
[ ЗАХИСТ РОСЛИН ]

На ринку з’явився відмінний 
дезінфікуючий засіб з 
дуже широким спектром 
застосування – Huwa San TR 50. 
Він підвищує стійкість рослин 
до захворювань і зменшує 
виникнення патогенів. Це 
повністю біологічний препарат, 
якість якого підтверджена рядом 
європейських сертифікатів, 
зокрема, сертифікатом ISO 
9001. Huwa San TR 50 дозволено 
використовувати в органічному 
землеробстві в Україні. 

Бактерицид, мікобактерицид та 
віроцид Huwa San TR 50 створений 
завдяки унікальній технології пе-
роксиду, що стабілізується сріблом 
перекису водню. Цей засіб у 100 
разів ефективніший, ніж звичай-
ний перекис водню. Він демонструє 
ефективну біоцидну активність 
шляхом боротьби з 650 патогенами: 
бактеріями, грибами, вірусами та ін-
шими шкодочинними організмами, 
які атакують рослини. 

Цей препарат нового покоління 
застосовується на кожному етапі 
розвитку рослин (від дезактивації 
ґрунту, розсади та обробки насіння) і 
зокрема для дезінфекції після збору 
врожаю, що забезпечує високоякіс-
не зберігання фруктів та овочів. 

Huwa San TR 50  – екологічно 
чистий, безпечний і простий у ви-
користанні. Він не має негативно-
го впливу на рослини, не залишає 
шкідливих залишків у овочах та 
фруктах, а також не забруднює ґрунт 
токсинами. 

В якості агента з додатковим 
ефектом впливу на бактерії, гриби 
і віруси Huwa San TR 50 замінює 
традиційні, часто шкідливі хімічні 
речовини. Цей препарат застосову-
ють для всіх видів культур: овоче-
вих, сільськогосподарських, садо-

вих та декоративних як у теплицях, 
так і в польових умовах. 

Huwa San TR 50 стимулює розви-
ток рослин і зменшує виникнення 
несприятливих мікроорганізмів на 
культурі. Завдяки триступеневому 
механізму його дії патогени ніколи 
не стануть стійкими до цього пре-
парату. Композиція Huwa San TR 
50 працює двома способами: деак-
тивує дихальний ланцюг шкідливих 
мікроорганізмів та метаболічний 
ланцюг мікроорганізмів, що призво-
дить до їх окислення і загибелі.

Цей дезінфікуючий засіб вивіль-
няє велику кількість кисню в коре-
невій зоні, що необхідно для росту 
рослин, розкладає органічний ма-
теріал таким чином, щоб рослини 
могли максимально поглинати не-
обхідні поживні речовини, а також 
очищає систему поливу від відкла-
день і запобігає її засміченню.

Після застосування в довгостро-
ковій перспективі цей безбарвний 
препарат, позбавлений смаку та 
запаху, розкладається на воду і ки-
сень. Його властивості стабільні до 
температури +95° C. Препарат може 
зберігатися 2-3 роки. 

Дозування
ОВОЧІ

Для саджанців рекомендована 
концентрація  – 0,01-0,05% (1-5 мл 
продукту на 10 л води). Рослини тре-
ба обприскувати 1-2 рази кожні 7-10 
днів під час вирощування розсади. 
Перед посадкою коріння занурюють 
у розчин приблизно на 10 секунд. 

Для овочів на постійному місці 
вирощування рекомендована кон-
центрація  – 0,01-0,05% (50-250 мл 
на 1 гектар у дозі 500 л/гектар води). 
Розпилюйте розчин кожні 10-14 
днів після висаджування рослин на 
постійне місце вирощування.

Huwa San TR 50:
у 100 разів ефективніший, 
ніж звичайний перекис водню 

САДОВІ ТА ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ 
У розсадниках застосовують три 

спреї в концентрації 0,1% (10 мл 
продукту на 10 л води) для ягідних 
культур або 0,2% (20 мл продукту 
на 10 л води) для плодових дерев. 
Перше обприскування варто про-
водити приблизно через три тижні 
після появи перших листків, а на-
ступні два  – з інтервалами 10-14 
днів.

У садах і на плантаціях реко-
мендовано застосовувати Huwa San 
TR 50 в концентрації 0,1-0,2% (10-20 
мл продукту на 10 л води). Протягом 
вегетації спреї треба використо-
вувати тричі. Першу процедуру об-
прискування потрібно виконувати, 
коли з’являються перші, повністю 
вирощені листя, а наступні проце-
дури – з інтервалом 10-14 днів.

Для дезінфекції рекомендується 
використовувати робочі розчини в 
концентрації 2% – не менше 1 літра 
на 10 м2, мінімальний час контакту – 
5 хвилин.
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Кисень, що виділяєть-
ся в результаті впли-
ву Huwa San TR 50, 

стимулює ріст рослин 
та підтримує природну 

імунну систему, тим 
самим зміцнюючи їх.

Для боротьби з бак-
теріальними захворюван-
нями на плодових культу-
рах насадження потрібно 
обприскати розчином в 

концентрації 1-1,5%.

Huwa San TR 50 захи-
щає пагони і коріння від 

патогенних агентів, а 
також використовується 
для дезінфекції поверхні 
та після збору врожаю 

фруктів і овочів.
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