ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ
№
1.

2.

Продукт,
Производител
ДЕССИКАШ 200
СЛ
Шарда Уърлдуайд
Експорт
-Удостоверение №
0 125 9–П РЗ /
11.08.2014г.
Валидно до:
01.08.2024 г.
РАУНДЪП
Монсанто

Активно
вещество
200 г/л
дикват

360 г/л
глифозат

-Удостоверение №
240-3/05.03.2013 г.

3.

4.

РАУНДЪП МАКС
СЛ
Монсанто Европа СА
-Удостоверение №
0 126 1–П РЗ
/11.08.2014г.
Валидно до:
01.08.2024 г.
РЕГЛОН ФОРТЕ
Синджента
-Удостоверение №
01032-ПРЗ /05.03.2013г.

480 г/л
глифозат
(под формата на
калиева сол-588
г/л)

150 г/л дикват +
прилепител

Доза/дка
(концентрация)
250 мл/дка

400 мл/дка
с 15-20 л/дка
работен
разтвор
300 мл/дка

Култура, вредител и моменти на
приложение на продукта
десикант при:
-картофи
*момент на приложение: ВВСН 47-49,
(клубените достигат до 70% от крайното си
тегло до кожицата се е оформила напълно)

за десикация на:
-пшеница, ечемик - внася се преджътвено,
при влажност на зърното под 30 %

250 мл/дка
100 мл/дка
150-200 мл/дка
250 мл/дка
250-300 мл/дка
1

5600

-пшеница и ечемик
*като десикант, приложение: преди жътва
(при влажност в зърното под 30%), восъчна
зрялост на пшеницата

десикант/дефолиант при:
250 мл/дка

ЛД 50 Карантинен
орал
срок
но за
в дни
плъх
7

- маслодайна рапица
При узряване на шушулките (ВВСН 87-89)
- картофи
При узряване на клубените (ВВСН43-49)
-памук - внася се при 100-150 разпукани
кутийки на 100 растения
-кориандър - внася се при пълно формиране
на максимален брой плодове - над 75 %
восъчна зрялост
-слънчоглед - внася се при 25-30 % влажност
на семената
-люцерна за семепроизводство - внася се при
75-80 % жълти и кафяви чушки

408

Катего
рия за
употреба
1

30

3

пшеница,
ечемик -14
дни

3

10-картофи;
7-10маслодайна
рапица;
30 за всички
останали
култури

1

300 мл/дка
5.

6.

ТАЙФУН СЛ
Файнкеми Швебда,
Аган Кемикъл,
Монсанто Юръп
-Удостоверение
№01174-1/05.03.2013 г.
Валидно до:
18.02.2023 г.
ТОРИНКА
/ФР – 888
Монсанто Юръп
-Удостоверение №
01172/05.03.2013 г.
Валидно до:18.02.2023г.

360 г/л глифозат

400 мл./дка

-соя - внася се при 60 % узрели бобове
-ориз - при 25-30 % влажност на арпата
-слънчоглед, (като десикант), внася се преди
прибиране на културата, при влажност на
зърното под 30 %;

360 г/л глифозат

400 мл./дка

-пшеница, ечемик (преди жътва, и като десикант)

2

2000

30 днислънчоглед,

3

5000

14 дни –
пшеница
ечемик

2

