
Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите посочени в етикета. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

www.cropscience.bayer.bg



Технологията  
Мерлин® Флекс + Капрено®  
се предлага като пакетно  

предложение: на всеки закупени  
20 л Мерлин® Флекс и 20 л Капрено®,  

се предоставя безплатно  
1 л Капрено®.

 -5%

Употребата на почвения хербицид Мерлин® Флекс 
в доза 25 мл/дка дава ключови предимства още от 

поникване на културата. Последващо третиране с 
Капрено®  в 5-6 лист на царевицата осигурява чисти 
полета с максимална селективност към културата.

  Мерлин® Флекс в доза 25 мл/дка запазва царевицата 
чиста от плевели още от самото начало до фенофаза 

5-6 лист, благодарение на своето ефикасно и реактиви-
ращо действие след паднал дъжд. Освен това Мерлин® 
Флекс съдържа антидот, който предпазва културното 

растение от стрес – характеристики, изключително ва-
жни при формирането на добива.

  Последващото третиране с Капрено® допринася за още 
по-дълго почвено последействие, което се реактивира във 
времето, както и за вегетативно действие върху плевели-
те, което осигурява безкомпромисна защита през цялата ве-

гетация.

  Тази технология дава възможност Капрено® да бъде приложен 
малко по-късно – във фаза 5-6 лист на културата когато има 
новопоникнали плевели в полето от по-голяма дълбочина или 
кореново-издънкови такива. Капрено® също съдържа антидот, 
който защитава генетичните заложби на хибридите.

  Технологията дава широк спектър на контролирани широколист-
ни плевели като паламида, самосевка слънчоглед, къпина, бутрак, 

лобода, поветица, фасулче и др.

  Третиране с Мерлин® Флекс, последвано от Капрено®, дава и широк 
спектър на контролирани житни плевели като сива и зелена кощря-
ва, кокоше просо, балур от семе и др.

  Приложени по този начин, продуктите в пакета гарантират чисто-
тата на полетата с царевица - от сеитба и дълго през вегетацията 
– до жътва, както и най-добрите добиви, сравнени с конкурентни тех-
нологии.
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 Приложение на технология Мерлин® Флекс 
25 мл/дка – почвено, последвано от Капрено® 25 

мл/дка + Меро® 200 мл/дка – вегетационно 3-6 лист

Опит на производствена площ в Североизточна 
България, с. Суворово, 2020 г., сеитба 22 Април 2020 г.

Момент на третиране с Капрено.

Мерлин® Флекс 25 мл/дка, 
последвано от  Капрено® 

25 мл/дка, 12.06.2020

Мерлин® Флекс почвено и Капрено® 

вегетационно 3-6 лист

Контрола 

12.06.2020

Конкурентна технология

Опит на производствена площ в Североизточна България, 
с. Млада Гвардия.

Конкурентна технология

Конкурентна технология

Мерлин Флекс + Капрено

Мерлин Флекс + Капрено
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 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ МЕРЛИН 
ФЛЕКС 25 МЛ/ДКА – ПОЧВЕНО, ПОСЛЕДВАНО 

ОТ КАПРЕНО 25 МЛ/ДКА + МЕРО 200 МЛ/ДКА – 
ВЕГЕТАЦИОННО 3-6 ЛИСТ

Опит на производствена площ в Североизточна 
България, с. Смолница, 2020 г. 

Третиране с Мерлин® Флекс 25 мл/дка последвано от 
Капрено® 25 мл/дка, 5 юни 2020 г.

Третиране с Мерлин® Флекс 25 мл/дка, последвано от Капрено® 25 мл/дка

Опит на производствена площ в Северна България, 
с. Липница, 2020 г.



Технология 2017 2018 2019 2020

Мерлин Флекс® +  
Капрено® 793 кг/дка 780 кг/дка 711 кг/дка 913 кг/дка

Технология 1 762 кг/дка 777 кг/дка 642 кг/дка 767 кг/дка

Технология 2 747 кг/дка 717 кг/дка 540 кг/дка 690 кг/дка

ТЕХНОЛОГИЯТА 
С НАЙ-ВИСОК 

ДОБИВ ОТ ЧЕТИРИ 
ПОРЕДНИ ГОДИНИ

*Пакетно предложение: на всеки закупени 20 л Мерлин® Флекс + 20 л Капрено®, се предоставя безплатно 1 л Капрено®.
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