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DESANOL® 750 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 239/12, като помощно 

средство за растенията, индивидуално одобрено съгласно регламент 9a DGM 1994 - InfoXgen BIO AUSTRIA VO (EG) 834/2007 и измененията му. 
 

DESANOL® 750 

биологично – екологично – изгодно 

 

DESANOL® 750 е ценно помощно средство за растенията, не вреди на пчелите и следователно е подходящо при 
биологично и екологично производство. 
 

DESANOL® 750 може да бъде използван за хигиенизиране при: 
1. гъбични заболявания като: 

- Мъхеста мана (Peronospore) 
- Брашнеста мана 

- Сиво гниене (Botrytis) 
- Черни петна (Phomopsis) 
- Червен Бренер 

- Еска (бяло дървесинно гниене) 
- Schwarzholzkrankheit 
- Еутипиоза 
- Кореново гниене (Pythium) 
- Черно гниене по лозата 
 

2. бактериални заболявания като: 
- Mauke 
- Essigfäule 
- Фитоплазма 
- Псевдомонас 
- Ксантомонас 
- Коринебактерии 
- Ервиния 
 

3. вирусни и вирусоподобни заболявания като: 
- Reisigkrankheit 
- Листно завиване 
- Marmorierung 
- Chrommosaik 
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- Вироид 
- Жълти петна 
- Adernmosaik 
- Adernnekrose 

 

Благодарение на хигиенизиращите си свойства - DESANOL® 750 поддържа растенията, за 

да се предотврати увреждането им и предпазва от образуване на спори или формиране 

на гъбен мицел. 

 
DESANOL® 750 се прилага чрез пръскане на мъгла. Основната му част остава свързана с 

повърхността на растението (депониране) и от там се разпределя по капилярен път. 

 

DESANOL® 750 образува „защитен слой“ около листата, стъблата и плодовете и поради 
хигиенизиращия си ефект е продукт предпазващ срещу мана. 
 

Част от DESANOL® 750 се абсорбира от растението.  

 

DESANOL® 750 подсилва имунната система на растенията. 

 

Хигиенизирането с DESANOL® 750 е напълно подходящо като модул в управлението на 

резистентността.  
 

DESANOL® 750 може да се използва като се редува с пръскане на препарати с други 

активни съставки.  
 

Интервал на приложение: 

На интервал от приблизително 8-10 дни за превенция и в случай на инфекция на 3 дни 

(при лечение). 

Не използвайте преди дъжд или заскрежаване. 

 

Концентрация: В зависимост от гъстотата на насажденията и етапа на развитие 

препоръчваме следните количества: 

-  5 л DESANOL® 750 на 300 л вода/хектар (преди началото на цъфтежа) 

-  10 л DESANOL® 750 на 300 л вода/хектар (след началото на цъфтежа) 

 

Приложение: Напълнете половината от необходимата вода в резервоара. Добавете 

концентрата DESANOL® 750 и разбъркайте добре. Тогава допълнете с останалото 

количество вода. Никога не използвайте повече отколкото ви е необходимо. Изплакнете 

контейнера обилно с вода. 

 

Други полета на приложение: DESANOL® 750 може да се използва за контрол срещу 

листни въшки, акари, бели мухи, и други насекоми, смучещи растителен сок. 

 
Насекомите и акарите често се развиват с главоломна скорост.  
 

В същото време DESANOL® 750 запазва полезните насекоми като: калинки, златоочици и 

сирфидни мухи. 

 

DESANOL® 750 осигурява надеждна защита при контрола, но не унищожава напълно 

смучещите вредители. 

 
DESANOL® 750 се пръска върху растенията. Активната му съставка е напълно безвредна 

за хора и домашни любимци. 

 

DESANOL® 750 

- е екосъобразен 
- биоразградим 
- изгоден 
- намалява разходите 
- е евтин заместител на опасните химикали 
- е лесен за употреба
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Начин на действие: 

DESANOL® 750 помага да се предотврати образуването на детоксикиращи вещества 

развиващи спори на плесен. Гъбичните спори загиват още преди инфекцията.  

 

DESANOL® 750 е високо ефективен дори при неблагоприятни условия и е идеално 
средство за защита с дълъг срок на действие. 
 

През 2010 г. беше открито ново гъбично заболяване при лозята – черното гниене. 

DESANOL® 750 е също така подходящ за хигиенизиране при черно гниене. Оптималната 

комбинация от активни съставки има много добър ефект чрез индуцирана автоложна 

реакция. 

 
При черното гниене всички зелени части на растението са атакувани. По листата се 
развиват кръгли петна със светло кафяв цвят по външната граница и размери от 2-10мм.  
 

На места, някои черни точки едва се разпознават с невъоръжено око. Заразените дръжки 
на листата водят до изсъхване на цялото листо. 
 
При заразяване по стъблото се образуват малки, черни на цвят вдлъбнатини. Некрозата 

се развива до размери от 2 см по младите филизи. 

 

Зърната на гроздето развиват концентрични червено-кафяви петна. В рамките на няколко 

дни изсъхват и образуват набръчкани, черно-сини мумии, които често атакуват целия грозд 

на няколко етапа. 

 

DESANOL® 750 се разпределя върху цялата повърхност. Основната  част остава свързана 

към повърхността на растението и от там се разпределя по капилярен път.  
 
DESANOL® 750 образува „защитен слой“ около листата, стъблата и плодовете и е продукт 
с отличен хигиенизиращ ефект. 
 

Глобализацията и създаването на световни търговски отношения са постоянен фактор, 

допринасящ за обмена на заболявания и резултатът е лошо управление. 

 

С DESANOL® 750 вече имате биологично, екологично, ефективно и евтино помощно средство за растенията, което 
е приятел на пчелите и заслужава вашето доверие  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESANOL® 750 е помощно средство за растенията одобрено съгласно чл.9а от Закона на Германия за защита на 

растенията от 1994 г., безопасен е за пчелите и също така е подходящ при биологично и екологично производство. 

 

 

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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