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ВО ТРЕТМАНОТ 

• Не се користени никакви синтетички 

мнерални ѓубрива 

• Расадот посаден на 06.05.2009. 

• Прво тетирање со Herbagreen 18.05.2009. 

• Екстремно високи температури за овој дел од 

годината, без дожд повеќе од месец дена 

• Видлив е напредокот kај третираните билки 

со зголемен раст и поголема лисна маса 



IV-ти TРЕТМАН 
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KOMEНТАР 

• Повеќе пати третираните билки со  
Herbagreen се побујни. 

• Стебленцата се поголеми,многу повеќе 
разгранети и потемно зелени. 

• Листовите се побројни, поголеми, сјајни и 
потемно зелени заради зголемениот 
хлорофил, што е знак на забрзаниот 
метаболизам, oдносно зголемената 
фотосинтеза kај третираните билки. 

• Повеќе пати третираните билки порано  
почнаа интезивно да цветаат и порано дадоа 
плод. 



V-ти ТРЕТМАН 
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ПОСЛЕ V-тиот ТРЕТМАН 

• Неподносливите горештини не опаѓаат. 

• Суша – прогласена е елементарна 

непогода, дожд нема. 

• И покрај се,доматот третиран повеќе 

пати со Herbagreen се закити со 

плодови кои постепрно почнуваат да 

дозреваат.  

• Горните изданци и понатаму цветаат. 

 



ПОСЛЕДЕН ТРЕТМАН 
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ТЕЖИНА НА ПЛОДОВИ 
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ЗАКЛУЧОК 

• Покрај сушата и екстремното топло лето,доматот третиран 6, 7 
пати даде род kako да имаше оптимални услови. 

• Плодовите беа со изедначена големина, временски подеднакво 
дозреваа, и не паѓаа од стеблата пред берба, беа сочни и 
вкусни, a покожицата здрава, глатка и сјајна за разлика  oд 
нетретираните и оние повеќе пати третирани.   

• На сликата горе видливо е дека поради  aнтиоксидасното 
делување на Herbagreen-от, на растенијата од доматот кое е 
повеќе пати третирано има се уште солидна лисна маса за 
производство и покрај сите стресни еколошки услови покрај тоа 
што не е употребувано никакво заштитно средство  
(фунгицид),за разлика од нетретираните растенија кај кои се 
јавува некроза пред дозревање на плодовите.   

 



ЗАНИМЛИВОСТ 

• На еден друг имот каде беше 
користен Herbagreen, на 
различни видови и сорти 
градинарски култури имаше и 
овакви плодови на домат.  

• Oпитот не можеше да се 
постави заради нехомогената 
површина,меѓутоа резултатите 
беа повеќе од видливи.  

• Видливо е богатство на зелена 
лисна маса. 

• Плодовите од доматот 
третирани повеќе пати со 
Herbagreen беа големи,сјајни и 
сочни, а се береа вотекот на 
целото лето.  

 

01.08.2009. 


