JAUNUMS

Corum

®

Herbicīds

Corum® ir selektīvs sistēmas un pieskares iedarbības herbicīds, ko lieto zirņu, lauka pupu un
dārza pupiņu sējumos pēc nezāļu sadīgšanas.

Darbīgās vielas:
Lietošanas deva:

imazamoks 22,4 g/l
bentazons 480 g/l
Corum® 1,25 l/ha + Dash® 0,5-1,0 l/ha

PRIEKŠROCĪBAS:
Augsta efektivitāte
Plašs divdīgļlapju nezāļu spektrs
Elastīga lietošana

PIEMĒROTS ARĪ MINIMĀLĀS AUGSNES
APSTRĀDES TEHNOLOĢIJĀS

CORUM® EFEKTIVITĀTE:
Corum® satur divas darbīgās vielas – imazamoks 22,4 g/l un bentazons 480 g/l.
Šo divu darbīgo vielu kombinācija nodrošina augstu efektivitāti pret plašu divdīgļlapju
nezāļu spektru. Corum® ir īpaši efektīvs pret krustziežu dzimtas nezālēm.
Nezāļu suga
plikstiņš, ganu
panātre, sārtā
virza, parastā
naudulis, tīruma
veronika, persijas
zvēre, tīruma
pērkone, tīruma
amarants, atliektais
naktene, melnā
mīkstpiene, tīruma
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Nezāļu suga
gerānijas
akļi
veronika, tīrumu
madara, ķeraiņu
kumelīte, tīruma
balanda, baltā
vējgriķis, dārza
sūrene, blusu
vijolīte, tīruma
rudzupuķe, zilā
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Efektivitāte: xxxx – ļoti augsta | xxx – augsta | xx – vidēja

KĀ NODROŠINĀT VISAUGSTĀKO CORUM® EFEKTIVITĀTI:
Vislabākos rezultātus sasniegsiet, ja nezāles apstrādes brīdī būs mazas, dīgļlapu-pirmo
īsto lapu stadijā, tāpēc labākā rezultāta sasniegšanai vienmēr pievērsiet uzmanību
nezāļu attīstības stadijai. Īpaši svarīgi tas ir, lai sekmīgi ierobežotu balto balandu.
Maksimālai efektivitātei nepieciešams arī silts laiks, vēlams virs +10-12 °C.
Un atcerieties vienmēr pievienot virsmas aktīvo vielu Dash®!

CORUM® LIETOŠANA:
Lietošanas deva: Corum® 1,25 l/ha + Dash® 0,5-1.0 l/ha.
Corum® var lietot ziņos un lauka pupās sākot no divu īsto lapu attīstības stadijas
līdz deviņu lapu attīstības stadijai (AS 12-19), dārza pupiņās sākot no divu īsto lapu
attīstības stadijas līdz piecu sāndzinumu attīstības stadijai (AS 12-25).
Var lietot arī dalīti – 2 reizes Corum® ar devu 0,625 l/ha + Dash® 0,5 l/ha, starp
apstrādēm ievērojot 7-14 dienu intervālu. Pirmo apstrādi veikt sākot no divu līdz
četru īsto lapu attīstības stadijas (AS 12-14) un otro apstrādi sākot no sešu īsto lapu
attīstības stadijas līdz deviņu lapu attīstības stadijai zirņos, lauka pupās (AS 16-19)
un dārza pupiņās, sākot no sešu īsto lapu attīstības stadijas līdz piecu sāndzinumu
attīstības stadijai (AS 16-25).

!

Gadījumā, ja iepriekš ir lietots Stomp®, iespējams nogaidīt līdz jaunu nezāļu
sadīgšanai un lietot Corum® 1,0 l/ha + Dash 0,5-1,0 l/ha.
Neveidot tvertnes maisījumus ar graminicīdiem un insekticīdiem!
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