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DESANOL® 748 е регистрирана търговска марка на BASU - регистриран - Патентно ведомство Виена № 249548 - EU-Рег. # 999 258 - Световна организация за 
интелектуална собственост и е регистрирано от Федералната служба по храните - Агенция за здраве и продоволствена сигурност Рег. ZVW 154/12, като помощно 

средство за растенията, индивидуално одобрено съгласно регламент 9a DGM 1994 

 
DESANOL® 748 - КАРТОФИ 

биологично - екологично - ефективно 

 
Картофа е важна култура. За съжаление често бива нападан от болести и вредители като – колорадски бръмбар, 

гъбични заболявания, късна мъна, алтернария, нематоди, листни въшки, червеи и т.н. 

 

DESANOL® 748 може да се използва за хигиенизиране при: 
1. заболявания на картофите причинени от гъбички и вируси, като: 

- листно завиване причинено от листозавиващи вируси 
- алтернария солани 
- късната мъна 
- стрептококово заболяване причинено от Y вирус 
- мозаечни заболявания 
- заболяване на стъблото, причинено от тютюневия мозаечен вирус 
- желязна петнистост или тютюневия мозаечен вирус 

 
2. наличие на вредители, като: 

- картофи, нападнати от ларви на колорадски бръмбар 
- зърнов бръмбар (Agrigotes obscurus) 
- колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) 
- листни въшки, черна бобова листна въшка (Aphis fabae), зелена прасковена листна въшка (Myzodes persicae) 
- майски бръмбар (Melolontha melolontha), горски бръмбар (Melolontha hippocastani) 
- зимна нощенка (Agrotis segetum)   

 
3. в случай на поражения причинени от червей като: 
 

- златен нематод (Heterodera rostochiensis) 
- стъблена нематода (Ditylenchus dispaci) 

http://www.solaragro.eu/


 
Чрез хигиенизиране с DESANOL® 748 предотвратявате бързото развитие на причинителите на вреди и затруднявате 

образуването на спори и гъбички. 

 

DESANOL® 748 се прилага чрез мъглуване. Основната част остава свързана към повърхността на растението 

(депониране) и от там се разпространява по капилярен път. DESANOL® 748 образува „защитен слой“ около листата, 

филизите и плодовете и по този начин поддържа здрав растеж на растенията. 

 

DESANOL® 748 е отлично средство в областта на управление на устойчивостта, като може да се използва и заедно с 

други препарати. 

 
Приложение: 

Напълнете половината резервоар (около 300 л.) с чешмяна вода. Разклатете добре DESANOL® 748 и го добавете в 

резервоара, тогава долейте оставащата вода (още около 300 л.). 

 

Интервал на приложение: 

На интервали от 8-10 дни (превантивно) в случай на инфекция – на 3 дни (за лечение). Не използвайте при дъжд или 

заскрежаване. 

 

Дозиране:  

В зависимост от гъстотата на културите и етапа на развитие, препоръчителните дози са: 

- 4-5 л. DESANOL® 748 на 600 л. вода/хектар (първоначално приложение) 

- 9-10 л. DESANOL® 748 на 600 л. вода/хектар (при повторно и последващи приложения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESANOL® 748 е екологично чист, биоразградим, лесен за употреба и по-евтин заместител на опасните химикали. 
 
Метод на действие: поради своя хигиенизиращ ефект DESANOL® 748 предотвратява образуването на плесен. 
Гъбичките загиват преди да се е развила инфекция. DESANOL® 748 е високо ефективен дори при неблагоприятни 
условия и е идеален партньор с впечатляващ ефект. 

 
DESANOL® 748 – ЗАХАРНО ЦВЕКЛО 

биологично - екологично - ефективно 
 

Болестите могат да повлияят върху добива и качеството на захарното цвекло. DESANOL® 748 може да помогне да 

се избегнат увреждания. Предпоставка за успешното отглеждане на цвеклото е правилното обработване на културата 

по отношение на местоположението, оран на почвата, адекватни доставки на вар и хумус, както и внимателна техника 

на сеитба. 

 
 

 

Брашнеста мана     Ръжда по цвеклото 

(Erysiphe betae)        (Uromyces betae) 

 
DESANOL® 748 може да се използва за хигиенизиране при заболявания причинени от гъбички и вируси, като: 

- Фузарийно гниене (Fusarium oxysporum f. sp. Betae) 
- Кореново гниене (Pythium- Aphanomyces- Phoma- Rhizoctonia-Arten) 
- Брашнеста мана (Erysiphe betae) 
- Мана (Peronospora farinosa f. sp. Betae) 
- Церкоспороза – петна по листата (Cercospora beticola) 
- Рамулария – петна по листата (Ramularia beticola) 
- Алтернариоза (Alternaria tenuis) 
- Ръжда по цвеклото (Uromyces betae) 
- Вирусни заболявания 
- Бактериални заболявания като краста (Actinomycetes)



 
Особено при отглеждането на цвекло повечето болести са причинени от гъбички и бактерии, които живеят в почвата. 
Необходимите условия за инфекции, причинени от тези организми, присъстват във всички почви и често причината е 
остър недостиг на въздух, който е причинен от бедна, уплътнена почвена структура. Плитки корени, места с високи 
нива на подпочвени води, наличност на повече топлина, както и устойчивост на вируси, също благоприятстват за 
развитието на болестите.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESANOL® 748 - ЖИТНИ КУЛТУРИ - ЦАРЕВИЦА 

биологично - екологично - ефективно 
 

Глобализацията и установяването на световни търговски отношения многократно допринесе за обмяната на болести 
и в резултат на това и до лоша реколта, глад и ефекти върху здравето.  
 
 
 
 
 
 

 

 

DESANOL® 748 може да бъде използван за хигиенизиране при: 
- мана и брашнеста мана, атакуващи зърната или листата 
- мана по зърнените култури 
- мораво рогче 
- ръжда 
- черна ръжда, черна стъблена ръжда 
- кафява ръжда, кафява листна ръжда 
- жълта ръжда 
- септориоза по класа и листата 
- фузариоза по класа, гниене по класовете 
- базично гниене (гниене на основите и паразитно полягане) 
- обикновена (мазна, твърда) главня  
- вджуджаваща главня 

 
DESANOL® 748 може да се използва, в помощ срещу листни въшки, акари, бели мухи, насекоми, смучещи растителен 
сок и червеи и щади полезните насекоми като пчели, калинки, златоочици и сирфидни мухи. Активното вещество е 
напълно безвреден за хора и домашни любимци. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение при зърнени култури: DESANOL® 748 се смесва с вода и се прилага чрез спрей на разтвор от 0,8 до 
1,6 % 
Дозирането се извършва от по 10 л/хектар с около 600 л вода – при първоначално прилагане, при последващо 
третиране – 20 л/хектар (при по-голяма листна маса). DESANOL® 748 може да се прилага на равни интервали през 
вегетационния период. 
 



 

DESANOL® 748 - ЦАРЕВИЦА - СИЛАЖ 

биологично - екологично - ефективно 

 
Царевицата е гигантът сред зърнените култури (10-18 реда от по 25-50 стръка) и принадлежи на растенията с висока 

производителност, които превръщат много въглероден диоксид във въглехидрати. 
 
DESANOL® 748 може да бъде използван за хигиенизиране при: 
 

- царевични кочани, заразени с царевичен папур 
- гниене на разсада, стъблото и класовете 
- обикновена царевична главня 
- ръжда по царевицата 
- листен пригор 
- царевичен стъблопробивач 
- западен царевичен коренов червей  
- царевичен червей 
- памукова нощенка 

 

DESANOL® 748 е също идеален за приложение в силажи. Препоръчваме DESANOL® 748 за подпомагане на 
опазването и съхранението на зелен фураж в силажа. DESANOL® 748 блокира развитието на гъбички, бактерии 
и микроби поради хигиенизиращия си ефект. 1%-ен разтвор смесен с 99% чешмяна вода е достатъчен за да се 
предотврати ферментация и да се поддържа ниска температура в силозите. 
 

 

Представено от:  
 
СОЛАР АГРО ЕООД  
1632 София, бул. Монтевидео № 66  
тел. 02 / 93 79 555, 0898 509 600; 0899 961 132  
e-mail: solaragro.bulgaria@gmail.com 
www.solaragro.eu 
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