
Стомп Аква 

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 

СТОМП® АКВА  

БАСФ Агро Б.В. -
Разрешение № 01011-

ПРЗ-4/ 10.05.2016 г. 
Валидно до: 

14.08.2019 г. Заповед 
№РД 12- 

54/14.08.2009 г. 
Заповед №РД 11- 

1982/10.12.2014 г. и 
Заповед №РД 11- 

703/22.04.2016 г.  

*Гратисен период за 
продажба 6 месеца и 

още 1 година за 
употреба, считано от 
22.04.2016 г. на ПРЗ -

Удостоверение №. 

01011-ПРЗ-3/ 

30.01.2015 г. 

455 г/л 
пендиметалин 

 

 
срещу едногодишни житни и 
широколистни плевели при: 

>5000 

Царевица, лук, 
слънчоглед -

60;  

 

Кориандър - 
75;  

 

Нахут - 40;  

 

*Сорго -120 

дни (зърно);  
 

90 дни (силаж 
и зелен 
фураж);  

 

Останалите 
култури -

неприложим 

втора 
професионална 

350 мл/дка 

Царевица: внася се в началото на 
вегетация на културата и до 2-ри лист на 
плевелите 

350 мл/дка 
Слънчоглед: внася се в началото на 
вегетация на културата и до 2-ри лист на 
плевелите 

350 мл/дка Памук: внася се след сеитба/засаждане, 
преди поникване 

350 мл/дка 

Лук (от арпаджик): внася се в начало на 
вегетация на културата и до 2-ри лист на 
плевелите 

350 мл/дка Нахут: внася се след сеитба/засаждане, 
преди поникване 

350 мл/дка Тютюн: внася се преди разсаждане на 
разсада на полето 

350 мл/дка Кориандър: внася се след 
сеитба/засаждане, преди поникване 

350 мл/дка Картофи: внася се след 
сеитба/засаждане, преди поникване 

250-300 

мл/дка 

Пшеница, Ечемик, Тритикале, Ръж: 

внася се след сеитба, преди поникване 
на културата 

300-350 

мл/дка 

Слънчоглед, Царевица: внася се след 
сеитба, преди поникване или в началото 
на вегетация на културата и до 2- ри 



лист на плевелите 

250-300 

мл/дка 

Фасул, Грах (полски и градински):
След сеитба, преди поникване на 
културата 

250-300 

мл/дка 

Соя: внася се след сеитба, преди 
поникване на културата 

250-300 

мл/дка 

Ябълки, Круши, Праскови, Нектарини,

Кайсии: внася се през зимата. Насочено 
пръскане между редовете на културата 
преди началото на вегетация. 

250-300 

мл/дка 

Портокали, Лимони, Мандарини,

Помело, Грейпфрут: внася се през 
пролетта и есента. Насочено пръскане 
между редовете на културата, без да се 
засягат зелените части на дърветата 

200-300 

мл/дка 

Разсадници за дървесни видове,  
площи с декоративни дървета:
Насочено пръскане между редовете
след засаждане и при вкоренени 
насаждения 

250-300 

мл/дка 

Лозя: внася се през зимата. Насочено 
пръскане между редовете на културата 
(преди началото на вегетация) 

250-300 

мл/дка 

Ягоди: внася се преди разсаждане на 
открито или преди началото на 
вегетацията през пролетта 

250-300 

мл/дка 

Домати: внася се преди разсаждане на 
културата 

250-300 

мл/дка 

Маруля, Салати: внася се преди 
поникване на културата 

250-300 

мл/дка 

Зеле, Броколи, Карфиол: внася се 
преди разсаждане на културата 

250-300 

мл/дка 

Чесън: внася се след засаждане на 
културата, преди появата на стъблото 



200-250 

мл/дка 

Моркови: внася се преди поникване на 
културата 

200-250 

мл/дка 

Артишок: внася се преди разсаждане 
или 95 при засети насаждения преди 
начало на вегетация 

260 мл/дка * Минимална употреба  
Сорго: внася се преди или рано след 
поникване, до BBCH 16 на културата 
(шест разтворени листа) 

  
 

 

 

 

 

 


