
КОРУМ 

Продукт, Производител 
Активно 

вещество 
Доза/дка 

(концентрация) 
Култура, вредител, при който се прилага 

продуктът 

ЛД 50 
орално за 

плъх 

Карантинен 
срок в дни 

Категория за 
употреба 

КОРУМ 

 

БАСФ СЕ  

Германия Разрешение 
№ 01305 – ПРЗ- 

2/14.02.2017г. Валидно 
до:31.12.2018г. Заповед 

№ РД 11- 
416/10.03.2015 г. и 
Заповед №РД 11- 
170/24.01.2017 г. 

Разрешение № 01305 – 
ПРЗ-1/ 08.04.2015 

Валидно до: 

31.12.2016 г. 

480 г/л - 
бентазон  

 
22,4 г/л –

имазамокс 

 

 
 

125 мл/дка 
62,5+62,5 мл/дка 

 
 
 
 
 

 
 

125 мл/дка 
62,5+62,5 мл/дка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 мл/дка 95 + 
95 мл/дка 

 
 
 
 
 

Срещу едногодишни житни и широко- листни 
плевели: 
 
Фасул (обикновен и градински): Еднократно 
приложение (BBCH 13-25 (3- ти същински 
лист разтворен – 5-то странично разклонение 
се вижда)) Двукратно приложение BBCH 12-
25 (непосредстве но преди 2 развити листа –
5- то странично разклонение се вижда) * Да 
се използва в комбинация с адюванта ДЕШ 
ХЦ в концентрация 0,25 – 0,3% 
 
Обикновен и фуражен грах (зимни и 
пролетни форми) Еднократно приложение 
(BBCH 12-25 (2 листа с прилистниците се 
разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то 
странично разклонение се вижда)) Двукратно 
приложение (BBCH 11-25 (непосредтвено 
преди първият същински лист с 
прилистниците да се разтвори или да се 
развие първото мустаче - 5-то странично 
разклонение се вижда)) * Да се използва в 
комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) 
в концентрация 0,25 – 0,3% 
 
Соя: Еднократно приложение (При височина 
на културата 5-6 см)) Двукратно приложение 
(BBCH 11-25 (непосредтвено преди първият 
същински лист с прилистниците да се 
разтвори или да се развие първото мустаче -
5-то странично разклонение се вижда)) * Да 
се използва в комбинация с адюванта ДЕШ 

> 300 - 
<2000 

Фасул, 
грах –  

35;  
 
 

Соя –  
60;  

 
 

Люцерна - 
40 

Непрофесионална 



 
 

125 мл/дка 
62,5+62,5 мл/дка 

 

 
 
 

 

ХЦ (DACH HC) в концентрация 46 0,25 – 0,3% 
 

Люцерна - стара: Еднократно приложение 
(BBCH 12-25 (2 листа с прилистниците се 
разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то 
странично разклонение се вижда)) Двукратно 
приложение (Първо третиране –
непсредствено преди височина на културата 
4 -5 см, втори след 7-14 дни) * Да се използва 
в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH 
HC) в концентрация 0,25 – 0,3% 

  

 

 


