
СХЕМИ СХЕМИ
за опазване от болести и неприятели на 

ЛИСТНИ И ЗЕЛЕВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ, МОРКОВИ И ЛУК
за опазване от болести и неприятели на 

ЛИСТНИ И ЗЕЛЕВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ, МОРКОВИ И ЛУК
Предложените схеми са информативни. В тях са включени разрешени продукти за растителна 
защита към 9 г.) , от офертата на „Агропал“ ООД. 
За всяка болест/неприятел се прилага един от предложените/изброените за даден момент на 
приложение 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 при спазване на определените в етикета на продукта 

реди прилагането на резервоарна смес е необходимо да се 
направи предварителен тест за физическа и биологична съвместимост чрез пръскане върху 
малка опитна площ на културата. Прилагането на непрепоръчана от производителя 
резервоарна смес е лична отговорност. 
Консултирайте се с вашия търговец. 

 (  28.02.201  в опаковки до 1 л/кг

изисквания за смесимост. 
При липса на такива изисквания п

Предложените схеми са информативни. В тях са включени разрешени продукти за растителна 
защита  , от офертата на „Агропал“ ООД. 
За всяка болест/неприятел се прилага един от предложените/изброените за даден момент на 
приложение 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 при спазване на определените в етикета на продукта изисквания за смесимост. 
При липса на такива изисквания преди прилагането на резервоарна смес е необходимо да се 
направи предварителен тест за физическа и биологична съвместимост чрез пръскане върху 
малка опитна площ на културата. Прилагането на непрепоръчана от производителя 
резервоарна смес е лична отговорност. 
Консултирайте се с вашия търговец. 

(към 28.02.2019 г.) в опаковки до 1 л/кг

При употребата на продукт за растителна защита стриктно спазвайте указаните в етикета/ 
листовката на продукта култури, вредители (болести и неприятели) и дози на приложение, 
момент на приложение (фаза от развитието на културата/неприятеля), препоръчаното 
количество работен разтвор, максимален брой приложения за сезон/вегетационен цикъл на 
културата, минимален интервал между приложенията и карантинен срок.

Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин! 
Преди употреба на продукт за растителна защита прочетете внимателно етикета и 
листовката и спазвайте указанията на производителя!

При употребата на продукт за растителна защита стриктно спазвайте указаните в етикета/ 
листовката на продукта култури, вредители (болести и неприятели) и дози на приложение, 
момент на приложение (фаза от развитието на културата/неприятеля), препоръчаното 
количество работен разтвор, максимален брой приложения за сезон/вегетационен цикъл на 
културата, минимален интервал между приложенията и карантинен срок.

Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин! 
Преди употреба на продукт за растителна защита прочетете внимателно етикета и 
листовката и спазвайте указанията на производителя!

РАБОТА С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И КАЛИБРИРАНЕ НА ПРЪСКАЧКАТА
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.

Третиранията  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 х Количеството вода, изпръскано на опитната площ 
Нужното количество вода за 350м² =                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                Опитната площ на която сте калибрирали пръскачката 
или изчистено от 
                                                                    350* х 2*
Нужното количество вода за 350м²  =                       =  7 л вода
                                                                      100* 
* 
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:

В зеления сектор са нанесени различни възможни дози на употреба, а в синия - площта, която ще третирате. 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. 

Интервали на третиране. По принцип 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.

 фунгицидните пръскания 

срещу неприятели

(350м ) (2л)

(100м²)

 

Стойностите в дадения пример трябва да замените с реалните стойности на опитната площ, която вие сте си 
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СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
Листни - марули, салати, спанак и Зелеви - главесто зеле, 

карфиол, броколи, брюкселско зеле и др. подобни 

СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
Листни - марули, салати, спанак и Зелеви - главесто зеле, 

карфиол, броколи, брюкселско зеле и др. подобни 
Хербициди

едногодишни житни и някои широколистни плевели:

някои едногодишни широколистни плевели и паламида:

едногодишни житни и широколистни плевели: 

ПРИ ЗЕЛЕ
Срещу  Девринол 4Ф 400-500мл/дка 
(40-50мл/100м² с минимум 3л вода и плитко инкорпориране) - преди разсаждане
ПРИ ЗЕЛЕ И КАРФИОЛ
Срещу 
Клиофар 600СЛ 25мл/дка (2,5мл/ 100м² с 2-4л вода) - вегетационно

Забележка: При употребата на хербициди спазвайте стриктно дозата, момента на приложение и максималният 
брой приложения за сезон указани на етикета!

- предпазно: Бордо микс 20ВП 375-500г/дка (38-50г/100м² с 8-10л вода)
- предпазно и лекуващо: Инфинито СК 160мл/дка (16мл/100м² с 10л вода)

Бордо микс 20ВП 375-500г/дка (38-50г/100м² с 8-10л вода)

Срещу Дека ЕК 50мл/дка (5мл/100м² с 10л вода); Метеор 60-70мл/100л вода (6-7мл/100м² с 10л 
вода)
Срещу Метеор 80-90мл/100л вода (8-9мл/100м² с 10л вода)
Срещу Дека ЕК 50мл/дка (5мл/100м² с 10л вода); Метеор 80-90мл/ 
100л вода (8-9мл/100м² с 10л вода)

Дека ЕК 50мл/дка (5мл/100м² с 10л вода); Метеор 80-90мл/100л вода (8-9мл/100м² с 10л вода)
Срещу 

Срещу Авант 150ЕК 17мл/дка (1,7-2м а); Алтакор 35ВГ 8-10г/ дка 
(1г/100м² с 2-8л вода); Метеор 60-70мл/100л вода (6-7мл/100м² с 10л вода); Циперкил 500ЕК 5мл/дка (0,5мл/100м² с 
до 10л вода)
Срещу Алтакор 35ВГ 8-10г/дка (1г/100м² с 2-8л вода)
Срещу Алтакор 35ВГ 8-10г/дка (1г/100 ода); Дека ЕК 50мл/дка (5мл/100м² с 10л вода); 
Метеор 80-90мл/100л вода (8-9мл/100м² с 10л вода)

Срещу 
Срещу 

Срещу 
Забележка: Желателно е към резервоара да се прибави омокрителя Силвет - 0,01% (3мл/12-15 л вода), който 
допринася за равномерното разпределяне на разтвора и прилепването му по листата.

 

 

 

ПРИ МАРУЛИ И КАРФИОЛ
 Срещу Шарпен 33ЕК 300-600мл/дка (30-60мл/100м² с 2,5-8 л 

вода) - след сеитба, преди поникване или преди разсаждане при марули и преди разсаждане при карфиол

Срещу  - предпазно и лекуващо:

Предпазно срещу 

Предпазно срещу Сяра ВГ 300г/дка (30г/100м² с 5-10л вода) - при зеле, карфиол, броколи, 
брюкселско зеле; Сяра ВГ 400г/дка (40г/100м² с 5-10л вода) - при салата, спанак, ендивия, цикория 
ПРИ САЛАТИ, МАРУЛЯ, СПАНАК 
Срещу предпазно и лекуващо: Витене Трипло Р 400-450г/дка (40-45г/100м² с 6-8л вода)
ПРИ САЛАТИ И МАРУЛЯ
Срещу предпазно и лекуващо: Мелоди компакт 49ВГ 185г/дка (18,5-19г/100м² с 8-10л вода); Корсейт 60ВГ 
(при полско производство) 20-40г/дка 
ПРИ ЗЕЛЕ, БРОКОЛИ И БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ
Срещу Дифкор 250 ЕК 50мл/дка (5мл/100м² с до 10л вода)
ПРИ МАРУЛЯ, РУКОЛА, ЕНДИВИЯ И ДРУГИ ВИДОВЕ САЛАТИ
Срещу  Суич 62,5ВГ при  60г/дка (6г/100м² с 10л вода)

Срещу Алтакор 35ВГ 8-10г/дка (1г/100м² с до 8л вода); Дека ЕК 50мл/дка (5мл/100м² с 10л вода); Метеор 60-
70мл/100л вода (6-7мл/100м² с 10л вода)

Срещу 
Агриметал 300г/дка (30г/100м²), прилага се чрез площно третиране при разсад и редово (от 

двете страни на растенията) в насажденията - 
ПРИ ЗЕЛЕВИ  
Срещу Авант 150ЕК 17мл/дка (1,7-2мл/100м² с 2-5л вода); Децис 2,5ЕК 50-70мл/дка (5-7мл/100м² с 5л 
вода); Карате зеон 5КС 15мл/дка (1,5мл/ 100м² с 10л вода)

л/100м² с до 5л вод

м² с до 8л в

Срещу Сяра ВГ 300г/дка (30г/100м² с 5-10л вода) 
ПРИ МАРУЛЯ, РУКОЛА, ЕНДИВИЯ И ДРУГИ ВИДОВЕ САЛАТИ

Валмек 50-100мл/100л вода (5-10мл/100м² с 10л вода)
Сяра ВГ 400г/дка (40г/100м² с 5-10л вода)

ПРИ МАРУЛЯ
Делтагри 25-50мл/дка (2,5-5мл/100м² с 5-10л вода)

.. 

Фунгициди
мана

алтернария, склеротийно гниене, антракноза, бактериоза: 

брашнеста мана: 

мана 

мана 

черни петна: 

сиво гниене, бяло гниене:

(2-4г/100м² с 5-10л вода)

Инсектициди

нощенки: 

трипси и дървеници: 

белокрилки и цикади: 
молци, мухи, царевичен стъблопробивач: 

листни въшки: 
голи охлюви: 

директно, без да се разтварят във вода

нощенки: 

бяла зелева пеперуда: 

рапична пеперуда: 
зелев молец: 

паяжинообразуващ акар:

листоминиращи мухи и паяжинообразуващ акар:
паяжинообразуващ акар:

листни въшки и нощенки:

 

 
 

 
 

Хербициди

едногодишни житни и някои широколистни плевели:

някои едногодишни широколистни плевели и паламида:

едногодишни житни и широколистни плевели:

едногодишни и многогодишни житни плевели: 

ПРИ МОРКОВИ И ЛУК
Срещу Дуал голд 960ЕК 120мл/дка (12мл/ 100м² с 3-6л 
вода) - след сеитба преди поникване/преди засаждане
ПРИ ЛУК
Срещу Клиофар 600СЛ 25мл/дка (2,5мл/ 100м² с 2-
4л вода) - вегетационно
ПРИ МОРКОВИ
Срещу  Бисмарк КС 150-200мл/дка (15-20мл/100м² с 2-4л вода) 
- след сеитба, преди поникване; Еклипс 70ВГ 25-35г/дка (2,5-3,5г/100м² с 2-4л вода) - вегетационно; Зенкор 600СК 
35мл/дка (3,5мл/100м² с 1-5л вода) - вегетационно; 

Забележка: При употребата на хербициди спазвайте стриктно дозата, 
момента на приложение и максималният брой приложения за сезон указани на етикета!

ПРИ МОРКОВИ И ЛУК
Предпазно срещу Сяра ВГ 300-400г/дка (30-40г/100м² с 5-10л вода)
ПРИ МОРКОВИ
Предпазно срещу  Бордо микс 20ВП 375-500г/дка (38-50г/100м² с 4-10л 
вода)
Предпазно срещу Бордо микс 20ВП 375-500г/дка (38-50г/100м² с 4-10л 
вода); Дитан ДГ/ Дитан М-45 200г/дка (20г/100м² с 10л вода)
Срещу
Срещу
ПРИ ЛУК
Срещу предпазно и лекуващо:
- предпазно: Бордо микс 20ВП 375-500г/дка (38-50г/100м² с 4-10л вода); 

- предпазно и лекуващо: Акробат плюс ВГ 200г/дка (20г/100м²); Верита ВГ 150г/дка (15г/100м² с 4-10л вода); 

Предпазно срещу Бордо микс 20ВП 375-500г/дка (38-50г/100м² с 4-10л 
вода)
Срещу
Предпазно срещу Дитан ДГ/ Дитан М-45 250г/дка (25г/100м² с 8-10л вода) 

ПРИ МОРКОВИ И ЛУК

Срещу Дека ЕК 50мл/дка (5мл/ 100м² с 10л 
вода); Метеор 80-90мл/100л вода (8-9мл/100м² с 10л вода)
Срещу Дека ЕК 50мл/дка (5мл/100м² с 10л вода)
Срещу Метеор 60-70мл/100л вода (6-7мл/100м² с 10л вода)
Срещу Метеор 80-90мл/100л вода (8-9мл/100м² с 10л вода)
Срещу 

ПРИ МОРКОВИ
Срещу Алтакор 35ВГ 10-12г/дка (1г/100м² с 5-10л вода)
ПРИ ЛУК
Срещу Циперкил 500ЕК 5мл/дка (0,5мл/100м² с до 10л вода)

Забележка: По-голямата част от продуктите регистрирани при лук, могат да се ползват и при чесън.
Желателно е към резервоара да се прибави омокрителя Силвет - 0,01% (3мл/12-15 л вода), който допринася за 
равномерното разпределяне на разтвора и прилепването му по листата.

 

 

 

 Шарпен 33ЕК 300-600мл/дка (30-60мл/ 100м² с 2,5-8 л вода) - 
след сеитба, преди поникване
Срещу Селект супер 120 ЕК/ Центурион супер срещу 
едногодишни в доза 100мл/дка (10мл/100м² с 2-4л вода), срещу многогодишни в доза 200мл/дка (20мл/ 100м² с 2-
4л вода) - вегетационно

Дифкор 250ЕК 50мл/дка (5мл/100м² с до 10л вода)
Суич 62,5ВГ 80г/дка (8г/100м² с 5-10л вода)

 - 
Пенкоцеб 75ВГ 210-260г/дка (21-26г 

 
/100м²с 4-10л вода)

Мелоди 
компакт 49 ВГ 185г/дка (18.5г/100м² с 6-10л вода); Ридомил голд МЦ 68ВГ 250г/дка (25г/100м² с 10л вода); 

Суич 62,5ВГ 100г/дка (10г/100м² с 5-10л вода)

Срещу Дека ЕК 30мл/дка (3мл/100м² с 10л вода); Метеор 60-70мл/ 100л вода 
(6-7мл/100м² с 10л вода)

Агриметал 300г/дка (30г/100м²), прилага се чрез площно третиране при разсад и редово (от 
двете страни на растенията) в насажденията - 

Фунгициди

брашнеста мана:

мана, антракноза, церкоспороза, бактериоза:

кафяви листни петна (алтернария):

алтернариоза, брашнеста мана: 
сиво гниене, бяло гниене и алтернариоза:

мана

черно гниене, антракноза, бактериоза:

сиво гниене, бяло гниене: 
ръжда: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Корсейт 60ВГ (при полско производство) 30-40г/дка (3-4г/100м² с 3-10л вода)

Инсектициди

нощенки, листни бълхи и трипси: 

листни въшки, белокрилки, царевичен стъблопробивач, молци: 

мухи: 
бяла зелева пеперуда, дървеници: 
цикади:
голи охлюви: 

директно, без да се разтварят във вода

морковена муха и нощенки: 

молец по праза и трипси: 

 

СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
Моркови и Лук

СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
Моркови и Лук



РАБОТА С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И КАЛИБРИРАНЕ НА ПРЪСКАЧКАТА
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.

Третиранията  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 х Количеството вода, изпръскано на опитната площ 
Нужното количество вода за 350м² =                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                Опитната площ на която сте калибрирали пръскачката 
или изразено само с цифри
                                                                    350* х 2*
Нужното количество вода за 350м²  =                       =  7 л вода
                                                                      100* 
* 
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:

В зеления сектор са нанесени различни възможни дози на употреба, а в синия - площта, която ще третирате. 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. 

Интервали на третиране. По принцип 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.

 фунгицидните пръскания 

срещу неприятели

(350м ) (2л)

(100м²)

 

Стойностите в дадения пример трябва да замените с реалните стойности на опитната площ, която вие сте си 

²

ФУНГИЦИДИ

Бордо микс 20 ВП

Дифкор 250 ЕК

Витене Трипло Р

Инфинито СК

Корсейт 60 ВГ

Мелоди компакт 49 ВГ 

Суич 62,5 ВГ

Сяра ВГ

МАКСИМАЛЕН БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН

6

3

2

3

4

4

3

2

8

ИНСЕКТИЦИДИ И 

АКАРИЦИДИ

Авант 150 ЕК

Агриметал

Алтакор 35 ВГ

Валмек

Дека ЕК

Делтагри

Децис 2,5 ЕК

Карате зеон 5 КС

Метеор 

Сяра ВГ

Циперкил 500 ЕК 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН

3

няма данн

2

3

2

3

2

1

3

8
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ФУНГИЦИДИ

Акробат плюс ВГ

Бордо микс 20 ВП

Верита ВГ

Дитан ДГ/ Дитан М-45

Дифкор 250 ЕК

Мелоди компакт 49 ВГ

Пенкоцеб 75 ВГ

Ридомил голд МЦ 68 ВГ

Суич 62 ВГ

Сяра ВГ

Корсейт 60 ВГ

МАКСИМАЛЕН БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН

3

6

4

4

3

4

4

4

4

3
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ИНСЕКТИЦИДИ И 

АКАРИЦИДИ

Агриметал

Алтакор 35 ВГ

Дека ЕК

Метеор 

Циперкил 500 ЕК 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН

няма данни

2

2

3

2

София тел. 02/994 62 50, 0885 733 025; 
Хасково тел. 0884 604 454; 

Кюстендил тел. 0885 161126; 
Търговище тел. 0885 839285

www.agropal-bg.com 

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ
Житни плевели: 
лисича опашка, кокоше просо, кръвно просо, диво 
просо, видове метлица, кощрява, балур
Широколистни плевели: 
просфорник, татул, галинзога, черно куче грозде, лепка, 
живолина едногодишна, лайка, тученица, пача трева, бяла куча 
лобода, прасковолистно пипериче, лападоволистно пипериче, 
полски мак, фасулче, овчарска торбичка, обикновен спореж, врабчови 
чревца, млечок видове, персийско великденче, видове слез, полско 
огнивче, видове лобода, видове млечка, обикновен росопас, видове 
незабравка, европейска знойка, видове лютиче, червена мъртва коприва, 
коприва гръцка, ранилист, попова лъжичка, теменуга трицветна
УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ: обикновен щир, диплотаксис

Максимален брой приложения на препоръчаните продукти в схемата за опазване на МОРКОВИ И ЛУК

Максимален брой приложения на препоръчаните продукти в схемата за опазване на ЗЕЛЕВИ и ЛИСТНИ
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