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1. Избирайте растенията правилно

Защита на растенията

Предпазвайте Вашите растения от самото начало, като
обръщате внимание на следните фактори:
• Още преди да закупите растението, обърнете внимание
на устойчивостта и издръжливостта на сорта.
• Купувайте само здрави и силни растения.
• Използвайте само висококачествени семена с устойчивост
на болести, ако е възможно.
• Обърнете внимание на почвените условия и местоположението, защото всяко растение има различни нужди.
• Помислете за добра подготовка и обработка на почвата.
• Оставяйте винаги достатъчно разстояние между растенията,
така че те да имат място за разтеж. Торете и поддържайте
Вашите растения в зависимост от техните нужди.
Прекаленото наторяване прави растенията по-уязвими, а
твърде много или прекалено малко поливане убива
растенията.
• Насърчавайте привличането на полезни организми,
като създавате идеални условия за Вашите растения.
• Винаги обръщайте внимание на хигиената и премахвайте
редовно зелените отпадъци, растителните остатъци и т.н.
• Проверявайте Вашите растения редовно за евентуални
болести, вредители или други нарушения.

Изборът от винтове е огромен. Малките метални
помощници се произвеждат в многобройни вариации.
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страна произвеждат нови спори. По този начин заболяването
може да се разпространи и да зарази други растения.
развиват на
Съвет: Вредни гъбички се
микроскопично ниво и в началото не са видими с
просто око. Едва когато гъбичките се разпространят,
те оставят своите видими следи. Така могат да
се появят листен пригор, монилиоза, брашнеста
мана, кафява ръжда, черно гниене, покафеняване на
пъпките, къдравост, кафяви петна.

Как действат фунгицидите?
Фунгицидите са химични или биологични вещества за
борба с гъбички и спори. В зависимост от активното
вещество се унищожава или временно се ограничава
тяхното разпространение. Фунгицидите се прилагат
предимно като средство за растителна защита, но и за
борба с вредни гъбички като мухъл или домашна гъба.
Покриващите фунгициди имат превантивен ефект, като
се прилагат изцяло върху растителната тъкан и образуват
защитен филм. Ако гъбичните спори паднат върху растителната
тъкан и покълнат при гореописаните условия, те създават
зародишна тръба. Тя влиза в контакт със защитния филм и
активното вещество я убива. По този начин се предотвратява
разпространението на гъбичната инфекция. Фунгицидните
лечения трябва да се повтарят на чести интервали , тъй
като активните вещества се разпадат или се отмиват, при
разтежа на растението се появяват и нови нетретирани листа.

3. Борба с плевелите
Защо да се унищожават плевелите?
Без значение какъв вид градина краси Вашия имот,
плевелите са неприятен спътник. Те не само загрозяват
цветната леха, но се състезават с Вашите растения за
вода, хранителни вещества и светлина. В най-лошия
случай полезните култури могат да загубят битката и
по този начин да унищожат или да сведат до минимум
реколтата.
Как действат хербицидите?
Хербицидите са сред икономически най-важните препарати
за защита на растенията. Това са синтетични вещества, които
се използват за борба с плевелите.
Съществуват селективни хербициди, които действат само при
някои растения, и широкоспектърни хербициди, които
действат при редица растения едновременно.
Системните листни хербициди се разреждат с вода и се
напръскват върху плевелите. Плевелът усвоява активното
вещество и го разпределя по цялото растение, като
унищожава растителните клетки. Плевелът умира.

Съвет: Хербициди могат да сеприлагат преди
или по време на сеитбата. Съществуват и хербициди,
които се прилагат едва след образуването на
първите котиледони.
4. Борба с вредните насекоми
Защо да се унищожават насекомите?
Ако в градината се заселят вредни насекоми като листни
въшки, въшки, колорадски бръмбар и корояди, трябва да
се намесите своевременно. Ако не направите това, те
могат бързо да се размножат и да се превърнат в
неконтролируем проблем, който ще унищожи Вашето
растение.

Съвет: Полезни насекоми като пчели, търтеи,
мравки и калинки трябва да се пощадят, доколкото
е възможно.
Как действат инсектицидите?
Инсектицидите са пестициди за борба с насекоми в различни
стадии на развитие. Предлагат се във вид на спрей, тинктура,
прах или гранули. По този начин инсектицидите или се
напръскват директно върху вредителя (контактно действие),
или се лекува засегнатото растение (системно действие).

www.praktiker.bg

„потопените“ глави могат да се затварят с кит или да се
използват декоративни винтове, които разкрасяват
работния елемент. Лещовидната глава също е декоративен
елемент, който се използва при шарнири или цокли, често
при месингови елементи
в полиран вид.
5. Как да използваме правилно пестицидите
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в тоалетни, канализация и реки!
• След употреба измийте със сапун и вода ръцете и
всички части на тялото, които са били в контакт със
сместа. Ако е необходимо, изперете и дрехите си.
• Дръжте пестицидите в оригиналната опаковка,
заключени на безопасно място. Съхранявайте далеч
от деца и домашни любимци, както и от мястото за
съхранение на храната за домашните любимци.
• Изхвърлете остатъците от продукта на сметището за
опасни отпадъци или ги предайте в подходящ общински
пункт за събиране на специални отпадъци. За подробна
информация можете да се свържете с градската или
областна администрация. Празните опаковки изхвърлете
в контейнери за рециклируеми отпадъци.

Съвет: Хербицидите могат да се прилагат
само в рамките на градинарството и не в близост
до вода. Употребата при открити площи изисква
специално разрешително. Дори и запечатаните алеи
и места като алеята към гаража са изключени от
приложението.
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Растенията се нуждаят от вода и
хранителни вещества и през зимата. Затова не
забравяйте редовното поливане - но само толкова,
колкото да не изсъхнат корените.
Покривалата, рогозките и кашпите са не само полезни,
но и декоративни. С подходящите аксесоари, като
шнурове, панделки и висулки те се превръщат в
допълнителна декорация във Вашата градина.
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