
QUADRIS 

(Azoxystrobin 22.9%) 

Упатство за употреба 

Култура Спектар на дејство Доза и 

концентрација 

(изразена во ml 

препарат на 

хектар) 

Препорака 

Домат 

Антракноза (Colletotrichum 

coccodes) 

Црна дамкавост (Alternaria 

alternatа) 

Гниење на приземниот делна 

коренот (Phytophthora spp.) 

Пепелница (Oidiopsis sicula) 

Септориоза (Septoria lycopersici) 

150 – 170 ml/ha За да се одбегне појава на 

резистентни видови Quadris не 

треба да се употребува повеќе од 

еднаш доколку не се направи 

ротација со некој друг препарат 

кој не припаѓа на групата 11*.  

 

Апликацијата на Quadris треба 

да започне пред развојот на 

болеста и да продолжи во текот 

на сезоната придржувајќи се кон 

упатството за спречување на 

појава на резистентни видови.  

 

Пламеница (Phytophthora 

infestans) 

 

170 ml/ha За спречување на пламеница кај 

доматот Quadris треба да се 

употребува во интервал од 5 – 7 

дена. За сите други болести кај 

доматот Quadris треба да се 

употебува во интервали од 7 – 21 

ден. Може да се употреби 

почвена или фолијарна 

апликација или пак фумигација. 

Во комбинација со аџуванти 

може да предизвика 

фитотоксичност.   

Напомена: Quadris не треба да се употребува 21 ден по расадувње на отворено или 35 дена по никнење. Да не се 

аплицира поголемо количество од 170 ml/ha во една сезона. Може да се аплицира на денот на берба. Каренца 0 

дена.  

Коренест 

зеленчук 

Репка, Цвекло, 

Целер, Даикон, 

Црн сладок 

компир и др. 

 

 

 

Фолијарни патогени: 

Алтернариска дамкавост 

(Alternaria spp., Alternaria 

alternatа) 

Аскохита 

(Ascochyta cynarae) 

Рѓа (Uromyces betae, Puccinia 

helianthi), Бела рѓа (Albugo 

tragopogonis) 

170 - 460 ml/ha За да се одбегне појава на 

резистентни видови Quadris не 

треба да се употребува повеќе од 

еднаш доколку не се направи 

ротација со некој друг препарат 

кој не припаѓа на групата 11*.  

 

Почвени патогени: 

Склеротиниа (Sclerotium rolfsii) 

Рак на стеблото и гниење на 

кореновиот врат (Rhizoctonia 

solani) 

Влажно гниење на коренот 

(Pythium aphanidermatum)   

160 ml/ha  



Лисна дамкавост (Cercospora 

betae, C. pastinaceae) 

Пепелница (Erysiphae polygoni, 

Leveillula taurica) 

266 - 460 ml/ha За заштита од пепелница се 

препорачуваат превентивни 

третамани на секои 5 – 7 дена. За 

сите други болести апликацијата 

треба да започне пред развојот 

на болеста и да се продолжи во 

текот на сезоната на секои 7 – 14 

дена следејќи ги препораќите за 

одбегнување на резистентноста.  

Може да се употреби почвена 

или фолијарна апликација или 

пак фумигација. Аџувант може 

да се додаде во пропишани дози. 

Напомена Кареца 0 дена. Може да се аплицира на денот на берба.   

 

Култура Спектар на дејство Доза и 

концентрација 

(изразена во ml 

препарат на 

хектар) 

Препорака 

Јачмен 

Причинители на дамкавост 
(Alternaria spp.) 
 

Кинење на листовите во вид на 

ленти  (Pyrenophora teres.) 
 

180-360 ml/ha Quadris би требало да биде 

интегриран во целокупната 

стратегија за управување со 

болести која вклучува правилен 

избор на сорти кои ќе бидат 

толерантни на болеста, 

правилно поставување  на 

системот за наводнување како и 

плодоредот.  

Пепелница (Erysiphe graminis f.sp. 

hordei ) 

 

360 ml/ha Не би требало да се врши повеќе 

од две третирања со Quadris или 

пак со некој друг фунгицид од 

групата 11.   

Напомена: Третираниот јачмен не би требало да се користи како фуражна храна.   

Култура Спектар на дејство 

 

Доза и 

концентрација 

(изразена во ml 

препарат на 

хектар) 

Препорака 

Лукови култури 

Лук 

Праз 

Кромид 

 

Фолијарни патогени 

 
 
Краставост  (Cladosporium spp.) 
Рѓи (Puccinia) 

 

Peronospora destructor (Пламеница 

кај кромидот) 

 

 

 

180-360 ml/ha 

 

 

270-465ml/ha 

Апликациите со Quadris би 

требало да започнат пред 

развојот на болеста и да 

продолжат во текот на сезоната 

на секои 7-14 дена. Може да се 

аплицира во почва, преку 

воздухот и преку системот за 

наводнување. Доколку се 

аплицира заедно со некој 

инсектицид тогаш треба да се 

обрати внимание на 

силиконските адјуванси. 

Почвени патогени 

(Рак на стеблото и гниење на 

кореновиот врат )Rhizoctonia 

solani 

12-24 ml/ha Доколку се аплицира почвено, 

препаратот би требало да се 

наоѓа под, а не над самото семе 

со што се намалува 

http://obp.ugd.edu.mk/bolesti/detal?b=1320
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потенцијалот за 

фитотоксичност. 

Напомена: Каренца 0 дена. Препаратот може да се аплицира и на денот на бербата на културата.   

Култура Спектар на дејство 

 

Доза и 

концентрација 

(изразена во ml 

препарат на 

хектар) 

Препорака 

Морков 

 

 
 
Церкоспороза кај морковот  
(Cercospora carotae.) 
 
Дамкавост  (Alternaria dauci) 

 

 

 

 

 

 

 

270-465ml/ha 

Апликациите со Quadris би 

требало да започнат пред 

развојот на болеста и да 

продолжат во текот на сезоната 

на секои 7-14 дена. Може да се 

аплицира во почва, преку 

воздухот и преку системот за 

наводнување. Доколку се 

аплицира заедно со некој 

инсектицид тогаш треба да се 

обрати внимание на 

силиконските адјуванси. 

Почвени патогени 

(Бела нога )Rhizoctonia solani 

12-24 ml/ha  

Напомена: Каренца 0 дена. Препаратот може да се аплицира и на денот на бербата на културата.   

 

Култура Спектар на дејство 

 

Доза и 

концентрација 

(изразена во ml 

препарат на 

хектар) 

Препорака 

Луцерка 

Грав 

Грашок 

 

 
 
 
 
 
Антракноза на луцерка 
(Anthracnose, Colletotrichum 
lindemuthianum) 
 
Aлтернариски рак   (Alternaria 

alternata) 

Лисна дамкавост (Mycosphaerella 

spp.) 

 

 

 

 

 

 

 

180-465ml/ha 

Апликациите со Quadris би 

требало да започнат пред 

развојот на болеста и да 

продолжат во текот на сезоната 

на секои 7-14 дена.  

 

 

 

 

Почвени патогени 

(Бела нога )Rhizoctonia solani 

12-24 ml/ha  

Напомена: Да не се аплицира повеќе од 45 ml/ha кај продукти кои содржат извесна количина на azoxystrobin.    

 

 

 

 

 



Култура Спектар на дејство 

 

Доза и 

концентрација 

(изразена во ml 

препарат на 

хектар) 

Препорака 

Kраставица 

 

 

 

Диња 

 

 

Лубеница 

 

 

 

 
 
 
 
 
Пламеница кај краставицата 
(Pseudoperonospora cubenis)  
 
Венење на расадот   (Didymella 

bryoniae) 

Лисна дамкавост (Myrathecium 

canker.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330-465ml/ha 

За да се одбегне појава на 

резистентни видови Quadris не 

треба да се употребува повеќе од 

еднаш доколку не се направи 

ротација со некој друг препарат 

кој не припаѓа на групата 11*.  

Како превентивна мерка против 

појава од пламеница кај овие 

култури, се препорачува 

аплицирање на фунгицидот . на 

5-7 дена. 

Почвени патогени 

(Бела нога )Rhizoctonia solani 

12-24 ml/ha  

Напомена: Да не се препорачуваат повеќе од 4  фолијарни третирања во текот на вегетацијата на културата.   

 

 

Култура Спектар на дејство 

 

Доза и 

концентрација 

(изразена во ml 

препарат на 

хектар) 

Препорака 

Пиперка  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Пепелница (sphaerotheca spp.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180-465ml/ha 

За да се одбегне појава на 

резистентни видови Quadris не 

треба да се употребува повеќе од 

еднаш доколку не се направи 

ротација со некој друг препарат 

кој не припаѓа на групата 11*. 

 

Апликацијата на препаратот би 

требала да биде во распоред 7-14 

дена.  

Почвени патогени 

(Бела нога )Rhizoctonia solani 

12-24 ml/ha  

Напомена: Каренца 0 денови.  

 

 

 

 

 

 



Култура Спектар на дејство 

 

Доза и 

концентрација 

(изразена во ml 

препарат на 

хектар) 

Препорака 

Ориз  

 

 

 

 

 

 

 

Пламеница на лисните ракавци 

(Rhizoctonia solani)  

 

Гнилеж на приземниот дел на 

стеблото (Gaenomannomyces 

graminis) 

Гнилеж на стеблото (Sclerotium 

oryzae) 

 

Кафеава дамкавост на листовите ( 

cochliobolus miyabeanus ) 
  

Кафеава дамкавост кај оризот 

(Cercospora oryzae ) 

 

 

 

 

 

 

 

270-375ml/ha 

 

 

 

375-465 ml/ha 

 

 

375-465 ml/ha 

 

375-465 ml/ha 

 

375-465 ml/ha 

 

Апликацијата се врши во 

зависност од фазата на растот на 

културата.  Втора апликација на 

препаратот  се препорачува 

доколку се работи за постојат 

поволни услови за понатамошен 

развој на болеста. Истата 

најдобро е да биде 7-14 дена по 

првото 

аплицирање.Фолијарното 

третирање најчесто има 

превентивен карактер и се 

применува пред појавата од 

болест.  

 

Напомена: Да не се наводнува 14 дена по последната апликација.  

Да не се аплицира 24 дена по жетвата.  

 

 

Култура Спектар на дејство 

 

Доза и 

концентрација 

(изразена во ml 

препарат на 

хектар) 

Препорака 

Соја  

 

 

 

 

 

 

 

 

Антракноза на сојата 

(Coletotrichum truncatum) 

Бактериска дамкавост на 

листовите (Alternaria spp)  

Сива дамкавост на листовите 

(Septoria glycines) 

 

 

Почвени патогени 

Бела нога(Rhizoctonia solani) 

 

 

 

 

 

 

 

180-465 ml/ha 

 

 

 

 

 

12- 24 ml/ha 

Да не се применува повеќе од 2 

последователни апликации со 

препаратот или друг препарат од 

група 11 а претходно да бил 

аплициран препарат кој не 

припаѓа во фунгициди од група 

11. 

Препаратот може да се 

комбинира и со Триазол кој е 

регистриран за употреба против 

рѓи кај сојата. 

 

Напомена: На денот на жетвата препаратот може да се аплицира само доколку културата ќе се употребува како 

сточна храна или сено.  Соја за фураж не е пожелно да се третира со повеќе од 2,5 ml/ha. 

.  

 

http://obp.ugd.edu.mk/bolesti/detal?b=1477


Култура Спектар на дејство 

 

Доза и 

концентрација 

(изразена во ml 

препарат на 

хектар) 

Препорака 

Тутун 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пламеница на тутунот 

(Peronospora tabacina) 

Кафеава дамкавост  кај тутун 

(Cercospora nitotinae) 

Пламеница на лисните ракавци 

(Rhizoctonia solani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180-360 ml/ha 

 

 

 

 

 

 

Да не се применува повеќе од 2 

последователни апликации со 

препаратот или друг препарат од 

група 11 а претходно да бил 

аплициран препарат кој не 

припаѓа во фунгициди од група 

11. 

Препаратот може да се 

комбинира и со Триазол кој е 

регистриран за употреба против 

рѓи кај сојата. 

 

Напомена: На денот на жетвата препаратот може да се аплицира само доколку културата ќе се употребува како 

сточна храна или сено.  Соја за фураж не е пожелно да се третира со повеќе од 2,5 ml/ha. 

.  

 

Култура Спектар на дејство 

 

Доза и 

концентрација 

(изразена во ml 

препарат на 

хектар) 

Препорака 

Зелка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaфеава дамкавост (Cercospora 

spp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

180-465 ml/ha 

 

 

 

 

 

Апликациите со препаратот 

треба да започнат пред појавата 

на болеста или пак во текот на 

нејзиниот развој . 

Аплицирањето е најчесто во 

интервал 7-14 дена. 

 

Напомена: Каренца 0 денови. Може да се аплицира и на ден на бербата. 

 

 


