ТЕРВИГО® - има профил кој најдобро се вклопува во трговскиот
синџир на исхрана, ниска каренца, одлична токсикологија!

•

Барањата на супермаркетите како и
трговците со зеленчук се се поголеми од
година во година. Притисокот за здрава
храна без резидуи е главна тема и барање
низ целиот свет.

•

Доставување на производство, кое одговара
на барањата на трговските ланци на исхрана.

•

Ниски до нула резидуи.

•

Каренца обезбедена со начинот на делување
и негова примена.

•

Растенијата кој се третираат може да бидат
набрани во истиот ден кога е третирано.

БЕЗ ИЗВОЗНИ ОГРАНИЧУВАЊА
ТЕРВИГО® не остава резидуи и затоа е
препорачан од целокупниот ланец на трговија
со храна
КАРЕНЦА 1 ДЕН – ниски до нула резидуи

Со ТЕРВИГО® немате проблем да извезувате
насекаде во светот, нема лимити, неговата
активна материја е регистрирана насекаде
во светот.
Производите кој се третирани со ТЕРВИГО®
имаат многу поголема шанса за пласман и
подобра цена – поради немањето на резидуи –
со што производите стануваат поатрактивни
на пазарот.

Syngenta:

Координатор за продажба
во Македонија
Благој Сиваков
blagoj.sivakov@syngenta.com
Тел. +389 70 328 587
www.macedonia.syngenta.com

Дистрибутер

ХОЛМА, Струмица
info@holma.com.mk
www.holma.com.mk
Тел. +389 34 349 290
Моб. +389 70 393 900
Струмица, Валандово, Гевгелија, Радовиш
Кирчо Трајков +389 72 319 865
Даниел Павлов +389 71 355 416
Неготино, Кавадарци, Прилеп, Градско
Ристо Коцев + 389 72 319 867
Никола Тодоров + 389 70 313 663
Битола, Ресен, Охрид, Кичево
Јован Станојковиќ +389 72 319 869
Скопје, Куманово, Гостивар, Тетово
Цветан Петковски + 389 70 315 165
Штип, Кочани, Велес, Пробиштип,
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Нова генерација
на нематоциди
Зголемете го Вашиот принос и пристап
до пазарите со Тервиго, супериорно и
флексибилно решение против сите видови
на нематоди, за сите градинарски култури

БЕЗ ИЗВОЗНИ
ОГРАНИЧУВАЊА
Користете средства за заштита на растенијата на безбеден начин за луѓето, животните и животната средина. Пред
примена на производите обавезно прочитајте ја етикетата и упатството на паковањето. За подетални информации,
препораки и стручна помош, обратете се на нашата стручна служба. Оваа брошура е од информативен карактер.
Не можеме да сносисме одговорност за евентуални штампарски грешки. Производителот и неговиот застапник
не можат да сносат одговорност за штети кој се предизвикани од неправилна употреба, складирање, транспорт и
примена на истите, како и поради смалување на осетливоста или отпорноста на штетните организми.
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Револуционерен Нематоцид кој му дава
подршка на кореновиот систен
Во идеален свет,
производителите би
користеле ТЕРВИГО®.
Им помага да го добијат
најдоброто од нивните
растенија на три начини.

1.0

2.0

флексибилност

се вклопува во
стандардите
за исхрана
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1. Флексибилност во
употребата во голем
дел од културите.

КОНСТРУИРАН ЗА ВРВНИ ПЕРФОРМАНСИ
ТЕРВИГО® - ФЛЕКСИБИЛНО РЕШЕНИЕ

ТЕРВИГО® - ГО ПОКАЧУВА ПРИНОСОТ
ПРЕКУ ЗАШТИТА НА КОРЕНОВИОТ СИСТЕМ
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Во сите култури, ТЕРВИГО® ги чува вашити
корења безбедни од нематоди

Тервигo Ви нуди
повеќе слобода
во примената

3.0

100

90

профитабилна
солуција

80

70

80

70

60

60

Стандард

Тервиго
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2. Доставување на
производство, кое
одговара на барањата
во ланците на исхрана.
3. Ветувачка
профитабилност.

ТЕРВИГО® има најмоќна и специјално формулирана
активна материја за сузбивање на нематоди.

Кога се бира нематоцид, постојат многу фактори за разгледување. Колку е ефективен? Колку лесно
може да се применува? Можам ли да го користам во моите најважни култури? Дали добивам добар и
квалитетен производ на крајот?
ТЕРВИГО е одговорот на сите овие прашања, давајки им на производителите слобода и ефикасност
кој им треба за осигурување на целосениот потенцијал на своите култури.
®
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Високо ефикасен
за сите видови
почви, при различни
температури на
почвата и различна
pH вредност.
Лесен за сите видови на
апликација, полевање,
систем капка по капка.

Тервиго се употреба во голем дел
на култури: домат, црн патлиџан,
пиперка, тиквени култути
(краставица, корнишони, диња,
лубеница...), боранија. Доза 5 л/ха.

Се употребува во
сите развојни фази
на растенијата, без
штети и застој при
неговата употреба.

ТЕРВИГО® - СУПЕРИОРНА КОНТРОЛА
ПРОТИВ СИТЕ ВИДОВИ НА НЕМАТОДИ
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ТЕРВИГО® го одржува кореновиот систем
здрав и го спречува развојот на нематоди.
ТЕРВИГО® има висока ефикасност при
различен вид на почва и различна pH
вредност.

Покрај нематодната контрола, ТЕРВИГО®
обезбедува и повисоки приноси (влијае на
појачан вигор на растенијата) – ТЕРВИГО®
содржи микс на активни маерии кој
овозможуваат појачан вигор

ЗДРАВ ИЗГЛЕД НА КУЛТУРИТЕ
Поливна апликација во редови при расадување
Доза: 5 л/ха. Култура: диња.

Abamecin
018 EC

Tervigo®
020 SC

Поливна апликација во редови при расадување
доза: 5 л/ха. Култура: домати.

Abamecin
018 EC

Tervigo®
020 SC

ТЕРВИГО® - содржи специјално конструирана
формулација на база на абамектин за почвена
апликација.
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Поради тежината да се видат нематодите во
почвата, штетата е согледлива од кога ќе е касно,
производителите може да бидат сигурни дека
ТЕРВИГО® го редуцира бројот на нематоди и му
овозможува на културата да расте нормално.
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Стандард
ТЕРВИГО®
x 4 апликации (5 л/ха x 4 апликации)

Апликацаја од расадување на секој 14 дена.

Без потенцијал

Висок производствен
потенцијал

Ефикасност на ТЕРВИГО® при полевање.

Без потенцијал

Висок производствен
потенцијал

