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КАТАЛОГ
НА ПРОИЗВОДИ

Агриматко е мултинационална компанија на која главна дејност и е снабдување на
земјоделските производители со квалитетни средства за заштита, семенски материјали,
ѓубрива и останати репроматеријали.
Компанијата е основана пред повеќе од 80 години и е застапена во преку 50 земји во светот,
додека во Р. Македонија е присутна повеќе од 15 години.
Агриматко Македонија е застапник за повеќе светски признати компании меѓу кои
во секторот за семенски материјал ги застапува компаниите Seminis Холандија и Esasem
Италија, во секторот на средства за заштита на растенија е застапник за компаниите Nufarm
Австрија, Probelte Шпанија, Chemija Италија и Lainco Шпанија, додека во секторот на
ѓубрива ги застапува компаниите Yara Норвешка, Dr. Tarsa Турција, Cosmocel Мексико,
Мilagro Италија и Simonis Холандија.
Производите од асортиманот на Агриматко Македонија се висококвалитетни и регистрирани
во Европската унија, а за нивниот квалитет гарантираат реномирани компании.
Агриматко Македонија со својот стручен тим Ви стои на располагање за секаков вид на
консултации и теренска посета.
Ви благодариме на укажаната доверба и се надеваме на долга и успешна соработка.
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RITMUS е инсектицид со активна материја deltamethrin којшто спаѓа во групата на пиретроиди. Делува
контактно и желудечно и сузбива широк спектар на штетни инсекти. Поседува брзо иницијално дејство и
овозможува долготрајна заштита на растенијата со голема сигурност на употреба.
Формулиран е како концентрат за емулзија и се одликува со брзо иницијално дејство и овозможува долготрајна
заштита на растенијата со голема сигурност на употреба.
ПРИМЕНА: се употребува кај бадем, артичока, модар патлиџан, аспарагус, зелкови култури, морков, тиквени
култури, лук, пченка, маслинки, кромид, јаболчесто овошје, компир, маслодајна репа, спанаќ и лиснат зеленчук,
сирак, јагода, сончоглед, шеќерна пченка, ротквица, тутун, домати и орев. Се користи во концентрација: кај
пченка и сирак 0,083%, морков, ротквица, лук и кромид 0,03-0,05% во доза од 0,5 l/ha.
Потрошувачката на вода се движи од 200-400 l/ha за пченица, компир и тутун; 600-1000 l/ha за овошни
кулури и лозарство.
KАРЕНЦА: 3 дена кај домат, модар патлиџан, тиквица, краставица и корнишон, диња, лубеница и јагода, 7
дена кај брокула и карфиол.
КОМПАТИБИЛНОСТ: Не е компатибилен со пестициди со изразена алкална и кисела реакција.

KAISO SORBIE e уникатен инсектицид со активната материја lambda cyhalothrin кој е формулиран преку
специјална постапка со SORBIE технологија како водорастворливи гранули. Тоа му овозможува knock-down
ефект како и изразена фото и термо стабилност. KAISO SORBIE е инсектицид од групата на пиретроиди со
многу широк спектар на дејство
за сузбивање на штетниците кај градинарските култури на отворено и во заштитени простори, кај овошните и
поледелските култури и во лозарството.
ПРИМЕНА
Се применува во дозација од 200-300 g/ha, кај компир против компирова златица, домат против лисни вошки и
совици, јаболко и круша против јаболков црв и лисни вошки, лозарство против молци и цикади, коскести овошја
против прасков црв, свиткувач, молец, трипс и лисни вошки, марула против лисни вошки, пченка против молец,
житни култури против лисни вошки и шеќерна репа против лисни вошки и репкина мува.
КАРЕНЦА
Каренцата изнесува 60 дена за пченка, 28 дена за житни култури, 7 дена за марула, компир, шеќерна репа,
коскесто и јаболчесто овошје и лозарство и 3 дена за домат.

INFISS
INFISS е инсектицид со активна материја deltamethrin којшто спаѓа во групата на пиретроиди. Делува контактно
и желудечно и сузбива широк спектар на штетни инсекти. Поседува брзо иницијално дејство и овозможува
долготрајна заштита на растенијата со голема сигурност на употреба.
Формулиран е како концентрат за емулзија и се одликува со брзо иницијално дејство и овозможува долготрајна
заштита на растенијата со голема сигурност на употреба.
ПРИМЕНА: се употребува кај домат, модар патлиџан, тиквица, краставица и корнишон, диња, лубеница,
брокула и карфиол и јагоди во доза од 0,5 l/ha.
Потрошувачката на вода се движи од 200-400 l/ha за пченица, компир и тутун; 600-1000 l/ha за овошни
кулури и лозарство.
KАРЕНЦА: 3 дена кај домат, модар патлиџан, тиквица, краставица и корнишон, диња, лубеница и јагода, 7
дена кај брокула и карфиол.
КОМПАТИБИЛНОСТ: Не е компатибилен со пестициди со изразена алкална и кисела реакција.
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OLREDY
OLREDY е нематoцид во форма на концентриран раствор којшто содржи 10% од активната материја
Oxamyl. Oxamyl спаѓа во групата на карбамати, дејствува со инхибиција на холинестеразата. Има
контактно и дигестивно дејство, додека системично се движи низ растението и ги контролира
инсектите што се хранат преку листот. OLREDY е ефикасен против нематоди што причинуваат јазли на
коренот (Meloidogyne spp. и Ditylenchus spp.)
Производот е растворлив во вода и се аплицира преку систем за наводнување 'капка по капка'.
ПРИМЕНА: За во заштитени простори и на отворено кај домат, пиперка, модар патлиџан, краставица,
корнишони, тиквички.
Да се аплицира веднаш по расадувањето со доза од 10 L/ha, најмногу 3 третмани за еден циклус со
растојание од 20 дена помеѓу третманите.
КОМПАТИБИЛНОСТ: Производот се користи самостојно. Киселоста на водата за наводнување (pH 4.5-5.5) ја
подобрува ефикасноста на препаратот. Заради тоа во резервоарот може да се додаде азотна, сулфурна или
фосфорна киселина во количество од 250-500 ml/1000 L вода. Ако OLREDY се применува во согласност со
препораките дадени во упатство за употреба и во препорачаните количини, производот не е фитотоксичен.
Kаренца: 21 ден пред берба на домат, пиперка, модар патлиџан, краставица, корнишони, тиквички.

BERMECTINE е инсектицид и акарицид со делумно трансламинарно и локал-системично дејство. После
нанесувањето многу брзо навлегува во листовите каде се депонира со што овозможува долготрајна заштита
против штетните гризечки и шмукачки инсекти. Има контактно и желудочно дејство и делува на сите подвижни
стадиуми на инсектите кои активно се хранат.
ДОЗАЦИЈА: кај јаболково концентрација од 0,08% веднаш по цветање и повторно по 2 месеци со
потрошувачка на вода 1500 L/ha. Кај круша за крушкина болва во концентрација oд 0,03-0,04% со
потрошувачка на вода од 2000-3500 L/ha. Кај винова лоза во концентрација oд 0,05-0,075% со максимална доза
од 1,3 L/ha и интервал од 7 дена помеѓу две третирања. Памук, домат, пиперка, тиква, јагода, лук и украсни
растенија во концентрација од 0,05-0,1%. Кај марула се користи во концентрација од 0,05-0,1% во расад и 20
дена по расадувањето.
Дозволени се најмногу три третмани во текот на една вегетациска година.
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CHAMPI N 50 WG
®

CHAMPION 50 WG e контактен фунгицид и бактерицид во вид на водорастворливи гранули со широк спектар
за сузбивање на причинители на болести кај овошните, градинарските култури и лозарството. Активната
материја бакар хидроксид го инхибира ртењето на спорите на патогените. Габните заболувања не развиваат
резистентност на оваа материја заради неговиот повеќекратен механизам на дејство.
CHAMPION 50 WG е фунгицид со најситни честички од сите бакари во форма на гранули и заради тоа
овозможува најдобра покриеност на растенијата со растворот, а во исто време не врши никаква блокада на
бренерите со што заштедува време и ресурси во времето на апликација.
ПРИМЕНА: - Пламеница (peronosporа) на винова лоза (Plasmopara viticola), црвенило на листот на виновата
лоза (Pseudopeziza tracheiphila) и црнo гниење на грозјето (Guignardia bidwelli) со примена од започнувањето на
вегетацијата до цветање и по цветањето, во концентрација од 2-2,5 kg/ha
- Бактериски и габични болести (освен пепелница) како бактериска пламеница (Erwinia amylovora) на јаболки,
круши и дуњи во количина 2-3 kg/ha со употреба на вода 800-1500 L/ha
- Пламеница кај компир и пламеница кај домат (Phytophthora infestans) и дамкавост на листот (Alternaria solani),
во количина 3,5-4 kg/ha.
КАРЕНЦА: 35 дена за винова лоза, 28 дена за кромид и грав, 21 ден за коскесто овошје и шеќерна репка, 14
дена за компир и домати (на отворено и во заштитен простор), 10 дена за јаболки и круши, 7 дена за пиперка и
модар патлиџан, 5 дена за малини, краставици.
ФИТОТОКСИЧНОСТ: Фитотоксичност може да се појави при ладно и влажно време.
MЕШАЊЕ: Не смее да се меша со дитиофосфорни инсектициди (malation, fosalon, fosmet, metidation) или со
кисели инсектициди (diklorvos, heptenofos, dimetoat, fosfamidon), фунгициди на база на propamokarb, како и
биостимулатори на база на etephon.

OSSICLOR 50 PB
OSSICLOR е e контактен фунгицид и бактерицид во вид на водорастворлив прав со широк спектар за
сузбивање на причинители на болести кај овошните, градинарските култури и лозарството. Активната материја
бакар оксихлорид го инхибира ртењето на спорите на патогените. Габните заболувања не развиваат
резистентност на оваа материја заради неговиот повеќекратен механизам на дејство.
ПРИМЕНА: Се користи како контактен фунгицид за спречување на габни и бактериски заболувања кај
овоштарските и градинарските култури и во лозарството во доза од 0,4-2,5 kg/ha во зависност од културата и
интензитетот на болеста.
КАРЕНЦА: 7 дена кај компир, краставица и зелена салата, 10 дена кај индустриски култури, 14 дена за овошни
култури и 21 ден за останатите култури.

Cuproﬂow
CUPROFLOW е контактен фунгицид со широк спектар кој содржи бакар во форма на бакар оксихлорид.
АКТИВНА МАТЕРИЈА: бакар оксихлорид 250 g/L
ФОРМУЛАЦИЈА: концентрирана суспензија (SC)
ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА
Се користи за сузбивање на причинители на: пламеници, чадлива краставост, антракнози, црна дамкавост
(алтернарија), септориози, церкоспориози, пауново око, сиво гниење.
ПРИМЕНА:
ОSSICLOR 50 PB MANICA е поливалентен фунгицид кој се користи за заштита на јабочестото овошје,
коскестото овошје, винова лоза, цитруси, јагода, маслинка и градинарски култури.
КОМПАТИБИЛНОСТ
Производот не е компатибилен со алкални формулации.
ФИТОТОКСИЧНОСТ
Не третирајте за време на цветање. На некои од јаболчестите култури чувствителни на бакар, производот може
да биде фитотоксичен доколку се применува во полна вегетација. На некои од неодамна воведени цветни и
украсни растенија, се препорачуваат прелиминарни тестови на мали површини за да се избегнат појавите
на фитотоксичност.
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FOSBEL-EXTRA е системичен фунгицид кој е комбинација од три активни материи: cymoxanil, folpet и
fosetyl-Al, и е формулиран како водорастворлив прав. Благодарение на карактеристиките на овие активни
материи производот има голема моќ на пенетрација, делува системично како и контактно. Со тоа се
овозможува превентивна заштита од габните заболувања, но има и куративно дејство доколку заразата е веќе
присутна на растенијата.
ДОЗАЦИЈА: кај винова лоза се користи за спречување на пламеница, екскориоза (фомопсис) и црно гниење,
како и дополнително дејство против сивото гниење(ботритис) и пепелница. Се употребува во доза од 1,5 kg/ha
Кај компирот се употребува за спречување на алтернарија и пламеница, како и за спречување на пламеница
кај салата во доза од 1,5 kg/ha или со 0,3% раствор т.е. 0,3 kg/100 L вода.

FOSBEL 80 WG e системичен фунгицид со протективно, куративно и ерадикативно дејство.
АКТИВНА МАТЕРИЈА: Fosetyl-Al 800 g/kg
ФОРМУЛАЦИЈА: водорастворливи гранули (WG)
НАЧИН НА ДЕЈСТВО: Системичен фунгицид со протективно и куративно дејство. Растенијата многу брзо го
усвојуваат и се движи низ флоемот и ксилемот. Има повеќекратно дејство против патогените: го инхибира
ртењето на спорите, ги блокира развојот на мицелиумот и спорулацијата.
ПРИМЕНА:во лозарството за сузбивање на пламеницата (Plasmopara viticola) во количество од 2,5-3 kg/ha и во
овоштарството за сузбивање на пламеницата (Phytophtora spp.) во конц. од 0,25-0,35% (25-35 g во 10 l вода).
ПРЕПОРАКИ: Препаратот да се користи пред настанување на инфекција. Во лозарството да се
користи по фазата на цветање на секои 10-14 дена. Не смее да се меша со инсектициди со силна кисела
реакција, Бордовска чорба и фолијарни ѓубрива со амонијачен азот.

FANTIC A е фунгицид со системично дејство наменет за сузбивање на растителни болести во лозарството и
градинарството. Уникатен производ кој во својот состав содржи системична компонента Benalaxyl-M како и два
вида на бакар, хидроксид со брзо ударно дејство и оксихлорид кој е со продолжено дејство. Ова го прави
исклучително ефикасен во сузбивањето на габните причинители на заболувања кај растенијата.
ДОЗАЦИЈА: винова лоза (трпезни и вински сорти) за сузбивање на причинители на пламеница (Plasmopara
viticola) во количина од 2 kg/h, домати на отворен простор и модар патлиџан на отворен простор, за
сузбивање на причинители на пламеница (Plasmopara infestans) во количина од 2,4 kg/ha и компир за
сузбивање на причинители на пламеница (Plasmopara infestans) во количина од 2,4 kg/ha.

FESTIVAL
FESTIVAL е превентивен и куративен фунгицид со контактно и локал-системично дејство за контрола на
пламеницата кај градинарските и поледелските култури. FESTIVAL e комбинација од две активни материи и
содржи 3% Cymoxanil и 22,5% бакар во форма на бакар сулфат. Бакарот делува контактно така што го спречува
ртењето на спорите, додека Cymoxanilot делува трансламинарно и е еден од фунгицидите со најмоќно
куративно дејство. Посебно се истакнува нивниот синергизам т.е. во комбинација овие две активни материи
взаемно си го засилуваат дејството една на друга.
ПРИМЕНА се применува кај градинарските и поледелските култури за контрола и сузбивање на пламеницата,
во концентрација од 0,03-0,04%, т.е. од 0,3-0,4 kg/100 L вода, со потрошувачка на вода 650-700 L/ha или
максимално 2,4-3 kg/ha.
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FULMINAL 12 е фунгицид за сузбивање на габни заболувања наменет за фолијарна употреба. Активната
материја myclobutanil спаѓа во групата триазоли, има првентивно и куративно дејство за долготрајна контрола
на широк спектар габни заболувања.
ПРИМЕНА: FULMINAL 12 се применува во концентрација од 0,04-0,08% во зависност дали се употребува пред
појава на инфекцијата или по нејзино појавување. Се употребува за спречување на пепелница, ‘рѓа,
антракноза, фузикладиум и други габни заболувања кај: овошни култури, градинарски култури, јагоди, тиквени
култури и украсни растенија.
КОМПАТИБИЛНОСТ: производот е компатибилен со најголемиот број на фунгициди и инсектициди.

Ksar ®
KSAR (kresoxym-methyl) е трансламинарен фунгицид со превентивнo и куративно дејство за контрола на габни
заболувања кои се развиваат на површината на ткивата и антиспорулант. Припаѓа на хемиската група на
стробилурoни.
ПРИМЕНА: KSAR се применува во доза од 0,2 кg/ha:
- кај јаболко, дуња и круша за контрола на чадлива краставост, пепелница и кафеаво гниење употребувајќи го
најмногу 3 пати во текот на една сезона;
- кај винова лоза за контрола на пепелница и кафеаво гниење употребувајќи го најмногу 3 пати во текот на
една сезона;
- маслинка за контрола на пауново око употребувајќи го најмногу 3 пати во текот на една сезона.
КОМПАТИБИЛНОСТ: производот е компатибилен со најголемиот број на фунгициди и инсектициди.
КАРЕНЦА: 35 дена кај јаболко, круша, дуња и винова лоза, за маслинка е обезбедена со времето на
апликација.

Ksar ® Max
KSAR MAX е единствена комбинација од две активни материи (kresoxym methyl+difenconazole) koj се користи
за сузбивање на чадлива краставост кај јаболко и круша, кафеава лисна дамкавост кај круша и лисна
дамкавост кај маслинката. Активната материја kresoxym-methyl е трансламинарен фунгицид со превентивнo и
куративно дејство за контрола на габни заболувања кои се развиваат на површината на ткивата и
антиспорулант. Припаѓа на хемиската група на стробилурoни. Активната материја difenoconazol припаѓа на
групата триазоли и делува превентивно и куративно за широк спектар на болести. Брзо навлегува во лисното
ткиво и делува куративно врз развојот на габните инфекции со инхибиција на создавањето на стероли во
клеточните ѕидови.
ПРИМЕНА: KSAR MAX се применува во доза од 0,25-0,3 kg/ha кај јаболко и круша за сузбивање на чадлива
краставост и кафеава дамкавост започнувајќи со третмани по појава на младите листови на секои 12-14 дена.
Кај маслинката се употребува за сузбивање на габно заболување пауново око во доза од 0,25-0,3 kg/ha.
КОМПАТИБИЛНОСТ: производот е компатибилен со најголемиот број на фунгициди и инсектициди.
КАРЕНЦА: 35 дена кај јаболко и круша, за маслинка е обезбедена со времето на апликација.

Beltanol
Beltanol е системичен фунгицид и бактерицид кој се користи за сузбивање на голем број причинители на
заболувања кај одгледуваните култури. Активната материја 8-hydroxyquinoline sulfate делува системично за
спречување на голем број почвени габни и бактериски заболувања. Се користи кај градинарските култури на
отворено како и во заштитени простори и тоа: кај култури од фамилијата Solanaceae - домат, компир, пиперка,
модар патлиџан за сузбивање на phytophtora (пламеница), pythium (полегнување на расадот) и Clavibacter
michiganensis (бактериско венење на доматот), и кај култури од фамилијата Cucurbitaceae - краставица,
тиквица, корнишони, лубеница, диња за сузбивање на phytophtora (пламеница), pythium (полегнување на
расадот), fusarium (фузариозно венење), rhizoctonia (гниење). Се применува преку систем капка по капка или
со залевање во доза од 3-4 L/ha во зависност од степенот на заразеност на почвата. Првиот третман се прави
по расадувањето, а вториот 10-14 дена подоцна.
Доколку се употребува во препорачаните дози производот не е фитотоксичен за наведените култури.
Каренцата е обезбедена со времето на употреба.
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NANDO е фунгицид со протективно дејство за спречување на пламеница (Phytophtora infestans) на
лисјата и кртолите кај компирот и на чадливата краставост (Venturia inaequalis) и монилијата
(Monilinia fructigena) кај јаболката. Има и слабо куративно дејство, но има добар резидуален ефект и
по нанесувањето не може да се испере од листовите. Делува на повеќе начини така што го попречува
процесот на оксидативна фосфорилација на митохондриите (го спречува дишењето), го попречува
ртењето на спорите, навлегувањето на хифите, развојот на габите и нивната спорулација. Поради
овие својства, кај Fluazinamot нема ни најмала појава на резистентност на габните заболувања
(Frac cod 29). NANDO има акарицидни и бактерицидни својства. При апликација кај јаболкото за
контрола на габните заболувања ефективно ги сузбива возрасните единки на Црвениот овошен
пајак (Panonychus ulmi), Црвениот точкест пајак (Tetranychus urticae) како и рѓестиот пајак
(Aculus schlechtendali).
ПРИМЕНА: кај јаболкото за сузбивање на чадлива краставост, монилија, складишни болести, црвен
овошен пајак , црвен точкест пајак , рѓестиот пајак во доза од 0,5-0,6 L/ha, кај компир за сузбивање на
пламеница во доза од 0,4 L/ha. Бидејќи има одлична ефикасност и при ниски температури,
оптимално време за употреба е од розе папка т.е. при поволни услови за појава на инфекција.

DOMARK е системичен фунгицид со широк спектар со превентивно и куративно дејство. Содржи тетраконазол
од групата DMI (подгрупа на триазоли) кој делува на биохемиското ниво со инхибиција на биосинтезата на
ергостерол (SBI) во габичните клеточни мембрани со издолжување на мицелиум и развојот на габите што
резултира со нивно уништување.
ПРИМЕНА: DOMARK се користи за сузбивање на габни причинители на широк спектар болести кај
одгледуваните култури: - Јаболко и Круша против пепелница и чадлива краставост во доза од 0,3 L/ha,
Праски, Кајсии, Нектарини против пепелница во доза од 0,4 L/ha, Лозарство (винско и трпезно): за
сузбивање на пепелница во доза од 0,3 L/ha, Јагода (под фолија): за сузбивање на пепелница во доза од 0,5
L/ha, Домат (на отворено) против пепелница во доза од 0,5 L/ha, Краставица (на отворено и под фолија),
Корнишон (на отворено и под фолија), Тиква (на отворено) за сузбивање на Пепелница во доза од 0,5 L/ha,
Лубеница, Диња за сузбивање на Пепелница во доза од 0,5 L/ha, Артичока за сузбивање на Пепелница во
доза од 0,5 L/ha, Пченица мека, Пченица тврда, Јачмен за сузбивање на Пепелница, лисна дамкавост и ‘рѓи
во доза од 0,75-1,25 L/ha, 'Рж за сузбивање на Пепелница во доза од 0,75-1,25 L/ha, Шеќерна репка за
сузбивање на дамкавост на листот доза од 1 L/ha, Украсни растенија (на отворено), Украсни дрвја и
грмушки (на отворено) за сузбивање на Пепелница во доза од 0,5 L/ha, Четинарски дрвја, Палми за
сузбивање на Пепелница во доза од 0,5 L/ha.

® 250 EC

DIFCOR® 250 EC е системичен фунгицид кој содржи дифеноконазол, активна состојка што припаѓа на
хемиската фамилија на триазоли (FRAC код 3). Има широк спектар на дејствување и е ефикасен за сузбивање
на голем број габични заболувања кај земјоделските култури. Брзо се апсорбира
од растението и се шири во
органите покриени со прскањето (локално и системично дејство). DIFCOR® 250 EC е отпорен на испирање по 2
часа. Покрај тоа, има добра постојаност на дејството.
ПРИМЕНА: DIFCOR® 250 EC се користи за сузбивање на габни причинители на широк спектар болести кај
одгледуваните култури: - Јаболко, круша, дуња, мушмула, диво јаболко за сузбивање на Venturia spp.
(краста-вост) во доза од 0,015 L во 100 L вода. Максимален број на апликации е 3 пати во текот на една
година;-Моркови, целер, пашканат, рен, магдонос, за сузбивање на Пепелница, Алтернарија (црна
дамкавост) во доза од 0,5 L/ha.-Целер (стеблото) за сузбивање на Септорија (кафеава лисна дамкавост) во
доза од 0,5 L/ha;-Домати за сузбивање на Alternaria spp. (црна дамкавост) Botrytis cinerea (сиво гниење)
Sclerotinia sclerotior-um (бело гниење) во доза од 0,5 L/ha;-Праска, кајсија, нектарина за сузбивање на Monilia
spp. (кафеаво гниење), пепелница во доза од 0,02 L во 100 L вода. Максимален број на апликации е 2 пати во
текот на една година;-Сливи, Урми за сузбивање на Monilia spp. (кафеаво гниење), пепелница во доза од 0,02
L во 100 L вода. Максимален број на апликации е 3 пати во текот на една година;-Винова лоза за сузбивање
на Guignardia bidwellii (црнo гниење), Pseudopezicula tracheiphila (црвенило на листовите), Uncinula necator
(пепелница) во доза од 0,012 L во 100 L вода. Максимален број на апликации е 2 пати во текот на една година
(трета апликација е конкретно наменета да го контролира црното гниење);
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TOP
464 SL

DICOPUR TOP e хербицид за контрола на едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели кај
озими и пролетни житни култури и пченка
НАЧИН НА ДЕЈСТВО DICOPUR TOP 464 SL е комбинација од две активни компоненти, 2,4 D (дихлорофенокси
оцетна киселина) и дикамба. Претставува селективен и системичен фолијарен хербицид наменет за сузбивање
на некои едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели преку фолијарна апсорпција со акумулирање на
активните супстанции во активните зони.
Kај пченица се употребува во доза од 0.8-1.0 L/ha зависно од фенофазата на пораст на културата и плевелот,
односно пченицата треба да е во фенофаза на полно братење, а плевелите во фенофаза на 2-4 листа. Кај
пченка се употребува во доза 1.0 L/ha по никнење на пченката во фенофаза од 4-6 листа, а плевелите во
фенофаза на 2-4 листа. Cirsium arvense (L.) Scop. (нивска паламида) да е помала од 10 cм височина
КОМПАТИБИЛНОСТ: DICOPUR TOP е компатибилен со поголемиот дел на средства за заштита коишто
постојат на пазарот, но помалку со оние со базна реакција.

IKANOS 4OD e cелективен хербицид за сузбивање на теснолисни и широколисни плевели по никнување кај
пченка и во неземјоделски површини. Активната материја nicosulfuron која спаѓа во групата на сулфонилуреи се
апсорбира преку лисјата и затоа е наменет за фолијарна употреба.
ПРИМЕНА ПЧЕНКА: Осетливи плевели
- Монокотиледони - теснолисни плевели: див овес (Avena spp.), пиреј (Agropyron repens), лисичина опашка
(Alopecurus myosuroides), влакнесто просо (Echinochloa crus-galli), рајграс (Lolium spp.), мухар (Setaria spp),
коштан (Sorghum halepense) од семе и ризом.
- Дикотиледони - широколисни плевели: штир (Amaranthus spp.), пелинеста амброзија (Ambrosia artemisifolia),
штир (Ammi majus), двозабец троделен( Bidens tripartia), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), дворетка
(Diplotaxis erucoides), чадливка (Fumaria oﬃcinalis), обична коника (Gаlinsoga parviﬂora), камилица (Matricaria
chamomilla), просинец (Mercurialis annua), горчливка ежеста (Picris echioides), дворски повит (Polygonum
persicaria), голем повит (Polygonum lapathifolium), толчница (Portulaca oleracea), дива ротквица (Raphanus
raphanistrum), (Rapistrum rugosum), послки синап (Sinapis arvensis), полски осот (Sonchus oleraceus), звездарка
(Stellaria media).
Средно осетливи плевели
- Монокителедони - класести плевели : просо (Panicum spp), обично просо (Digitaria sanguinalis).
- Дикотиледони- широколисни плевели:: татула (Datura stramonium), див сончоглед (Helianthus tuberosus),
крмус (Phitolacca americana), повивка (Fallopia(Poligonum)convolvulus), црн зрнец (Solanum nigrum), чичка (
Xanthium spp.)
IKANOS 4OD се употребува после никнење на културата и плевелите во следните стадиуми на развој:
пченката од 2-3 до 5-6 листови, широколисните плевели од 2-4 листови, теснолисните плевели од 2 листа до
почеток на братење и коштан од ризоми од 10-20 см висина.
ДОЗИ ЗА УПОТРЕБА КАЈ ПЧЕНКАТА:
1-1,5 L/ha: се препорачува помала доза за сузбивање на сензитивните плевели и во првите фази на развој на
плевелите. Поголема доза се препорачува за сузбивање на Sorghum од ризоми и за поразвиените или средно
сензитивните плевели.
1+0,5 L/ha: во случај на плевели со скаларно растење се препорачува поделба на третирањето со производот
во две апликации на растојание од 7-10 дена помеѓу нив.
За комплетирање на дејството на IKANOS 4OD на поразвиени осетливи плевели или средно осетливи
теофрастов слез (Abutilon theophrasti), лобода (Chenopodium spp.) се препорачува мешање со специфични
производи Bromoxynil, Dicamba, Fluroxipir.
Одлични резултати дури и кај најотпорните дикотиледони плевели се добиени во комбинација
IKANOS 4OD 1 L/ha+ DICOPUR TOP 0,5 L/ha. Одлично се комбинира и со U-46 D во доза од 1 L/ha.
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U-46 D
U 46-D e хербицид за контрола на едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели кај житните култури,
пченката, овошните култури и др. Производот содржи 600 g/l 2,4 D (во вид на dymethil amino sol) формулиран
како концентриран раствор.
ПРИМЕНА: Се применува кај пченица, јачмен, тритикале и ориз во доза од 1,4 L/ha (најдоцна до 2 коленце), кај
пченка (2-6 листа) и шеќерна репа (најдоцна до 2 коленце) 2 L/ha, во овоштарството 1,6 L/ha (најдоцна 30 дена
пред берба). Средството се употребува еднаш во текот на сезоната на една површина. Третирањето да се
врши на мирно време, без роса, при температура од 5 до 25 °С.
КОМПАТИБИЛНОСТ: Средството може да се меша со други хербициди за уништување на други видови
плевели, по претходно извршена проверка за нивната фитотоксичност.

LENTIPUR FLO
LENTIPUR FLO 500SC e хербицид формулиран како концентрирана суспензија, за примена фолијарно и
почвено, наменет за сузбивање на теснолисните и широколисните плевели кај озима пченица, озим јачмен,
тритикале и ‘рж. Се апсорбира и преку листот и преку коренот на плевелите. Активната материја chlortoluron е
инхибитор на фотосинтезата, при што кај третираните плевели најпрво се јавуваат симптоми на хлороза, а
потоа и нивно изумирање. Делува и на ниски температури при што може да се користи од есен.
Широколисните плевели најефикасно го уништува од фазата на 'ртење до фазата 6 листа, додека
теснолисните плевели од фазата на 'ртење до последната фазата на братимење. Чувствителни плевели:
синчец (Centaurea cyanus) , звезденка (Stellaria spp.), (Lamium) мртва коприва, (Chenopodium spp.)дива лобода
бела, (Apera spica-venti) обична ветрушка, (Matricaria chamomilla) камилица, (Capsella bursa-pastoris) (L.) Medic.
овчарска торбичка, (Thlaspi arvense L.)попова лажичка обична, (Alopecurus myosuroides Huds.) полска лисичина
опашка.
ПРИМЕНА Озима пченица, озим јачмен, тритикале, 'рж: А. На есен од фаза на 3 лист на житото до појава на
мраз (фаза 3 лист се случува кога третиот лист е подолг од другите, и престанува да расте).
Препорачана доза за еднократна употреба: 2 L/ha. Во случај на големи осцилации на дневната и ноќната
температура производот може да предизвика привремено пожолтување на листовите на житните култури.
Б. На пролет, веднаш по почетокот на вегетацискиот период на житните растенија, до полната фаза на
братење. Препорачана доза за еднократна употреба: 3 L/ha.

ТАRIKA
TARIKA е хербицид со широк спектар на делување во сузбивањето на едногодишните и на некои
повеќегодишни широколисни плевели во житните култури. TARIKA е хербицид во форма на вододисперзни
гранули којшто се применува фолијарно, односно по никнење на културата и плевелите (POST emergence).
TARIKA е наменет за сузбивање на едногодишните и некои повеќегодишни широколисни плевели (Сirsium
arvense, односно нивската паламида) кај житни култури. Препаратот содржи активна материја Тribenuron
methyl, којашто припаѓа на групата ALS инхибитори (инхибитори на синтезата на аминокиселини) и според
HRAC (Herbicide Resistant Action Committee) е класифицирана во групата Б.
ПРИМЕНА: Се употребува кај овес, јачмен, рж, пченица и тритикале за сузбивање на едногодишни и некои
повеќегодишни широколисни плевели во доза од 20 g/ha, кога житните култури се во фаза од 2 листа па се до 2
коленце (а најдоцна до заставичар), а плевелите се во фаза од 2-4 листа.
КУЛТУРИ ЗА СМЕНА: По орање на културата којашто е третирана со препаратот TARIKA може да се
одгледуваат само житни култури.Препаратот не смее да ги зафати околните растенија. За користење кај
посеви за семенски материјал, консултирајте се со носителот на дозволата на препаратот.
СПЕКТАР НА ДЕЈСТВО: Чувствителни плевели: Matricaria chamomilla L. (вистинска камилица), Anthemis
arvensis L. (полски вртипоп), Stellaria media (L.) Vill. (обична ѕвездарка), Lamium purpureum L. (црвена мртва
коприва), Lamium amplexicaule L. (мртва коприва), Galeopsis, Raphanus raphanistrum L. (дива репица), Sinapis
arvensis L. (полски синап), Thlaspi arvensе L. (полска попова лажичка), Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
(обична овчарска торбичка), Papaver rhoeas L. (нивска булка), Chenopodium album L. (бела дива лобода),
Cirsium arvense (L.) Scop. (нивска паламида), Sonchus arvensis L. (полски млечен осот).
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KYLEO e тотален хербицид со единствена комбинација на две активни материи со различна хемиска и
биолошка активност. Тоа е производ во кој се искомбинирани активните материи глифосат и 2,4 D со нов и
единствен сурфактант, којшто овозможува двата хербициди да се надополнуваат наместо да имаат
антагонистичко дејство кога би се измешале во резервоар. Резултатот на овој производ е максимална контрола
на теснолисните и широколисните плевели. Содржи 160 g/l 2,4 D и 240 g/l глифосат и овозможува контрола не
само на плевелите коишто се лесни за контрола (едногодишни теснолисни), туку и целосна контрола на
повеќегодишните теснолисни и широколисни плевели коишто се тешки за справување, а некои веќе се и
резистентни на третман со обичен глифосат. KYLEO е најдобро решение за справување со плевелите кога ќе
се направи анализа на односот квалитет:успешност:цена на чинење.
KYLEO се користи во овоштарници и лозови насади постари од три години, стрништа и неземјоделски
површини. Дозата изнесува 3-5 L/ha, со препорака повисоки дози да се користат за многу отпорни
повеќегодишни плевели со длабок ризомски систем, додека за контрола на едногодишни теснолисни и
широколисни плевели се користи доза од 3 L/ha.

CLINIC TF
CLINIC TF е тотален неселективен хербицид за контрола на едногодишни и повеќегодишни широколисни и
теснолисни плевели кај земјоделските култури и кај неземјоделски површини.
CLINIC TF ја содржи активната материја glyphosate формулиран како концентрат за суспензија и во својот
состав не содржи соединенија забранети во Европската унија т.е. Tallowamin free производ.Активната материја
glyphosate растението ја прима преку зелените делови што содржат хлорофил и оттаму се транслоцира во
коренот, ризомите и другите подземни делови. Симптомите се јавуваат по 1-2 недели, се манифестираат преку
стареење, џуџест раст, додека зелените делови (листови и ластари) добиваат кафеава боја. Процесот е
иреверзибилен и зафатеното растение пропаѓа. Бидејќи глифосатот се транслоцира и до органите за
размножување, и во случај на двегодишни растенија, доаѓа до трајно оштетување на растенијата. Препаратот
ги опфаќа и двогодишните монокотиледони и дикотиледони растенија, и тие кои никнуваат од семе.
ПРИМЕНА: се користи кај поледелските, градинарски, овошни култури и во лозарството, како и за украсни
растенија, во шумарството и кај неземјоделски површини, во доза од 2-6 L/ha.

GALLUP BIOGRADE
GALLUP BIOGRADE е тотален неселективен хербицид со активна материја glyphosate за сузбивање на
едногодишни и повеќегодишни теснолисни и широколисни плевели.
ПРИМЕНА: Се употребува во лозарството, кај јаболчесто овошје, јаткасто овошје, коскесто овошје стрништа,
земјоделски необработени подрачја, канали, ендеци, железнички насипи, пасишта, тревници луцерка, озима
пченица, пролетен и озим јачмен, пченка, сончоглед, маслодајна репка и соја. За сузбивање на пир, сирак и
трска, подобар ефект се постигнува наесен кога хранливите материи се движат кон ризомите. За сузбивање на
плевели од fam. Convolvulaceae најдобар ефект се добива при третман за време на цветањето, додека за
сузбивање на паламидата, оптимален период е за време на братење. Од поглед на временските услови
најдобри резултати се добиваат при температура од 15 до 25 ºС и при висока содржина на влага. Најдобро е
после третирањето да нема врнежи во период од 6 часа.
ПРИМЕНА: се користи кај поледелските, градинарски, овошни култури и во лозарството, како и за украсни
растенија, во шумарството и кај неземјоделски површини, во доза од 2-6 L/ha.
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Agrimatco

Agrimatco

Програма за исхрана на растенијата
Гранулирани ѓубрива
Субстрати
Кристални ѓубрива
Течни и специјални ѓубрива
Прилепувачи

Yara Mila Complex NPK 12:11:18 (Mg,S,B,Zn,Mn,Fe)
Yara Mila Complex e eфикасно ѓубриво за сите почвени типови: на засолени почви, почви со
висока рН, како и на почви кои се исцрпени после долготрајно интензивно користење.
Фосфорот во ова ѓубриво е во облик на орто и полифосфати што овозможува негово
искористување и при различни услови на рН вредност на почвата. Калиумот е 100% во
облик на калиум сулфат.
Се употребува кај овоштарски насади, лозови насади, во градинарството и во производство
на отворено.
Се употребува во дози од 300-800 kg/ha.
Состав:
- Вкупно Азот (N)................................12 %
- Вкупно Фосфор (Р) ..........................11 %
- Вкупно Калиум (К) ..........................18 %
- Магнезиум (Мg) .................................2 %
- Сулфур (S) .......................................20 %
- Бор (В) .........................................0.015 %

Yara Mila NPK 9:12:25 (Mg,S,B)
Основно, комплексно, гранулирано ѓубриво со балансиран однос на хранливи елементи, за
пролетно и есенско ѓубрење на интензивни овошни насади, градинарски и поледелски
култури.
При есенско ѓубрење се употребува 200-300 kg/ha, со понатамошна прихрана.
При пролетно ѓубрење, доколку немало есенско ѓубрење се употребува 300-500 kg/ha.
Состав:
- Вкупно Азот (N) ......................9 %
Амонијачен - N ......................6,4 %
Нитратен - N ..........................2,6 %
- Вкупно Фосфор (Р)...............12 %
- Вкупно Калиум (К)................25 %
- Магнезиум (Мg) ......................2 %
- Сулфур (S)...........................2,6 %
- Бор (В) .................................0,2 %
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Yara Mila NPK 16:27:7 (S,Zn)
Yara Mila 16-27-7 e гранулирано ѓубриво кое се користи за сите култури кои имаат голема
потреба од фосфор. Ова особено се однесува на житни култури, пченка, ориз, како и млади
насади од повеќегодишни култури каде е неопходно да се развие кореновиот систем.
Фосфорот во ова ѓубриво е во облик на орто и полифосфати што овозможува негово
искористување и при различни услови на рН вредност на почвата.
Се употребува кај житни култури, во градинарството и овоштарски насади и лозови насади.
Се употребува во дози од 300-800 kg/ha.
Состав:
- Вкупно Азот (N) ................................16 %
- Вкупно Фосфор (Р) ..........................27 %
- Вкупно Калиум (К) ..........................7 %
- Цинк (Zn)
.................................0,01 %
- Сулфур (S) .......................................2 %

Yara Mila UNIVERSAL 15:15:15 (S)
Yara Mila Universal 15-15-15 e избалансирано гранулирано ѓубриво кое се користи за сите
култури во било кои почвени услови. Секоја гранула од ѓубривото го содржи истиот сооднос
на хранливи материи со што се овозможува совршено изеднашено ѓубрење на целата
површина.
Се употребува кај житни култури, во градинарството и овоштарски насади и лозови насади.
Се употребува во дози од 300-800 kg/ha.
Состав:
- Вкупно Азот (N) ................................15 %
- Вкупно Фосфор (Р) ..........................15 %
- Вкупно Калиум (К) ..........................15 %
- Сулфур (S) .........................................5 %
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COMPLEHUMOSAN (10-8-18) М-80
VASSILOPOULOS BROS S.A.

COMPLEHUMOSAN M-80 e органо-минерално ѓубриво кое се користи за сите култури како
основно ѓубриво. COMPLEHUMOSAN линијата на ѓубрива e избалансиранa комбинација на
макро и микроелементи и посебно патентиран подобрувач на почвата М-80 (над 30%) којшто
е краен производ на ферментација на леонардит и во себе содржи висока концентрација на
хумински и фулвински киселини (12%) како и 50.000.000 корисни микроорганизми. Со
додавање на овие ѓубрива не само што се обезбедува оптимално количество хранливи
материи за растенијата туку воедно се обогатува и се облагородува почвата.
Се употребува во градинарството и овоштарски и лозови насади.
Се употребува во дози од 300-1000 kg/ha.
Состав (%):

N

P

K

Mg

Fe

B

Zn

Cu

Co

Mn

Mo

10

8

18

3

2

1

1

0,01

0,01

0,01

0,01

COMPLEHUMOSAN (5-10-22) М-80
VASSILOPOULOS BROS S.A.

COMPLEHUMOSAN M-80 e органо-минерално ѓубриво кое се користи за сите култури како
основно ѓубриво. COMPLEHUMOSAN линијата на ѓубрива e избалансиранa комбинација на
макро и микроелементи и посебно патентиран подобрувач на почвата М-80 (над 30%) којшто
е краен производ на ферментација на леонардит и во себе содржи висока концентрација на
хумински и фулвински киселини (12%) како и 50.000.000 корисни микроорганизми. Со
додавање на овие ѓубрива не само што се обезбедува оптимално количество хранливи
материи за растенијата туку воедно се обогатува и се облагородува почвата.
Се употребува во градинарството и овоштарски и лозови насади.
Се употребува во дози од 400-550 kg/ha.
Состав (%):

N

P

K

Mg

Fe

B

Zn

Cu

Co

Mn

Mo

5

10

22

3

2

0,1

0,1

0,01

0,01

0,01

0,01
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COMPLEHUMOSAN N6
VASSILOPOULOS BROS S.A.

COMPLEHUMOSAN N6 e специјално органо-минерално ѓубриво кое се користи како основно
ѓубриво во тутунопроизводството. COMPLEHUMOSAN линијата на ѓубрива e избалансиранa
комбинација на макро и микроелементи и посебно патентиран подобрувач на почвата М-80
(над 30%) којшто е краен производ на ферментација на леонардит и во себе содржи висока
концентрација на хумински и фулвински киселини (12%) како и 50.000.000 корисни
микроорганизми. Со додавање на овие ѓубрива не само што се обезбедува оптимално
количество хранливи материи за растенијата туку воедно се обогатува и се облагородува
почвата.
Се употребува во тутунопроизводството.
Се употребува во дози од 300-1000 kg/ha.
Состав (%):
N

P

K

Mg

Fe

B

Zn

Cu

Co

Mn

Mo

4

8

15

3

1

1

1

0,01

0,01

0,01

0,01

ALBA GROW 12-12-17+ME
ALBA GROW е oсновно, комплексно, гранулирано ѓубриво со балансиран однос на хранливи
елементи, за пролетно и есенско ѓубрење на интензивни овошни насади, градинарски и
поледелски култури.
При есенско ѓубрење се употребува 250-300 kg/ha, со понатамошна прихрана.
При пролетно ѓубрење, доколку немало есенско ѓубрење се употребува 300-500 kg/ha.
Состав:
• Азот (N) 12%
-Aмоњачен азот (NH4-N) 10%
-Aмиден азот (NH2-N) 2%
• Фосфор пентоксид (P2О5) 12%
• Калиум оксид (K2О) 17%
• Магнезиум оксид (MgO) 2%
• Сулфур триоксид (So3) 22%
Пакување: 25 kg
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JIFFY
Субстрати за професионална употреба
Состав:
50% црн + 50% бел тресет
Структура: фина
Органска материја: 86%
рН: 5,8
Ѓубриво NPK: 2-2-4 + 4% Cao + 1% MgO
Микро елементи: Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo

AGROGOLD 4:3:2

FERTILIZERS B.V.

AGROGOLD е органско ѓубриво-пелетирано пилешко ѓубриво, кое освен што овозможува
достапни хранливи елементи за растенијата исто така ја подобрува структурата на почвата.
Со тоа се овозможува подобар водно-воздушен капацитет на почвата кој што е од
исклучителна важност во стресни услови предизвикани од суша, интензивни врнежи или
неповолни температури. Внесувањето на органска материи исто така ја поттикнува
активноста на земјишните микроорганизми и ги подобрува физичко-хемиските својства на
почвата.
Состав:
• Органска материја 65%
• Сува материја мин. 90%
• Влага макс.
10%
• Азот (N) 4%, Фосфор (P) 3%, Калиум (K) 2%
Просечниот пречник на пелетите е 5 mm.
Дозата на примена е:
• во градинарски, лозарски и овоштарски култури 1000 kg/ha
• поледелски култури 800 kg/ha

BIOGOLD е органско ѓубриво-пелетирано пилешко ѓубриво,
кое освен што овозможува достапни хранливи елементи за
растенијата исто така ја подобрува структурата на почвата.
Со тоа се овозможува подобар водно-воздушен капацитет
на почвата кој што е од исклучителна важност во стресни
услови предизвикани од суша, интензивни врнежи или
неповолни температури. Внесувањето на органска материи
исто така ја поттикнува активноста на земјишните
микроорганизми и ги подобрува физичко-хемиските својства
на почвата.
Состав: -Органска материја 82%, од кои 38,1% хумински и
фулвински киселини, Азот (N) 3,6%, Фосфор (P2O5) 1,9%,
Калиум (K2О) 3,5% и Калциум (СаСО3) 3,4%.
Доза на примена: • во градинарство, лозарство и
овоштарство 1000 kg/ha, • поледелство 800 kg/ha
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12-48-06+ME
12-48-06+ME EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Вкупно Азот (N):12%, Фосфор (P O ):48%, Калиум (K O):06% Микроелементи водорастворливи хелатирани со
EDTA. Бор (Б): 0,018%, Железо (Fe): 0,057%, Цинк (Zn): 0,018%, Манган (Mn): 0,033%, Бакар (Cu): 0,015%,
Молибден (Мо): 0,0017%, Сулфур (S): 1,35% Ph: 4,57 Се користи со залевање (фертиригација) во
kонцентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот од 0,3-0,5%.
Време на примена: во почеток на вегетација.

15-30-15+ME
15-30-15 EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Вкупно Азот (N):15%, Фосфор (P O ):30%, Калиум (K O):15% + МЕ.
Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот
од 0,3-0,5%.
Време на примена – во почеток на вегетација..

20-20-20+ME
20-20-20+ME EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Вкупно Азот (N):20%, Фосфор (P O ):20%, Калиум (K O):20%, Микроелементи водорастворливи хелатирани со
EDTA. Железо (Fe): 0,04%, Бор (Б): 0,002%, Цинк (Zn): 0,0023%, Манган (Mn): 0,024%, Бакар (Cu): 0,002%,
Молибден (Мо): 0,001%. pH вредност (на 25С) во раствор 1:100:4.78. Се користи со залевање (фертиригација)
во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот од 0,3-0,5%.
Време на примена – во интензивна вегетација.

30-10-10+2MgO+ME
30-10-10+2MgO EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Вкупно Азот (N):30%, Фосфор (P O ):10%, Калиум (K O):10%, MgO: 2%. Микроелементи водорастворливи
хелатирани со EDTA. pH вредност (на 25С) во раствор 1:100: 5,9. Се користи со залевање (фертиригација) во
концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот од 0,3-0,5%.
Време на примена – во интензивна вегетација.

15-05-35+ME
15-05-35+ME EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Вкупно Азот (N):15%, Фосфор (P O ): 5%, Калиум (K O):35%, Микроелементи водорастворливи хелатирани со
EDTA. Железо (Fe): 0,008%, Бор (B): 0,002%, Цинк (Zn): 0,006%, Манган (Mn): 0,007%, Бакар (Cu): 0,006%,
Молибден (Мо): 0,005%. Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во
концентрација на растворот од 0,3-0,5%.
Време на примена – втора половина на вегетација од формирање на плодовите до 20 дена од плодоносење.

10-10-40+ME
10-10-40+ME EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Вкупно Азот (N):10%, Фосфор (P O ):10%, Калиум (K O):40%. Микроелементи водорастворливи хелатирани
со EDTA. Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација
на растворот од 0,3-0,5%.
Време на примена – втора половина на вегетација од формирање на плодовите до 20 дена пред берба.
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10-00-40+2MgO+S
10-00-40+2MgO EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Вкупно Азот (N):10%, Калиум (K2O):40%, Магнезиум (MgO): 2%, Сулфур (S): 3,8%.
Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот
од 0,3-0,5%.
Време на примена – втора половина на вегетација од формирање на плодовите до 20 дена пред берба.

AGRITECH 16-08-24+ME
16-08-24+2МЕ EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Вкупно Азот (N):16%, Фосфор (Р2О5): 8%, Калиум (K2O):24%.
Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот
од 0,3-0,5%.
Време на примена – втора половина на вегетација од формирање на плодовите до 20 дена пред берба.

ТECHNOFERT ADVANCE 17-06-25+4МgO+7,5Ѕ+ME
TECHNOFERT ADVANCE 17-06-25+4MgO+7,5S+ME EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
УПОТРЕБА Вкупно Азот (N):17%, Фосфор (P2O5):06%, Калиум (K2O):25%, MgO: 4%, Сулфур (Ѕ) 7,5%.
Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA.
Употреба и дозација: TECHNOFERT ADVANCE се употребува во текот на целата вегетација кај краставица,
домат, пиперка, компир и други градинарски култури. За земјишна апликација се користи 5-15 кг. Ниската рН
вредност на ѓубривото (рН 2,1), овозможува одлични резултати во услови на висока рН вредност на почвата, во
исто време го чисти системот за наводнување од наслаги од бигор.

ТECHNOFERT ЕОЅ 14-13-30+ME
TECHNOFERT EOS 14-13-30+ME EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА Вкупно
Азот (N):14%, Фосфор (P2O5):13%, Калиум (K2O):30%, Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA.
Употреба и дозација: TECHNOFERT EOS се употребува во текот на целата вегетација кај краставица, домат,
пиперка, компир и други градинарски култури. За земјишна апликација се користи 5-15 кг. Ниската рН вредност
на ѓубривото (рН 2,1), овозможува одлични резултати во услови на висока рН вредност на почвата, во исто
време го чисти системот за наводнување од наслаги од бигор.

HYDROPONICa CALNIT
HYDROPONICa CALNIT e гранулирано азотно калциумово ѓубриво кое брзо и целосно се ратсвара и не остава
никакви остатоци. Вкупно Азот (N):15,5%, Калциум (K2O):26,3%.
Употреба и дозација: HYDROPONICa CALNITсе употребува во текот на целата вегетација, а посебно во период
на интензивен развој и раст на растенијата и плодовите кога се најголемите потреби од овие два
маркоелементи. Најдобро е да се употребува повеќекратно во дози од 30-50 kg/ha зависно од потребата на
растенијата. Може да се употребува преку системите за наводнување или почвено.
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EAGLE 20-20-20+ME
20-20-20+ME EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Вкупно Азот (N):20%, Фосфор (P O ):20%, Калиум (K O):20%, Микроелементи водорастворливи хелатирани со
EDTA. Железо (Fe): 0,04%, Бор (Б): 0,002%, Цинк (Zn): 0,0023%, Манган (Mn): 0,024%, Бакар (Cu): 0,002%,
Молибден (Мо): 0,001%. pH вредност (на 25С) во раствор 1:100: . . Се користи со залевање (фертиригација) во
концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот од 0,3-0,5%.
Време на примена – во интензивна вегетација.

EAGLE 16-08-24+ME
16-08-24+2МЕ EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Вкупно Азот (N):16%, Фосфор (Р2О5): 8%, Калиум (K2O):24%.
Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот
од 0,3-0,5%.
Време на примена – втора половина на вегетација од формирање на плодовите до 20 дена пред берба.

EAGLE 15-05-35+ME
15-05-35+ME EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Вкупно Азот (N):15%, Фосфор (P O ): 5%, Калиум (K O):35%, Микроелементи водорастворливи хелатирани со
EDTA. Железо (Fe): 0,0 8%, Бор (B): 0,002%, Цинк (Zn): 0,00 %, Манган (Mn): 0,007%, Бакар (Cu): 0,006%,
Молибден (Мо): 0,005%. Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во
концентрација на растворот од 0,3-0,5%.
Време на примена – втора половина на вегетација од формирање на плодовите до 20 дена од плодоносење.

EAGLE 18-09-27+ME
18-09-27+ME EC МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Вкупно Азот (N):18%, Фосфор (P O ): 09%, Калиум (K O):27%, Микроелементи водорастворливи хелатирани со
EDTA. Железо (Fe): 0,0 8%, Бор (B): 0,002%, Цинк (Zn): 0,00 %, Манган (Mn): 0,007%, Бакар (Cu): 0,006%,
Молибден (Мо): 0,005%. Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во
концентрација на растворот од 0,3-0,5%.
Време на примена – втора половина на вегетација од формирање на плодовите до 20 дена од плодоносење.
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®

Foliar Certiﬁed Solutions

Flower & Fruit SC

Speedfol Amino ﬂower&fruit е високо концентрирана суспензија која содржи NPK-S+МЕ, амино киселини и
фитохормони. Високиот процент на Калиум и високиот однос на Ауксини и Цитокинини (1:0.6) го иницира
цветањето, оплодувањето и растот на плодот. Ги подобрува апсорпцијата и метаболизмот на хранливите
материи, а со тоа ја стимулира фотосинтезата и ја зголемува отпроноста на растението спрема измрзнување и
непогодни надворешни услови. Се употребува во текот на целата вегетација, а особено во фазата на
oплодување. Кај јаболка и круши и винова лоза се употребува во концентрација од 330 ml/100 l вода, кај
градинарски култури 1000 ml/100 l вода.
®

Foliar Certiﬁed Solutions

Boron
Speedfol Boron е производ од голема важност, формулиран за да се спречи и да го се корегира недостатокот
на Бор (В) со фолијарна и почвена апликација. Speedfol Boron го подобрува врзувањето на плодовите, го
зголемува приносот и има позитивен ефект на квалитетот на плодовите. Борот е неопходен за формирање на
клеточниот ѕид (формирање на пектин и лигнин) и е негова структурна компонента. Борот е неопходен и за
транспорт и метаболизмот на шеќерите. Исто така игра исклучителна улога во навремено ртење на поленот и
растење на поленовата туба (клучен фактор за формирање на нормална семка и плод). Недостаток на Бор
може да предизвика абортирање на цветовите и плодовите.
®

Foliar Certiﬁed Solutions

Amino Calmag Plus

Speedfol Amino Calmag Plus е високо концентрирана суспензија која содржи добро избалансирана мешавина
на неопходни хранива и амино киселини за спречување на недостаток и имбаланс на хранливи елементи,што
резултира со поздрави и поквалитетни плодови и допринесува за нивно подолго чување по бербата.
SPEEDFOL Amino Calmag Plus се употребува во тек на целата вегетација, за да се спречи недостатокот и
имбалансот на Калциумот и Магнезиумот. Кај јаболка и круши се употребува во концентрација од 330 ml/100 l
вода, винова лоза 330 ml/100 l вода, кај градинарски култури 1000 ml/100 l вода.
®

Foliar Certiﬁed Solutions

Color
Speedfol Color е високо концентриранa формулација која содржи азот, фосфор и калциум. Speedfol Colour се
применува за зголемување на клеточната делба и го зајакнува клеточен ѕид во фаза на плодоносење. Со
апликација пред жетва се интезивира бојата. Се употребува во доза од 330 ml/100 l вода после цветањето и
пред берба.
®

Foliar Certiﬁed Solutions

KSL
Speedfol KSL е минерално ѓубриво во течна форма со висока концентрација на калиум застапен во две форми
како чист калиум и калиум оксид (К2О). Кај јаболка и круши се употребува во концентрација од 330 ml/100 l
вода, винова лоза 330 ml/100 L вода, кај градинарски култури 1 L/100 L вода.

Powerful Universal 7-7-7+ME
Univerzal 777 SL е балансирано течно ѓубриво кое формулирано како комплексно ѓубре за зголемување на
приносот и одржување на здравјето на растенијатa. Содржи макро, мезо и микро елементи.
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Powerful VEGA SL
VEGA SL e Специјално ѓубриво за исхрана на растенија кој во својот состав содржи Азот, Магнезиум и 6 микро
елементи. Се користи во фенофазите кога растенијата имаат најголема потреба од исхрана со азот.

YARA VITA UNIVERSAL BIO
YARA VITA UNIVERSAL BIO е комплексно течно ѓубриво со микроелементи и екстракт од алги (Ascophylum
nodosum). Се употребува во овоштарството, лозарството, градинарството и во поледелството.
СОСТАВ: Вкупно Азот (N): 8,5%, Фосфор (Р2О5): 3,4%, Калиум (K2O): 6%, (B, Cu, Mn, Mo, Zn) и Ascophylum
nodosum.
ПРИМЕНА: Примената му е со фолијарна апликација во доза од 2-5 L/ha во зависност од фенофазата и
потребата на растенијата на секој 14 дена.

YARA VITA STOPIT
YARA VITA STOPIT е комплексно течно ѓубриво со микроелементи и екстракт од алги (Ascophylum nodosum).
Се употребува во овоштарството, лозарството, градинарството и во поледелството.
СОСТАВ: Вкупно Азот (N): 8,5%, Фосфор (Р2О5): 3,4%, Калиум (K2O): 6%, (B, Cu, Mn, Mo, Zn) и Ascophylum
nodosum.
ПРИМЕНА: Примената му е со фолијарна апликација во доза од 3-5 L/ha од почетокот на вегетацијата или
крајот на цветањето па се до почетокот на интензивен раст на плодовите. Се користи од 3-6 пати во текот на
вегетацијата, зависно од потребата за калциум и од обезбеденоста на почвата со калциум.

ROOTEX
ROOTEX е органски производ за почвена примена со цел зајакнување на кореновиот систем, кој станува
поенергичен и поефикасен во сите фенофази на развојот на растението. ROOTEX е комбинација на органски
екстракти, фосфор, калиум и слободни L-амино киселини со цел да се добие силен коренов систем прекриен
со голем број коренови влакненца со што се постигнува максимална ефикасност во усвојувањето на
неопходните хранливи материи и вода од почвата.На поттикнување на развојот на кореновите влакненца и
вкоренувањето влијаат органските екстракти, а до интензивирање на понатамошниот раст на коренот доаѓа
благодарејќи на дејството на слободните L-амино киселини, калиумот и фосфорот.

BIOPLEX
BIOPLEX e органски производ добиен со процес на контролирана ферментација кој има за цел да ја подобри
рамнотежата помеѓу фотосинтетските и респираторните активности на растението. BIOPLEX ги подобрува
метаболитските активности така што овозможува апсорпција на био молекулите кои растението престанало да
ги синтетизира заради влијанието на околината. Може да се примена во било која фаза на раст, во текот на
вегетативниот развој, цветањето, плодоносењето, формирањето и растот на плодовите.
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SILI-MAX
SILI-MAX е специјално фолијарно ѓубриво со чија употреба се овозможува неколкукратно продолжување на
периодот на чување на плодовите, зголемување и задржување на квалитетот на плодовите, нивна механичка
отпорност (а со тоа се зголемува и транспортабилноста). Може да се употреби на сите растителни видови
започнувајќи од формирањето на плодовите, па се до пред берба. Ја зголемува еластичноста и цврстината на
кората на плодовите и го стимулираат одбрамбениот систем на растенијата, а со тоа тие стануваат поотпорни
на напади од габни заболувања и инсекти. Во исто време растенијата стануваат резистентни и на неповолни
абиотички услови, како што е стрес од високи температури и недостаток на вода.
Крајниот резултат е квалитетни, здрави плодови, погодни за долго чување, со изразена отпорност на пукање
посебно кај осетливите култури (цреши, кајсии, праски) и отпорност на биотички и абиотички влијанија.
Содржи азот (4%) калиум (17%), и силикон диоксид (30,5%).
Се употребува фолијарно во доза од 2-3 L/ha, кај јаболчесто и коскесто овошје, јагоди, грозје и градинарски
растенија, започнувајќи од формирање на плодот па се до пред берба. Најдобри резултати дава кога се
употребува наизменично со производи на база на калциум (Mainstay Ca или Speedfol Amino Calmag plus).

TIOPLUS 36K
TIOPLUS 36K е течно ѓубриво на база на калиум тиосулфат со највисока концентрација на калиум и сулфур во
светот, во форма на чист раствор кој не содржи хлориди. Ѓубривото има повеќе важни дејства меѓу кои и
намалување на рН на почвата со што ја зголемува достапноста и абсорпцијата на многу хранливи елементи
како фосфорот и железото. Исто така ја успорува нитрификацијата со што го прави азотот достапен за подолг
период.
СОСТАВ: калиум оксид 36%, сулфур триоксид 61%.
ПРИМЕНА: се применува фолијарно во доза од 0,5-0,8 L/ha. Се применува во периодот на вегетативен развој,
за време на пораст и зреење на плодовите во период од 15-20 дена.

TRAZEX
TRAZEX e балансиран комплекс микроелементи (растворлив прав) за фолијарна примена, збогатен со
органски екстракти и слободни Л-амино киселини. Совршен е за примена како превентива и за отстранување
на недостатоци од микроелементи во сите развојни фази. Микроелементите се неопходни за живот на
растението, иако во спредба со макроелементите се разликуваат во количествата кои се потребни на
растението. Главната функција на микроелементите во растението е да се вклучат во ензимските системи како
основни материи или како активатори на процесот. Нивното присуство е многу важно заради овозможување на
ефикасни и правовремени метаболитички процеси.

MAINSTAY CALCIUM
MAINSTAY CALCIUM е течно, неорганско ѓубриво кое е водена суспензија на калциум карбонат. Го поттикнува
развојот на кореновиот систем, го зацврстува клеточниот ѕид, го подобрува квалитетот на плодовите и ја
зголемува отпорноста на растенијата према болестите. Помага во одржување на квалитетот на плодот при
чување. Кога MAINSTAY CALCIUM се користи при балансирана исхрана на растенијата, калциумот се внесува
во листовите и плодовите без пореметување на метаболизмот и рамнотежата на другите хранливи елементи.
MAINSTAY CALCIUM ги елиминира симптомите на недостаток на калциум како што се скапувањето на врвот
кај пиперката и доматот, како и горките пеги кај јаболкото.
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AMINOTON
AMINOTON е органско течно ѓубриво кое се состои од мешавина на амино киелини и пептиди од природно
потекло. Високата содржина на азот и јаглерод во протеините му даваат значајни нутритивни својства на
AMINOTON. Може да се применува фолијарно или почвено.
Состав: • Органски азот (N) 7,4%, Органски амино киселини 48%.

AMИНОГРАМ процентуална застапеност на аминокиселините
Аспартинска к-на 1,742 Хидросипролин
Глутаминска к-на 6,708 Изолеуцин
Аланин
5,485 Истидин
Аргинин
3,394 Леуцин
Фенилаланин
1,092 Лизин
Глицин
8,361 Метионин
Хидросилисин
0,427 Орнитин

2,915
1,334
1,100
2,152
2,587
0,489
1,059

Пролин
Саркосин
Серин
Тирозин
Треонин
Валин
Вкупно

5,200
0,446
0,531
0,570
0,431
1,617
47,639

AMINOTON овозможува надминување на стресните состојби (предизвикани од неповолни временски услови
температура, неповолна влажност итн.), го хармонизира растот на растението без период на стагнација на
вегетативниот пораст, ја зголемува биолошката плодност, поголема достапност и стабилно ослободување на
хранливите материи, го интензивира развојот на кореновиот систем и ја зголемува активноста на
микроорганизмите во почвата.
ПРИМЕНА: во овоштарството се применува во доза од 150-300 ml/100 L вода, во почетокот на вегетативниот
развој, за време на цветањето и за време на интензивен раст на плодовите. Кај градинарските култури се
употребува во доза од 150-300 ml/100 L вода фолијарно или 250-500 ml/m почвено, после пресадување и за
време на интензивен раст на плодовите.

STIMCROP L
STIMCROP L е ново специјално ѓубриво составено од избалансирана комбинација на растителни екстракти од
алги (Ascophyllum nodosum). Се користи фолијарно и почвено и има извонреден ефект за ревитализација на
растенијата (после доживеан шок), како и за целосен вегетативен развој. Има силно био стимулаторно дејство,
бидејќи состојките кои ги содржи како амино киселините, јаглените хидрати, манитолот и алгиничната киселина
служат како “природни агенти за хелатирање”. На овој начин ја забрзуваат абсорбцијата на хранливи материи
како и нивната активност во растенијата. Употребата на STIMCROP L води до природен развој на растенијата,
а со тоа до квантитет и квалитет на плодовите.
Се употребува фолијарно во доза од 200-250 ml/100 l вода или 1-1,2 L со фертиригација.

TWIN
TWIN е фолијарно ѓубриво што гарантира висока ефикасност во секоја фенолошка фаза. Ефикасноста на
цинкот е зголемена со додавањето на бор заради нивното синергистичко дејство. Има висока концентрација на
Zn (цинк) - 11,2%, надополнета со В (бор) - 2,8% и е наменето за фолијарна апликација. Со употребата на TWIN
се превенира појава на недостаток на бор и цинк, а со тоа се гарантира стабилен вегетативен развој на
листовите, папките и цветовите, како и на плодовите со што се зголемува приносот и во квантитет и во
квалитет.
Се употребува фолијарно во доза од 4-6 L/ha.
Кај овошните видови се употребува во 2-3 апликации на секои 15 дена во раните фенофази и една апликација
по бербата, додека кај градинарските растенија се употребува 1-2 апликации на 15 дена по расадување и пред
цветање.
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DIAFERRENE
DIAFERRENE е микрогранулирано водорастворливо ѓубриво кое се користи за спречување и лечење на појава
на хлороза предизвикано од недостаток на железо во овоштарството и лозарството. делува брзо и ефикасно
дури и при висока рН вредност на почвата.
СОСТАВ: вкупно железо 6 %, хелатирано со EDDHA o-o 2,4%, и о-р 3,6%.
ПРИМЕНА: се применува почвено во доза од 60-100 g/стебло превентивно или 80-250 g/стебло куративно
или фолијарно од 0,8-1,5 kg/ha.

DIAFERRENE HL
DIAFERRENE HL е течно ѓубриво кое се користи за спречување и лечење на појава на хлороза предизвикано
од недостаток на железо во овоштарството и лозарството. делува брзо и ефикасно дури и при висока рН
вредност на почвата. Најдобри резултати се добиваат кога се користи во комбинација со амино киселини
(AMINOTON).
СОСТАВ: вкупно железо 6 %, хелатирано со EDDHA o-o 2,4%, и о-р 3,6%.
ПРИМЕНА: се применува фолијарно во доза од 0,8-1 L/hа при појава на првите симптоми на недостаток.

STICKER
STICKER течно ѓубриво на база на уреа коформулирана со прилепувач. Има двојно дејство. Служи како азотно
ѓубриво, а во исто време како прилепувач за пестицидите кои се користат во третманот. Со користење на
STICKER се овозможува посилно дејство на хербицидите и се зголемува нивната перзистентност. Во исто
време се формира тенок филм на третираните растителни делови при што нема незаштитена површина на
растенијата.
STICKER се употребува во доза од 0,5 ml/100 L вода.

INEX
INEX е биостимулатор кој се користи во поледелството, градинарството, овоштарството, лозарството и
расадничкото производство.
INEX се применува фолијарно, преку лист, со цел да се зголеми отпорот и полесно да се надминат стресните
состојби. Го подобрува дејството на фолијарните ѓубриња, зголемувајќи ја нивната апсорпција и транслокација
низ растителните клетки. Кај листовите веднаш по апликацијата се апсорбира и се дистрибуира. Овој
биостимулатор има брзо и продолжено дејство кое како форма е наменето за сите фенофази на развој на
земјоделските култури.
INEX го намалува површинскиот напон и со тоа значително ја зголемува контактната површина без никаква
хемиска реакција. Секогаш се користи со средства за заштита на растенија или со фолијарни ѓубрива.
ПРИМЕНА: за фунгициди 0,5-0,75 ml на 1 L вода, за инсектициди 0,5-0,75 ml на 1 L вода, за акарициди 0,5-0,75
ml на 1 L вода, за хербициди 0,5-0,75 ml на 1 L вода, за фолијарни ѓубрива 0,5-0,75 ml/L вода.
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PROMOGAL
PROMOGAL е биостимулатор за примена во насади од јаболка, круша и јагода.
Состав :
%p/v
Giberellins A4/A7.........................................................1,9%
6-Benzil adenine...........................................................1,9%
Кај јаболкото го зголемува оплодувањето за време на доцни мразеви го подобрува квалитетот на плодовите,
формата и големината Ја спречува појавата на мрежавост на плодовите PROMOGAL е биостимулатор за
примена во насади од јаболка, круша и јагода.Кај јаболкото: го зголемува оплодувањето за време на доцни
мразеви го подобрува квалитетот на плодовите, формата и големината Ја спречува појавата на мрежавост на
плодовите.
Кај крушата Го подобрува оплодувањето, го подобрува квалитетот на плодовите, формата и големината.
Се врши апликација на производот во време на цветањето, и да се повтори во рок од 7-14 дена.
Кај јагодата ги издолжува ластарите го зголемува бројот на цветови и плодови и ги зголемува плодовите

Оплодување

Големина и форма

Мрежавост

најдоцна 24 часа по појавата на неповолните температури

По услови на мраз

20% отворени
цветови

50% отворени
цветови

80% отворени
цветови

Со PROMOGAL

полно
цветање

паѓање на
венечните
ливчиња

7 дена по
полно
цветање

14 дена по
полно
цветање

21 ден по
полно
цветање

Без PROMOGAL
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Agrimatco

Семенски
материјал

RAPIDION
Rapidion F1 е водечки хибрид рана зелка во регионот, а од оваа година е присутен и кај нас.
Должина на вегетација е приближно 55 дена од расадување и просечна тежина од околу 1,5
kg. Погоден е за одгледување во пластеници (препорачана густина околу 60 000
растенија/ha). Главиците се збиени, со изедначен облик и големина, краток кочан и добро
пополнети уште во рана фаза. Растението e компактно, што овозможува густо садење и
главицата е заштитена со надворешни листови. Добро се одржува на отворено и отпорен е
на пукање во финалната фаза на созревање.

PLATINUM DINASTY
PLATINUM DYNASTY е хибрид зелка за главна сезона за свежа употреба и за киселење.
Должината на вегетацијата изнесува 65-75 дена. Формира глава со тежина од околу 3 kg,
со округла до полу-округла форма, со убава зелена боја. Има висока отпорност на
Fusarium, средна отпорност на црно гниење и голема толеранција на подгорување на
ивицата на листот.

JOLIAC
JOLIAC салата за летно производство на отворено. Растенијата се силни со голем
потенцијал. Овој вариетет има извонредна зелена боја и листовите остануваат отворени
до крајот на вегетацијата што и овозможува извонреден изглед и привлечност за
купувачите.
Oтпорност: HR: BI: 16-28, 30-32/ Nr: 0 IR: LMV

SOLOMON
SOLOMON e спанаќ со рамни листови од раниот сегмент, кој се користи за првата пролетна
сеидба, како и за есенско производство. Има средна отпорност на лисна мувла.
Отпорност: HR Pfs:1-9,11-16
IR: Cv/Sb

SV 1714 VC F1
SV 1714 e најнов хибрид на спанаќ чија главна карактеристика е тоа што може да се
произведува во било која производна сезона (есенско, зимско и пролетно производство).
Спаѓа во хибридите со исклучително кратка вегетација и има униформен пораст. Листовите
се големи, заоблени со голема дебелина што го прави еден од најприносните хибриди
спанаќ. SV 1714 дава подеднакво добри резлтати при производство во заштитени простори
како и на отворено. Има голема отпорност на пламеница: HR: Pfs: 1-13, 15.
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MATISSIMO
Matissimo е најнов висококвалитетен хибрид од линијата домати на Seminis. Овој хибрид
има висока резистентност на TSWV (вирус на дамкавост и венеење), нематоди и
Сladosporium. Растението има силен хабитус, а плодовите се со округла форма, црвена боја
и висок сјај. Иако растенијата се карактеризираат со висока толеранција на стресни услови,
се препорачува да се избегне производство на расад во стресни услови во текот на ноќите.
Просечна тежина на плодовите е 230-250 g.

SIGNORA
SIGNORA e хибрид со исклучителен квалитет. Китките добро се оплодуваат со 4-5 домати
со убава црвена боја. Тежината на плодовите е 350-400 g. Плодовите се отпорни на пукање
и одлично поднесуваат чување и транспорт. Имаат кратка вегетација, силен хабитус со
кратки интернодии и добро покривање со лисјата. Има одлични приноси и за рано пролетно
и за есенско производство. Висока резистентност на Verticilium, Fusarium и мозаичен вирус
(ToMV). Средна отпорност на вирус на дамкавост (TSWV) и нематоди (MaMiMj).

CHEROKEE
Kластер тип на хибрид. Има округли плодови, со тежина од 140-160 g. Китките добро се
оплодуваат со 5-6 плодови со атрактивна црвена боја. Промената на бојата при зреење се
одвива брзо дури и при ниски температури. Се одликува со ддобра транспортабилност и
долго чување (LSL). Има извонредна отпорност на пукање. Одлично оплодување и на
повисоките китки. Силно ратение со кратки интернодии и добра лисна покриеност. Се
користи за рано пролетно и за есенско производство. Висока резистентност на Verticilium,
Fusarium и мозаичен вирус (ToMV). Средна отпорност на нематоди (MaMiMj).

ROSALBA
ROSALBA e beef тип на домат со розева боја. Отсуството на кисел вкус го прави
исклучително атрактивен. Плодовите се со тежина од 200-220 g со округла форма.
Плодовите се тешки и меснати и се отпорни на пукање. Растенијата се бујни со кратка
вегетација и овозможуваат гарантиран висок принос.

SV4097VC F1
SV 4097 CV F1 е нов хибрид партенокарпен корнишон, наменет за производство во
заштитени простори. Ран хибрид со силно растение и правилни цилиндрични подови со
боцки. Темно зелени и униформни во текот на целата берба. SV 4097 CV F1 е препознатлив
по својата отпорност кон стрени временски услови. SV 4097 CV F1 е отпорен на: CMV
(Cucumber Mosaic Virus HR),
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BASIN
BASIN e убедливо водечкиот хибрид на шеќерна пченка кај нас. Се одликува со многу
висока содржина на шеќер и спаѓа во групата на supersweet (супершеќерни) пченки.
Растението има вегетација од 78 дена, достигнува 200 cm висина, додека клипот е со
извонредна должина од 23-24 cm. Клипот е целосно затворен што му овозможува отпорност
на напади од инсекти како и од птици. Има голема отпорност на пламеница.
Отпорност: HR: Ps: RpD IR: MDMV/SCMV/Pst

MESSENGER
MESSENGER e најновиот хибрид на супершеќерна пченка. Должината на вегетација е 85
дена, а се одликува со тоа што може подолго да се чува на растението. Скоро редовно има
втор клип кој зависно од ѓубрењето може да биде со иста големина како првиот или нешто
помал. Го карактеризира одлично никнење дури и при пониски температури на почвата.
Клипот е со должина 23-24 см и исполнет до самиот врв.
Има голема отпорност на пламеница. Отпорност: HR: Ps: RpD IR: MDMV/SCMV/Pst

SCILLY
SCILLY е ран хибрид тиквица со светло зелени плодови со убав изглед, должина од 18-21
cm. Растението е бујно, со отворен хабитус и лесен пристап до плодовите. Има висок
принос, а најважна карактеристика е отпорноста на вируси кои стануваат се поголем
проблем во летното и есенското производство.
Отпорност: ZYMV – вирус на жолт мозаик на тиквицата, WMV – вирус на мозаик на
лубеницата

UNIDOR
UNIDOR е боранија веќе широко распространета во производството кај нас и претставува
стандард за производство на жолта оловка. Погодна е и за свежа употреба и за преработка.
Приносот е висок, а мешунката е со атрактивна жолта боја.
Отпорност: BCMV, PSP, A

UTRILLO
UTRILLO e сорта грашок со висока продуктивност. Спаѓа во групата на рани грашоци и е
погоден за свежа употреба и за замрзнување. Мешунките се со должина 12 см и имаат во
просек по 9-10 зрна со извонреден вкус.
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RIESLING
Најнов хибрид на пиперка од програмата на Seminis. Спаѓa во групата на hungarian wax
пиперки со крупен плод со атрактивна жолта боја. За разлика од други хибриди во оваа
група не создава антоцијан обојување. Има висока отпорност на ТSWV вирусот.

TONTON
Хибрид на пиперка од типот на капија. Силно ратсение со кратки интернодии и ерективни
плодови кои избегнуваат контакт со почвата. Високо приносен хибрид со плодови претежно
двострани со тежина 160-180 g и должина 16-18 cm. Дебелината на ѕидот на плодовите е 5
mm. Плодовите се со интензивна атрактивна црвена боја и одличен вкус.

SVPP1876
Најнов хибрид од програмата на Seminis со светло зелена боја од типот на Kameleon, со
крупни плодови и подобрена отпорност на болести. Ран хибрид со XL големина и висок
потенцијал на родност.
Растение со силен хабитус кое е толерантно на агротехника, може да се одгледува и на две
гранки или кордонски. Одлично оплодување и крупност на плодовите дури и во летните
месеци. Посигурно производство поради поголемата отпорност на болести.
Резистенција: HR TM3, Nematode, IR TSWV

ОBLA
Хибрид од типот на Crimson Sweet, со карактеристики најмногу барани од пазарот
моментално. Има благо издолжена форма, исклучително слатко месо со интензивна црвена
боја и без присуство на влакна. Плодовите се со тежина околу 12 kg, униформни низ целиот
период на берба и со константна боја на кората. Хибридот е високо продуктивен со
должина на вегетација 85 дена. Има средна резистентност на : Colletotrichum orbiculare и
Fusarium oxysporum f.sp. niveum.

BONTA
BONTA e водечки хит лубеница во сегментот на најрано производство. Растенијата се силни
и лисната маса одлично ги покрива плодовите. Кората е средно дебела, но многу цврста
што и дава карактеристика на добра транспортабилност. Бојата на кората е темна со
темнозелени шари. Месото е интензивно црвено со одличен вкус.
Има високо приносен потенцијал. Плодовите се со перфектна округло-овална форма и
тежина од 7-8 kg. Периодот на вегетација изнесува 70 дена.
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Фолии за мулчирање
Ленти за наводнување

Црева за капка систем
Фитинзи за систем

PE фолии за пластеници
UV стабилизирани

Agrimatco

REPOBLADOR
Одличен микс на тревна смеса
која брзо расте. Отпорна е на
газење и се препорачува за
спортски терени.

SOMBRA
Тревна смеса со фина структура
специјално наменета за засенети
места. Бара повремено косење и
ѓубрење.

ОRNAMENTAL
Тревна смеса за естетски тревник
со умерени потреби за одржување.
Толерира газење и сенка.

ДТУ АГРИМАТКО ДООЕЛ
ул. 532 бр. 136 с. Марино, Скопје
тел. 02/3112827
e-mail: agrimatco.macedonia@agrimatco-eu.com

