
ЗЕМЕДЕЛЕЛСКИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ

гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Хубавка 6
тел.: 02/971 70 28, 29  |  факс: 02/971 70 35
    info@continvest.bg   |  www.continvest.bg

КУЛТУРА

Маслодайна рапица
(третиране с наземна техника)

Маслодайна рапица
(третиране със самолет)

Грах и фасул
третиране с наземна техника)

Грах и фасул
(третиране със самолет)

Житни култури

КОЛИЧЕСТВО
мл/дка

50-100

50-100

50-100

50-100

100

ВОДА
л/дка

25-50

7-9

25-50

7-9

10-25

ПЕРИОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Повечето от шушулките са загубили интензивния си
зелен цвят и са започнали да пожълтяват

Повечето от шушулките са загубили интензивния си
зелен цвят и са започнали да пожълтяват

От фаза начало на зреенето до пълна зрялост

От фаза начало на зреенето до пълна зрялост

Във фаза восъчна зрялост или
когато влагата в зърното е ≤30%

Опаковка: 5 L

Емулгиращ концентрат, съдържащ
патентована смес от

повърхностно активно вещество

  Намаляване на
загубите на семена

  По-лесно прибиране 
на реколтата

  Позволява естественото
зреене на културата

  Намалени самосевки при
следващите реколти

Приложение и дозировка 
LAMINEX може да се използва при следните култури: маслодайна рапица, фасул, грах, кориандър, соя и 
всички бобови, които изискват защита на шушулките.
LAMINEX  също така може да се използва при зърнени култури за намаляване покълването поради узрява-
нето на зърната на полето.

Продуктът може да се смесва с препарати за растителна защита, съдържащи активното вещество 
глифозат и други десиканти.

Съвместимост

45%
LAMINEX

УНИВЕРСАЛЕН 
СУПЕР ПРИЛЕПИТЕЛ    

45%
LAMINEX

УНИВЕРСАЛЕН 
СУПЕР ПРИЛЕПИТЕЛ    



 

Емулгиращ концентрат, съдържащ патентована смес от повърхностно активно вещество
за устойчивост на шушулките от разпукване

 

Вещество w/w

Карбоксилиран
стиренов
бутадиенов
кополимер

45%

Състав на
LAMINEX

LAMINEX е специално разработен за отглеждане на маслодайна 
рапица с цел да намали загубата на семена, причинена от разпукване 
на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата. 

LAMINEX намалява загубата при прибиране на реколтата и 
ограничава самосевките от рапица при следващите 
култури.

LAMINEX не забавя сушенето на шушулките и 
не влияе на зрелостта и качеството на 
семената.

Често загубата на семена е висока при 
прибиране на реколтата в горещите 
периоди, както и при неизравнени 
посеви с растения в различна 
степен на зрялост.

Загубите на семена също могат да 
бъдат високи по време на периоди 
на променливо време, когато култу-
рата е подложена на повторно 
навлажняване/изсушаване.

LAMINEX може да се използва и за 
намаляване на загубата на семена при 
граховите и бобовите култури.

Използването на LAMINEX намалява само-
раслите плевели при следващите реколти - 
което води до по-малко използване на хербициди 
или намаляване на разходите за хербициди при 
следващата реколта.

Когато се използва върху бобови култури, LAMINEX може да има 
ефект върху популациите на полска лисича опашка. Намаляването на 
загубата на семена води до по-малко самосевки в следващата рекол-
та. Самораслите бобови култури се развиват бързо и могат да попре-
чат на плевелите да бъдат унищожени от хербицида през пролетта, 
както и да се конкурират с развиващите се зърнени култури. С акцен-
тът върху постигането на максимален ефект от хербицида при 
пролетна полска лисича опашка, както и намаляване на самосевките 
от бобови култури, ви предоставяме ранно, лесно и ефективно реше-
ние на тези проблеми.

•         От стадий ВВСН 80
     Зелени и огъващи се шушулки, могат да
   бъдат огънати във формата на V, 
без да се разпукат.

      До стадий BBCH 89
   Почти всички шушулки на рапица, 
черни и твърди семена

• 

    Определяне на правилното
  време за прилагане на
LAMINEX 

45%
LAMINEX

УНИВЕРСАЛЕН 
СУПЕР ПРИЛЕПИТЕЛ    

         LAMINEX e универсален супер прилепител,  разработен по специална технология за намаляване 
      разпукването на шушулките преди и по време на жътва при маслодайна рапица, грах, соя и фасул.

  LAMINEX образува решетка или мрежа върху шушулката, задържаща горната и долната и част добре “заключени” 
една към друга, което намалява разпукването на шушулката и свежда до минимум загубата на семена по време на жътвата.
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