
култура за контрол на
доза на 
приложение

момент на приложение
каранти-
нен срок

пшеница 

брашнеста мана 
(Erysiphe graminis) 40 мл/дка

1.) в края на братене, начало на вре-
тенене
2.) по време на вегетацията при пър-
ва поява на признаците на болестта

45 дни

ран листен пригор 
(септориоза по 
листата) (Septoria 
sp.)

50 мл/дка

1.)  в края на братене, начало на 
вретенене
2.)  по време на вегетацията при 
първа поява на признаците на 
болестта

45 дни

пролетен листен 
пригор (септориоза 
по класа) 
(Septoria sp.)

50 мл/дка

1.)  по време на изкласяване до фаза 
цъфтеж
2.)  по време на вегетацията при 
първа поява на признаците на 
болестта

45 дни

кафява ръжда (Puc-
cinia recondita)

50 мл/дка
по време на изкласяване, до фаза 
цъфтеж

45 дни

ечемик
брашнеста мана 
(Erysiphe graminis)

40 мл/дка

1.)  в края на братене, начало на 
вретенене
2.)  по време на вегетацията при 
първа поява на признаците на 
болестта

45 дни

Икономически ефективен - за по-висока рентабилност

Разрешена употреба в България:

Активно вещество: 250 г/л пропиконазол + 80 г/л ципроконазол
Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

брашнеста мана по 
житни

септориоза по 
житни

кафява ръжда по 
житни



 Практически предимства: 
• Отлична ефикасност срещу всички важни болести при житните култури
• Силно предпазно и лечебно действие, бърз начален ефект и достатъчно последействие
• Действа и с газовата си фаза; защитава и новия прираст със силно системно действие
• Бързо се поема от растението - не се отмива от дъжд 1 час след пръскане
• Смесим с повечето от стандартно използваните пестициди и листни торове
• Гъвкав момент на приложение - във всеки стадий на пшеницата и ечемика
• Оптимално съотношение цена–ефект срещу болести

 Съвети при приложение: 
• Най-висока ефикасност се постига при превантивно приложение срещу болестите или при   
 максимум до 5 % ниво на зараза. Практически най-резултатно е приложението на Артеа  
 в края на братене/начало на вретенене, заедно с хербицидното третиране.
• Може да се смесва с Линтур и Аксиал

контрола Артеа 330 ЕК контрола Артеа 330 ЕК
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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%
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