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ПРОМОЦИИ РАПИЦА, ЕСЕН 2017

Клеранда®

10% ПО-НИСКА ЦЕНА ОТ 10 ЮЛИ*
* Настоящата промоция заменя всички останали

Бутизан®

15% ПО-НИСКА ЦЕНА ОТ 15 ЮЛИ

Карикс®/Карамба®

БЕЗПЛАТЕН ВАЗТАК® ЗА ПОЛОВИНАТА ПЛОЩИ*
И ОЩЕ: ЗА ВСЕКИ 100 Л КАРИКС®/КАРАМБА® ПОЛУЧАВАТЕ
5 Л КАРИКС®/КАРАМБА® ПРОДУКТОВ БОНУС
*За всеки 15 л Карикс®/Карамба® получавате 1 л Вазтак® Нов безплатно
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Борба с плевелите – Clearfield технология

Клеранда®: Най-широкоспектърният вегетационен хербицид,

единствен с почвено действие; оптимални фази на плевелите и специално
внимание на контрола на лайката; борбата със синята китка; борба със
самосевки от Clearfield рапица
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Борба с плевелите – Конвенционална 		
технология

Бутизан®: фотостабилност; чист старт; отличен контрол на лайка; почисти полета напролет

Стратос® Ултра: селективен дори и в по-напреднали фази; безупречен
ефект срещу житни плевели и самосевки
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Регулиране на растежа и борба с
болестите
Карикс®: Единствен с две различни активни вещества – триазол и

типичен растежен регулатор; гланциран филм; преразпределяне на
енергията към корените; контрол на фома
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Контрол на неприятелите - оптимален 		
момент на приложение и основни 			
неприятели|

Магеос®, Вазтак® Нов и Дурсбан®: за контрол на всички неприятели по
рапицата; схема на моменти на поява и ПИВ на основните неприятели
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Защо да отглеждаме рапица?
„...изгодна при действащите пазарни условия!
Рапицата в страните от ЕС-28 е маслодайна култура №1. В световен мащаб ЕС-28 с общо
производство 20-24 млн т. рапица е пред Канада с 16 до 18 млн тона и е най-значимия
производител. Въпреки относителния дял 30% от световното производство на рапично семе,
европейският пазар, и особено производството в Германия, не покриват нуждите си. Продукцията
от рапица от вътрешното производство е недостатъчна в резултат на тежките климатични условия
при сеитбата през есента на 2016 г. и реализацията през 2016-2017 г.

...недостатъчно предлагане обуславя високо
търсене.
Актуалният баланс за снабдяването с рапично семе 2016/17 изглежда така: анализаторите на
аграрното министерство на САЩ (USDA) изчисляват в техния доклад от май реколтата в ЕС през
2016 на 20.4 млн тона. Това са 1.6 млн тона по-малко от предишната година и 4.2 млн тона помалко от рекордната 2014 г. Запасите в ЕС би трябвало да са намалели към 30.06.2017 г. на 1.2
млн тона. При едно месечно потребление в ЕС от около 2 млн тона, наличностите за доставки до
реколтата от 2017 г. не достигат. Всъщност се очаква за ЕС-28 в сравнение с предишната година
леко повишение на добивите до 21.2 млн тона, при това Германия също с добив от 4.68 млн тона
ще е малко над предишната година с 4.61 млн тона. Въпреки това се очаква от реколтата през
2017 г. вътрешното предлагане да е недостатъчно.“

Проф.д-р Раймер Мор,
Ханзе Агро Консултант GmbH,
Германия
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Обърнете внимание
на доброто есенно
развитие!
Добивният потенциал от
рапицата силно намалява,
ако преди зимата е образувала
по-малко от осем листа. Това не
може да бъде компенсирано напълно
чрез увеличаване броя на растенията на
единица площ. Опити на NU-Agrar GmbH в
Германия и опитът от практината на много производители
показва, че добри до високи добиви са възможни само ако при развитието преди зимата са се
образували най-малко 10, а още по-добре 12 листа. Нормата на сеитба трябва да бъде 40 до 60
растения /м2, за да може по-късно да останат 40 добре развити рапични растения /м2. Диаметърът
на кореновата шийка трябва да достигне през късна есен 12 до 18 мм. Такава дебелина на кореновата
шийка е възможно да бъде достигната само при много добра техника, подходящо торене и регулиране
на растежа. Доброто есенно развитие на рапицата е предпоставка за това растенията безпроблемно
да презимуват и да се получат високи добиви.

Добив в зависимост от гъстотата на посева и есенното развитие на рапицата
Относителен добив в %, 100% = 480 кг/дка

100

100

100
92

91

94
89

85

94

94
86
74

стадий > 12 лист
Повече от 60 растения /м2

10 до 12 лист
41 до 60 растения /м2

31 до 40 растения /м2

8-10 лист
21 до 30 растения /м2

Източник: NU-Agrar GmbH, Германия, 2017 г., 6 опита х 3 момента на сеитба с различни сеитбени норми.
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От корените зависи почти всичко...
Един силен корен е в основата на високия добив
от рапица
„Рапицата е единственото значимо културно растение в нашето сеитбообръщение, което още в
годината на сеитбата се вкоренява в почвата на дълбочина 40 до 90 см и тези корени почти
напълно се запазват през зимата. Непрекъснатото нарастване на корените отваря долните
почвени слоеве и позволява намиращите се там хранителни вещества като азот, сяра и калий
отново да се превърнат в усвояеми. Интензивното нарастване на корените включва дори
усвояването на стари фосфати и
микроелементи, натрупани в
дълбоките слоеве, в които
другите основни култури само за
кратко достигат. Мощната и
дълбока коренова система на
рапицата е от решаващо
значение както за добива от
културата, така и като цяло за
почвеното плодородие.“

Роберт Бола,

Консултант от NU-Agrar
GmbH,
Германия
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Добиви от зимна рапица в Германия
Добиви от зимна рапица в Германия
кг/дка
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Добив в кг/дка при изпитвания на хибриди
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Източник: Изпитвания на рапични хибриди, годишни доклади на Държавна сортова комисия, Германия 1971-2013 г.

На какво се дължи разликата между добивите на хибридите при изпитванията и в реалните
производствени условия на полето?
Въпреки че новите хибриди обещават по-високи добиви и по този начин теоретично по-висока
рентабилност, съществуващите условия на полето могат силно да повлияят на добива. Различните
фактори в тези случаи трябва да бъдат съобразени или най-малкото да се сведе до минимум
тяхното въздействие върху добива.
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Закон за минимума
Добиви при

идеални условия

усвояване на хр. в-ва
хомогенен посев

п р е з и м у ва н е

болести

вкореняване

насекоми

синя китка

власатка и др. житни

кръстоцветни плевели
самосевки

подрумче
лайка,

торене

итбено легло
равно се

практиката

разпределяне на сламата

Добиви от

Според „Закона за минимума“ (илюстрацията по-горе), дори един единствен фактор може
негативно да се отрази на добива. Целево избраните мерки за растителна защита през цялата
вегетация на културата противодействат на това и стабилизират добива.
Широкият спектър и гъвкавостта на продуктовата гама на БАСФ в рапица предлага допълнителни
индивидуални решения, които ограничават влиянието на лимитиращите фактори по-горе.
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Пълна защита на рапицата с
пълното портфолио на БАСФ
Изцяло опазена рапицата през цялата
вегетация по всички възможни
растителнозащитни направления
Клеранда®

Хербициди
Бутизан®

Растежни регулатори и фунгициди

Инсектициди

Фено фаза
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НОВО

Рапица

за Clearfield рапица

Стратос® Ултра

за Конвенционална рапица

Карикс®

Пиктор®

Карамба®

Вазтак® Нов

18

Дурсбан®

32

51

57

59 – 61
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Clearfield

технология
рапица!

Нова генетика, високодобивни хибриди, с Клеранда
- най-широкоспектърния хербицид и единствен за
вегетационно приложение с почвено действие!
Едно хербицидно третиране за контрол на всички плевели,
осигуряващо най-чисти полета през есента и напролет!
Оптимизарайте производството на рапица
Клеранда!

с Clearfield хибриди и

Революционна технология за чисти полета и високи добиви!

Оферта есен 2017: 10% по-ниска цена от 10 Юли!
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Clearfield Union и партньорите
от семенарските компании
в Clearfield рапица

Растежът на Clearfield технологията
в рапица продължава и това не е
случайно. Clearfield рапицата вече е
над половин милион декара!
Успехът е в партньорството на
БАСФ със семенарските компании –
високодобивни Clearfield хибриди и
хербицида Клеранда!

Ако изборът Ви на хибриди през 2017
е Clearfield, контролът на плевелите
е гарантиран с Клеранда®!
14

ЕДИМАКС
ФЕНИКС
ТРЪСТ C

PX1
PT2
PT2

Ние

КОНРАД CL

Рапица

Клеранда®

С CL
С CL
CL

ДК Имарет CL
ДК Иминент CL
ДК Импрешън CL

Технология за производство на рапица

РАПИЦА

125CL
200CL
228CL

Елмер CL
ИнВигор InV 1166

ЕС Акварел CL
ЕС Анжел CL
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Борба с плевелите
Clearfield технология

Контрола

Клеранда®
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Отчетлив контрол на плевелите
с Клеранда® наесен

Контрола

(мак, овчарска торбичка,
войничица, лобода, ранилист,
самосевки от пшеница)

Клеранда®

(21 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ)
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Борба с плевелите
Clearfield технология
Как да контролирате лайка с Клеранда®?
Лайката и подрумчето са двата най-често прибегне до Клеранда® в доза 200 мл/дка.
срещани плевела в рапичните полета. За да
се преборим с тях успешно от съществено В много от случаите земеделските
значение е фазата им на развитие и производители изчакват да поникнат
момента на третиране с Клеранда®.
всички плевели. Ако изчакаме този момент
то рискуваме голяма част от лайката и
Лайката и подрумчето са най-чуствителни подрумчето да прерастнат. Третирайте
във фаза 2-ри - 4-ти лист. В тази фаза дозата докато плевелите са във фаза 2-ри - 4-ти
от 150 мл/дка на Клеранда® е напълно лист, допълнително почвено действие,
достатъчна. Ако фазата на плевелите което притежава Клеранда® ще се справи
вече е 4-ти - 6-ти лист то тогава може да се срещу по-късно поникващите плевели.

Контролът е отличен във фаза на лайката до 2-4 лист и доза на
Клеранда® от 150 мл/дка
18
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В кой момент е най-успешен
контролът на плевелите с Клеранда®
Оптимален момент за третиране
Лепка

Клеранда® 150 мл/дка

Врабчови чревца
Лайка

Мъртва коприва
Великденче
Мак

Здравец
Овчарска торбичка
Войничица
Синап и др. Кръстоцветни
Власатка

Самосевки от житни култури

Фаза на плевелите

Поникване

2-ри лист

4-ти лист

6-ти лист

8-ми лист

Най-добър контрол на плевелите с Клеранда се постига при
есенно третиране в следните фази:
-

Лайка, Подрумче: до 2-ри - 4-ти лист
Мъртва коприва, Великденче и други ефемери: 2-ри - 4-ти лист
Синап, Дива ряпа и други Кръстоцветни:
чувствителни са дори и в напреднали фази (до цъфтеж)
Житни плевели (вкл. ливадна власатка) и самосевки от житни култури:
3-ти - 5-ти лист (до фаза братене)

За максимална ефикасност прилагайте Клеранда в посочените
фази на развитие на плевелите!
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Борба със синята китка
Clearfield технология
Синя Китка
Проблемът със синята китка в
рапичните посеви се появи паралелно
с по-мащабното налагане на тази
култура в земеделското производство
на България. Насищането на полските
сеитбообращения с рапица налага
връщането й на едни и същи полета
през не повече от 3-4 години. Съчетано
с
продължителното
съхраняване
кълняемостта на семената от синя
китка в почвата, при борбата срещу
нея не може да се разчита на правилно
изградени сеитбообращения.
Рапичните растения се паразитират
основно от два вида синя китка – Orobanche ramosа и Orobanche mutelii.
Тези паразити могат да компрометират

Контрола
20

добива до 50 %. За щастие чрез Clearfield
технологията ние можем да контролираме
този паразит.
Употребата на Клеранда през пролетта
осигурява контрол на упорития паразит.
Като доказателство на това са и
резултатите от проведените технически
опити съвместно с Аграрен Университет
Пловдив.
Чрез ефективния контрол на почти
всички икономически важни плевели
при рапицата, в това число и на синята
китка, технологията Clearfield предоставя
възможност на земеделските стопани
да увеличат още повече добива при
производството на рапица.

Клеранда®
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Clearfield - Eдинственото решение
срещу синята китка в рапица

Контрола

Клеранда®
21

Кои са 3-те момента за контрол
на Clearfield самосевки
рапица?

22
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2

Рапица

3
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Контрол на Clearfield
самосевки рапица

ПО ВРЕМЕ НА
ЖЪТВА

Монтиране на адаптер и вертикални
странични ножове на хедера на комбайна
за по-малко разпиляване и загуби

Преглед на транспортната
техника за липса на отвори, през
които изтича зърно
24

Прибиране на реколтата при не пониска от 9% влажност на продукцията
(за минимално разпиляване)
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Контрол на Clearfield
самосевки рапица

СЛЕД ЖЪТВА

Плитки следжътвени обработки
на не повече от 5 см дълбочина
провокират покълването
на семената и спомагат за
запазване на почвената
влага

2

Приложение в последствие на тотален хербицид
или предсеитбени обработки, които елиминират вече
поникналите плевели и самосевки
25

3

Контрол на Clearfield
самосевки рапица

В СЛЕДВАЩА
КУЛТУРА
Първите
сеитби
на житни култури е
добре да започнат от
рапичните полета

Препоръчително е добавянето или използването на
хербициди извън групата на блокаторите на синтеза
на ALS (пр. различни от сулфонилуреите)

В пшеница и ечемик се препоръчва употребата на
Мустанг (флорасулам +2,4 Д) в доза 40-50 мл/дка или друг
противошироколистен хербицид, към който да се добавят 50
мл/дка чист 2,4 Д съдържащ продукт
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При царевица продуктитите, които се препоръчват са
същите, като при пшеница и ечемик, както и продукти на база
бентазон, темботрион и мезотрион

-

Житните култури да са влезли във фаза братене
(да се вижда вече оформен брат)

-

Пролетта третиранията да се извършват до края на фаза братене
(преди 1-ви стъблен възел)

-

Температурите към момента на третирането да са над 10-12°С и под 23-25 °С

-

Ако се очакват отрицателни температури
или трайни захлаждания към момента на третиране и в рамките на 10 след него,
третирането трябва да се отложи

-

Културите да са в добро състояние и да не са под стрес
в резултат на измръзване, резки температурни амплитуди или хранителен недостиг
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Борба с плевелите –
Конвенционална технология
Защото качеството надгражда

Карикс®

Растежни
и фун

и/или
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/Карамба®

®

и регулатори
нгициди

Карикс®/Карамба®
Растежни регулатори
и фунгициди

Премиум фунгицид
за рапица и слънчоглед
+15% средно по-високи добиви

Магеос®

и/или

29

Борба с плевелите
Конвенционална
технология

30
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Отлична фотостабилност
на Бутизан®!

Дори приложени при сухи
условия, Бутизан® запазва
своята сила в очакване на
оптимална влага.
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Борба с плевелите – Конвенционална
Отличен контрол на лайка и чист старт на културата с Бутизан®

Контрола

Бутизан®
32
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технология
По-чисти полета напролет след третиране с Бутизан® наесен

Контрола

Бутизан®
33

Бутизан

®

Защото качеството надгражда

		

15% по-ниска
цена
от 15 юли
34

Ние

Рапица

35

Стратос
Ултра

®

Контрол на житни плевели
като по учебник!

36

-

Безупречен ефект срещу житните
плевели и самосевките от житни култури

-

Пълно системно действие – достига
до всички части на самосевките и плевелите

-

Бързо усвояване до час след третиране

-

Отлична селективност за рапицата

Ние

Рапица

37

Регулиране на растежа и борба с бол
Контрола

Карикс ®

ЦЕЛ: Устойчивостта срещу
замръзване през зимата да се
увеличи, вегетационният връх да
се предпази, повече странични
разклонения да се заложат.

36% по-голям диаметър на
кореновата шийка и по-голяма
коренова маса означават по-силно
поглъщане на вода и хранителни
вещества, повече съхранена
енергия за успешно презимуване и
най-добър старт през пролетта.

Контрола

Карикс ®
N

N

N
P
P
K

Коренът да се заздрави,
делът на фините корени да
се увеличи - 30% повече
поглъщане на азот.
38

N

Източник: Опити на БАСФ

K

Ние

Рапица

лестите

K

Сухо стъблено
гниене (фома)

Бели петна
(цилиндроспориоза)

Надеждна защита от фома и
цилиндроспориоза

Влияние на Карикс®
(есенно приложение) върху корените
Повече в сравнение с нетретираната контрола в %
40

38

35
30
25
20

24
19

15
10

17

13

9

5
0

Тегло на корена
Карикс®

Съдържание на протеини

Суха маса

Конкурентен триазол

Източник: опити на БАСФ, на пет места, пробите са взети през пролетта.
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Карикс®: Гланциращ ефект за
предотврятяване на измръзването

Контрола

Карикс®

Благодарение на гланцирания филм на Карикс®, по
листата не се задържа вода, която при отрицателни
температури замръзва и уврежда надземните части
40
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Гланцираният филм на Карикс® намалява
пораженията от есенните замръзи

Контрола

Карикс®
41

Карикс®: Единствен с две различни
активни вещества – триазол и типичен
растежен регулатор
Активни вещества влияещи върху растежа на рапицата

фунгицидно активно вещество
(триазол) с допълнителен
растежно-регулаторен ефект

Типично растежно-регулаторно
вещество

МЕПИКВАТ
-ХЛОРИД

МЕТКОНАЗОЛ

Карикс

®

42
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Карикс®: Оптимални размери на
кореновата шийка за успешно презимуване

20 мм

Контрола

50 мм

Карикс®

Карикс® преразпределя енергията на растението от
надземната част към корените за по-добро изхранване и
успешно презимуване

43

Контролът на
фомата е
най-добър
наесен

Етап 1:
Фомата атакува младите
листа, когато температурата
е около 15 °C и е налична
висока въздушна влажност
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Етап 3:
Напролет гъбният
патоген се развива и
унищожава кореновата
шийка

Момент за приложение
на Карикс

Прекъсване на
движението на фомата
към кореновата шийка
с Карикс®

Етап 2:
Гъбният патоген се
развива в листата
и се премества към
кореновата шийка
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Карикс

®

Енергия за по-високи добиви
С безплатен Вазтак®
за половината площи*
и още: за всеки 100л Карикс® получавате
5 л Карикс® продуктов бонус
-

Бързо усвояване от растенията и гланц-ефект –
за надеждна защита от измръзване и болести

-

Сгъстява клетъчния сок и вдига нивото на 		
захарите за успешно презимуване на рапицата

-

Единствен на пазара с второ активно вещество
– типичен растежен регулатор

* За всеки 15 л Карикс® получавате 1 л Вазтак® Нов безплатно
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Карамба

®

За здрава рапица с мощна
коренова система
С безплатен Вазтак® за половината площи*
и още: за всеки 100 л Карамба® получавате
5 л Карамба® продуктов бонус
- Закалени растения с повишена
студоустойчивост
-

Добре развита коренова система за по-пълноценно усвояване на хранителни вещества и вода

-

Ниски, плътни и здрави стъбла

-

Ранен контрол на болестите

* За всеки 15 л Карамба® получавате 1 л Вазтак® Нов безплатно.
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Контрол на неприятелите - оптимален мом

Рапична листна оса
ПИВ 1-2 гъсеници
на растение

Петнист зелев
скритохоботник

Черен зелев
скритохоботник
ПИВ не е установен

Рапична земна бълха
ПИВ от поникване до
4 лист 10% от листната
повърхност е изгризана

Зелева листна въшка
ПИВ от 2-4 лист 150
въшки на 25 растения
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Зелево комарче
ПИВ 1 комарче на
3-4 растения

ПИВ 10 бръмбара в
жълта уловка за 3 дни

Зелев шушулков
хоботник
ПИВ 1 бръмбара
на растение

Рапичен цветояд

ПИВ 1-2 бръмбара на растение

Ние

Рапица

мент на приложение и основни неприятели

Магеос

- Ефервесцентни, поливалентни гранули, разтворими за по-малко от
4 минути, независимо от температурата на водата
- Бързо инициално действие, с 3-5 дни продължителност на действие
- Регистриран срещу 17 неприятеля в 22 култури

®

Механизъм на действие
Магеос е синтетичен пиретроид - инсектицид с нова формулация - ефервесцентни поливалентни микрогранули, който се
активират при контакт с вода. Полученият разтвор е изключително фина и колоидна дисперсия на активната съставка алфа-циперметрин. Характеризира се с контактно и стомашно действие с много бърз инициaлен ефект и действие 3 до 5 дни.
Ефикасен срещу възрастните форми и ларвите на голям брой видове смучещи и гризещи неприятели. Действа на централната
и периферна нервна система като предизвиква бърза парализа, която води до нарушения в метаболизма и физиологичните
функции на засегнатите насекоми. Поема се от насекомите при контакт и чрез поглъщане.

Вазтак Нов
®

-

Отличен контрол на икономически важните неприятели
Комбинирано контактно, стомашно и репелентно действие
Контролира ларви, нимфи и възрастни форми на неприятелите
Многостранно приложим в различни области на земеделието

Механизъм на действие
Вазтак Нов е пиретроиден инсектицид с контактно, стомашно и репелентно (отблъскващо) действие срещу голям брой неприятели, с много бърз начален ефект и последействие от 3 до 5 дни. Вазтак Нов действа на централната и периферна нервна
система, като предизвиква бърза парализа, което води до нарушения в метаболизма и физиологичните функции на засегнатите
насекоми. Унищожава ларви и възрастни на голям брой видове смучещи и гризещи неприятели по земеделските култури.
Препоръки при употреба
1. Пръскането да се извършва при тихо време.
2. Да се прилага според указанията за приложение в етикета.
3. Преди третиране да бъде информирано населението от землището, където ще се проведе пръскането!
4. Може да се смесва с фунгициди и хербициди, но е желателно да се направи предварително тест за смесимостта им.
5. Препоръчително количество на работния разтвор:
• 10 - 30 л/дка за полски култури;
• 40 - 100 л/дка за лозя и овошки.

Дурсбан

®

- Дълго действие – 14-20 дни
- Фумигиращо действие – действа и чрез изпаренията
- Широк спектър – надежден и ефикасен срещу икономически
важните неприятели

Механизъм на действие
Дурсбан е органофосфорен инсектицид с контактно и стомашно действие. Продуктът притежава способността да действа и
чрез парите си (фумигиращо действие), отделяйки фосфорен газ. При контакт с неприятелите инхибира синтеза на ензима
холинестераза. В резултат на това насекомите преустановяват храненето си и загиват. Последействието на Дурсбан е 14-20 дни.
Препоръки при употреба
1. Да се спазват конкретните моменти на приложение.
2. Може да се смесва с други ПРЗ, но е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост.
3. Препоръчително количество на работния разтвор:
• 10 - 30 л/дка за полски култури;
• 40 - 100 л/дка за лозя и овошки
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Дурсбан

®

ЗА ПО-ДЪЛГО ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ

ДЪЛГО ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ – 14-20 дни
ФУМИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ – действа и чрез
изпаренията
ШИРОК СПЕКТЪР – ефикасен срещу
икономически важните неприятели
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Вазтак Нов
®

ЗА БЪРЗ ИНИЦИАЛЕН ЕФЕКТ

КОНТАКТНО, СТОМАШНО И РЕПЕЛЕНТНО
действие
КОНТРОЛИРА ЛАРВИ И ВЪЗРАСТНИ
Продукт с ДОКАЗАНА ЕФИКАСНОСТ
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Клеранда

®

Най-широкоспектърният вегетационен
хербицид, единствен с почвено действие

10% по-ниска цена
ти
от 10 Юли*
-

Революционна технология за чисти полета и
високи добиви

-

Единственият вегетационен хербицид със 		
силно почвено действие за най-чисти полета
наесен и напролет

-

Едно хербицидно третиране за контрол на
всички плевели, включително кръстоцветни и
власатка

* Настоящата промоция заменя всички останали
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Технология за производство на рапица
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БАСФ ЕООД
1618 София
бул. България №118
Абакус Бизнес Център
тел.: 02 / 915 20 45
www.agro.basf.bg
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