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КОНТРОЛ НА
НАСЕКОМНИ НЕПРИЯТЕЛИ
Доказано работещи комбинации за борба с НАСЕКОМНИ НЕПРИЯТЕЛИ
CITRABAX-BITAB / APH BITAB / LABIFORT MZ / ARMOREX ™

CITRABAX-BITAB
CITRABAX-BITAB е течен комплексен коректор за листно приложение с цинк и манган, обогатен с
хепта-глюконова киселина (GA) и комбиниран с етерични масла от растения от род Rutaceae, коeто
води до значително увеличавне ефективността на третирането. Прилепителното действие на
маслата подобрява покритието на растителната повърхност, проникването и разпространението
на активните вещества.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Листно: 0.15-0.30%

APH-BITAB
APH-BITAB е течен коректор за листно приложение, комбиниран с етерични масла от растения от
рода Myrtaceae. Тези масла действат като естествени пиретроиди за борба срещу насекоми.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Листно: 0.15-0.30%.
За максимални резултати, комбинирайте с Citrabax-Bitab - 0.3%.

LABIFORT MZ
LABIFORT MZ съдържа във формулата си повърхностно активни вещества и протеолитични
ензими, които „измиват” гъбните налепи, както и насекомите от растителната повърхност.
По този начин LABIFORT MZ има двойно предназначение: регулатор на недостиг на Mn и Zn,
и „почистващ” растителните повърхности „ензимен сапун” и осигурява по-добра защита на
растенията от болести и неприятели.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Листно: 100-150 гр/100 л вода (за 1 дка).

ARMOREX ™
Листното приложение контролира: белокрилки, листни въшки, акари, трипс, плодови мухи,
плодови червеи, Tuta absoluta, бръмбари, щурци, мравки, оси, голи охлюви и др.
Armorex има както убиващ, така и отблъскващ ефект. Има невротоксично въздействие върху
нервната система на насекомите, причинявайки дезориентация, липса на подвижност и загуба
на апетит. Също така, различните ароматни съединения в продукта предизвикват отблъскващ
ефект. Множеството летливи органични съединения в Armorex намаляват вероятността
неприятелите да развият резистентност към продукта.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Листно: 33 мл – 100 мл/дка, в зависимост от фенофазата на растението и степента на

нападение на неприятелите.

КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИ
Доказано работеща комбинация за борба с БАКТЕРИОЗА И ГНИЕНЕ
LABICUPER: 150 – 300 мл/дка + BIO FOLAR: 25 – 50 мл/100л вода

LABICUPER
Комплексна органична мед със системно действие.
Медта е основен микроелемент, необходим за нормалния растеж и развитие на растенията, участващ в
множество физиологични процеси като фотосинтеза, клетъчно дишане, оксидативен стрес и метаболизъм.
LABICUPER осигурява перфектно придвижване и равномерно разпределение на медта в
растителните тъкани, задействайки отличните ѝ биостимулиращи, укрепващи и защитни свойства,
намалявайки необходимостта от фунгицидни третирания.
LABICUPER поддържа оптималните нива на мед в тъканите на растенията, които нива са токсични
за бактерии и гъби.
Технологията на LABICUPER осигурява лесното навлизане на продукта в растенията както през
листата, така и през кореновата система.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Култура

Листно

Фертигация

Лозя

200-300 мл/дка

300-400 мл/дка

Зеленчукови култури

150-200 мл/дка

300-400 мл/дка

Трайни насаждения

150-200 мл/дка

300-400 мл/дка

BIO FOLAR
100 % натурален продукт от растителни екстракти, който предпазва растенията от бактериални
болести, сиво гниене и др.
Bio Folar стимулира растежа и развитието на растенията, повишава тяхната устойчивост в периоди
на стрес. Това е продукт на основата на натурални масла от растителни екстракти, със системно
действие. Подходящ е за всички култури.
Използва се също и при обработка на плодовете и зеленчуците преди складиране за
предотвратяване развитието на болести по време на съхранение.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Пръскане: 25–50 мл/100 л. вода
Фертигация: 50 – 100 мл/дка.

Доказано работеща комбинация за борба с ПОЧВЕНИ ПАТОГЕНИ
(Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Verticillium, Phytopthora, Corky Root и др.)
ARFINISH: 200 мл/дка + LABIMETHYL ULTRAFORTE: 200 мл/дка

ARFINISH
ARFINISH е продукт, който съдържа естествени биологични агенти със силно системно
действие. Прониква в кореновата система и убива патогените.
Съставът на ARFINISH предпазва и лекува кореновата система от болести като Pythium,
Rhizoctonia, Fusarium, Phytopthora и др.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
ПРИЛАГА СЕ САМО ПОЧВЕНО!
300 мл/дка в края на поливката.
Препоръчително е на следващия ден да не се полива!

LABIMETHYL ULTRAFORTE
Съдържа мед и обеззаразителни агенти. Предпазва и дезинфекцира корените на растенията и
почвата около тях.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Почвено: 300 мл/дка
Зимно пръскане: 300 мл/100 л вода. Прилагането чрез пръскане e задължително само извън
вегетационния период (да няма листа). Третиране на трайните насаждения чрез пръскане
през зимния период, както и след резитба, но преди отваряне на пъпките.
По време на вегетация може да се използва за мазане на рани по стъблата при
концентрация 25%. Особено ефикасно за лекуване на рак при лозята.

КОНТРОЛ НА НЕМАТОДИ
(Meloidogyne sp., Hoplolaimus sp., Belonolaimus sp., Criconemoides sp., Helicotylenchus sp., Pratylenchus sp.)

Доказано работещи комбинации за борба с НЕМАТОДИ

NEO-TEC S.O.
100% естествен продукт от растителни извлеци.
Предпазва растенията от нематоди, като предизвиква дезориентация на нематодите. Също
така стимулира образуването на нова здрава коренова система и спомага за по-бързото
развитие на полезните почвени микроорганизми.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Първо приложение: веднага след разсаждане. Доза: 300 – 500 мл/дка.
Препоръчва се да се приложи в края на поливката, за да остане в кореновата зона.

ARMOREX ™
Микс от растителни масла с нематоцидно действие.
Контролира и почвени неприятели като телени червеи, гъсеници, охлюви и др.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Почвено приложение :
•

•

Краставици, пъпеши, дини – 150 мл/дка. Първото приложение задължително трябва
да бъде 15-20 дни след разсаждане. Следващо третиране: 10-14 дни след първото.
Препоръчителен максимален брой третирания – 3.
За покриване на периода от разсаждане до първото третиране препоръчваме 500 мл /
дка NEO TEC S.O.
Домати, патладжани, пипери – 200 мл/дка. Схемата на приложението е същата, както
при краставиците.

КОНТРОЛ НА ВИРУСИ
(CМV, TSWV, TYLCV, CVYV, CYSDV, и др.)
GROVIR
Поради неговия специален състав, GROVIR блокира разпространението на вирусите на
клетъчно ниво и ускорява клетъчното делене, фотосинтезата и образуването на хлорофила.
Това допринася за бързото възстановяване на растенията.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Общо 4 приложения.
Първо приложение - в разсадника чрез поливане: 2-3 л/м2 разтвор с доза 1 л/1000 л вода.
Останалите 3 приложения - листно: 125-150 мл/100л вода, през 10-15 дни след засаждането.
СЪВМЕСТИМОСТ:
Комбинира се с всички препарати и торове.

ЗАЩИТА ОТ АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ –
НИСКИ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ,
СЛАНИ, РОСА, ПУКАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ
SICABAX
SICABAX е специализиран полимер, съдържащ 20% Калциев оксид (CaO) и 23.5% Силициев оксид (SiO2).
Когато се прилага листно, SICABAX образува върху листата и плодовете защитен филм, по който
водата изтича, а не прониква в тъканите. По този начин растението е предпазено от развитието
на гъбни и бактериални заболявания, от напукване и слънчев пригор по плодовете. Също така
преодолява по-лесно стреса от ниски и високи температури.
Когато се прилага чрез фертигация, SICABAX отстранява солите, натрупани около кореновата
система.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Листно: 0.1% - 0.3%
Чрез поливна система: 300 мл/дка - 1 л/дка
СЪВМЕСТИМОСТ:
*Да не се прилага заедно с мед, калциеви и сулфатни съединения, масла, силни киселини и основи.

ОПРАШВАНЕ И ЗАВРЪЗ
HORMOX
HORMOX е течен специализиран продукт, съдържащ аминокиселини, ауксини, цитокинини,
гиберелини и хормони от растителен произход.
HORMOX е специално разработен за стимулиране на опрашването и завръза.
ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Листно: 0.1% – 0.15% преди и по време на цъфтежа и завръза.
Може да се прилага заедно с препаратите за растителна защита.
По време на цъфтеж за опрашване: на всеки 4 – 5 дни.
След периода на цъфтеж: като стимулатор на растенията.
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