
ВЪРХОВО КАЧЕСТВО 
с Amistar® Technology

Върхова
Amistar®

Technology

Генерични* 
продукти

*Тествани са 260 генерични продукта в периода 2010 до 2013 година
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от 196 генерични 
формулации, тествани 
от 2010 до 2013 година, 

са със занижено 
качество или незаконни

80% 47%75%

53%69%

Амистар  
технологията 

осигурява 
безпроблемна 

работа на дюзите 
за повишена 
биологична 

ефективност 

Амистар  
технологията 

предлага увеличена  
биологична  
активност  

чрез вграден  
прилипител

Амистар  
технологията е 
с вграден анти-
фризен агент 
- стабилност и 

хомогенност при 
транспорт и  
съхранение

Амистар  
технологията 

отговаря 100% на 
състава, изписан 

на етикета

Амистар  
технологията  

и формулациите й са във 
висококачествена  

S-Pac опаковка,  
предлагаща сигурност  

и удобство

от генеричните 
конкуренти съдър-
жат едри частици, 
което е повишен 

риск за запушване на 
дюзите

от генеричните 
конкуренти не 

съдържат вграден 
прилипител за пови-
шено прилепване и 

проникване 

от генеричните 
конкуренти не  

съдържат  
антифризен  

агент

от тестваните 
генеричните 

конкуренти са със 
по-ниска чистота 

от заявената
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Амистар Екстра® е листен фунгицид с двойно 
системно действие за контрол на най-важ ните 
болести по стъблото и листата

Амистар Екстра®
 има мощно и бързодействащо 

лечебно действие и ефикасност от 4 до 6 седмици

Амистар Екстра®
 е много подходящ за второ 

третиране във фаза флагов лист

култура за контрол на
доза на при-
ложение

момент на приложение
каранти-
нен срок

пшеница
брашнеста мана 
 (Erysiphe  
graminis)

70 мл/дка

1 приложение: от края на братене до първи 
видим флагов лист (ВВСН 31-37); 
2 приложение: от фаза флагов лист до край на 
вретенене (ВВСН 39-50)

35 дни

пшеница
септориоза / 
листни петна 
(Septoria tritici)

70 мл/дка

1 приложение: от края на братене до първи 
видим флагов лист (ВВСН 31-37); 
2 приложение: от фаза флагов лист до край на 
вретенене (ВВСН 39-50)

35 дни

пшеница
кафява ръжда                         
(Puccinia  
reconditа)

70 мл/дка

1 приложение: от края на братене до първи 
видим флагов лист (ВВСН 31-37); 
2 приложение: от фаза флагов лист до край на 
вретенене (ВВСН 39-50)

35 дни

Активно вещество: 200 г / л азоксистробин + 80 г / л ципроконазол
Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

Отлична ефективност, по-силна култура, по-висок добив

Разрешена употреба в България:
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 Практически предимства: 
• Отлична ефикасност срещу болести 
• Двете фунгицидни съставки се допълват отлично и осигуряват максимално защитно,       
 лечебно и изкореняващо действие във всички фази от цикъла на развитие на патогените
• Двойно системно и трансламинарно действие
• Бърза транслокация и отлично разпределение в растението, предпазва новия прираст;
• Гъвкав момент на приложение, бързо действащ ефект и устойчивост на валежи /1час               
 след пръскане/
• Мощен зелен физиологичен ефект, който има икономическа значимост –               
 удължава и подобрява наливането на зърното, което води до по-висок добив: 
  Ускорява фотосинтезата
  Подобрява поемането на азот
  Подобрява поемането на вода
  Подобрява устойчивостта на стрес
  Забавя „остаряването“ на културата - зеленият ефект осигурява от 3 до 5 дни по-дълъг  
  „живот“ на културата, спрямо други РЗ програми, като всеки допълнителен ден добавя   
  средно 15 кг/дка

 Съвети при приложение: 
• За успешна борба с болестите спазвайте препоръките посочени в етикета
• Ефикасност от 6 седмици се постига при слаб инфекциозен натиск и малко превалявания
• Най-добър ефект на приложение се постига при предпазно пръскане преди появата на    
 болестта или най-късно при откриване на първия признак на болестта

фунгицид в света

Амистар Екстра е листен фунгицид с двойно системно действие  
като двете активни вещества имат различни механизми на 
действие и осигуряват пълен контрол срещу болести

+ ЕКСТРА ЛЕЧЕБНА ЕФЕКТИВНОСТ

Различни механизми на действие = пълен контрол

№1

Покълване на спората Проникване Растеж на мицела Прорастване Размножаване
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• Артеа®  защитава листата 
и стъблото от братене до 
края на вретенене и спомага за  
реализиране на максималния добивен 
потенциал;

• Амистар Екстра®  защитава 
стъблото, флаговия лист и 
листата под него и има ключово 
значение за максимизиране на 
добива - от една страна чрез 
контрола на болестите и от друга 
чрез удължаване наливането на 
зърното и живота на културата, 
вследствие на икономически 
значимия „зелен“ физиологичен 
ефект;

• Магнело® защитава от болести 
по класа и в късните фази на 
вегетация (специалистът срещу 
Фузариум) и опазва добива и 
качеството на зърното

Стратегия на Синджента 
 в житни култури
    за максимален добив 
        и високо качество

ФУНГИЦИДНА ПРОГРАМА ЖИТНИ КУЛТУРИ

братене
50 мл/дка 70 мл/дка 100 мл/дка

преди цъфтежпоява на флагов лист

първо третиране второ третиране трето третиране

ПРИНОС ЗА ДОБИВА

клас
> 22%   

флагов 
лист 

= 45%

лист 
2-ри, под 
флагов  

= 8%

лист 
3-ти, под 
флагов  

= 5%

лист, под 
флагов  
= 22%

ф
ун

ги
ц

и
д

и




