
Резултати за пример
Угледни пољопривредни произвођачи

                       о успесима у претходној сезони



ваш Bayer CropScience

На самом почетку нове производне сезоне можемо рећи да је пред нама још 
једна година препуна изазова. Прошле године, неповољни временски услови 
су допринели да је сетва готово свих ратарских усева каснила, а имали смо и 
проблема са сушом у другој половини лета. Истовремено, дошло је и до пада 
цена најважнијих житарца, како на светском тржишту, тако и код нас.

Имајући у виду будуће изазове и све већу конкуренцију из других земаља, 
један од кључних задатака наше пољопривреде биће постизање што већих 
приноса и бољег квалитета производа. Верујемо да на тај начин наши 
пољопривредни производи могу постати конкурентнији на тржишту, што је 
један од најбитнијих предуслова за остваривање профита.

Међу бројним факторима који се јављају у процесу производње, где су 
климатске прилике најутицајније, и из године у годину све екстремније, 
квалитетна агротехника утолико више добија на значају, јер зависи директно 
од људског рада и односа произвођача према усевима и земљишту. У том 
смислу, правовремена и стручна примена средстава за заштиту биља може 
такође одиграти кључну улогу.

Представљамо вам ову брошуру као збирку кратких личних прича заснованих, 
пре свега, на искуствима угледних пољопривредних произвођача из 
различитих крајева Србије, који своју делатност схватају крајње 
професионално и одговорно. Њихова опредељеност за сигурност у 
производњи, примена нових сазнања и квалитетних препарата, као и 
резулати које постижу, могу да послуже као најбољи пример добре 
пољопривредне праксе. Због тога користимо ову прилику да се посебно 
захвалимо нашим домаћинима на њиховом несебичном односу и спремности 
да поделе своје знање и искуства са нама.

Такође, ова брошура указује на могућности и битне предности примене 
појединих заштитних средстава у производњи кукуруза, шећерне репе и 
стрних жита. Свака предност оваквих препарата помаже гајеној биљци да 
оствари свој максимални биолошки потенцијал што је предуслов за висок и 
квалитетан род.

Желимо вам успешну и берићетну предстојећу сезону где ће, на крају, свако 
од вас моћи да каже да је радио, али и зарадио.

Поштовани пољопривредни произвођачи,

Брошура је информативног карактера.
Пре примене препарата обавезно пажљиво прочитати упутство и
наведене сигурносне мере на етикети.
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Садржај
„Ја се борим за принос, јер ако нема доброг приноса - нема ни профита.”
Саша Станковић, Баваниште
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„Генетски потенцијал биљке је важан, а на нама је да урадимо све како 
би биљка дала свој максимум.“
Негослав Падејски, Перлез

PROSARO
06

„Не могу да утичем на временске услове, али трудим се да одрадим 
максимално све оно што могу да контролишем.“
Петар Жужић, Вишњевац

MONSOON
ACTIVE 12

„Било ми је важно да искореним сирак али и да препарат буде 
безбедан за кукуруз. Кад решиш те две ствари, онда кукуруз мора да 
роди добро.“
Александар Мијатовић, Баре код Пожаревца

EQUIP

14

„Ја увек идем на то да остварим максималне резултате. Зато морам да 
користим најсигурнија решења. Када је у питању заштита кукуруза од 
корова ту немам дилеме – за мене је Lаudis најбољи препарат свих 
времена.” 
Драгован Јоцић, Турија

LAUDIS

16

„Све што радимо, радимо максимално одговорно и професионално. 
Одлични резултати и врхунски приноси које постижемо су потврда да 
је оваква стратегија најсигурнији пут ка будућим успесима.“ 
Јожеф Жуњи и Ласло Тот, Темерин

BETANAL
MAXXPRO

SPHERE 18

„За нас је важно да препарат буде комплетно решење како бисмо 
током сезоне имали што мање потребе да радимо корекције.“
Милинко Дрпић, Кула

MERLIN FLEXX
08

„Нема ништа лепше него кад одрадиш једно прскање и решиш све.“ 
Слободан Ђурић, Војка

ADENGO
10



Који су усеви највише заступљени у Вашој 
производњи и на којим површинама ?
У принципу, највише сам оријентисан ка 
производњи шећерне репе, пшенице, 
кукуруза и сунцокрета. Обрађујем укупно око 
педесетак хектара. 

Шта је по Вашем мишљењу најважније за 
успешну производњу?
Има много ствари о којима треба водити 
рачуна али сам ја посебну пажњу посветио 
ђубрењу, начину обраде земљишта и наравно 
заштити. Рецимо, за пшеницу радим само 
редуковану обраду. Током јесени ђубрим 
МАП-ом и азотом, а на пролеће користим 
само азот и то у три наврата. У пролеће 
крећем и са првом заштитом од корова и 
болести. Наравно, подразумева се да све 
треба урадити на време.

Колико је за Вас важно да имате усеве 
који нису закоровљени?
Пшенице у баваништанском атару нису 
превише закоровљене, али ако неко хоће да 
извуче максимум, онда мора и да се реши

корова. У мојим парцелама је било паламиде, 
горушице, мишјакиње и галијума, односно 
прилепаче, што је некако и логично јер сам 
приметио да се ови корови чешће јављају 
када се ради редукована обрада.
 
Чињеница је да у пшеници не сме бити 
корова, али све више произвођача увиђа 
колико је важно и сузбијање болести у 
пшеници. Међутим, неки још увек 
сматрају да је то само додатни посао јер 
захтева још једно прскање током сезоне. 
Шта Ви мислите о томе?
Ја немам дилему у вези са тим. Резултати из 
мојих њива су показали да вреди уложити у 
борбу против болести пшенице. Мој циљ је да, 
пре свега, прво заштитим пшеницу од 
болести које нападају лист како бих је 
одржао у доброј кондицији. Јесте да је то 
додатна инвестиција, али може бити много
већа штета ако се то не уради.

SEKATOR + FALCON

Саша Станковић, Баваниште

„Ја се борим за принос,

јер ако нема доброг приноса - нема ни профита.”

За Сашу би се могло рећи да живи на 
релацији између Панчева и Баваништа, 
где се иначе налази његово породично 
имање. У атару овог јужнобанатског 
места има пуно паора који су познати 
као вредни и озбиљни произвођачи 
најважнијих ратарских усева, тако да и 
наш домаћин није изузетак. Наиме, 
Саша се интензивно бави 
пољопривредом више од тринаест 

година и слободно можемо рећи да његове њиве и резултати које 
постиже на њима могу свима послужити за пример.
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Верујемо и да су приноси били добри. 
Какве сте резултате постигли? 
Већ годинама уназад постижем одличне 
приносе. Конкретно, принос пшенице у 
протеклој сезони је у просеку био око 8 тона 
по хектару. 

Да ли можете рећи да сте применом 
препарата Sekаtor и Fаlcon радили и 
зарадили? 
Мислим да је добра заштита и комплетна 
агротехника одиграла важну улогу. Цена 
пшенице је пала у односу на прошлу годину али 
су приноси били одлични. Када се, на крају, све 
стави на папир, јасно је да има и зараде.

Које болести су биле присутне у 
пшеници? 
Од године до године, јављају се практично 
све битније болести пшенице. Прошле сезоне 
смо прво имали јак напад септорије, а касније 
се појавила и рђа.

Како сте решили проблем са коровима и 
болестима?
Користио сам комбинацију Sekator + Falcon;
применио сам оба препарата у исто време.

Зашто баш ту комбинацију?
Као што сам већ рекао, важно је да се све 
одради у право време. Ево о чему се ради. Ја 
хоћу да решим и корове и болести у једном 
потезу. Нажалост, болести и 
корови се не јављају 
увек у исто време. 
Обично прво крену 
корови па тек 
после дођу 
болести. Зато је 
важан Sekator, 
јер може да се 
примени све до 
заставичара. То 
ми даје слободу 
да лакше планирам 
прскање и да све 
одрадим у једном 
проходу. Могло би се рећи да 
сам на тај начин уштедео и време и новац.

Оштро против корова!
Широк спектар деловања
Посебно ефикасан у сузбијању паламиде 
и прилепаче
Високо селективан за стрна жита
Могућност примене све до листа 
заставичара
Може се мешати са другим средствима за 
заштиту биља (Falcon, Decis)

Трострука
снага фунгицида

Јединствена комбинација 
три активне материје
Успешно сузбија болести 
пепелнице, рђе и пегавости
Брзо делује и пружа 
дуготрајну заштиту
Превентивни, куративни и 
ерадикативни ефекат

Саша Станковић



Негослав Падејски, Перлез

„Генетски потенцијал биљке је важан,

а на нама је да урадимо све како би биљка

дала свој максимум.“

Пoродица Падејски се одувек 
бавила пољопривредом, али је 
Негослав својим преданим 
радом и посвећеношћу учинио 
да, некада традиционално 
бављење пољопривредом, 
сада подигне на много виши 
ниво. Из године у годину је 

повећавао своје имање, улагао у механизацију, знање 
и нове технологије и наравно, резултат није изостао. 
Сада се за њега може рећи да је постао прави 
професионалац у свом послу о чему најбоље говоре 
рекордни резултати које постиже у њиви.

PROSARO



земљи што је стварно велика штета. То су 
озбиљни губици које ја себи не могу да 
приуштим. Због тога је у мојој производњи 
заштита класа и прскање против фузаријума 
обавезна мера.

Које фунгициде сте користили, нарочито у 
борби против палежи класа пшенице, 
односно фузаријума?
Ове године сам два пута прскао пшеницу. 
Први пут сам радио Falcon против болести на 
листу, а за друго прскање против фузаријума 
сам користио Prosaro.
 
Да ли мислите да је примена фунгицида 
Prosаro утицала на приносе?
Ја то видим овако - генетски потенцијал 
биљке је важан, а на нама је да урадимо све 
како би биљка дала свој максимум. Између 
осталог, зато је важно и да заштита буде 
врхунска. Код мене је принос пшенице на 
појединим парцелама био чак и преко 8 тона 
по хектару, а у просеку сам постигао принос 
од 7,3 тоне.
 
А какав је био квалитет зрна?
Готово у свим парцелама имао сам 
хектолитар који је био преко 80. Имајући у 
виду све услове током протекле сезоне 
сматрам да је то одличан резултат. Иначе, 
свестан сам да ће врло брзо доћи време када 
ће се пшеница плаћати и на основу квалитета 
зрна, а не само по количини коју предајемо. 
Кад наступи тај моменат ја ћу бити спреман, 
јер кад применим Prosaro чувам принос али 
имам и квалитет. 

Радим да зарадим је главни мото наше 
брошуре. Јесте ли Ви то успели? 
Нормално.

Колико се дуго бавите пољопривредом? 
Рад у пољу је наша породична традиција. Пре 
свега, моје опредељење је било да 
пољопривреди приступим крајње 
професионално. Године и резултати које 
имам иза себе су потврдили да нисам 
погрешио.

Колико земље обрађујете и које усеве 
гајите?
Укупно радим око 300 хектара. Могло би се 
рећи да кукуруз доминира али су ми 
подједнако важне и друге културе, нарочито 
пшеница и сунцокрет.

Шта је по Вашем мишљењу најважније за 
успешну производњу?
Све креће од добре агротехнике. Чињеница је 
да се не може и без одговарајуће 
механизације. Коришћење квалитетног 
семена, ђубрива и хемије се подразумева. 
Наравно, ако све то имамо, најважније је да 
све урадимо у правом моменту.

Колико је за Вас важна примена 
препарата који се користе за заштиту 
класа, односно зрна пшенице?
Морам да кажем да се раније није толико 
водило рачуна о болестима у пшеници, 
нарочито када говоримо о тим каснијим 
прскањима када многи мисле да је посао у 
пшеници завршен. Видим да још увек има 
произвођача који нису свесни значаја тог 
третмана. Често се дешава да, када другима 
радим услужно жетву, сензори на мом 
комбајну показују да се велики број штурих, 
лаких и неуједначених зрна једноставно 
издувава. Таква зрна на крају заврше на 

Сузбија најважније болести листа и класа
Одлична ефикасност у сузбијању палежи класа
(Fusarium spp.) 
Спречава загађеност микотоксинима
Обезбеђује висок квалитет зрна
Значајно доприноси остваривању максималних приноса
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Убедљиво!



Милинко Дрпић, КулаМилинко Дрпић, Кула

MERLIN FLEXX

Знање, љубав и посвећеност - тако би 
се у најкраћем могао описати однос 
који Милинко и његови укућани имају 
према пољопривреди. То није ни чудо с 
обзиром да се већ генерацијама баве 
овим послом. Милинко каже да су 
раније углавном гајили кукуруз и били 
ангажованији у сточарству, али да су 
протеклих година значајно проширили 
производњу и на друге усеве.

„За нас је важно да препарат буде комплетно

решење како бисмо током сезоне

имали што мање потребе да радимо корекције.“
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Највише травни корови, пре свега сирак из 
семена и помало мухарике, али је било и 
неких широколисних попут амброзије и 
других.

Како се на Вашим њивама показао Merlin 
flexx?
Важно је рећи да смо после прскања имали 
довољно кише. Merlin flexx се у неколико 
наврата активирао и практично нисмо имали 
потребе да касније радимо корекције. За 
мене је то додатна сигурност јер за разлику 
од других земљишних хербицида он делује 
много дуже. 

Колико, по Вама, примена таквих 
препарата може утицати на принос?
Знам само да може негативно да утиче ако се 
не примени. Шалим се наравно, али 
чињеница је да ако не одрадим такво 
прскање, онда не могу очекивати висок 
принос. 

Да ли можемо рећи да се таквим радом 
могло и зарадити ове године?
Сигурно да се може зарадити. Цена кукуруза 
тренутно није онаква какву смо очекивали, а 
имали смо и ту несрећу да нам је лед уништио 
добар део сунцокрета. Међутим, ове године 
смо у просеку имали 8 тона кукуруза по 
хектару, а на појединим парцелама и преко 
вагон по хектару. Овакви резултати 
омогућили су нам и да зарадимо.

Милинко, које усеве гајите и на којим 
површинама?
Укупно радимо 250 хектара. Кукуруз је и даље 
водећа култура али такође гајимо пшеницу, 
соју, сунцокрет и јечам.

Шта је по Вашем мишљењу најважније за 
успешну производњу?
Није то нека тајна. Прво, треба имати добру 
земљу. Наша срећа је да имамо плодну и 
добру земљу па нам само остаје да 
нађубримо како треба, одаберемо семе и 
одрадимо квалитетну заштиту. Све три 
ставке су подједнако важне.

Зашто је за Вас важно да примените 
хербицид после сетве, а пре ницања 
кукуруза?
Нас је у кући мало, а радимо пуно земље. 
Обично у сезони, кад сви усеви крену 
одједном, немамо довољно времена да свуда 
стигнемо на време, тако да је прскање после 
сетве, а пре ницања кукуруза за нас јако 
важно. С друге стране, имамо такве корове 
да, кад одрадим Merlin flexx, практично више 
не морам да размишљам о тим њивама. 
Једноставно, то прскање не прескачем и ове 
године смо целокупну површину под 
кукурузом одрадили на тај начин.

Који су најважнији корови које сте 
сузбијали на тај начин?

-ibilno
Широк спектар деловања
Дуже “чека кишу” 
Флексибилан  (време и доза примене; мешање са другим препаратима)



Колико земље обрађујете и које усеве 
обухвата Ваша производња?
Ове године сам радио око 100 хектара. 
Кукуруз ми је заузимао највећу површину, 
али сам такође имао пшеницу, соју и 
сунцокрет.

Шта је по Вашем мишљењу најважније за 
успешну производњу?
Сигурно нећу рећи ништа ново, али битно је 
све, од почетка до краја. Другим речима, 
комплетна агротехника. Ипак, ако бих морао 
нешто посебно да издвојим, онда би то била 
заштита од корова. Нема ту неке велике 
мудрости, можеш добро узорати и нађубрити, 
али ако њиву не сачуваш од корова може се 
десити да ти на крају не остане ништа.

Ви сте корове у кукурузу сузбијали новим 
хербицидом Adengo. Како сте сазнали за 
тај препарат и зашто сте се одлучили да га 
примените?
За хербицид Adengo сам чуо на предавању

које је организовао Bayer. Пажљиво сам 
слушао када се говорило о особинама тог 
препарата и схватио да би Adengo могао бити 
решење за мој кукуруз.

Можете ли посебно издвојити неке 
предности хербицида Adengo?
Adengo за мене значи једно прскање у 
сезони. Ето на пример, код мене је од корова 
било свега, али највише чичка, амброзије и 
сирка. Нисам журио са применом после сетве 
кукуруза него сам мало сачекао и испрскао 
када је кукуруз био у другом – трећем листу. У 
том моменту коров се већ појавио у њиви. 
Adengo је прво све одрадио преко листа, а 
касније се показало и његово деловање 
преко земљишта које је трајало довољно дуго 
да кукуруз порасте и извуче се без корова. 
Практично се све завршило са тим једним 
прскањем.

Колико је за Вас важно да препарат буде 
једноставан за примену?

ADENGO

Слободан Ђурић, Војка

„Нема ништа лепше него кад

одрадиш једно прскање и решиш све.“

Слободан каже да се пољопривредом 
бави од малих ногу. Највећи узори су му 
били деда и отац од којих је највише 
научио. Временом је преузео на себе 
највећи део посла тако да сада врло 
предано и искусно обрађује велике 
површине на којима постиже завидне 
приносе.
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То је важно зато што се човек осећа 
комотније. Adengo могу да радим и пре и 
после ницања све до трећег листа кукуруза, 
не морам да га мешам са другим 
препаратима, а делује и преко листа и преко 
земљишта.

А колико је важно продужено деловање 
хербицида Adengo?
Мени није свеједно када морам да 
размишљам хоћу ли мојих 100 јутара кукуруза 
да прскам једном или двапут. Једно прскање 
више аутоматски повећава и трошкове.
На крају, кад не морам да радим додатна 
прскања, онда имам више времена да се 
бавим другим пословима.

Какви су били приноси?
У нашем атару, па и код мене, приноси су 
били одлични. На пример, на њивама где сам 
примењивао Adengo, имао сам принос од чак 
11 тона по хектару.

Дакле, радило се, али се и зарадило?
Наравно. Са таквим приносима има рачунице 
и може да се заради.

ЛАКО, А ЈАКО
Темељан у борби против најважнијих корова
Дуготрајно делује преко земљишта (реактивација)
Поуздан ефекат преко листа 
Могућност примене пре и после ( до 3. листа ) ницања кукуруза 
Сигурније решење у неповољним временским условима
Безбедан за кукуруз
Исплатив - штеди време, чува принос

Слободан Ђурић



MONSOON ACTIVE

Петар Жужић, ВишњевацПетар Жужић, Вишњевац

„Не могу да утичем на временске услове,

али трудим се да одрадим максимално све

оно што могу да контролишем.“

Већ са првим погледом на 
двориште Петра Жужића је јасно 
да се ради о озбиљном и 
вредном произвођачу. Под 
конац упаркирани трактори и 
приколице, очишћена и 
педантно сређена остала 
механизација, пуни амбари. 
Кажу да се исти овакав ред 
и поредак може видети и у 
његовим њивама.
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деловање и није било потребе да поново 
интервенишем неким другим хербицидом. 

У којој фази развоја кукуруза сте 
применили Monsoon active?
Углавном је кукуруз био у фази око петог 
листа.

Да ли сте приметили разлику у деловању 
на неке корове у поређењу са 
препаратима које сте користили раније?
Оно што одмах упада у очи је његово брже 
деловање у поређењу са другим 
препаратима. Међутим, за мене је ипак 
најважније то што сузбија и усколисне и 
широколисне корове. Конкретно, код мене је 
највише било сирка из ризома и амброзије, а 
Monsoon active је био одличан против оба 
корова.

Након примене је њива била “чиста”, а 
кукуруз у доброј кондицији. Како се то на 
крају показало кроз приносе? 
Могу да кажем да је 2013. година за мене 
била врло специфична. Њиве су ми биле, како 
ми овде кажемо, на горњем терену. Прво смо 
имали проблем са ледом, а онда и јаку сушу 
током јула и августа. Све је то оставило трага 
на кукурузу, али сам уверен да је чиста њива 
без корова у великој мери помогла да 
остварим добре приносе. У тако тешким 
условима ипак сам постигао просечан принос 
од 7,3 тоне по хектару.

Да ли се за Вас може рећи да сте успели 
да својим радом зарадите ове године?
Урадио сам све што је било до мене. Добра 
агротехника и одлична заштита од корова су 
допринели да, упркос свим проблемима, 
покријем трошкове и на крају остварим 
солидну зараду.

Колико се дуго бавите пољопривредом?
Око двадесетак година, од тога последњих 
пет врло интензивно.

Које усеве гајите и колико земље 
обрађујете?
Кукуруз, пшеницу, сунцокрет и јечам на 
укупној површини од 250 хектара.

Шта је по Вашем мишљењу најважније за 
успешну производњу?
Орање, припрема земљишта, одабир семена, 
сетва, ђубрење у право време и наравно 
примена добре хемије. Знате како, ја не могу 
да утичем на временске услове али ово су 
ствари које могу да контролишем и трудим се 
да их одрадим максимално.

Зашто сте се одлучили да примените 
хербицид Monsoon active?
Пошто радим доста земље која је у аренди, 
имам велики број парцела које су поприлично 
закоровљене. Значи, јако ми је важно да 
имам препарат који у једном проходу може да 
реши што је могуће већи број корова. 
Monsoon active сузбија и травне и 
широколисне корове тако да је јасно зашто 
сам баш њега изабрао. 

Колико Вам је битна особина хербицида 
Monsoon active да поред основног 
деловања преко листа, може да делује и 
преко земљишта?
То ми је било јако важно, нарочито током 
протекле сезоне. После прскања са 
препаратом Monsoon active сам лако решио 
корове који су већ били у њиви, али после су 
кренуле кише које су освежиле земљу, па су 
корови опет почели масовно да се појављују. 
Био сам у дилеми шта да радим, али Monsoon
је врло брзо показао своје земљишно

Изванредна ефикасност против мухарика и дивљег сирка (из семена и ризома) 
Сигурно решење у сузбијању великог броја широколисних корова
Снажан ефекат преко листа и деловање преко земљишта
Могућност примене до 8. листа кукуруза
Технолошки унапређена формулација која гарантује безбедну примену

Оно што сте одувек желели!



Александар је до 2006. године 
живео у Аустрији. Онда је одлучио 

да се врати у Србију и започне 
озбиљно бављење пољопривредом. 

Из године у годину је постизао 
максималне резултате, али је 

истовремено и повећавао своје 
имање. Сада већ има осам година 

искуства иза себе и уверен је да није 
погрешио када се одлучио на такав 

потез.

Колико земље обрађујете и који су усеви 
заступљени на Вашим њивама?
Када сам почео, имао сам неких тридесетак 
хектара. Сада обрађујем 290 хектара. Скоро 
половина те површине је кукуруз, али гајим и 
пшеницу и сунцокрет.

Шта мислите да је најважније за једну 
успешну производњу?
Мора све да се ради у оптималном року и са 
пуно пажње. Водим рачуна о комплетној 
агротехници али ми је најважнија заштита, 
односно да биљке испрскам кад и како треба. 

Опет кажем, важно је орање, семе, 
ђубриво… Међутим, ако касније дозволим да 
ми коров или нека болест направе штету, 
онда све оно што сам до тада уложио 
једноставно „пада у воду”.

Који корови су највећи проблем у Вашој 
производњи кукуруза?
Сирак је број један. Има га пуно  и из семена и 
из ризома. Буде ту и мухарика и понеки 
широколисни коров, али они нису толико 
значајни. У сваком случају, сирак је 
најопаснији.

EQUIP

Александар Мијатовић, Баре код Пожаревца

„Било ми је важно да искореним сирак

али и да препарат буде безбедан за кукуруз. 

Кад решиш те две ствари, 

онда кукуруз мора да роди добро.“
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Јесте ли на крају сезоне могли рећи да сте 
радили и зарадили?
Од 2010. године ми је свака година била 
прилично добра. Мислим пре свега на однос 
принос – цена. Ове године су цене ниже, а 
имали смо и сушу. Ево, код нас у атару је 
последња киша пала 9. јула и после тога, све 
до септембра, није било ни капи. У таквим 
условима сам, ипак, постигао приносе којима 
сам презадовољан. Иначе, врло озбиљно 
размишљам и о новим инвестицијама. С 
обзиром да већ имам добру механизацију, 
одлучио сам да уложим у складишни простор, 
што значи да се радило, али и зарадило. 

Врло ефикасно сузбија мухарике и дивљи сирак (из ризома и из семена) 
Безбедна примена и када кукуруз прерасте фазу 7. листа
Компатибилан са другим хербицидима ради проширења спектра 
деловања

Да ли је сирак био разлог због којег сте се 
одлучили да примените Equip?  
Дефинитивно. Equip је за мене најбоље 
оружје против сирка. Наравно, постоји још 
један разлог, а то је да са њим могу да уђем у 
њиву кад год хоћу. Equip је безбедан за 
кукуруз и то се одлично уклапа у мој начин 
прскања. Ја углавном радим неку врсту 
„сплит“ апликације. Последњих пар година 
сирак креће раније, па прво прскање 
одрадим кад је кукуруз већ у трећем - 
четвртом листу, а друго отприлике у фази 
осмог листа.

Да ли се, кроз принос, исплатила примена 
хербицида Equip?
Прво, искоренио сам сирак. Друго, не морам 
да размишљам како ће кукуруз да одреагује 
после прскања. Equip је сигуран и не смета 
кукурузу.  Кад имаш здрав кукуруз и без 
сирка, онда мора да роди добро.

Нека коров брине

Александар Мијатовић



LAUDIS

Драгован Јоцић, Турија

„Ја увек идем на то

да остварим максималне резултате.

Зато морам да користим најсигурнија решења.

Када је у питању заштита кукуруза од корова

ту немам дилеме - за мене је Laudis најбољи

препарат свих времена.”

Драгован каже да је одувек волео 
земљу и да се још као 
петнаестогодишњак определио да 
му занимање буде паор. Овај 
угледни и вредни домаћин сада 
има 53 године и огромно 
искуство иза себе. Већ 
годинама постиже рекордне 
резултате у производњи,
пре свега захваљујући 
педантном, прецизном и 
врло професионаланом 
приступу свему што ради.

Драгован Јоцић, Турија
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Морам да кажем да у мојим њивама сирак из 
ризома није велики проблем. С друге стране, 
има пуно једногодишњих трава и велики број 
различитих широколисних корова.  
Практично, све те корове решавам само са 
препаратом Laudis.

Колико Вам је важно да хербицид који 
примењујете буде селективан за кукуруз?
Имао сам прилике да видим како усев може 
да страда када се одради хемијом која није 
безбедна за кукуруз. Мени такав ризик не 
треба. Уверио сам се да, без обзира на 
различите услове и време примене, Laudis 
никада не оставља последице на гајеној 
биљци.

Како се овакав начин производње 
кукуруза показао кроз принос?
Протекле сезоне сам, упркос релативно 
лошим временским условима, на око 250 
хектара кукуруза имао просечан принос од 9 
тона по хектару.

Да ли, по Вашем мишљењу, примена 
доброг хербицида може помоћи да се 
остваре тако високи приноси? 
На основу неког мог искуства, ако не 
применимо добар препарат, онда минимални 
губици буду око 30%. У сваком случају, 
ефикасан и сигуран хербицид, као што је 
Laudis, може помоћи кукурузу да се боље 
развија и самим тим да имамо боље приносе.

Значи, може се рећи да сте, уз добру 
агротехнику и правилан избор 
хербицида, радили и зарадили?
Како да не.

Колико земље обрађујете и који су Ваши 
најважнији усеви?
Ранијих година сам обрађивао више од 1000 
хектара. Морам да кажем да имам довољно 
капацитета, ресурса и знања да заснујем 
производњу и на већим површинама. 
Међутим, ситуација са закупом је постала 
компликованија и све је теже доћи до земље, 
тако да сам у протеклој сезони укупно радио 
550 хектара.

Које усеве гајите?
Кукуруз, шећерна репа и сунцокрет. 
Догодине планирам и производњу семенског 
кукуруза.

Шта је, по Вашем мишљењу, најважније за 
успешну производњу?
Све је важно, почевши од првог орања па до 
жетве. Наравно, добра механизација је 
такође веома важна. Имам врхунске машине 
које у великој мери помажу да се све одради 
како ваља. Једноставно, нема квалитетног 
посла без добре механизације.

Ви сте користили Laudis против корова у 
кукурузу. Зашто баш Laudis?
Три разлога су кључна: изузетно је ефикасан, 
безбедан је за кукуруз и не ограничава 
плодоред. За мене је Laudis најбољи препарат 
свих времена.

Које корове сте сузбијали хербицидом 
Laudis?

Сузбија готово све доминантне широколисне и усколисне корове 
Један од  најселективнијих хербицида
Може се користити и када кукуруз прерасте оптималне фазе за 
примену хербицида
Могућност примене у шећерцу и семенском кукурузу
Ефикасан и у сушним условима

Снажно и сигурно!



Општа земљорадничка 
задруга ,, Жуњи-Силак” из 
Темерина послује од 2001. 
године. Данас је то модерна 
и добро организована 
задруга која има производњу 
на сопственим површинама, 
али истовремено негује добре 
партнерске односе са својим кооперантима. Задруга има своју 
сушару, силосе, опремљена је савременом механизацијом, тако да 
уз употребу квалитетних ђубрива, пестицида и семена, остварује 
високе приносе и служи за пример многим произвођачима у том 
крају. Током посете овој задрузи наши саговорници су били, један од 
власника, господин Јожеф Жуњи и колега агроном господин Ласло Тот.

BETANAL MAXXPRO + SPHERE

Јожеф Жуњи и Ласло Тот, Темерин

„Све што радимо, радимо максимално

одговорно и професионално.

Одлични резултати и врхунски приноси које

постижемо су потврда да је оваква стратегија

најсигурнији пут ка будућим успесима.“ 
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Колико дуго се бавите пољопривредом?
Производњом шећерне репе се бавимо још 
од 1990. године, а задруга постоји већ 12 
година.

Колико земље обрађујете и који су ваши 
најважнији усеви?
Наша сопствена производња 
обухвата око 770 хектара. Од 
тога шећерна репа 250, 
кукуруз 300, соја 150 и 
пшеница 70 хектара. 
Н а р а в н о ,       з а д ру га  
има и седамдесетак 
коопераната тако да су 
површине о којима, на 
неки начин такође водимо 
рачуна, значајно веће.

Шта је по вашем мишљењу 
најважније за успешну 
производњу?
Комплетна агротехника. Битно је и да 
земља буде квалитетна. На лошој земљи је 
све много теже. Наравно, добра 
механизација се подразумева, као и 
коришћење искључиво најквалитетнијег и 
провереног репроматеријала.

Колико је производња шећерне репе 
важна у вашем укупном пословању?
У сваком случају, шећерна репа је један од 
најважнијих усева за нас.

Јожеф Жуњи (десно) и Ласло Тот

Можете ли нам навести најважније корове 
и болести који се јављају у вашој 
производњи шећерне репе?
Има заиста пуно корова са којима се треба 
борити. Нису ни све њиве исте, али бисмо 
могли издвојити корове попут дивље 

паприке, амброзије, пепељуге, штирева, 
абутилона и друге. Када су болести 

репе у питању дефинитивно је 
најзначајнија церкоспора.

Који хербицид је био 
основа у вашој борби 
против корова?
Betаnаli су основа. Наравно, 
у зависности од парцеле, 
када на пример има 

абутилона или паламиде, 
онда заједно са Betаnаlima 

користимо и друге хербициде који 
се користе за ту намену. Најчешће 

имамо три третмана током сезоне. У 
првом прскању смо користили Betаnаl АМ11 
NEW. Betаnаl mаxxPro је такође врло важан 
хербицид у нашој заштити и ми га 
примењујемо у другом и трећем прскању 
репе.

Хербициди из породице Betаnаla се више 
од 40 година користе у заштити шећерне 
репе. Betаnаl mаxxPro најновији је 
препарат из те групе. Шта је то, по вама, 
посебно код хербицида Betаnаl mаxxPro 
што га издваја од других препарата?



BETANAL MAXXPRO + SPHERE

 Брз 
Ефикасан
Селективан 
Економичан

НАЈСЛАЂИ ЈЕ
ШЕЋЕР ПОСЛЕ SPHERE

Сигурна заштита репе од церкоспоре, 
пепелнице и рамуларије 
Поспешује фотосинтезу, што доводи 
до повећања дигестије

Sphere

заштиту. Наравно, Sphere може да се 
примени и у задњем прскању зато што има 
кратку каренцу. Уз то, репа изгледа здравије, 
има боље развијену лисну масу што се 
касније види кроз принос и дигестију.

Овако озбиљан приступ у заштити 
шећерне репе је сигурно донео и добре 
резултате. Какви су били приноси и 
дигестија?
Временски услови почетком сезоне у 2013. 
години су били врло неповољни. Свако ко се 
бави производњом репе зна колико је важно 
да се сетва одради на време, ако жели да 
постигне добре приносе. Ми смо били 
принуђени да одлажемо почетак сетве све до 
друге половине априла. Због тога смо се 
потрудили да у наставку сезоне репи 
обезбедимо максималну негу и заштиту, што 
се на крају исплатило. Приноси су се кретали 
и до седам вагона репе по хектару, а 
дигестија око 16%. Верујемо да је на такав 
резултат утицала и наша одлука да не 
журимо са вађењем, тако да смо највећи део 
репе извадили у октобру и новембру.

Да ли сте оваквим радом успели да 
зарадите?
Јесмо, нарочито на шећерној репи. Са овако 
добрим приносима и добром ценом репе, наш 
уложени труд се исплатио.

Пре свега, то је поуздана ефикасност, јер 
када се примени у оптималном року има 
изузетно широк спектар деловања и врло 
често му се не мора додавати други хербицид. 
Важна особина овог препарата је и његова 
селективност, односно безбедност за 
шећерну репу.

Да ли се могу смањити трошкови заштите 
када се примењује Betаnаl mаxxPro?
Betаnаl mаxxPro нам врло ефикасно решава 
проблем са коровима, а то је за нас већ 
смањење трошкова, јер неће бити потребе 
накнадног ручног плевљења корова. 
Применом хербицида Betаnаl mаxxPro имамо 
чистије њиве чиме смо практично 
елиминисали потребу за додатном и скупом 
људском радном снагом. Друго, ако узмемо у 
обзир да ми Betаnаl mаxxPro радимо у другом 
и трећем третману, када му практично не 
треба додавати други препарат, онда је јасно 
да и на тај начин можемо направити уштеду. 

Како сузбијате појаву болести у репи?
Примењујемо искључиво проверена 
средства као што је фунгицид Sphere. Прво 
прскање радимо са појавом првих симптома 
церкоспоре. Иначе, овај фунгицид користимо 
у првом и другом прскању, зато што Sphere 
одлично делује када треба зауставити 
болест, али истовремено пружа и дуготрајну 



tehnologija

Sigurnija
Jednostavnija
Isplativija



План заштите
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Стручна
служба

План заштите
шећерне репе

00 07 09 10 12 14 16 39 49

Sphere

®Decis®

Lebaycid®

Betanal® Expert

Betanal® AM 11 New

Betanal® maxxPro

Furore® Super

Nortron® SuperNortron® Super

Poncho® Beta

 Небојша Марјановић
БАЧКА
Моб: 063 311 610; nebojsa.marjanovic@bayer.com 

 Борис Тепић
БАЧКА
Моб: 063 544 096; boris.tepic@bayer.com

 Ненад Мицић
БАЧКА
Моб: 063 477 408; nenad.micic@bayer.com

 Ненад Миливојевић
БАЧКА
Моб: 063 381 455; nenad.milivojevic@bayer.com

 Гојко Марјановић
СРЕДЊИ И СЕВЕРНИ БАНАТ
Моб: 063 860 1437; gojko.marjanovic@bayer.com

 Зоран Марчић
ЈУЖНИ БАНАТ
Моб: 063 311 607; zoran.marcic@bayer.com

 Марко Косанић
СРЕМ И МАЧВА
Моб: 062 219 603; marko.kosanic@bayer.com

 Саша Милосављевић
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
Моб: 063 338 098; sasa.milosavljevic@bayer.com
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