
тения (овощни дървета, 

лозя и др.). Щетите от зам-

ръзването могат да имат 

драстичен ефект върху 

цялото растение или да 

засегнат само малка част 

от растителната тъкан, 

което води до намаляване 

на добивите и качеството 

на продукцията.  

 

 Сланата се образува при 

тихо и ясно време, нощем 

през топлото полугодие. В 

резултат на силното изсти-

ване на постилащата по-

върхнина, по повърхността 

на растения и предмети се 

кондензира водна пара, и 

се образуват водни капчи-

ци роса, които при темпе-

ратура на въздуха под 0˚С 

замръзват, превръщайки 

се в малки бели кристал-

чета . Много хора смятат, 

че самата слана е вредна и 

опасна за растенията. 

Всъщност вредно е самото 

понижение на температу-

рата под 0˚С, което води 

до замръзване на водата в 

растенията и тяхното ув-

реждане.  

 Щети от измръзване се 

получават когато под влия-

ние на ниски температури 

в растителната тъкан се 

образуват ледени криста-

ли, което води до унищо-

жаване на клетките. Този 

процес може да се случи 

при едногодишни (треви и 

бобови фуражни и силаж-

ни култури; зърнени култу-

ри; маслодайни и коре-

ноплодни култури; зелен-

чукови и декоративни кул-

тури), многогодишни рас-

Сланите и щетите — как и защо?  

Какво се случва, когато растенията са 

подложени на ниски температури?   

 Стресът от ниски темпера-

тури води до образуване 

на реактивни кислородни 

съединения (ROS) и сво-

бодни радикали в расти-

телната тъкан. ROS, напри-

мер Н2О2 (перхидрол) или 

О2, предизвиква окислява-

не на клетъчните мембра-

ни и накрая клетъчна 

смърт.  

 Образуването на ледени 

кристали в клетката води 

до увреждане на клетъч-

ните органели и вследст-

вие до нейното унищожа-

ване.  

Проблеми със сланите при земеделските култури?  

Стоп Фрийз  

 Решение за бор-
ба с измръзване-
то 

 Повишава устой-
чивостта на кул-
турите към изм-
ръзване  

 Осигурява хра-
нителни вещест-
ва за оптимално-
то протичане на 
процеса цъфтеж  

 Осигурява доби-
ви и качество  

 Минимизира 
щетите от слани-
те по земеделс-
ките култури  
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 Ежегодно сланите нанасят 

големи щети върху земе-

делските култури. От пър-

востепенно значение е 

предприемането на мерки 

за превенция на измръзва-

нето и минимизиране загу-

бите в производството. 

Различни  са мерките, кои-

то трябва да се предприе-

мат. Например при трай-

ните насаждения избора 

на място, сортове и култу-

ра предопределят цялост-

ното развитие на произ-

водството.  

 В практиката често тези 

фактори не са взети под 

внимание, а дори и това 

да е направено — те се 

оказват недостатъчни в 

борбата със сланите. Пре-

венцията е набор от комп-

лексни решения, които 

минимизират негативните 

икономически последст-

вия от измръзването.  

 Джи Ти Кемикълс (САЩ) 

създаде Стоп Фрийз —

продукт, който редуцира 

точката на измръзване на 

цитоплазмата и прави кул-

турите по-устойчиви на 

ниските температури.  

 При разработката на Стоп 

Фрийз са поставени две 

основни цели: първата —

да осигури оптимална за-

щита на културите, които 

са високорискови по отно-

шение на измръзването, и 

втората — да се осигурят 

оптималните количества 

хранителни вещества, с 

цел правилното протичане 

на процесите цъфтеж и 

оплождане, с което да се 

гарантира залагането на 

максималния добивен 

потенциал на културата.   

Защо да използваме Стоп Фрийз в борбата с измръзването?  

Какви са ползите от употребата на Стоп Фрийз?  

Стоп Фрийз осигурява ком-
поненти за правилното 
протичане на цъфтежа, 
формирането и подсилва-
нето на клетъчната стена, 
транспорта на захари и 
синтеза на хормони.  

Стоп Фрийз осигурява гра-
дивни елементи на клетъч-
ните стени и енергийни 
депа. В борбата с измръз-
ването, те повишават плът-
ността на цитоплазмата и 
здравината на клетъчната 
стена. 

Стоп Фрийз осигурява ху-
мусен фактор, който сти-
мулира производството на 
антиоксиданти в растения-
та, които от своя страна 
редуцират наличието на 
свободни радикали и 
предпазват клетката от 
увреждане. 

Стоп Фрийз доставя на 
растението аминокисели-
ни - мощно средство за 
повишаване устойчивостта 
на растенията към стресо-
ви фактори, като измръз-
ване, високи и ниски тем-
ператури, засушаване. 

Стоп Фрийз - доставя на 
растението микроелемен-
ти, участващи в процеси 
като дишане, фотосинтеза, 
фиксация и асимилиране 
на макроелементи, и кои-
то са част от защитния ме-
ханизъм на растенията 
срещу измръзване и засу-
шаване. 

Стоп Фрийз е течен серум, 
осигуряващ защита срещу 
неблагоприятните послед-
ствия от сланите върху 
добива и качеството на 
продукцията. 

Стоп Фрийз е ефективно, 

мощно защитно средство 

за борба с негативните 

последствия по земеделс-

ките култури причинявани 

от  слани.  

Стоп Фрийз осигурява на 
растенията основни гра-
дивни единици на протеи-
на. За правилното протича-
не на цъфтежа и опложда-
нето са необходими бога-
тите на цистеин протеини, 
в синтеза на които, азотът 
играе важна роля. 

Стоп Фрийз осигурява важ-
ни компоненти за форми-
рането и транслокирането 
на скорбяла, захари и маз-
нини. Поддържа баланса 
на соли и вода в клетката - 
ключов фактор за по-
голяма устойчивост на из-
мръзване. 
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“ Стоп Фрийз е 

ефективно, 

мощно 

защитно 

средство за 

борба с 

негативните 

последици 

причинявани 

от  слани. “ 



Стоп Фрийз редуцира точ-
ката на измръзване, което 
осигурява висока възвръ-
щаемост и висококачестве-
ни добиви. 

Стоп Фрийз осигурява изк-
лючително необходимите 
макро- и микроелементи 
за оптималното протичане 
на цъфтежа и оплождане-
то. 

Стоп Фрийз е мощно сред-
ство за превенция и бързо 
възстановяване на расте-
нията от стресови фактори. 

  

Овощните култури и сланите  

ратури, като по време на 

цъфтеж и през следцъф-

тежния период, чувстви-

телността им към мразове-

те е най-голяма .  

 Пролетните слани са ог-

ромна опасност за овощар-

ството в почти всички ра-

йони с умерен климат. 

Чершите и вишните са 

сред първите овощни ви-

дове, започващи своето 

развитие през пролетта, 

което ги прави изключи-

телно застрашени от изм-

ръзване, водещо до реду-

циране или унищожаване 

на добива.  

 Сливовите дървета са лес-

но приспособими и се отг-

леждат в голям диапазон 

климатични райони и усло-

вия на отглеждане. Те 

изискват по-малко грижи в 

сравнение с повечето 

овощни видове, а най-

високи добиви се получа-

ват при отглеждане върху 

глинести почви и пряка 

слънчева светлина. Въпре-

ки тяхната приспособи-

мост, ранният им цъфтеж 

ги поставя в групата на 

силно застрашените овощ-

ни видове по отношение 

на вредните последствия 

от пролетните слани.  

Повредите при ябълките и 

крушите от сланите са 

много чести и по-големи 

от щетите, причинени от 

зимни студове. Обикнове-

но такива се наблюдават в 

котловинни места със слаб 

въздушен дренаж, където 

се задържат по-

продължително време 

студени въздушни маси.  

Повече информа-

ция тук >> 

 Повечето овощни култури 

са чувствителни към отри-

цателни температури. Из-

ложени само за няколко 

минути на пролетните сту-

дове, цветовете на дърве-

тата могат да бъдат унищо-

жени напълно. Често след-

ствията от пролетните сла-

ни водят до значителни 

загуби на добив или качес-

тво на продукцията.  

 Кайсиите, прасковите и 

нектарините са едни от 

най-чувствителните предс-

тавители на овощните кул-

тури по отношение на къс-

ните мразове. Често сре-

щано явление компроме-

тирането на добивите на 

цели насаждения. След 

събуждането си от зимния 

покой с всяка изминала 

фаза те стават все по-слабо 

устойчиви на ниски темпе-

Стоп Фрийз  

“Изложени само за 

няколко минути на 

пролетните студове, 

цветовете на 

дърветата могат да 

бъдат унищожени 

напълно. “ 
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 След презимуване, когато 

е навлязла отново в актив-

на вегетация и наличие на 

високи температури, рапи-

цата намалява толерант-

ността си към ниските тем-

ператури и е по-податлива 

на измръзване. Въпреки, 

че могат и да не наранят 

тъканите, ниските темпе-

ратури могат да забавят 

или променят процеси 

като цъфтеж, оплождане и 

развитие.  

 Критична фаза по отноше-

ние на измръзването е 

цъфтежа. В този период 

неблагоприятните клима-

тични явления водят до 

абортиране на цветове, 

удължаване на вегетаци-

онния период и влошава-

не качеството на продук-

цията. Най-големи иконо-

мически щети от измръз-

ване,  рапицата търпи ко-

гато шушулките са малки. 

Засегнатите шушулки имат 

жълто-зеленикаво оцветя-

ване, след което се дефор-

мират и отпадат, а при по-

големите - се появяват 

мехури по повърхността и 

често се оказват с липсва-

щи семена. Измръзвания-

та във фаза плодообразу-

ване водят до най-

големите щети по отноше-

ние на добива и качество-

то на продукцията при ра-

пицата.  

 

Повече информация тук 

 

Рапицата и сланите  
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Превенцията 

със Стоп 

Фрийз, 

осигурява 

висока 

възвръщаемо

ст на 

инвестициите 

Как, кога, къде и колко? 

Към каталог ^^^ 

Общо приложение  

Стоп Фрийз е подходящ за всички видове култури, като средство за превенция от 
измръзване на растенията и като стимулатор на процесите цъфтеж и оплождане. 
Може да се прилага на всеки етап от развитието на културата  – листно или чрез 
поливната вода.  

Листно в доза 2 – 8 кг / 1000 л вода , чрез напоителната система (почвено) – 2 – 8 
кг / дка  

Култура  Доза на декар  Срок на внасяне  Разход на работен  

разтвор  

Рапица  300—350 гр/дка 1-во приложение – 6-8 
лист, преда настъпва-
нето на зимния сезон.  

2-ро приложение  - на-
чало на цъфтеж,  

3-то приложение – на-

чало на шушулка  

20—40 л работен 

разтвор / дка  

http://tangra-bg.com/files/upload/Specialni_techni/stopfreeze/Frost_OSR_leaflet.pdf
http://tangra-bg.com/files/upload/Specialni_techni/stopfreeze/Frost_OSR_leaflet.pdf


бул. Трети Март 50, 

9300 Добрич  

 

Тел: 058 604 440  

Мобилен: 0885 208 186  

Мобилен: 0884 883 568  

Мобилен: 0886 301 480  

Имейл: tangra-bg@mail.bg 

www.tangra-bg.com 

Тангра България  
Повече от 10 години Тангра България подкрепя земеделските производители  

при вземането на ефективни решения за торене на културите и повишаване 

на почвеното плодородие. Специализирана изцяло в храненето на културите, 

Тангра България въвежда на българския пазар високотехнологични иноватив-

ни продукти, отговарящи на нуждите на всички направления на растениевъд-

ството .   

С изключително богат опит в сферата на почвознанието и агрохимията , и 

отговорно отношение към партньорите, компанията осигурява портфолио с 

над триста продукта, разпределени в три  основни категории:  гранулирани, 

течни и водоразтворими торове.  

От 2007 година Тангра България е официален представител на торовия завод  

Ледра Агрокемикълс (Гърция), който произвежда продукти по американска 

технология на GT Chemicals  (USA). През 2015-та година Тангра България под-

писа ексклузивен договор и с испанския торов завод  Aspe De Agro.  

От 19 Януари 2015 г. Тангра България е и първият български партньор на орга-

низацията за Световно Сътрудничество за почвите (GSP) към Организацията 

на продоволствието и храните (FAO) на Обединените нации. 

Култура  Доза на декар  Срок на внасяне  Разход на работен разтвор  

Бобови култу-

ри  

300—350 гр/дка 1-во приложение – начало на цъфтеж 

2-ро приложение  - начало на шушулка  

20—40 л работен разтвор / дка  

Зеленчукови 

култури  

300—350 гр/дка От 1 до 6 приложения в зависимост от културата – 
начало на фаза цъфтеж, начало на плодообразува-
не  

30— 60 л работен разтвор / дка  

Овощни култу-

ри  

250—350 гр/дка 1-во приложение – начало на цъфтеж, 10-20% цве-
тове,  

2- ро приложение – при 70-80 % цъфтеж,  

3-то приложение – една седмица по-късно,  

4-то приложение – начало на плодообразуване  

60—100 л работен разтвор / дка  

Лозя—

десертни и 

винени  

300—600 гр/дка 1-во приложение – набъбване на пъпката, 24 часа 
преди появата на слани,  

2-ро приложение – разлистване, при необходи-
мост –  да се повтори през 10-15 дни  

60—100 л работен разтвор / дка  

Ягоди, малини 

и др.  

300—600 гр/дка 1-во приложение – начало на цъфтеж 

2-ро приложение  - начало на плодообразуване   

20—100 л работен разтвор / дка 


