрешен за употреба в Р България срещу мана по лозата в доза 0,5-0,6 % (500-600 гр/100 л) и в 
доза 375-500 гр/дка срещу икономически важни болести при всички овощни култури (видовете семкови, костилкови, 
бадем, цитруси, маслина и ягоди), както и при патладжан, праз, целина, броколи, карфиол, краставица, тиквичка, 
корнишони, пъпеш, лук, чесън, маруля, рукола, спанак, тученица, фасул, грах, моркови, салатно цвекло, целина, 
хрян, магданоз, видовете репички и ряпа, захарно цвекло, декоративни растения и дървесни видове. Регистриран е 
и в доза 375-500 гр/дка за минимална употреба срещу бактериоза при орех и лешник, бели листни петна при ягоди 
и петносване по пъпките при малина.

Максимален брой третирания на година:

2-6 в зависимост от културата

Карантинен срок:

от 3 до 21 дни в зависимост от културата

Смесимост:

Бордо микс 20 ВП е смесим с повечето използвани инсектициди, фунгициди и други (фосфорни естери, карбамати, 
емулсионни масла, листни торове, водонамокрима сяра и др.) освен в случаи, когато продуктът има силна киселин-
на или алкална реакция. Препоръчително е да се направи тест за смесимост преди употреба.

ЗА ТОЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА: МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТА!

Бордо микс 20 ВП е вписан в програмата за зимни пръскания на овощни култури и може да се употребява в 
биологичното производство.
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Предимства:
 Съдържа мед: Най-старото средство за растителна защита без доказана резистентност.
 Многостранно приложение и широк спектър на действие.
 Подобрява узряването на лозовите пръчки, които стават по-устойчиви на измръзване през зимата.
 По-ниска чувствителност на третираните растения към различни групи фитопатогени.
 Ефективен в борбата с бактериози при редица култури.
 Одобрен за употреба в биологичното производство.
 Слабо се влияе от температурата на околната среда.
 Отлична разтворимост.

Активно вещество:
87,7 % меден хидроокис (50 % чиста мед)

Разрешена употреба:
Купрохай 50 ВП е разрешен за употреба и при следните култури:

Култура
Вредител или група вредители, 

с които
се води борба

Доза 
гр/дка

Фаза на 
приложение 

(ВВСН)

Карантинен 
срок (дни)

Максимален 
брой

третирания

Лоза Мана 0,15 %
(150 г/дка) �4

Картофи Мана 150 �4

Кайсия
Кафяво гниене, бактериоза, 

сачмянка, цитоспороза, Coryneum 
spp.

150 95-53 Не е приложимо �

Череша Цитоспороза, Coryneum spp. 150 95-53 Не е приложимо �
Праскова 
Нектарина Цитоспороза 150 95-53 Не е приложимо �

Слива Мехурки по слива, цитоспороза, 
Coryneum spp. 150 95-53 Не е приложимо �

Круша Дюла 
Мушмула

Повреди по клоните, 
струпясване, кафяво гнине, огнен 

пригор, бактериоза
150 91-53 Не е приложимо �

Ябълка Повреди по клоните,
огнен пригор 150 91-53 Не е приложимо �

Смесимост:
КУПРОХАЙ 50 ВП е смесим с повечето от използваните в практиката пестициди с изключение на тирам и алуминиев 
фозетил. Препоръчително е да се направи тест за смесимост преди употреба.

КУПРОХАЙ 50 ВП е контактен фунгицид с предпазно действие, който трябва да бъде прилаган преди 
появата на първите симптоми на болестта. Продуктът има изключително широкоспектърно дейст-
вие: фунгицидно, бактерицидно и алгицидно. Прилага се когато климатичните условия са благопри-
ятни за развитието на болестта. Следващите третирания са на интервали от 7-14 дни в зависимост 
от културата и опасността от зараза.

КонтаКтен ФУнГИцИд За борба СреЩУ
ГЪбнИ боЛеСтИ И баКтерИоЗИ ПрИ ЛоЗя,
оВоЩнИ И КартоФИ

наЙ-КонцентрИранИят Меден ХИдрооКИС

КУПроХаЙ 50 ВП

ГаранцИя За УСПеХ



4

СИСтеМен ФУнГИцИд С ПредПаЗно И ЛеЧебно деЙСтВИе

арМетИЛ C

СЪКрУШИтеЛят на ГЪбнИте И баКтерИаЛнИ боЛеСтИ

Време на приложение:

Първото третиране следва да се направи превантивно срещу първите прояви на болестта съгласно сигнализацията 
за региона. Следващите две третирания се извършват преди цъфтеж и в края на цъфтежа. В случай на нужда от 
четвърто третиране, то да се направи 14 дни след цъфтеж. След препоръчителния максимален брой приложения 
следващите фунгицидни третирания да се правят с контактни фунгициди. Интервалът между последното третиране 
с АРМЕТИЛ С и следващия контактен фунгицид да е 10 дни.
Третирането на лозята с АРМЕТИЛ С не влияе на процеса на ферментация или качеството на виното при спазване 
на карантинния срок.

Предимства:

 Безкомпромисен в борбата срещу гъбните болести.
 Отлично действие срещу бактериалните болести.
 Системно действие.
 Отлична разтворимост.
 Европейско качество.

Активно вещество:

8 % металаксил + 67,2 % меден оксихлорид (40 % чиста мед (Cu))

Смесимост:

АРМЕТИЛ С е смесим с повечето от използваните в практиката пестициди с изключение на тези с алкална реакция 
и калиев перманганат. Препоръчително е да се направи тест за смесимост преди употреба.

АРМЕТИЛ С съдържа металаксил, който има системно действие, прониква в растението много бързо (30 минути) 
и осигурява добра защита дори ако завали скоро след приложението. Предпазното действие на продукта се обу-
славя от наличието на меден оксихлорид.

Разрешена употреба:

АРМЕТИЛ С е разрешен за употреба при следните култури:

Култура
Вредител или група 
вредители, с които

се води борба

Доза 
гр/дка

Карантинен 
срок (дни)

Брой 
третирания
мин – макс

Интервал между 
третиранията

Лозя (десертни 
сортове)

Мана по лозата
(Plasmopara viticola) 250 20 1-3 Максимум

14 дни
Лозя (винени
сортове)

Мана по лозата
(Plasmopara viticola) 250 20 �-4 Максимум

14 дни
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Производител на продукти за 
растителна защита, торове и 
биостимулатори на база сяра 

Повече от 125 години традиция и 
опит в производството на сяра

Най-големият производител
на сяра в Европа

Сярата е екологичен продукт. 
Освен фунгицидно
и акарицидно действие,
тя е и хранителен елемент, 
подобрител на почвата
и биостимулант.

Компания в непрекъснат 
растеж, с гъвкавост, 
осигуряване на качество
и с мотото: постигане на 
удовлетвореност на клиентите.

аФеПаСа
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Карантинен срок:

5 дни за лозя, 3 дни за видовете овощни и домати и 14 дни за цвекло.

СОЛФО 80 ВГ Е РАзРЕШЕН зА УПОТРЕБА В БИОЛОГИЧНОТО ПРОИзВОДСТВО.

Предимства на гранулираната формулация:

 Отлична разтворимост във вода.
 Лесно се дозира.
 Не се разпрашава.
 Добра омокряемост.
 Фините и еднакви по размер гранули позволяват лесно и точно измерване на нужното количество.
 Осигурява отлично покритие на цялата повърхност на растението.

Категория на употреба:

Непрофесионална: продуктът може да се прилага от лица, навършили 18 години.

Смесимост: 

СОЛФО 80 ВГ е смесим с повечето ПРз. Преди смесване задължително да се направи тест за смесимост!

СОЛФО 80 ВГ е контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Много подходящо средство за третиране при 
благоприятни условия за развитие на брашнестата мана. Спорите на болестта покълват при по-ниска влажност спрямо 
спорите на други гъби. Сярата действа чрез парите си, които навлизат в клетките на растението и предпазват от 
разпространение на болестта. Имат и акарицидно действие.

ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ, КОНЦЕНТРАЦИЯ И ДОЗИ ПРИ УПОТРЕБА

За третиране на надземните части с конвенционална наземна техника:

Култура За употреба
срещу

Доза
в кг/дка

Момент на
приложение

Количество раб. 
р-р/дка

Максимален брой 
приложения

за година

Лозя Брашнеста мана 0,4 кг/дка от фаза
BBCH 15-18 50 до 100 л 8*

Семкови
овощни видове Брашнеста мана 0,75 кг/дка ВВСН 00-60 и след 

ВВСН 69 50 до 100 л 6

Костилкови
овощни видове Брашнеста мана 0,75 кг/дка След

ВВСН 69 50 до 100 л 6

Домати Брашнеста мана 0,2 кг/дка от ВВСН 10
до ВВСН 51 10 до 40 л 6

Цвекло – мини-мал-
на употреба Брашнеста мана 0,75 кг/дка от фаза

BBCH 15-39 20 до 50 л 3

*  с минимален интервал от 7 дни между 2 третирания при лозя и 10 дни за всички останали употреби.
Начин на приложение: Третирайте съобразно съветите на службите за земеделска прогноза за вашия регион. При десертни 
лозя не се препоръчват късни третирания след образуване на завръзи.

СоЛФо 80 ВГ
ЛИСтен ФУнГИцИд С ПредПаЗно деЙСтВИе
ВододИСПерГИрУеМИ ГранУЛИ,
СЪдЪрЖаЩИ 800 г/кг Сяра



7

СоЛФоЛИКИд 800 СК
ЛИСтен ФУнГИцИд С ПредПаЗно деЙСтВИе
СУСПенЗИонен Концентрат, СЪдЪрЖаЩ 800 г/л Сяра

Течна формулация за по-добро покритие

ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ, КОНЦЕНТРАЦИЯ И ДОЗИ ПРИ УПОТРЕБА

Култура За употреба 
срещу

Доза в 
л/дка

Време на 
приложение

Количество
раб. р-р 

л/дка

Максимален 
брой приложе-
ния за година

Карантинен 
срок /дни/

Лозя Брашнеста мана 0,4
 л/дка

Първо третиране
от ВВСН 15-18 50-100 8 5

Лозя Брашнеста мана 1,21 Първо третиране
от ВВСН 15-18 50-100 8 5

Пшеница Брашнеста мана � При поява
на симптоми 15-30 � 35

зърнено житни Брашнеста мана � Първо третиране при 
поява на симптоми 15-30 � 35

Домати Брашнеста мана 0,2 Първо третиране при 
поява на болестта 40-150 6 3

Промишлено, ядливо и 
фуражно цвекло Брашнеста мана 0,75 ВВСН 15-39 30 3 �4

Праскови, нектарини, кайсии Брашнеста мана 0,75 От ВВСН 69 70-100 6 Не е приложим

Семкови овощни Брашнеста мана 0,75 ВВСН 01-59 и след 
ВВНС 69 70-100 6 Не е приложим

Декоративни видове – вкл. 
дървесни декоративни, рози Брашнеста мана 0,3 Първо третиране при 

поява на болестта 45-150 5 Не е приложим

СОЛФОЛИКИД 800 СК е контактен фунгицид с многостранно, предпазно действие. Инхибира развитието на 
спорите на брашнестата мана.
Действието на сярата срещу оидиума е познато от много отдавна. При високи температури сярата може да причини 
пригори по листата и ресата. Има действие и срещу акари.

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ

Култура За употреба 
срещу

Доза в 
л/дка

Време на 
приложение

Количество
раб. р-р

л/дка

Максимален 
брой приложе-
ния за година

Карантинен 
срок /дни/

Декоративни
дървета и храсти Брашнеста мана 0,3 Първо третиране при 

поява на болестта 45-150 5 Не е приложим

Лешник Брашнеста мана 0,1 Първо третиране при 
поява на болестта 50-100 �� 3

Касис, малини,
къпини Брашнеста мана 0,3 Първо третиране при 

поява на болестта 50-100 6 3

Пипер Брашнеста мана 0,6 Първо третиране при 
поява на болестта 50-100 6 3

Целина Брашнеста мана 0,6 Първо третиране при 
поява на болестта 50-100 6 3

Цикория (за корен) Брашнеста мана 0,75 ВВСН 15-39 30 3 3

Козя брада (овесен корен) Брашнеста мана 0,6 Първо третиране при 
поява на болестта 50-100 6 3

Предимства на течната формулация:

 Не се разпрашава – по-безопасен вариант за хората и околната среда.
 Лесно се дозира.
 Напълно разтворим.
 Не запушва дюзите на пръскачката.
 Отлично покритие на третираните растения.

Смесимост:

СОЛФОЛИКИД 800 СК е смесим с повечето от използваните в практиката пестициди. Да не се смесва
с маслени разтвори, поради опасност от фитотоксичност.

Категория на употреба:

Непрофесионална: продуктът може да се прилага от лица, навършили 18 години.

Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксич-
ност при разрешените минимални употреби на ПРз СОЛФОЛИКИД 800 СК. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проя-
вена фитотоксичност при употребите на ПРз СОЛФОЛИКИД 800 СК  при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.
*  с минимален интервал от 7-14 дни между 2 третирания.
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СоЛФоУреа
ПаЛареС теЧна
15 % ЧИСта Сяра (S) +
15 % аМИден аЗот (N) +
0,5 % бор (B)

Описание:

Азотен тор с течна уреа, обогатена с чиста сяра и бор.

Защо да го използвате?

Поради високото съдържание на азот, СОЛФОУРЕА ПАЛАРЕС ТЕЧНА се препоръчва за употреба във фазите на 
интензивен растеж на растенията. Формулацията на азот N в продукта е най-бързата, сигурна и ефективна азотна 
форма, която може да се употребява както почвено, така и чрез листно третиране. 

Предимства:

 Богато съдържание на основни макроелементи (амиден азот и елементарна /чиста/ сяра), допринасящо 
за по-добро развитие и растеж на растенията и техните плодове.

 Намалява загубите на азот чрез изпаряване, което позволява намаляване на дозата на азот.
 По-добро качество на азота благодарение на амидната му форма.
 По-нисък разход на единица площ в сравнение с продукти със съдържание на не-амидни азотни форми 

и сулфати.
 При приложение във фазите преди цъфтеж, допринася за ускоряване на цъфтежа благодарение 

на комбинацията от сяра и бор (S + B).

Препоръчителни дози на употреба:

Почвено
 170-325 мл/дка (трева)
 250-400 мл/дка (зеленчуци)
 350-500 мл/дка (овощни и цитруси)
 400-600 мл/дка (зърнено-житни)

Напояване
 0,25-3 г/л (в зависимост от фенофазата)

Листно третиране
 1 л/х л

Състав:

 Сяра – елементарна (S) 15 %
Равняваща се на серен триокис (SO3): 37,5 %

 Общ азот (N) 15 %
Амиден азот: 15 %

 Бор (B) 0,5 %

Опаковка:

5 л и 10 л

Инструкции за употреба:

 Разклатете добре преди употреба.
 Приложен чрез листно третиране, предотвратява третирането с масла 21 дни преди и 21 дни след.
 Съвместим с повечето използвани продукти на пазара. При съмнение, направете предварителен тест.
 Може да се употребява с повечето продукти за растителна защита, с изключение на силно алкални такива 

или съдържащи минерални масла.

ПРЕДИМСТВА

СК
НЕ Е АДР

ПРОДУКТ

15 % ЧИСТА СЯРА (S) +
15 % АМИДЕН АЗОТ (N) + 0,5 % БОР (B)
ЕО ТОР

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
AFEPASA SA – Испания

ВНОСИТЕЛ: АГРОТЕКСИМ ЕООД
1574 София, бул. Шипченски проход № 79
тел.: 02/ 870 00 33, факс: 02/ 870 73 68
e-mail: agrotexim@abv.bg, agroteximbg.com
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ПРЕДИМСТВА

СК
НЕ Е АДР

ПРОДУКТ

15 % ЧИСТА СЯРА (S) +
15 % АМИДЕН АЗОТ (N) + 0,5 % БОР (B)
ЕО ТОР

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
AFEPASA SA – Испания

ВНОСИТЕЛ: АГРОТЕКСИМ ЕООД
1574 София, бул. Шипченски проход № 79
тел.: 02/ 870 00 33, факс: 02/ 870 73 68
e-mail: agrotexim@abv.bg, agroteximbg.com

Описание:

Серен тор под формата на бързодействащи полусферични гранули. Сярата е смесена с бентонит (глина), който 
абсорбира влагата, лесно се отделя и позволява бързото разграждане и инкорпориране на сярата в почвата.

Защо да го използвате?

АФЕСОЛ подпомага и ускорява намаляването на почвеното рН благодарение на тиобактериите, влагата и окисля-
ването на продукта в почвата.

Предимства:

 Понижава значително електропроводимостта като намалява солеността на почвата.
 Подпомага преодоляването на водния стрес.
 за кратко време се разгражда в прахообразна форма, което улеснява по-бързото му инкорпориране в почвата.
 Подобрява почвената структура и благоприятства проникването на вода.
 Няма загуби от излужване.
 Повишава достъпността на макроелементите и спомага за по-доброто усвояване на микроелементите.
 Подобрява алкални и солени почви като прочиства наличните в почвата соли и намалява почвеното рН.
 Стимулира вегетативното развитие на растенията, осигурявайки интензивен зелен цвят като благоприятства 

образуването на хлорофил.
 Предотвратява неинфекциозни повреди по картофите от нарушено рН.

Препоръчителни дози на употреба:

• за корекция на алкални почви: 40-120 кг/дка
• за подхранване: 15-30 кг/дка
• за намаляване на рН с 0,5: 50 кг/дка

Инструкции за употреба:

Най-добри резултати се постигат при влагане на продукта на дълбочина 30 см.

Проводимост АФЕСОЛ (24 дни) рН при 25°С АФЕСОЛ (24 дни)

Състав:

• Сяра (S) (серен триоксид в проста форма: 225%) 90%
• Бентонит 10%

Опаковка:

25 кг/1200 кг

аФеСоЛ
90% ЧИСта Сяра (S) +
10% бентонИт КореКтор
на аЛКаЛнИ И СоЛенИ ПоЧВИ
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К-СИСтеМИКС
25% КаЛИеВ оКСИд (K2O) +
42,50% Серен трИоКСИд (SO3)

Описание:

Течен тор, който действа като катализатор при усвояването на фосфор и други микроелементи, присъстващи в почвата, както 
и подобрява структурата на почвата, като действа като коректор на алкалното рН и подобрява вегетативното състояние на 
растението, за да благоприятстват узряването на плодовете.

Защо да го използвате?

Благодарение на редуцираща си сила, тиосулфатът подобрява усвояването на хранителни вещества. Той вкислява почвата чрез 
окисляване на сярата и благодарение на това предотвратява превръщането на азота в газ, като ограничава загубите. В допълнение, 
калият повишава съдържанието на важни масла, подобрява цвета и вкуса на плодовете и действа като активатор на ензими.

Предимства:

 Високо съдържание на калий и сяра за ефективно торене.
 Изразен биостимулиращ ефект чрез подобряване на устойчивостта към засушаване и стресови фактори от околната среда.
 Стимулира равномерния растеж чрез редуциране на дисбаланси и недостиг на вещества.
 Повишава количеството и качеството на протеини, подпомагайки преобразуването им във въглехидрати, протеини и масла.
 Повишава съдържанието на хлорофил и участва в синтеза и работата на редица ензими и витамини.
 Подпомага устойчивостта на растенията към гъбни болести.
 Не съдържа азот или хлор. Внасяне по ефективен начин на значителни количества от необходимите 

за растенията калий и сяра.
 30% по-ефективно усвояване на калций в сравнение с други течни торове на пазара.

Състав:

• Калиев оксид (K�O) разтворим във вода 25%
• Серен триоксид (SO3) разтворим във вода 42,5%
• Серен триоксид (SO3) от водоразтворим тиосулфат 42,5%

Опаковка:

5 л

Препоръчителни дози на употреба:

КУЛТУРА ДОЗА
мл/хл (100 л вода)

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ
Лозя, след цъфтеж, нарастване на плодовете, начало на зазряване и прошарване,
2-5 третирания годишно 150 – 250

Овощни и декоративни, след прореждане и по време на нарастване на плодовете,
2-5 третирания годишно 150 – 300

Цитруси, след естественото опадане на плодовете, по време на нарастването и 30 дни преди 
прибиране на реколтата 250 – 350

Маслина, след втвърдяване на плодовете костилката се втвърдява и плодовете потъмняват 250 – 500

Зеленчуци, след цъфтеж или във всеки цвят и при развитие на плодовете 300 – 400

Памук, след цъфтеж и при развитие на кутийки 300 – 400

Ягоди, във всички фенофази, 2-5 третирания годишно 300 – 500

ПОЧВЕНО И ПРЕЗ КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
Маслини, след цъфтеж и при формиране на плода 0,5-2

Цитруси, 2-3 третирания между формиране на плода и начало на промяна на цвета 0,8-1,6

Овощни, 2-4 третирания по време на нарастване на плодовете 1,6-2,5

Памук, от първите кутийки 0,6-1,2 до 3-6

Ягоди, пъпеши, дини и зеленчуци; след поява на плодовете 0,6-1,2 до 2-9

Захарно цвекло 1,2 на третиране до 3-6

Рози и други декоративни растения, никога в цъфтеж 1-3

Лозя, 2-3 третирания когато плодовете нарастват, грахово зърно, на интервал от 12-15 дни 0,5
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СоЛдеФенд
ЗаЩИтаВа ПЛодоВете
от СЛЪнЧеВИте ЛЪЧИ

U.V. 

Описание:

Ефективна защита от слънчев пригор за дини, пъпеши, ябълки, домати, краставици, червени плодове. Повърхността на плодове-
те, изложени на слънце обикновено е с температура от 10-18°С по-висока от измерената температура на въздуха. Когато темпе-
ратурите са високи, рискът от повреди се увеличава: при повече от 40°С има висок риск от некротични петна, при повече от 35°С 
рискът от покафеняване става висок, а при теператури между 30°С и 35°С степента на повреди зависи от вятъра, интензитета на 
слънцегреене, влажността и нивото на аклиматизация на плодовете към слънцегреене и други климатични фактори, които влияят 
на културите.

Начин на действие:

СОЛДЕФЕНД има три съставки със следното действие:
 Калций: покрива растението и отразява част от слънчевата светлина, намалявайки температурата на повърхността.
 ZnO: този компонент действа като филтър за UV лъчите. Всъщност това е същият компонент, който се използва в 

слънчевия лосион за хората. UV лъчението е много енергично и може да премине през калциевата покривка. Можем да 
кажем, че намалява количеството радиация, което растението абсорбира. По-малко радиация, по-малко нагряване във 
вътрешността на растението.

 Восък: СОЛДЕФЕНД съдържа вид естествен восък, който предотвратява измиването на продукта чрез пръскане, поливане 
или дъжд, което улеснява приложението и осигурява последействие. В случай на силен дъжд обаче може да се наложи 
повторно третиране.

Предимства:

 защитава плодовете от покафеняване от слънчево изгаряне.
 Филтрира част от УВ и инфрачервените лъчи и намалява повърхностната температура и оксидацията на плодовете.
 Повишава добива, качеството и търговския изглед на реколтата поради ефекта на защита.
 Има бариерен ефект върху листната повърхност, избягвайки дехидратацията в следствие на високи температури.
 Повишава срока на съхранение след беритба на плодовете.
 Формулацията допрнася за добро покриване на плода.

Общи насоки за приложение на СОЛДЕФЕНД:

Първото приложение на СОЛДЕФЕНД трябва да е преди /около 3-5 дни/ очакваната висока честота на слънчева светлина. Да се има 
предвид, че важното е интензитетът и продължителността /часовете/ на слънцегреенето, а не температурата.

Второ приложение: 20-30 дни след първото, ако все още се очаква силно слънцегреене.

Трето приложение обикновено не е необходимо, тъй като всяко приложение действа за 20-30 дни, а пиковите слънчеви часове 
обикновено са само през юли и август. На някои места е достатъчно 1 приложение, тъй като високата степен на слънчевото греене е 
концентрирана само в две седмици.

Относно дозата за приложение, винаги се старайте да използвате 2% работен разтвор. Ако за един декар е необходим 100 л 
работен разтвор, то дозата е 2 л СОЛДЕФЕНД/дка за едно третиране. Ако обаче за вашата култура е достатъчен разтвор от 50 л/дка, 
то тогава дозата за декар е 1 л СОЛДЕФЕНД.

Също така, при зимни зеленчукови култури в оранжерии, СОЛДЕФЕНД може да се използва през септември-октомври, за да се 
защитят новите растения /прирастите/, а не плодовете.

Инструкции за употреба и доза:

 2 л/дка. Листно третиране.
 2 л продукт/ 100 литра вода.
 за по-добро покритие, скоростта на третиране не трябва да надвишава 3,5 км/ч.
 Да се съхранява при температури от 4°С до 30°С.

Състав:

• Калций (CaO) 14,00%
• Цинк (ZnO) 3,00%
• Бор (B) 0,40%

Опаковка:

10 л
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Общи данни:

Активни вещества:
 натриев 4-нитрофенолат – 3 г/л
 натриев 2-нитрофенолат – 2 г/л
 натриев 5-нитрогвиаколат – 1 г/л

Растенията, обработени с АТОНИК СУПЕР:
 по-бързо се адаптират към стресовите условия на околната среда;
 след увреждане тъканите им се възстановяват по-лесно;
 ускорява се синтезирането на протеини, което ги прави по-устойчиви на заболявания;
 усвояването на макро и микроелементи (магнезий, калий, калций, фосфор,желязо и други), както и 

разпределението на хранителни вещества става по-бързо;
 развитието на цветния прашец и на плодника се ускорява, което подобрява опрашването и развитието на 

плода;
 ускорява се пренасянето и усвояването на вещества от корените, грудките, цветовете и плодовете
 получава се по-висок добив и качествена продукция.

Действие:

АТОНИК СУПЕР е продукт, който се използва при растенията основно за стимулиране на растежа и ускоряване 
възстановяването им след увреждания, причинени от различни фактори на околната среда – ниски или високи 
температури, суша, слана, градушка, повреди от третиране с агрохимикали и особено с хербициди.

АТОНИК СУПЕР повишава качеството и количеството на получената продукция.

След третиране на листната маса, АТОНИК СУПЕР бързо се асимилира от растителната тъкан. Неговите активни 
съставки рязко ускоряват транспортните процеси в отделните клетки и цялостно анаболизма в растенията.

С прилагането на АТОНИК СУПЕР значително се подпомага създаването и развитието на генеративните органи на 
растенията, приемането и транспортирането на хранителни вещества, транспорта и съхранението на асимилати.

При приемането на АТОНИК СУПЕР, растенията са способни по-добре да понасят неблагоприятните климатични 
условия и стрес.

Ефектът от приложението на АТОНИК СУПЕР зависи главно от степента на стрес. Препаратът помага на 
растението да се възстанови от уврежданията и да се развива нормално.

Продължителността на ефективното действие на АТОНИК СУПЕР след приложение е около 14 дни.

Приложение при култури, предназначени за търговска цел, т.е. при интензивно отглеждане:

2-3 пъти през 10-14 дни в доза 50 – 60 мл/дка

Приложение след стрес и увреждане на растенията или при слабо развити растения:

 Третиране след увреждане на растенията от измръзване
 Третиране на семена за по-бързо и дружно поникване и увеличаване на кълняемата енергия
 След поражения от градушки и бури
 След  силно заразяване от гъбни и бактериални болести 
 След разсаждане
 Предозиране с азот
 Липса на хранителни вещества и физиологични заболявания
 Стрес предизвикан от хербициди
 Прилагане на АТОНИК СУПЕР 2-3 дни след третиране с хербициди
 Ниски температури и засушаване по време на цъфтеж и други
 Оптимални условия за приложение на АТОНИК СУПЕР са при температури от 10-25°С. Третирането след 

валежи е благоприятно.

атонИК СУПер
ВИСоКоеФеКтИВен раСтеЖен СтИМУЛатор
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Начини на приложение:

 Най-често използваният начин е пръскане на листната маса
 АТОНИК СУПЕР се препоръчва също и за обработка на семена при зеленчукови, полски култури, горски и 

декоративни, като стимулира покълването – доза – 0,1%
 Препоръчва се и за накисване на корените преди засаждане/разсаждане на овощни и зеленчукови култури – 

доза – 0,1%.

Смесимост с препарати за растителна защита /ПРЗ/ и листни торове:

В повечето случаи се препоръчва смесване на АТОНИК СУПЕР с различни видове пестициди и торове, при които се 
получава положителен синергизъм, т.е. повишава се ефектът от ПРз и листните торове.

Това се отнася особено при фунгицидите, тъй като АТОНИК СУПЕР подобрява устойчивостта на растенията спрямо 
гъбни и бактериални заболявания.

При смесването на АТОНИК СУПЕР с инсектициди не са забелязани проблеми от комбинирането.

Смесването с листни торове е препоръчително, тъй като комбинацията от АТОНИК СУПЕР + хранителни вещества 
дава много добър ефект.

Комбинирането с хербициди следва да се извършва след консултация с представителя за страната, тъй като 
са възможни прояви на фитотоксичност при използването на по-агресивни такива. При много хербициди обаче 
смесването с АТОНИК СУПЕР подпомага преодоляването на хербицидния стрес и действа положително на 
културите.

Фенолните съединения, които са активни съставки на АТОНИК СУПЕР са натурални вещества, които присъстват 
естествено в растителните клетки.

Токсичността на продукта е много ниска. Периодът на полуразпад на активните съставки е 1-7 часа, следователно 
карантинният срок е много къс и не възниква въпрос за остатъчни количества в растителната продукция.

АТОНИК СУПЕР не е токсичен за водните организми, диви животни и пчели. АТОНИК СУПЕР дори стимулира 
дейността  на почвените микроорганизми и ускорява минерализацията на органичните вещества.

АТОНИК СУПЕР не е типичен пестицид и е безопасен за хората, околната среда и консуматорите на земеделска 
продукция.

АТОНИК СУПЕР е растежен стимулатор за стимулиране развитието на кореновата система, растежа на растенията, 
залагането на плодове, опрашването и узряването. АТОНИК СУПЕР допринася за увеличаване на количеството 
и качеството на добивите. АТОНИК СУПЕР е разрешен за употреба при: маслодайна рапица, слънчоглед, лозя, 
картофи, пипер, домати, овощни, цветя и зеленчуци.

За точни препоръки по отношение на доза, брой и момент на приложение при различните култури, се 
консултирайте с фирмата-вносител или Вашия доставчик.

Механизмът на успеха
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Органични вещества Минерални хранителни вещества

захари
Глюкоза Азот (N) 8,0 % Бор (B) 0,1 %

захароза Фосфор (P�O5) 3,0 % Желязо (Fe) 0,4 %

Органични 
киселини

Лимонена киселина Калий (K�O) 3,0 % Молибден (Mo) 0,1 %

Винена киселина Магнезий (MgO) 2,0 % Мед (Cu) 0,05 %

Ябълчена киселина Калций (CaO) 0,75 % Цинк (Zn) 0,05 %

Янтърна киселина Манган (Mn) 0,7 % Прилепител

 Уникален, силно концентриран течен тор от Япония
 Състав, осигуряващ прецизна и силна биостимулация
 По-бързо усвояване на минерали, растеж и възстановяване на културите
 По-добро качество и оцветяване на плодовете, по-висок добив
 Ниско pH и прилепител за по-добра ефикасност

Култури, при които може да се употребява:

 овощни и лозя, орех
 червени плодове
 зеленчуци, разсади, декоративни
 полски култури
 картофи

Препоръчителни дози:

 САМПИ Вода

Листно третиране
50 – 100 мл/дка 20 – 60 л/дка
0,1 %* 60 – 150 л/дка
150 мл/дка 150 – 200 л/дка

Капково напояване
0,3 – 0,4 мл 1 л
300 – 400 мл 1000 л

За конкретни препоръки по отношение на доза, брой и момент на приложение  при различните култури, 
се консултирайте с фирмата-вносител.

Защо САМППИ е различен?

САМППИ е униален, високо концентриран течен тор за листно приложение, произвеждан от фирма OAT Agrio Co., 
Ltd. в Япония.

за разлика от други листни торове, САМППИ има състав, осигуряващ прецизна и силна биостимулация: Smart 
Biostim Power.

Прецизната и интелигентна комбинация от хранителни вещества, EDTA, органични киселини, захари и прилепител 
осигурява значително по-бързо и ефективно усвояване и разпространение на минерали и органични вещества в 
растенията. Достатъчно бързата абсорбция на САМППИ допринася за бързи и много добри резултати. Органичните 
киселини (лимонена, винена, ябълчена и янтърна) и захари (глюкоза, захароза) стимулират биохимичните процеси и 
дават сила за интензивен растеж и развитие на растенията. Водоразтворимите фосфор и калций заздравяват рас-
тителните клетки. САМППИ осигурява на видовете култури здрав и силен растеж и има положителен ефект върху 
количеството и качеството на добива. САМППИ е химически стабилен и може да се смесва с други продукти.

Освен това, САМППИ е много ефективен, когато се прилага при условия, неблагоприятни за усвояване на хранител-
ни вещества от корените като екстремна суша, измиване на хранителните елементи поради продължителни валежи, 
повреда на корените или неподходящи  почви (ниското или високото pH блокира усвояването на микроелементи).

СаМППИ
МоЩен ИЗтоЧнИК на ХранИтеЛнИ
ВеЩеСтВа И енерГИя
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Уникалност

Прецизен състав от минерални хранителни елементи, органични вещества
и висококачествен прилепител

Ефекти

 По-добро качество и по-висок добив

 Подобрено оцветяване на плодовете и намаляване 
на опадането

 По-добро качество на тъканите, твърдост и по-дълъг 
срок на годност

 Активира растежа на корените и усвояването 
на хранителни вещества

 По-бързо възстановяване и превенция 
от хранителни дефицити

 По-силни и здрави зеленчукови разсади

Предимства

 Ниска доза

 По-бързо усвояване на хранителни вещества 
при трудни условия

 Възможно смесване с фунгициди 
и инсектициди

 Повишава ефикасността на фунгицидите 
при смесване

 Ниското pH намалява алкалността 
на твърдата вода

 Подходящ за интегрирана растителна защита

Безопасност

Произведен от суровини с най-висока чистота и със знанията и експертизата на японската OAT Agrio

Високото съдържание на EDTA позволява на растенията да усвояват Ca и Mg от твърда вода под форма на храни-
телни елементи.

Ниското pH на САМППИ (pH 1,2) намалява 
алкалността на твърдата вода. САМППИ повишава 

ефикасността на фунгицида при смесване.

Висококачественият адювант повишава 
прилепимостта на напръскания разтвор 

към листата.

САМППИ 0,5 % разтвор 0,1 % разтвор

рН 1,2 3,15 4,15

Указания за употреба:

 Лесен за употреба, смесим с повечето продукти за растителна защита и уреа.
 Да се избягва смесване със силно алкални съставки (Cu хидроксиди, Zn), калциеви полисулфиди (серна вар), 

алуминиев фозетил, хербициди и други торове (с изключение на уреа).
 При приготвяне на работния разтвор, първо разтворете САМППИ във вода (2/3 от обема на резервоара) и 

разбъркайте добре. След това добавете постепенно фунгицид или инсектицид и отново разбъркайте. Допълнете 
останалото количество вода.

 Минималната препоръчителна доза за сезон е 0,1 л/дка.
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трИМУр

• Съвместим с противожитни хербициди
• Без ограничения за сеитбооборота

Активно вещество:

Трибенурон-метил 750 г/кг, ВГ

Мехнизъм на действие:

ТРИМУР е селективен хербицид за контрол на широколистни плевели в пшеница и ечемик. Хербицидът се поема 
от листата. Активното вещество по флоема достига до всички части на растението, деленето на клетките се 
прекратява, спира растежа на плевелите и те загиват. Растежът на чувствителните плевели се блокира няколко часа 
след третиране и се наблюдават видими симптоми. Пълен ефект се наблюдава след 7 до 20 дни след приложението 
в зависимост от температурата.

Предимства:

 Няма последействие за следващите култури в сеитбооборота.
 По време на третиране не се влияе от температурните условия.
 Ниска доза.
 При по-високи температури (над 25°С) има липса на фитотоксичност при третираните култури.
 При замръзване на почвата и температура на въздуха 5-6°С, чувствителните плевели загиват.

ШИроКоСПеКтЪрен СеЛеКтИВен ХербИцИд от ГрУПата 
на СУЛФонИЛУреИте. ПрИЛаГа Се ПрИ ПШенИца И еЧеМИК 
СреЩУ ШИроКоЛИСтнИ ПЛеВеЛИ

Активно вещество:

Фосетил-алуминий 800 г/кг, ВГ

Мехнизъм на действие:

ГОЛБЕКС ВГ е системен фунгицид с предпазно и лечебно действие, който прониква бързо (за по-малко от един час) 
в растението и осигурява дълготрайна защита. Продуктът действа по два начина:

 Директно, чрез блокиране на спорообразуването.
 Индиректно, благодарение на стимулирането на естествените защитни сили на растението чрез сложни 

физиологични механизми.

Предимства:

 Отлична ефикасност срещу мани в най-критичните фази от развитието на растенията.
 Широк спектър на действие и приложение.
 Многостранното действие на продукта в цитоплазмата доказано ограничава развитието на резистентност при 

употребата му.

ГоЛбеКС ВГ
ФУнГИцИд С ПредПаЗно И ЛеЧебно деЙСтВИе 
За КонтроЛ на МанИ ПрИ ЛоЗя, КраСтаВИцИ И доМатИ, 
СЪдЪрЖаЩ 800 Г/КГ ФоСетИЛ-аЛУМИнИЙ



ПРЕДЛАГАМЕ РЕНТАБИЛНИ РЕШЕНИЯ 
ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ОТ 1880
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