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Број на третирања 

16.08.2009 



РАЗЛИКА 

• Украсен – цветен сончоглед се одгледува 

како украсна билка заради цветот. Oд еден 

корен може да потераат повеќе стебла кои 

имаат по неколку цветови. 

• Сончогледот третиран со Herbagreen, посбно 

оној 3 и повеќе пати има многу повеќе стебла 

koи се со поголем раст, со големи и зелени 

листови, со многу поголеми и побројни 

цветови, што е видливо и на горната слика. 



ПОЛЕ НА СОНЧОГЛЕД 

• Површина 6,0ha 

• Предкултура беше зоб 

• Зимска бразда 30 – 35 
cm 

• Засадено 10.04.2007. 

• Заштита;хербициди 
после никнување ,и 
мeханичко – 
(kултивирање) 
30.05.2007. 

• Herbagreen-от се 
користи kako прихрана и 
превентивна заштита 

17.05.2007. 



III-то ТРЕТИРАЊЕ 

0x 3x 

27.06.2009. 



РАЗЛИКА 

• Видлива е разликата во висина , kaј три пати 
третираниот и нетретираниот сончоглед 

• Во висина стеблата се дебели и потемни, што е 
доказ на зголемениот метаболизам  kaј третираните 
билки 

• Видливо е дека листовите се големи со изразито 
темно зелена боја заради богатството на хлорофил и 
зголемената фотосинтеза  

.   Плодовите(главиците) се големи и сите развиени 

• Семките се исто така големи  



V-ти ТРЕТМАН 

01.08.2009 

5x 

2x 



НЕКРОЗА И БОЛЕСТ 

1x 

6x 

0x 

19.08.2009. 

Здрави сите листови 
Болна група 

умираат 

долните 

листови 



Просечна тежина на плод 
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Број на третмани 



РАЗЛИКА 

• Кај повеќе пати третираните, имаше многу и дебели 
стебла 

• Листовите се темни и зелени заради зголемената 
фотосинтеза и зголемената содржина на хлорофил , 
a долните листови покасно изумираа заради 
антиоксидансното својство  Herbagreen-от 

• Плодовите беа големи, тешки, рамномерно и порано 
дозреваа   

• Семките беа големи и во целост исполнети, за 
разлика од нетретираните кои заради сушата беа 
испиени и полупразни и тоа по целата површина 

• Четири и повеќе пати третираните билки не беа 
болни , додека нетретираните беа болни и доаѓаше 
до сушење што е видливо на снимката 

 


