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Cилата на естественото плодородие …
Инсектициден и антипаразитен прах от

ПИРЕТРУМ
Безотказно средство срещу пълзящи и летящи насекоми
Натурален продукт за растениевъдството, животновъдството и бита, изготвен чрез
смиляне на изсушени цветове от далматински пиретрум.

Гарантирано унищожава
бълхи,

комари,

кърлежи,

мухи,

дървеници,

мравки,

хлебарки,

белокрилки, трипсове, листни въшки, бръмбари, мокрици и всякакви други паразити
по животните и вредители по селскостопанските култури. Пиретрумът предизвиква
парализа и бърза смърт на насекомите. Той е напълно безопасен за хората,
млекопитаещите и птиците.
Предимства:
✓ Има бързо контактно действие.
✓ Не предизвиква резистентност у насекомите
✓ При горене действа като репелент срещу комари
✓ Кратък период на разпад и практически няма карантинен период разлага се
зе един-два дни.
✓ Не оказва вредно влияние върху околната среда, безопасен за плодните
дръвчета и животните
✓ Възможност за използване в домове с малки деца и домашни любимци
✓ Не изисква особено почистване след употребата му,
Области на приложение
Ветеринарно дело

земеделие

бита
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С пиретрум могат да се обработват:
-

Зеленчукови и овощни градини, цветарници и оранжерии, свинарници,
телчарници и други животновъдни ферми.
Зърнохранилища и складове.
Зелени площи в паркове и градини
Перата и козината на домашните любимци, за отстраняване на кърлежи и бълхи
Възможно е животните да бъдат изкъпани в разтвор от пиретрум и да се протрият
ушите им с кърпа накисната в разтвора.
С пиретрум се обеззеразяват клетките и постелките на животните
С настойката от пиретрум могат да се обработват складове с хранителни
продукти, заведения за обществено хранене, почивни бази, хотели и други места,
нападнати от мравки, хлебарки и други насекоми.

Начин на приготвяне
Водна суспензия : 300 грама прах пиретрум се размесват добре в 1 литър вода, след
което се добавя вода до 8 -12 литра. Получената суспензия се разпръсква на
местата, където се събират насекомите.
Водна настойка. 300 г прах пиретрум се накисва в 8 – 12 литра вода желателно с
температура около 35 - 40 C за 10 -12 часа. След това водата се пресипва в друг съд,
а намокрения прах се залива отново с половината от предишното количство вода и
се оставя да кисне още 12 часа. Двете настойки се смесват, прецеждат и с тях се
пръскат растенията или местата, където се събират насекомите. Като прилепител (1
– 2 г/л) може да се използва калиев сапун или адювант. Прилепителите се добавят
непосредствено преди употреба, като сместа щателно се разбърква. Овощните,
ягодоплодните и зеленчуковите култури се пръскат 2-3 пъти, а при нужда и до 4-5 пъти
през вегетационния период. Добре е разтворите да се използват в деня на
приготвянето им, а пръскането да става привечер, защото слънчевата светлина
намалява свойствата им.
Сух прах. Разпръсква се на местата, където се събират паразитите или с него се
натрива кожата на животните.
За унищожаваене на хлебарки се приготвят примамки. Една супена лъжица прах се
разпръсква върху парче маргарин, поставено в плосък съд и се залива с половин
чаша червено вино и една лъжица олио. Поставя се на местата, където излизат
хлебарките.
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