
Растежен регулатор за бързо и надеждно скъсяване и укрепване 
на стъблата на пшеница и ечемик. Подсилва стъблата, ограничава 

растежа на надземните части и увеличава устойчивостта към 
полягане при много от житните култури.

РАСТЕЖЕН РЕГУЛАТОР ЗА БЪРЗО СКЪСЯВАНЕ 
И УКРЕПВАНЕ НА СТЪБЛАТА  ПРИ ЖИТНИ

ПРЕДИМСТВА

  действа много бързо
  намалява растежа на надземните части
  подсилва стъблата
  При правилна употреба, подобрява добива и качеството на 

 реколтата

УСЛОВИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Растежният регулатор трябва да бъде прилаган при условия на 
растеж. Препоръчително е  да се третира при спокойно време и при 
растения в  добро вегетативно състояние. Избягвайте ситуации на 
стрес, периоди с големи температурни амплитуди, много високи или 
много ниски температури. Отложете третирането ако се очакват 
валежи до два часа след приложение. Третирайте в благопряитни 
климатични условия, без вятър.
BOGOTA не трябва да се използва заедно с хербициди или листни 
торове, съдържащи мед.Смесите трябва да се използват съобразно 
местните разпоредби. При всички случаи се препоръчва  да се 
направят предварителни тестова за съвместимост.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

BOGOTA е съставена от 2 активни вещества:
 хлормекват хлорид, четвъртичен амоний, който забавя синтеза на  

 гибберилова киселина
 етефон, фосфонова киселина, която забавя ауксините, хормони,  

 отговарящи за растежа при житните.

BOGOTA

Активно вещество: Етефон 150 g/l + хлормекват хлорид 300 g/l
Формулация: течен концентрат (СЛ)
Опаковка: 5 l
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BBCH

Култури Доза л/дка Фаза на приложение

Зимна пшеница 200 ml BBCH 31-37

Зимен ечемик 250 ml BBCH 31-39

Твърда зимна 
пшеница, ръж, 
тритикале

250 ml BBCH 31-37

Продуктите за Растителна Защита да се използват безопасно. Винаги четете етикета и информацията за продукта преди употреба.
Прочетете указанията за безопасност и символите на етикета. Продуктът е предназначен за професионална употреба.

Зимна пшеница 200 ml

250 mlТвърда зимна пшеница, ръж, тритикале

250 mlЗимен ечемик
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