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PIRECO
ь Спомагат за естественото възстановяване на повреди по културите.
ь Ефективно повишават устойчивостта на растенията към външни фактори.
ь Нямат остатъчни количества в културите и следователно не се изисква

карантинен срок.
ь Абсорбират се от корените и листата.
ь По-добър ефект, когато се прилагат превантивно и преди да са нанесени щети от
въздействие на неблагоприятни външни фактори.
ь Оптимално действие, когато се прилагат при влажни условия (след дъжд или
поливане).
ь Продължителност на действието 2-4 седмици.

Healthy Growth

ПИРЕКО ПРОДУКТИ
за градината и двора
ДЕЛУМБРИ
За стимулиране на растежа и развитието на растенията, за по-добро развитие на кореновата
система, за увеличаване на регенеративния капацитет, за по-висока устойчивост на външни
въздействия и при опасност от щети, нанесени от охлюви, голи охлюви и птици.

НЕМАТЕР
За стимулиране на растежа и развитието на растенията, за по-добро развитие на кореновата
®

система, за увеличаване на регенеративния капацитет, за по-висока устойчивост на външни
въздействия и при опасност от щети, нанесени от нематоди.

PIRECO
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ТЕРКОЛ
За стимулиране на растежа и развитието на растенията, за по-добро развитие на кореновата
система, за увеличаване на регенеративния капацитет, за по-висока устойчивост на външни
въздействия и при опасност от щети, нанесени от сиви и телени червеи и други почвени
вредители.

Производител:
Пиреко Продуктие БВ,
Хромщраат 85,
8211 АС Лелищад, Флеволанд,
Нидерландия

Лице, което пуска продукта на пазара:
Агропал ООД, София 1806,
кв. Горни Богров, ул. Хан Богров №22,
тел. 02 9946250
office@agropal-bg.com

ДЕЛУМБРИ, НЕМАТЕР И ТЕРКОЛ
Нови продукти на нидерландската фирма Пиреко, предназначени
за хоби-фермерите
Продуктите Пиреко са висококонцентрирани смеси, приготвени от специфичен
растителен екстракт под формата на воден разтвор. Основното приложение на
продуктите Пиреко е да подпомагат естествения регенеративен капацитет и да
стимулират растежа и развитието на растенията. Използването на продуктите Пиреко
в препоръчаните дози и интервали гарантират жизнени и здрави растения.
Предимства
= Растителен произход
= Подходящ за биологично земеделие
= Подходящ за употреба в градината и двора
= Няма карантинен срок
= Безвреден за домашните животни и хората*
= Може да се прилага от всяко лице без ограничения
Къде може да се прилагат продуктите Пиреко
= Селско стопанство
= Градинарство
= Разсадници
= Градини и паркове
= Спортни площадки
= Дом и градина
* Препоръчва се култури, които са третирани листно и се консумират в същия ден, да
се измият обилно с вода, за да се избегне вероятността от остатъчна миризма.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Продуктите Пиреко могат да се използват по два начина – листно или чрез поливка.
При листното третиране продуктът навлиза чрез листата и соковете се придвижват
по флоема (проводящата тъкан) нагоре и надолу и така се осигурява равномерно
присъствие на активните вещества по цялото растение.
При прилагане чрез поливка продуктът се усвоява от корените и по ксилема
(проводяща тъкан, по която соковете на растенията се движат отдолу нагоре) навлиза
в цялото растение и така се осигурява равномерно присъствие на вещества, влизащи
в състава на продуктите, по цялото растение. Така се променя техния вкус и аромат
за вредителите без да се отразява на вкуса на отглежданите култури.

Препоръчителни норми на приложение
1,0 л/дка в 50-100 л вода/дка ако в площите няма вредители
2,0 л/дка в 50-100 л вода/дка при налични в почвата вредители
ДЕЙСТВИЕ
Продуктите Пиреко
= осигуряват на растенията по-добър растеж и развитие, по-развита коренова
система, по-голям брой на кореновите власинки;
= повишават устойчивостта на растенията към неблагоприятни фактори;
= увеличават регенеративните възможности на културите;
= подпомагат ефекта на конвенционалните пестициди
Всички тези качества на продуктите Пиреко се обуславят от специално подбраните
растителни и други компоненти, влизащи в състава на растителния екстракт.
УНИКАЛЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕФЕКТ
Ароматите играят важна роля в природата. Растенията произвеждат аромати, за да
привличат или отблъскват насекоми. Някои птици използват това и слагат в гнездата
си такива растения.
Продуктите Пиреко притежават тези специфични природни принципи на
отблъскване на неприятели чрез миризма. По-скоро при навлизането на продукта в
растението то става неатрактивно, дори отблъскващо като храна на вредителите и
така те не нанасят повреди.
Продуктите Пиреко не са продукти за растителна защита, но намаляват вредата от
неприятелите. Използването им според предписания начин на употреба с времето
силно ограничава вредите до праговете на икономическа вредност.
Листното третиране или поливката с Пиреко продуктите води до навлизането им в
растенията. Като се има предвид този начин на действие е препоръчително да се
направят няколко третирания (превантивно) преди „пристигането“ на вредителите,
като се започне още от разсаждането. Когато вредителите са вече установени на
съответните площи, трябва да се направят няколко третирания в указаните
количества и интервали, за да се осигури достатъчен продукт в растението за
постигане на пълния ефект от продуктите. Пиреко продуктите са натурални и от тях
не може да се очаква бързото и силно действие както от продуктите за растителна
защита.
Продуктите Пиреко може да се използват в паркове, градини и селското стопанство.
Съобразявайте се и спазвайте нашите препоръки и ако сте стриктни и търпеливи ще
се изненадате от резултатите.
= Не смесвайте продуктите Пиреко с други химични вещества (торове, ПРЗ)
=Ако има високо съдържание на нитрати Пиреко продуктите могат да бъдат изцяло
блокирани

