
Рекорд®

За контрол на РЕКОРДен брой плевели!

БАСФ ЕООД, 1618 София
бул. България № 118

Абакус Бизнес Център
тел.: 02/ 915 20 45
www.agro.basf.bg

Промо пакет за едновременна 
борба с всички житни и 
широколистни плевели в царевица

Келвин Топ + Камбио
3 различни активни вещества
3 различни механизма на действие



Рекорд® - решение срещу Рекорден брой плевели в царевица

Гъвкавост на приложение на продуктите заедно или поотделно

Рекорд е растителнозащитна технология 
с три активни вещества (никосулфурон, 
дикамба и бентазон), с три различни 
механизма на действие. Комбинацията 
от тях осигурява безотказен контрол на 
житни и широколистни плевели само с 

едно третиране (включително паламида и 
балур от коренища). Синергизмът между 
двата компонента - хербицида с най-бърз 
ефект Камбио и балурицида с най-нов 
тип формулация Келвин Топ осигурява 
безупречния ефект. 

Камбио е безотказно решение срещу широколистни 
плевели, включително паламида. Верен на 
принципа – жесток към плевелите, безобиден 
за царевицата Камбио за поредна година е най-
предпочитаният противошироколистен хербицид 
от производителите на царевица в страната. Една 
от причините за високата ефикасност на Камбио 
е активното вещество Дикамба. Действието върху 
плевелните растения се изразява в инхибиране 
процеса на фотосинтеза и стопиране деленето на 
клетките. До 24 часа се наблюдават признаци на 
хербицидно действие, а до няколко дни следва и 
пълното загиване на широколистните плевели.

Келвин Топ – вторият компонент от технологията 
Рекорд е селективен вегетационен хербицид, който 
води до блокиране синтеза на аминокислелини 
в клетките на плевелите. Безотказен балурицид 
с най-новия тип формулация ОД, благодарение 
на която се осигурява по-бързото поемане на 
хербицида от плевелите.

Технологията Рекорд позволява разделното 
внасяне на хербицидите, с което се обхваща 
пълният спектър на комбинации от заплевеляване 
и климатични особености. Определящ фактор 
за момента на приложението на Рекорд е фазата 
на плевелите, а не на царевицата.  В случаи на 
ранно заплевеляване с широколистни плевели, с 
опасност от паламида, използването на Камбио във 
фаза 2 – 4 лист на царевицата гарантира справяне 
с конкуренцията в критичен период за формиране 
на добива, който се залага още от фаза 3 лист. За 
чисто поле в 6 – 7 лист спомага Келвин Топ, който 
се справя с житните плевели, които могат да се 
третират и след 6 лист, до 8 лист на царевицата.

Икономически ефективно решение

Широколистни плевели

Паламида - Cirsium arvense

Бутрак - Xanthium strumarium

Абутилон - Abutilon

Бяла куча лобода - Chenopodium album

Лайка - Chamomilla recutita

Лепка - Galium tricorne

Обикновен щир - Amaranthus retroflexus

Разстлан щир - Amaranthus stratum

Хибриден щир - Amaranthus hypochondriacus

Звездица - stellaria graminea

Тученица - Portulaca oleracea

Врабчови чревца - Stellaria media

Обикновен спореж - Senecio vulgaris

Попова лъжичка - Thlaspi arvense

Слънчоглед - самосевки

Подрумче - Anthemis arvensis

Див синап - Sinapis arvensis
Млечка - Cichorium intybus
Росопас - Fumaria officinalis
Врабчово семе - Lithospermum arvensis
Черно куче грозде - Solanum nigrum
Пача трева - Polygonum aviculare
Млечок - Sonchus arvensis
Овчарска торбичка - Capsella bursa-pastoris
Татул - Datura stramonium
Дива ряпа - Raphanus raphanistrum 
Фасулче - Fallopia convulvulus
Червена мъртва коприва - Lamium purpureum
Разстлана лобода - Atriplex patula
Обикновена галинзога - Galinsoga parviflora
Див коноп - Cannabis sativa
Персийско великденче - Veronica persica
Полска теменуга - Viola arvensis
Поветица - Convolvulus arvensis

Контролирани плевели

70 80 90
Ефикасност в %

100
Житни плевели

Кокоше просо - Echinochloa crus-galli 

Зелена кощрява - Setaria viridis

Сива кощрява - Setaria glauca

Балур от семе - Sorghum halepense

Лисича опашка - Alopecurus pratensis

Едногодишна метлица - Poa annua

Райграс - Lolium perenne

Див овес - Avena fatua

Балур от коренища - Sorghum halepense

Пирей - Agropyron repens

70 80 90
Ефикасност в %

100

Рекорд е напълно селективна вегетационна комбинация за царевица, която гарантира 
ефект срещу всички плевели.

Предимства:

 3 активни вещества с 3 различни механизма на действие осигуряват пълна ефикасност 
без риск от резистентност

 Едно третиране – пълен контрол на всички плевели, включително балур от коренища и 
паламида

 Качествено покритие, отлична прилепимост и пълно усвояване благодарение на 
уникалната ОД формулация на Келвин Топ

 Пълна селективност за достигане на пълния добивен потенциал на царевицата


