
Разрешена употреба в България:

Топ защита за топ добиви!

култура за контрол на доза на при-
ложение

момент на 
приложение

пшеница 
(зимна)

> праховита главня (Ustilago tritici)  
> твърда главня (Tiletia caries)                
> житен бегач (Zabrus tenebrioides)    
> гниене на корените и кълна, причинено от Fusarium sp.                  
> стимулатор на покълването и развитието на корено-
вата система и надземната маса

130 мл на 100 
кг семена, 
до 4 л

обеззаразява-
не на семена 
преди сеитба

ечемик 
(зимен)

> праховита главня (Ustilago nuda f. hordei)                  
> ленточна болест (Helminthosporium gramineum)                    
> листни въшки (Schizaphis graminium)   
> гниене на корените и кълна, причинено от Fusarium sp.              

130 мл на 100 
кг семена,    
до 4 л

обеззаразява-
не на семена-
та преди  
сеитба

твърда главня
обикновен житен 

бегач праховита главня праховита главнялистни въшки

3 в 1: Широкоспектърен инсектицид фунгицид и стимулатор за третиране на 
семена срещу болести, пренасяни чрез семена и вредители едновременно

• Защитава семената, кълновете и младите растения;
• Комплексно действие: по повърхността на семената, във вътрешността на семената, в   
 почвата около засятото семе;
• Три различни механизма на действие и дълготрайно действие
• Пълна селективност 
• Стимулира по-бързото покълване и развитие на кореновата система и надземната маса,           
 дори и при неблагоприятни условия

Активно вещество: 25г/л дифеноконазол+25 г/л флудиоксонил+262,5 г/л тиаметоксам
Категория на употреба: първа професионална – прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР  и 
под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално
направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“



Комплексно действие на Целест Топ по повърхността на семената, във 
вътрешността на семената и в почвата около засятото семе, се отличава  

и със значителна продължителност и защита на младите растения

По-добра защита

По-бързо поникване

По-голяма гъстота

По-мощна коренова 
система

По-големи листа

По-мощна вегетация

По-добро развитие
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Проникване в 
семето

Придвижване 
в кълновете

Транслокация в 
листата

Наличност в под-
земните части 

9 дни след сеитба 21 дни след сеитба
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