
  
 
 
 
  

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
 
 
 

Разходно количество/ха/апликация: 1,5 kг с 300  литра вода (0,5 %) 
 
 
 
 

                 ПАНАМИН трябва директно преди употребата да се разтвори в по-малко количество вода в отделно ведро и след 
това да се налее бавно във вече напълнения поне до половината резервоар на пръскачката. Бъркалката трябва да е в 
движение, за да  се предотврати образуването на утайка. Разтворът да се използва в рамките на 4 часа. След това се 
разпръсква с обичайната техника фино като мъгла с размер на дюзите по-малък от 0,3 мм. и налягане 4 - 6 bar. След 
употреба филтрите, дюзите и резервоарът се почистват основно. Може да се прилага в комбинация с други торове и 
средства за растителна защита, с изключение на такива на киселинна основа и PH < 3.4. Препоръчва се предварителна 
проба на смесване преди това. В традиционното земеделие могат да бъдат спестени до 100 % от фунгицидите, т.е. да се 
използват само в абсолютен случай на необходимост. В биологичното земеделие наред с PANAMIN не са необходими 
повече други, допълнителни продукти. 
 
 
 
 
 
 



ЗЕМЕДЕЛИЕ Първа употреба Следващи употреби 

Зимни житни култури BBCH 13 
При възобновяване на активната 

пролетна вегетация 

ІІ – 10 - 14 дни по-късно, при необходимост ІІІ 
- 10 дни по-късно 

Летни житни култури BBCH 13 
3 - 6 листов стадий 

ІІ – 10 - 14 дни по-късно, при необходимост ІІІ 
- 10 дни по-късно 

Царевица BBCH 13 
Височина на растеж 10 - 15 cm 

ІІ -  10 - 14 дни по-късно, при необходимост ІІІ 
- 10 дни по-късно 

Соя BBCH 13 
Височина на растеж 10 - 15 cm 

ІІ – 10 - 14 дни по-късно, при необходимост ІІІ 
- 10 дни по-късно 

Слънчоглед BBCH 12-14 
3 - 6 листов стадий 

ІІ – 10 - 14 дни по-късно, при необходимост ІІІ 
- 10 дни по-късно 

Зимна рапица BBCH 13 
При възобновяване на активната 

пролетна вегетация 

ІІ – 10 - 14 дни по-късно, при необходимост ІІІ 
- 10 дни по-късно 

Лятна рапица BBCH 13 
3 - 6 листов стадий 

ІІ – 10 - 14 дни по-късно, при необходимост ІII 
- 10 дни по-късно 

Картофи BBCH 13 
Височина на растеж 10 - 15 cm 

ІІ и ІІІ - на 10 - 14 дневен интервал,  ІV - 
опционално 

Захарно цвекло BBCH 12-14 
Височина на растеж 10 - 15 cm 

ІІ и ІІІ - на 10 - 14 дневен интервал, ІV -  
опционално 

Маслена тиква BBCH 12-14 
Височина на растеж 10 - 15 cm 

ІІ и ІІІ - на 10 - 14 дневен интервал , ІV - 
опционално 

Ориз BBCH 13 
3 - 6 листов стадий 

ІІ – 10 - 14 дни по-късно, при необходимост ІІI 
-  10 дни по-късно 

 

ВИНАРСТВО Първа употреба Следващи употреби 

Грозде BBCH 11 – 13 
Стадий “мише ухо – пеперуда” 

ІІ -  преди цъфтеж 
ІІІ – след цъфтеж, IV дo VI на 

интервал от 10 - 14 дни 
VІI дo Х при  необходимост на 

интервал от 10 - 14 дни 
 



ОВОЩАРСТВО Първа употреба Следващи употреби 

Плодове със семки и костилки BBCH 11- 15 
Развитие на листа, развитие на издънки 

ІІ – преди цъфтеж, III след 
цъфтеж, IV и V на 10-14 

дневен интервал, VI – при 
необходимост 

Ягодоплодни BBCH 11- 15 
Развитие на листа, предцъфтежно 

ІІ – образуване на завръз, III 
и ІV нарастване на плода  на 
10-14 дневен  интервал,    V - 

опционално 

Маслини BBCH 15 – 31 
Развитие на листа, развитие на издънки 

ІІ дo ІV на 14 дневен 
интервал, V- опционално 

Цитрусови плодове BBCH 11 – 15 
Развитие на листа, развитие на издънки 

ІІ дo V     на 14 дневен 
интервал,          VІ -

опционално 
 

ЗЕЛЕНЧУЦИ Първа употреба Следващи употреби 

Кромид лук, кореноплодни 
растения 

BBCH 11 – 13 
5 – 10 см. височина 

ІІ дo ІV на 14 дневен 
интервал, V -опционално 

Бобови растения BBCH 13 
5 – 10 см. височина 

ІІ преди цъфтеж, III след 
цъфтеж, ІV след 10 – 14 дни, 

V -опционално 

Краставици, домати, чушки, 
патладжани 

BBCH 13 
5 – 10 см. височина 

ІІ преди цъфтеж, III след 
цъфтеж, ІV и V при 

нарастване на плода на 10 – 
14 дневен интервал, VI - 

опционално 

Листни зеленчуци BBCH 13 
4 – 6 листа 

ІІ и ІІІ на 10 - 14 дневен 
интервал, ІV -опционално 

Зеле и зелени образуващи глави BBCH 13 
4 – 6 листа 

ІІ – образуване на розетка, ІІІ 
след 10 - 14 дни, ІV -

опционално 

 


