СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА Пипер

Предлаганата схема е информативна. В нея са включени разрешени продукти в опаковки до 1 кг, от офертата на „Агропал“ ООД. За всяка болест/неприятел се прилага
един от предложените в схемата продукти. При необходимост продукт, предназначен за борба с една болест/неприятел, може да се прилага в резервоарна смес с друг
продукт, срещу друга болест/неприятел. Консултирайте се с вашия търговец. Преди употреба на продукт за растителна защита прочетете внимателно етикета и
листовката и спазвайте указанията на производителя!

ФАЗА

ПРИЛОЖЕНИЕ - продукти, вредители, дози

издание на

ХЕРБИЦИДИ срещу ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ и ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ - Девринол 4Ф 400-500мл/дка (40-50мл/100м²);
срещу ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ и НЯКОИ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ - Дуал голд 960ЕК 120мл/дка (12мл/100м²с 3-6л вода);
срещу ЖИТНИ и НЯКОИ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ - Стомп нов 330ЕК 400-500мл/дка (40-50мл/100м², с 2-4л вода)
ФУНГИЦИДИ срещу ПОЧВЕНИ ПАТОГЕНИ - Проплант 722СЛ 0,1% (10мл/10л вода), I-во - 0-7 дни след засяване; II-ро - 7-10 дни след
първото - поливка с 5л разтвор/м²
След сеитба, преди
поникване/преди разсаждане ИНСЕКТИЦИДИ срещу ПОПОВО ПРАСЕ - Коломбо 0.8МГ 1.2кг/дка (12г/10м² при разсаждане вътре в гнездата) - инсектицидът се
прилага директно в почвата, без да се разтварят във вода
(в парниците) BBCH 00-09
От развитие на листата до ХЕРБИЦИДИ срещу ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ - Фузилад форте 150ЕК 90мл/дка (9мл/100м² с 2-6л вода);
срещу МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ - Фузилад форте 150ЕК 130мл/дка (13мл/100м² с 2-6л вода)
цъфтеж (на открито)
ФУНГИЦИДИ срещу КАФЯВИ ЛИСТНИ ПЕТНА (АЛТЕРНАРИЯ) - Дитан ДГ/Дитан М-45 200г/дка (20г/100м² с 5-10л вода)
BBCH 11-69

срещу БРАШНЕСТА МАНА - Сяра ВГ 300г/дка (30г/100м² с 5-10л вода)
ИНСЕКТИЦИДИ срещу ЛИСТНИ ВЪШКИ - Вазтак нов 100ЕК 30мл/дка (3мл/100м² с 3л вода); Дека ЕК 50мл/дка (5мл/100м² с 10л вода);
Децис 2.5ЕК 50мл/дка (5мл/100м² с 10л вода); Маврик 2Ф 0,02% (2мл/100м² с 10л вода); Метеор 80-90мл/100л вода (8-9мл/100м² с 6-9л
вода); Моспилан 20СП 0,0125% (1,25г/100м²с 10л вода); Сумицидин 5ЕК 0,02% (2мл/100м² с 2-5л вода);
срещу БЕЛОКРИЛКИ - Вазтак нов 100ЕК 0,03% (3мл/100м² с 3л вода); Дека ЕК 50мл/дка (5мл/100м² с 10л вода); Метеор 80-90мл/100л вода
(8-9мл/100м² с 6-9л вода); Фюри 10ЕК 0,02% (2мл/100м²с 10л вода)
срещу ТРИПСИ - Дека ЕК 30мл/дка (3мл/100м²с 10л вода); Метеор 60-70мл/100л вода (6-7мл/100м²с 6-9л вода);
срещу ЦИКАДИ - Метеор 80-90мл/100л вода (8-9мл/100м²с 6-9л вода); Моспилан 20СП 25г/дка (2,5г/100м² с 3-8л вода);
срещу МИНИРАЩИ МУХИ - Вазтак нов 100ЕК 0,03% (3мл/100м²с 3л вода);
срещу НОЩЕНКИ - Авант 150ЕК 25мл/дка (2,5мл/100м² с 3-8 л вода); Дека ЕК 30мл/дка (3мл/100м² с 10л вода); Метеор 60-70мл/100л вода
(6-7мл/100м² с 6-9л вода);
срещу АКАРИ - Флорамайт 240СК 40мл/дка (4мл/100м² с 10л вода); Сяра ВГ 300г/дка (30г/100м² с 5-10л вода)

Плододаване и зреене на
плодовете
BBCH 71-89

ХЕРБИЦИДИ срещу ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ - Фузилад форте 150ЕК 90мл/дка (9мл/100м² с 2-6л вода);
срещу МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ - Фузилад форте 150ЕК 130мл/дка (13мл/100м² с 2-6л вода)
ФУНГИЦИДИ срещу КАФЯВИ ЛИСТНИ ПЕТНА (АЛТЕРНАРИЯ) - Дитан ДГ/Дитан М-45 200г/дка (20г/100м² с 5-10л вода)
ИНСЕКТИЦИДИ срещу ЛИСТНИ ВЪШКИ - Актара 25ВГ 0,007% (0,7г/100м² с 3-10л вода); Калипсо 480СК 20мл/100л вода (2мл/100м² с 1015л вода); Кохинор 200СЛ 0,05% (5мл/100м² с 10л вода) или някой от продуктите срещу листни въшки, описани при „От развитие на листата
до цъфтеж“;
срещу ЦАРЕВИЧЕН СТЪБЛОПРОБИВАЧ - при поява: Дека ЕК 50мл/дка (5мл/100м² с 10л вода); Метеор 80-90мл/100л вода (8-9мл/100м² с
6-9л вода);
срещу ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ - при поява: Авант 150ЕК 25мл/дка (2,5мл/100м² с 3-8 л вода);
срещу БЕЛОКРИЛКИ, ТРИПСИ, ЦИКАДИ, МИНИРАЩИ МУХИ, НОЩЕНКИ и АКАРИ - съответните продукти срещу тези неприятели,
описани при „От развитие на листата до цъфтеж“

СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА Картофи

Предлаганата схема е информативна. В нея са включени разрешени продукти в опаковки до 1 кг, от офертата на „Агропал“ ООД. За всяка болест/неприятел се прилага един от предложените в схемата
продукти. При необходимост продукт, предназначен за борба с една болест/неприятел, може да се прилага в резервоарна смес с друг продукт, срещу друга болест/неприятел. Консултирайте се с вашия
търговец. Преди употреба на продукт за растителна защита прочетете внимателно етикета и листовката и спазвайте указанията на производителя!

ФАЗА

ПРИЛОЖЕНИЕ - продукти, вредители, дози

издание на

След засаждане на клубените, ХЕРБИЦИДИ срещу ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ - Бисмарк КС 150-200мл/дка (15-20мл/100м² с 2-4л вода); Еклипс 70ВГ 25-40г/дка (2,5-4г/
100м² с 2-5л вода); Зенкор 600СК 75-90мл/дка (7,5-9мл/100м² с 4-5 л вода); срещу ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И НЯКОИ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ - Дуал голд 960ЕК
преди поникване
BBCH 00-09
Развитие на листата

BBCH 10-19
Образуване на
основни странични
разклонения
BBCH 21-29
Удължаване на главното
стъбло (затваряне на реда)
BBCH 31-39

Цъфтеж и образуване на
клубените
BBCH 40-69

Нарастване на клубените до
начало на пожълтяване на
листата
BBCH 70-91

150мл/дка (15мл/100м² с 3-6л вода); срещу ЖИТНИ И НЯКОИ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ - Стомп нов 330ЕК 400-500мл/дка (40-50мл/100м², с 2-4л вода ); Пендиган
330ЕК 400-600мл/дка (40-60мл/100м², с 2-4л вода)
ИНСЕКТИЦИДИ срещу ПОПОВО ПРАСЕ - Коломбо 0.8МГ 1.2кг/дка (120г/100м² при засаждане вътре в гнездото); срещу ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ - Сантана 0.7Г 1кг/дка
(100г/100м² при засаждане в гнездото) - и двата инсектицида се прилагат директно в почвата, без да се разтварят във вода
ХЕРБИЦИДИ срещу ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ - Еклипс 70ВГ 25-30г/дка (2,5-3г/100м² с 2-5л вода); Зенкор 600СК 45-60мл/дка (4,5-6мл/
100м² с 4-5 л вода, до 5-10см на културата)
ФУНГИЦИДИ срещу МАНА - Акробат плюс 200г/дка (20г/100м²); Акробат Р 250г/дка (25г/100м² с 4-8л вода); Алфил дупло 90-400г/дка (9-40г/100м² с 3-8л вода); Арметил М
250г/дка (25г/100м² с 4-8л вода); Димикс 500СК 30-36мл/дка (3-4мл/100м² с 1-4л вода); Витене трипло Р 400-450г/дка (40-45г/100м² с 6-8л вода); Дитан ДГ/Дитан М-45 200г/дка
(20г/100м² с 2-8л вода); Икуейшън про 40г/дка (4г/100м² с 3-10л вода); Манфил 75ВГ 210г/дка (21г/100м² с 2-15л вода); Манфил 80ВП 200г/дка (20г/100м² с 5-10л вода);
Моксимат 505ВГ 240-300г/дка (24-30г/100м² с 3-5л вода); Ридомил голд МЦ 68ВГ 250г/дка (25г/100м² с 5-10л вода); Фунгуран ОН 50ВП 150г/дка (15г/100м² с 3-10л вода);
Шампион 50ВП 150г/дка (15г/100м²с 3-10л вода);
срещу КАФЯВИ ЛИСТНИ ПЕТНА (АЛТЕРНАРИЯ) - Акробат плюс 200г/дка (20г/100м²); Витене трипло Р 400-450г/дка (40-45г/100м² с 6-8л вода); Дитан ДГ/Дитан М-45
200г/дка (20г/100м²с 2-8л вода); Ридомил голд МЦ 68ВГ 250г/дка (25г/100м²с 5-10л вода); Скор 250ЕК 0,04% (4мл/100м² с 6-10л вода)
ИНСЕКТИЦИДИ срещу КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР - Даскор 440 75мл/дка (7,5мл/100м² с 2-10л вода); Моспилан 20СП 6г/дка (0,6г/100м² с 3-8л вода);
срещу ЛИСТНИ ВЪШКИ - Даскор 440 75мл/дка (7,5мл/100м² с 2-10л вода); Метеор 80-90мл/100л вода (8-9мл/100м² с 6-9л вода); Нуреле Д 80мл/дка (8мл/100м² с 2-10л вода);
срещу НОЩЕНКИ - Метеор 60-70мл/100л вода (6-7мл/100м² с 6-9л вода)
ХЕРБИЦИДИ срещу ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ - Ажил 100ЕК 75-120мл/дка (7,5-12мл/100м² с 2-6л вода); Селект супер 120 ЕК/ Центурион супер 80мл/дка (8мл/100м² с
2-6л вода); Тарга супер 5 ЕК 150мл/дка (15мл/100м² с 2-6л вода); срещу МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ - Ажил 100ЕК 150мл/дка (15мл/100м² с 2-6л вода) и срещу балур 100150мл/дка (10-15мл/100м² с 2-6л вода); Селект супер 120 ЕК/Центурион супер 160мл/дка (16мл/100м² с 2-6л вода); Тарга супер 5 ЕК 200мл/дка (20мл/100м² с 2-6л вода)
ФУНГИЦИДИ срещу МАНА - Верита ВГ 150г/дка (15г/100м² с 4-10л вода); Инфинито СК 120-160мл/дка (12-16мл/100м² с 10л вода); Консенто СК 200мл/дка (20мл/100м² с 2-10л
вода); Лието 45г/дка (4,5г/100м² с 5-10л вода); Проксанил 200мл/дка (20мл/100м² с 4л вода) или някой от продуктите срещу МАНА, описани при „развитие на листата“; срещу
КАФЯВИ ЛИСТНИ ПЕТНА (АЛТЕРНАРИЯ) - Консенто СК 200мл/дка (20мл/100м²с 2-10л вода) или някой от продуктите срещу алтернария, описани при „развитие на листата“
ИНСЕКТИЦИДИ срещу КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР, НОЩЕНКИ и ЛИСТНИ ВЪШКИ - съответните продукти срещу тези неприятели, описани при „развитие на листата“
ХЕРБИЦИДИ срещу ЕДНОГОДИШНИ И МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ - хербицидите, описани при „образуване на основни странични разклонения“
ФУНГИЦИДИ срещу МАНА и КАФЯВИ ЛИСТНИ ПЕТНА - съответните продукти, описани при „развитие на листата“ и „образуване на основни странични разклонения“
ИНСЕКТИЦИДИ срещу КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР - Ефория 045ЗК 75мл/дка (7,5мл/100м²с 4-6л вода); Калипсо 480СК 10-15мл/дка (1-1,5мл/100м²с 8л вода); Кораген 20СК 56мл/дка (0,5-0,6мл/100м² с 3-8л вода) или някой от продукти срещу колорадски бръмбар, описани при „развитие на листата“; срещу ЛИСТНИ ВЪШКИ - Калипсо 480СК
20мл/дка (2мл/100м² с 8л вода) или някой от продуктите срещу листни въшки, описани при „развитие на листата“; срещу КАРТОФЕН МОЛЕЦ - Кораген 20СК 12,5-17,5мл/дка
(1,3-1,8мл/100м² с 3-8л вода); Калипсо 480СК 10-15мл/дка (1-1,5мл/100м² с 8л вода); срещу НОЩЕНКИ - продуктите срещу нощенки, описани при „развитие на листата“
ХЕРБИЦИДИ срещу ЕДНОГОДИШНИ И МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ - хербицидите, описани при „образуване на основни странични разклонения“
ФУНГИЦИДИ срещу МАНА и КАФЯВИ ЛИСТНИ ПЕТНА - съответните продукти, описани при „развитие на листата“ и „образуване на основни странични разклонения“
ИНСЕКТИЦИДИ срещу КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР - Ефория 045ЗК 75мл/дка (7,5мл/100м² с 4-6л вода); Калипсо 480СК 10-15мл/дка (1-1,5мл/100м² с 8л вода); Кораген
20СК 5-6мл/дка (0,5-0,6мл/100м² с 3-8л вода); Актара 25ВГ 6г/дка (0,6г/100м²); Дантоп 50ВГ 4-6г/дка (0,4-0,6г/100м² с 4-10л вода) или някой от продукти срещу колорадски
бръмбар, описани при „развитие на листата“; срещу ЛИСТНИ ВЪШКИ - Калипсо 480СК 20мл/дка (2мл/100м² с 8л вода); Метеор 80-90мл/100л вода (8-9мл/100м² с 6-9л
вода); срещу КАРТОФЕН МОЛЕЦ - Кораген 20СК 12,5-17,5мл/дка (1,3-1,8мл/100м² с 3-8л вода); Калипсо 480СК 10-15мл/дка (1-1,5мл/100м² с 8л вода);
срещу НОЩЕНКИ - продуктите срещу нощенки, описани при „развитие на листата“
ФУНГИЦИДИ срещу МАНА - Верита ВГ 150г/дка (15г/100м² с 4-10л вода); Инфинито СК 120-160мл/дка (12-16мл/100м² с 10л вода); Консенто СК 200мл/дка (20мл/100м²с 2-10л
вода); Лието 45г/дка (4.5г/100м² с 5-10л вода); Акробат плюс 200г/дка (20г/100м²); Димикс 500СК 30-36мл/дка (3-4мл/100м² с 1-4л вода); Дитан ДГ/Дитан М-45 200г/дка
(20г/100м² с 2-8л вода); Икуейшън про 40г/дка (4г/100м² с 3-10л вода); Манфил 80ВП 200г/дка (20г/100м² с 5-10л вода); Фунгуран ОН 50ВП 150г/дка (15г/100м² с 3-10л вода);
Шампион 50ВП 150г/дка (15г/100м² с 3-10л вода); срещу КАФЯВИ ЛИСТНИ ПЕТНА (АЛТЕРНАРИЯ) - Консенто СК 200мл/дка (20мл/100м² с 2-10л вода); Акробат Плюс
200г/дка (20г/100м²); Дитан ДГ/Дитан М-45 200г/дка (20г/100м² с 2-8л вода)
ИНСЕКТИЦИДИ срещу ЛИСТНИ ВЪШКИ - Актара 25ВГ 6г/дка (0,6г/100м²); Метеор 80-90мл/100 л вода (8-9мл/100м² с 6-9л вода); срещу КАРТОФЕН МОЛЕЦ - Кораген
20СК 12,5-17,5мл/дка (1,3-1,8мл/100м² с 3-8л вода); срещу НОЩЕНКИ - продуктите срещу нощенки, описани при „развитие на листата“

Максимален брой приложения на препоръчаните продукти в схемата за опазване на картофи
ФУНГИЦИДИ
Акробат плюс ВГ
Акробат Р
Алфил Дупло
Арметил М
Верита ВГ
Витене трипло Р
Дитан ДГ/Дитан М-45
Димикс 500СК
Икуейшън про
Инфинито СК
Консенто СК
Лието
Манфил 75ВГ
Манфил 80ВП
Моксимат 505ВП
Проксанил
Ридомил голд МЦ 68ВГ
Скор 250ЕК
Фунгуран ОН 50ВП
Шампион 50ВП

МАКСИМАЛЕН БРОЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН
5
няма данни
3
няма данни
4
4
8
5
4
4
4
5
8
4
4
6
4
3
няма данни
няма данни

ИНСЕКТИЦИДИ И
АКАРИЦИДИ
Актара 25ВГ
Дантоп 50ВГ
Даскор 440
Ефория 045ЗК
Калипсо 480СК
Коломбо 0.8МГ
Кораген 20СК
Метеор
Моспилан 20СП
Нуреле Д
Сантана 0.7Г

МАКСИМАЛЕН БРОЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН
няма данни
2
1
2
3
1
2
3
няма данни
1
1

ХЕРБИЦИДИ
Ажил 100ЕК
Бисмарк КС
Дуал голд 960ЕК
Еклипс 70ВГ
Зенкор 600СК
Селект супер 120ЕК/
Центурион супер
Стомп нов 330ЕК
Тарга супер 5ЕК

МАКСИМАЛЕН БРОЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН
1
1
1
2 (1 почвено и 1 вегетационно)
2 (1 почвено и 1 вегетационно)
няма данни
1
2 (при разделяне на дозата)

Максимален брой приложения на препоръчаните продукти в схемата за опазване на пипер
ФУНГИЦИДИ
Дитан ДГ/Дитан М-45
Проплант 722СЛ
Сяра ВГ

МАКСИМАЛЕН БРОЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН
5
2
8

ИНСЕКТИЦИДИ И
АКАРИЦИДИ
Авант 150ЕК
Актара 25ВГ
Вазтак нов 100ЕК
Дека ЕК
Децис 2,5ЕК
Калипсо 480СК
Коломбо 0.8МГ
Кохинор 200СЛ
Маврик 2Ф
Метеор
Моспилан 20СП
Сумицидин 5ЕК
Флорамайт 240СК
Фюри 10ЕК

МАКСИМАЛЕН БРОЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН
3
няма данни
няма данни
2
2
3
1
няма данни
2
3
няма данни
2
2
няма данни

ХЕРБИЦИДИ
Девринол 4Ф
Дуал голд 960ЕК
Стомп нов 330ЕК
Фузилад форте 150ЕК

МАКСИМАЛЕН БРОЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН
1
1
1
няма данни

Уважаеми клиенти,
С тази листовка бихме искали да ви осигурим информация за времето, начина и дозите на приложение на препаратите за растителна
защита (ПРЗ), които ползвате в двора или градината.Тя е предназначена за хора, които нямат професионална квалификация, но имат
желанието да се занимават със земеделие и нуждата да опазят културите, които отглеждат.
Продуктите за растителната защита носят полза, но с тях трябва да се работи стриктно и внимателно. Затова върху етикета на всяка
опаковка има написана фразата „Преди употреба внимателно прочетете етикета и спазвайте инструкциите за употреба“. Това ще ви
гарантира ефикасност на ПРЗ, както и вашата безопасност при работа и при консумация на третираната продукция.
ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТА С ПРЗ (препоръките за работа с всеки продукт са отразени на неговия етикет)
Безопасна работа. При приготвяне на разтвора и при самото третиране трябва да се носи предпазно работно облекло, високи обувки,
маска, очила и ръкавици. По никакъв начин не работете с ПРЗ преди да сте си сложили латексови или гумени ръкавици и очила.
Интервали на третиране. По принцип фунгицидните пръскания се извършват през 5 до 14 дни, в зависимост от това, какъв е продуктът - контактен, локално системен или системен. При сухо време се третира през 7-10 дни, ако препаратът е контактен, и през 12-14
дни, ако ползвате системни и комбинирани препарати. Интервалите на третиране са описани в етикетите на продуктите и трябва
стриктно да се спазват, за да получите очаквания резултат.
Третиранията срещу неприятели се правят само след появявата им, освен продуктите, които се прилагат в почвата.
От съществена важност за постигане на оптимален ефект от прилагането на ПРЗ е техниката, с която третирате. Не можете да
очаквате добри резултати ако не знаете какви площи можете да изпръскате с една пръскачка „или колко площ ще напръскате с
определено количество вода „разтвор“. Затова е необходимо да направите
КАЛИБРИРАНЕ НА ПРЪСКАЧКАТА
Калибрирайте пръскачката си, за да знаете с какво количество вода (работен разтвор) напръсквате определена площ. Само така ще
можете да определите количеството препарат, което трябва да се сложи в една пръскачка или в определено количество вода. Трябва
да имате представа с какво количество вода ще напръскате определена площ с вашата пръскачка. Калибрирането на пръскачката се
прави само с вода, а не с работен разтвор. Разходът на работния разтвор ще зависи от площта, която ще третирате, от вашия маниер
на пръскане и от това, дали третирате почва, посев или трайни насаждения. По принцип трябва да знаете с какво количество вода ще
напръскате определена площ (почва, посев или трайно насаждение).
Но за да опростим нещата ще ги сведем до няколко случая:
1. Колко вода ще ви трябва, за да напръскате определена площ с почвен хербицид. За тази цел отмерете, макар и приблизително,
една площ (ще я наречем „опитна“) от 100м² (колкото по-голяма е опитната площ, толкова по-точен резултат ще имате). Напълнете
пръскачката и напръскайте отмерената площ. Измерете колко вода сте изразходвали за третирането на опитната площ. Така ще
можете да изчислите колко вода ще ви трябва, за да напръскате реалната площ за третиране на полето (двора, градината).
Пример: измерили сте опитна площ за калибрирането от 100м². След напръскването й сте установили, че сте изразходвали 2 л
вода. Искате да напръскате реална площ от 350м². Необходимото количество за тази площ ще намерите като използвате следната
проста формулка
Площта за третиране (350м²) х Количеството вода, изпръскано на опитната площ (2л)
Нужното количество вода за 350м² =
Опитната площ на която сте калибрирали пръскачката (100м²)
или изчистено от
350* х 2*
Нужното количество вода за 350м² =
= 7 л вода
100*
* Стойностите в дадения пример трябва да замените с реалните стойности на опитната площ, която вие сте си избрали, както и реално
изразходваната вода, с която сте я напръскали.
Така вие вече можете да си изчислите за всяка конкретна площ, която искате да напръскате, колко вода ще ви е необходима.
2. Колко вода ще ви трябва, за да напръскате определен посев с ПРЗ. В този случай нещата са малко по-сложни, защото в различните периоди, в които е необходимо да се пръска, големината на растенията е различна и, съответно, различно ще е и
необходимото количество вода. Идеалният вариант е да правите калибриране на пръскачката преди всяко пръскане, за да е
съобразено пръскането с размера на растенията в конкретния момент. Когато вече имате опит ще имате представа при различните
моменти на пръскане какво количество вода ви трябва и няма да е необходимо да повтаряте калибрирането всеки сезон. Но ако това
не ви се прави преди всяко пръскане направете го поне веднъж преди първото третиране. При следващите третирания увеличете
количеството на разтвора, с който ще пръскате, приблизително с процента на израстване на посева. Ако посевът е пораснал два пъти
от едното до другото третиране, увеличете количеството на водата приблизително толкова.
3. Колко вода ще ви трябва, за да напръскате лозя или овощни дръвчета с ПРЗ. И в този случай трябва като правило да се
подходи по сходен с горния начен. Направете калибриране на пръскачката като опръскате едно дръвче или лозница. В началните
периоди от развитието на трайните насаждения количеството на работния рзтвор е значително по-малко, отколкото при пълното им
развитие. Затова докато придобиете опит за нужното количество вода за напръскването на трайните е препоръчително калибрирането да се извършва преди всяко пръскане. На следващата година вече ще имате опит и няма да бъде нужно отново да калибрирате. Но
няма да е лошо да си запишете в една тетрадка с колко вода сте направили първото пръскане, с колко второто и т.н. за всички
пръскания през сезона. И понеже става въпрос за трайни насаждения, пръсканията ви ще бъдат сходни всяка година.
След калибриране на пръскачката много по-лесно ще опредяляте и количество ПРЗ за всяко пръскане. За ваше улеснение можете да
ползвате следната таблица:
ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТ ЗА РАЗЛИЧНА ПЛОЩ
РАЗРЕШЕНА ДОЗА в мл/г на дка
10 15
20
25
50
75 100 150
200
250
ПЛОЩ ЗА ТРЕТИРАНЕ в м2
50
100
150
200
250

0.50
1.00
0.15
0.03
2.50

0.75
1.50
2.25
3.00
3.75

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

1.25
2.50
3.75
5.00
6.25

2.50
5.00
7.50
10.00
12.50

3.75
7.50
11.25
15.00
25.00

50.00
10.00
15.00
20.00
25.00

7.50
15.00
22.50
30.00
37.50

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00

12.50
25.00
37.50
50.00
62.50

В зеления сектор са нанесени различни възможни дози на употреба, а в синия - площта, която ще третиране. В белия сектор се
намират клетките с количествата ПРЗ необходими при дадена доза за определена площ. Примерно, ако ще пръскате 150м² с ПРЗ,
чиято доза е 25мл/дка засичате реда, на който е площта от 150м² с колоната за доза 25мл/дка и виждате, че за тази площ са ви
необходими 3,75мл продукт.
Използвайте продуктите, съгласно разрешения максимален брой третирания през годината, който е даден в етикета на всеки ПРЗ.
Превишаване на този максимално допустим брой приложения за един вегетационен сезон може бързо да доведе до придобиване на
устойчивост на вредителите и намаляване на ефекта от приложението на продукта.

