
 Сребърен конус  Зелен бутон “  ”Миши уши  Образуване на
съцветие   Розов бутон   Розов бутон

( )отворен
  Първи отворен

цвят
 Цъфтеж и

прецъфтяване

10% -9.4 -7.8 -5 -2.7 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2

90% -17 -12 -9.4 -6 -4.4 -3.8 -3.8 -3.8

 Зелен бутон   Отворен зелен
бутон

 Образуване на
съцветие

 Бял бутон  Бял бутон
( )отворен

  Първи отворен
цвят

Цъфтеж Образуване
 на завръз

10% -9.4 -6.5 -4.4 -3.8 -3.3 -2.7 -2.2 -2.2

90% -17 -14 -9.4 -7 -5.5 -5 -4.4 -4.4
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Критични температури причиняващи щети от слана и измръзване 10% и 90% при задържане за повече от 30 минути. 
Критичните температури  се променят спрямо различните фенофази на овошките. 

Загубите на добив са различни според културите. При семкови са достатъчни 10-15% от цветовете за добра реколта. 
При кайсии, праскови и сливи необходимият процент цветове е около 20%, докато при черешите за пълен добив ви 
трябват 50% оцелели плодни пъпки. 

/според проучване на Вашингтонския университет и университета на Юта/                                             Преведено от специалистите на:



 Образуване на
 плодни пъпки

 Обособяване на
бутон

 Бял бутон   Първи отворен цвят Цъфтеж  Падане на
венчелистчета

 Образуване на
завръз

10% -9.4 -6.6 -4.4 -3.8 -2.7 -2.7 -2

90% --- -17.7 -10 -7 -5.5 -4.4 -3.8

СЛИВИ  Образуване на
пъпки

 Обособяване на
бутон

 Зелен бутон  Образуване на
съцветие

 Бял бутон   Първи отворен
цвят

Цъфтеж  Образуване на
завръз

10% -10 -8 -6.6 -4.4 -3.3 -2.7 -2 -2

90% -17.7 -16 -13 -8.9 -5.5 -5 -5 -5

 Образуване на
 плодни пъпки

 Зелен бутон   1  Зелен бутон см с
 червен връх

 Розов бутон   Първи отворен цвят Цъфтеж   Образуване на завръз

10% -7.7 -6 -5 -3.8 -3.3 -2.7 -2

90% -17 -15 -12.7 -9.4 -6 -4.4 -3.8

череши  Образуване на
 плодни пъпки

 Зелен бутон  Образуване на
съцветие

 Бял бутон   Първи отворен цвят Цъфтеж Образуване
 на завръз

10% -8.3 -3.8 -3.3 -2.7 -2 -2 -2

90% -15 -10 -8.3 -4.4 -3.8 -3.8 -3.8

вишни

10% -9.4 -3.3 -3.3 -2 -2 -2

90% -17.7 -5.5 -4.4 -4.4 -4.4 -3.8
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Работещи решения за защита срещу слана и измръзване можете да видите на www.hortismart.solutions; За контакт: find@hortismart.solutions

http://www.hortismart.solutions/
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