
Защита от слънчев пригор



ЗАЩИТЕНИ СЪС SUNSCREEN

ВЪВЕДЕНИЕ

Какво причинява слънчевия пригор по плодовете?
Енергията на слънчевата светлина може да причини поражния по повърхността на плодовете. 
Слънчевите пригори се предизвикват от радиоактивната сила на слънцето!
 

Типове слънчеви пригори 
при ябълка
1. Некроза 
2. Покафевеняване
3. Побеляване 

Какви са продуктите за защита от слънчев пригор? 
Листата и плодовете на земеделските култури могат да бъдат напръскани с финни бели минерални 
частици (калциев карбонат) или с восъчни емулсии за да се създаде филм доставяйки защита от 
вредното въздействие на слънчевата радиация. 

НЕЗАЩИТЕНИ



КАК РАБОТЯТ?

Минералните частици формират бял филм, който блокира и отразява част от директната 
слънчева светлина като редуцира топлината по повърхността на плодовете и вероятността 
от повята на слънчев пригор. 

Продуктите на восъчна основа формират филм, който абсорбира вредната UV радиация
и отразява част от нея. 

Тези продукти трябва да бъдат прилагани неколокократно по време на сезона, за да се 
поддържа защитната обвивка по плодовете. 

Всички слънцезащитни продукти трябва да бъдат приложение преди появата на тежки 
летни горещини и приложенията трябва да се поддържат през целия топъл сезон. 

Препоръчват се минимум четири приложения, разпределени през 7 до 21 дни. По-честите 
приложения доставят по-добра защита. 

КАЧЕСТВЕНИ И ЗДРАВИ
ПЛОДОВЕ 

ОТРАЗЯВА UV ЛЪЧИТЕ

ЗАЩИТА ОТ ВИСОКИ
ТЕМПЕРАТУРИ

ПРИЛОЖЕН ПРОДУКТ СЛЪНЧЕВ ПРИГОР 



ПРОДУКТИ

е слънчев протектор за плодове
 и зеленчуци на базата на цинков оксид и 

калциев карбонат, които редуцират вреда-
та от високата температура и слънчевите 
пригори. 

СЪДЪРЖАНИЕ 
Цинков оксид 

Калциев карбонат (CaCo3)

1 kg 5 kg 10 kg 20 kg

e слънчев протектор 
на восъчна основа, течна емулсия за при-
ложение върху овощни култури с цел 
формиране на филм, филтриращ зна- 
чителна пропорция от вредната ултра-
виолетова радиация и част от видимата 
и инфраред радиация. 

СЪДЪРЖАНИЕ 
Анийонна емулсия от 
карнаубски восък и каолин 
Плътност     1 kg/l
рН               6-7          

e микронизиран калциев
карбонат в емулсионна форма и силикон 
от ново поколение, създаден да доставя на 
растението и плодовете защита през 
вегетационния период. Подобрява здравето 
на растението и елиминира слънчевите 
пригори. 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Калциев силикат (CaSi3)
рН (разтвор 1%)      7-8

Калциев карбонат (CaCo3)



ПРЕДИМСТВА 
НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПРОТЕКТОРИ

Слънчев протектор базиран 
на калциев карбонат

  Редуцират пораженията от слънчеви пригори и осигурява по-високо качество на продукцията 

  Прилагат се с конвенционални пръскачки, не е необходима специализирана техника 

  Смесими са с много пестициди 

  Репелентно действие към някои насекоми-вредители 

  Редуцират топлинния стрес 

Ябълка с три приложения
на восъчен слънчев протектор





www.tangra-bg.com 


