
КИНТО ПЛЮС е нов двукомпонентен широкоспектърен универсален системен фунгицид за 
обеззаразяване на семена от житни култури. Кинто Плюс притежава предпазно, проникващо и 
лечебно действие. Унищожава причинителите на болестите пренасяни по повърхността и във 
вътрешността на семената, както и в почвата около тях. Кинто Плюс е универсален продукт, който 
може да се използва за едновременно обеззаразяване семената на пшеница и ечемик. Съдържащите 
се в Кинто Плюс активни вещества прохлораз и тритиконазол са от различни химически групи и се 
характеризират с различен механизъм на действие в почвата, зърната и растението.

Прохлораз е активно вещество от групата на имидазолите. Той прониква в дълбочина, като 
унищожава причинителите на болести, намиращи в обвивката на семената. Много успешно се справя 
с причинителите на заболяванията фузарийно гниене, снежна плесен, ленточна болест и мрежеста 
петнистост.

Тритиконазол е активно вещество от групата на триазолите. Той притежава системно 
действие и е изключително ефикасен за патогените, разположени по повърхността и във 
вътрешността на зърната, като например причинителите на: твърда и праховита главня, фузарийно 
гниене и септорийно гниене на посевите. 

Двете активни вещества притежават способността да унищожават и патогените в почвата 
намиращи се около зърната. 

Начин на действие на активните субстанции, 
съдържащи се в Кинто Плюс 

Механизъм на действие на тритиконазол

 

Fusarium roseum; Microdochium nivale; 
Pyrenophora graminea; Drechslera gramineum

Ustilago nuda; Fusarium roseum; Tilletia caries

Кинто Плюс – две активни вещества за 
едновременен контрол на всички болести 
Кинто Плюс – две активни вещества за 
едновременен контрол на всички болести 

Един обеззаразител за
всички житни култури

Успех, заложен на старта

Успех, заложен на старта

Кинто Плюс притежава контактно, проникващо и системно действие

Механизъм на действие на прохлораз

- контактно действие

ЛЕГЕНДА

- проникващо действие

- контактно действие

- системно действие

ЛЕГЕНДА
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Кинто® Плюс
Кинто® Плюс



Една от най-важните болести по пшеница е снежната плесен. Тя е предизвикана от Microdochium 
nivale (наричана по-рано Fusarium nivale). Снежната плесен е болест, проявяваща се в типична форма 
след падането на по-дълго задържаща се снежна покривка. Болестта се проявява под  формата на 
памукоподобни наслоявания в основата на растенията. Друга нейна форма по-трудно разпознавана 
от земеделците е гниенето на посевите. Този агресивен патоген успява още преди израстването да 
унищожи кълновете или силно да депресира посевите. На практика растенията остават слаби до 
жътва. Поразяват се също и класовете и зърната. Microdochium nivale не произвежда микотоксини, 
но напълно може да унищожи посевите. Чести са случаите на силно оредяване на посева или дори 
необходимост от разораване. Най-важният начин за борба с този патоген е обеззаразяването на 
семената, а след това при необходимост и третиране на посева според нуждите.

 

Благодарение на широкия си спектър на ефикасност Кинто Плюс се справя отлично с болестите от 
семенен и почвен произход атакуващи зърнените култури в ранни фази от тяхното развитие. 

Активни вещества прохлораз и тритиконазол допълват взаимно своето действие, а при някои 
патогенни и се дублират, повишавайки по този начин своята ефикасност.

 

Успех още от старта

Кинто Плюс – спектър на действие

Кинто Плюс – влияние върху добива Кинто Плюс действа успешно срещу снежната плесен. 
В многобройни точни опити бе потвърдена високата му 
ефикасност, дори при много силно заразяване.

Кинто Плюс успешно предпазва младите растения от много патогени, дори при силно инфекциозно 
въздействие. При множество опити бе потвърдено непосредственото, полезно влияние върху добива 
от зърнени култури. Кинто Плюс влияе върху подобряването на показатели, влияещи върху добива, 
като братимост, брой зърна в един клас и хектолитрово тегло.
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Кинто плюс – влияние върху MХЗ (маса на хиляда зърна). 
IOR-Познан/Сошницовице 2001-2002.  
Пшеница – средно ниво на зараза. 
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Кинто плюс – влияние върху добива. 
Познан/Сошницовице 2001-2002. 
Пшеница – средно ниво на зараза.
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Ефикасност на препарата Кинто Плюс 
срещу снежна плесен. % растения поразени 
от M. nivale. Англия - NIAB  01.03.2006 г.

Кинто Плюс – един продукт за 
всички житни култури 
Кинто Плюс – един продукт за 
всички житни култури 
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Контрола Кинто плюс

Ефикасност на препарата Кинто Плюс срещу 
снежна плесен в %. Точни опити. 
AR Познан Maй 2006 г. 

Протиоконазол Флудиоксонил+
Флуоксистробин

Успех, заложен на старта Успех, заложен на старта

Кинто Плюс – за успешна борба 
със снежната плесен
Кинто Плюс – за успешна борба 
със снежната плесен

Кинто® Плюс Кинто® Плюс



Кинто Плюс  – за успешна борба с 
кореновите гниенета

Гниенето на посевите е болест, причинявана често от няколко патогени, някои от които от род Fusar-
ium, (Microdochium nivale описан по-горе) или Septoria nodorum. Източникът на зараза при тези 
заболявания може да бъде както почвата, така и посевните семена. Патогените атакуват още 
покълващите семена като довеждат до загиване на кълна и поникващите растения. Симптомите при 
вече поникналите растения се изразяват в потъмняване и почерняване в основата на стъблата, a 
корените потъмняват и изсъхват. При причинител от род Fusarium се наблюдава и розов налеп в 
основата на растенията.  Засегнатите посеви силно се разреждат и може да се стигне до тяхното 
разораване. Тези причинители нападат също класовете и зърната. В практиката се казва, 
“фузариозата расте заедно с растението до жътва”. 
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Контрола Кинто плюсСтандарт

Растения засегнати от Fusarium spp.Цикъл на развитието на Fusarium spp.

Химическата борба срещу фузариозите трябва да започне колкото е възможно по-рано, т.е. от 
обеззаразяването на семената.

Добивите при посевите, засегнати от фузариум са драстично редуцирани. Качество на зърното е 
силно влошено поради съдържанието на  мико-токсини (вредни вещества отделяни от причинителят 
на фузариум). Това най-често са деоксинивалеон (DON), зарелон (ZEA), или зараленон (ZEZ). 
Допустимото съдържание на мико-токсини в зърнените култури понастоящем е точно определено от 
директива на Европейския Съюз, защото те са опасни за здравето на хората и животните. Продукция 
със съдържание над допустимите стойности се унищожава. 

Най-надеждният метод за борба с кореновите гниенета представлява обеззаразяването на 
семената.
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Ефикасност на препарата Кинто Плюс в %  
срещу кореново гниене по пшеница. Полша 2001-2006 г.
IOR Познан и Сошницовице, AR Познан.

Контрола Кинто плюс

Ефикасност на препарата  Кинто Плюс срещу 
Fusarium spp. % заразени растения. 
Германия 2006 г. – опит in vitro,

Заразен

Следжътвени Aскоспори 

Заразяване на 

Заразяване на 

Kони
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Заразяване на основата 

Заразяване на класовете

ПротиоконазолФлудиоксонил+
Флуоксистробин

Успех, заложен на старта Кинто® Плюс



Обеззаразяването с Кинто Плюс е гаранция за пълната защита от главни по зърнено житните 
култури. Доказателство за това твърдение са и множеството опити извеждани в Европа.

 

Главните са група от болести, които нападат основно класовете и зърната  на житните растения. До 
въвеждането на обеззаразяването на семената, те са били  смятани за едни от най-важните болести 
по житните култури. Заболяванията от тази група значително редуцират добивите и водят до силно 
понижаване качеството на зърното. Наличието на главнива маса в готовата продукция води до 
проблеми при нейната реализация и съхранение (запарва се). Такъв тип продукция е негодна за 
фураж и брашно, защото е опасна за здравето на хората и животните.
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Кинто Плюс  – за успешна защита 
от главни по пшеницата и ечемика
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Кинто плюсСтандарт

Ефикасност в %. Кинто Плюс - ефикасност в 
борбата с праховитата главня (Ustilago nuda). 
Есенен ечемик - Полша 2001-2002 
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Контрола Кинто плюс

Ефикасност в %. Кинто Плюс – ефикасност в 
борбата с праховитата главня (Ustilago nuda). 
Пролетен ечемик - Англия. 

Кинто Плюс – за успешна борба с главнитеКинто Плюс – за успешна борба с главните

Главните по зърнено-житните култури биват три вида:

1.Съхраняващи се по-повърхността на семената. Тези болести заразяват растенията докато покълват. 
Развиват се през цялата година вътре в растенията и през пролетта вместо семена се образува черна 
главнива маса, която при вършитба попада върху здравите семена. Към тази група спадат заболяванията:

Твърда главня по пшеницата – Tilletia caries
Покрита главня по ечемика - Ustilago hordei 
Черна праховита главня по Ечемика – Ustilago nigra
Стъблена главня по пшеницата – Urocystis tritici

2.Съхраняващи се в зародиша на семената. Тези болести се развиват успоредно с растението. Заразените 
растения вместо клас образуват черна главнива маса, която по-време на цъфтеж попада върху здравите 
растения. Към тази група спадат заболяванията:

Праховита главня по пшеницата – Ustilago tritici
Кафява праховита главня по ечемика - Ustilago nuda 

3.Съхраняващи се в почвата.  Тези болести заразяват по всяко време, всички вегетативни и репродуктивни 
органи на житните растения докато са млади. Заразените растения вместо клас образуват черна главнива 
маса, която се разпрашава из посева и почвата. Към тази група спада:

Вджуджаваща главня по пшеницата – Tilletia contraversa 

Поражения от Кафява праховита 
главня по ечемика Ustilago nuda

Поражения от Праховита главня 
по пшеницата Ustilago tritici

Основен способ за предпазване от тези болести е обеззаразяването 
на семената с Кинто Плюс!

Поразени растения/м2   11 опита – GB, Германия, Франция 2001-2002

Стандарт

Успех, заложен на старта Успех, заложен на старта

Поражения от Твърда главня
по пшеницата Tilletia caries
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Препаратите, прилагани за опазване на ечемика трябва да се характеризират с по-широк спектър. 
Успоредно с борбата срещу кореновите гниенета и главните обеззаразителите, трябва да проявяват 
успех и срещу други патогени, типични за ечемика като ленточна болест и мрежеста петнистост.
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Кинто Плюс  – защита от ленточна болест и 
мрежеста петнистост по ечемика
Кинто Плюс  – защита от ленточна болест и 
мрежеста петнистост по ечемика

Ленточната болест по листата на ечемика се причи-
няват от гъбата Pyrenophora graminea (наричана също 
Helminthosporium gramineum). Патогенът поразява както 
есенния, така и пролетния ечемик, причинявайки характер-
на промяна в цвета на листата по дължината на нервите. С 
течение на времето листата покафеняват и умират. Расте-
нията може да образуват слаб клас, като по-често изобщо 
не се достига до изкласяване. Болестта може да причини 
силно намаляване на добива и качеството на зърното. 

Мрежестата петнистост се причинява от 
патогена Pyrenophora teres. Белезите на болестта могат 
да се появят практически по всички органи на растението, 
започвайки още от покълващите семена. Симптомите се 
изразяват в напречни и надлъжни чертички, които се 
разрастват и превръщат в некрози. В последствие на тези 
места се разрушава асимилационната повърхност на рас-
тението. Болестта може силно да влоши добива и качест-
вото на зърното. Защитата срещу мрежестата петнистост 
трябва да започне от обеззаразяването на зърната с пре-
парат, съдържащ съответната активна субстанция.

Единственият успешен метод за борба с тези болести е 
обеззаразяването на семената преди засяване.
При многобройни полеви опити бе потвърдена високата ефикасност на Кинто Плюс срещу ленточната 
болест и мрежестата петнистост по ечемика. Субстанцията, контролираща тези болести е прохлораз

Кинто Плюс - ефикасност в борбата с ленточната болест по 
ечемика (Pyrenophora graminea).
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Кинто Плюс – успешна борба с мрежестата петнистост 
по ечемика изразена в % поразени растения. LSCPP – Рига, 2004

Успех, заложен на стартаКинто® Плюс



Освен ефикасността срещу болести един обеззаразител трябва да бъде и напълно 
селективен към кълняемостта на семената. Селективният препарат не пречи на покълването и 
растежа на растенията от обеззаразени семена, засети директно или в кратък срок след обеззаразя-
ването. Напълно селективният обеззаразител позволява съхранение на обеззаразения посевен мате-
риал до следващия агротехнически сезон без повлияване върху кълняемостта на семената. На всички 
тези изисквания отговаря и Kинто Плюс. 

В първите етапи от развитието 
си младите растения се изхран-
ват за сметка на хранителните 
вещества натрупани в семето. В 
момента, през който растенията 
спират да се изхранват за сметка 
на семето те изпитват нужда от 
много добре развита коренова 
ситема. По този начин те имат 
възможността да се адаптират 
по-лесно към самостоятелно 
хранене и да усвоят по-пълно-
ценно хранителните вещества от 
почвата.

 

Кинто Плюс - селективност и качество
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Кинто Плюс -  % кълняеми семена след 11 месеца съхранение.
Пшеница – обеззаразяване – 2002, засяване – 2003. Англия

Кинто Плюс - селективност и качество

Кинто Плюс - за по-мощна коренова система

Контрола

Кинто Плюс 125% от дозата

Кинто Плюс 250% от дозата

Стандарт 100% от дозата

Стандарт 200% от дозата

Успех, заложен на старта
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Кинто® Плюс



Кинто Плюс – Универсален широкоспектърен системен фунги-

цид за обеззаразяване на семена с предпазно, проникващо и ле-
чебно действие за борба срещу най-важните болести, пренасяни 
чрез семена при пшеница и ечемик.

Кинто Плюс – Универсален широкоспектърен системен фунги-

цид за обеззаразяване на семена с предпазно, проникващо и ле-
чебно действие за борба срещу най-важните болести, пренасяни 
чрез семена при пшеница и ечемик. 

Активно вещество

Начин на действие

Формулация

Контролирани болести

Период на прилагане

Препоръчана доза

Опаковка

Тритиконазол 20 г/л  
Прохлораз 60 g/л от препарата

Проникващо и лечебно 

Суспензионен концентрат 

Пшеница - снежна плесен, кореново гниене, твърда и 
праховита главня

Ечемик -  снежна плесен, кореново гниене, твърда и 
праховита главня, ленточна болест*, мрежеста 
петнистост*

Тритикале - кореново гниене,  главни, мораво рогче*
Ръж -  кореново гниене, главни, мораво рогче*
Овес - праховита главня**

Обеззаразяване преди засяване

150 ml/100 кг семена 

5 л

* - ефикасност на основание изследвания на Национален институт по земеделска ботаника Кембридж, Англия. 

БАСФ ЕООД
Отдел Растителна Защита

1618 София, бул. България 118, ет.1
Абакус Бизнес Център

тел.: 02/915 20 45

Кинто Плюс
Един обеззаразител за всички житни култури
Дълъг период на защита (5-9 седмици) 
Синергизъм между двете активни вещества за отличен контрол 
на почвените и семенните зарази 
Bисококачествена формула: добро покритие, интензивно 
оцветяване, минимална запрашеност на обеззаразените семена

Кинто Плюс
Един обеззаразител за всички житни култури
Дълъг период на защита (5-9 седмици) 
Синергизъм между двете активни вещества за отличен контрол 
на почвените и семенните зарази 
Bисококачествена формула: добро покритие, интензивно 
оцветяване, минимална запрашеност на обеззаразените семена
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