
 

 

    

 

Байкал ЕМ1 – Биологичен тор 

Разходна норма 

Разход                          

на препарат

Разход                       

на разтвор
Начин и срок на приложение

1

Обработка на отпадъци от 

реколтата и оборски тор на 

полето

0.5 л/дка 20-30 л/дка
Пръскане след прибиране на предшественика 

и обработка на почвата на дълбочина 5-7 см

2
Предсеитбена обработка на 

почвата
0.3 л/дка 20-30 л/дка Прескъне преди брануване или култивиране

3

Обработка на семена и 

луковици
0.2 л/дка 0.01 л/кг Пръскане 1-3 дни преди сеене или садене

4 Зърнени култури
1-во 0.3 л/дка                                  

2-ро 0.2 л/дка
20-30 л/дка

Пръскане във фаза на 2-3 листа               

Пръскане във фаза на стволово удължение

5
Технически култури (захарно 

цвекло, слънчоглед, царевица)

1-во 0.3 л/дка             

2-ро 0.2 л/дка
20-30 л/дка

Пръскане във фаза 2-3 листа                    

Пръскане във фаза 6-8 листа

6 Рапица
1-во 0.3 л/дка              

2-ро 0.2 л/дка
20-30 л/дка

Пръскане след поникване                          

Пръскане във фаза бутонизация

7 Бобови 0.3 л/дка 20-30 л/дка Пръскане 15 дни след поникване

8 Картофи
1-во 0.3 л/дка              

2-ро 0.3 л/дка
20-30 л/дка

Пръскане след поникване                          

Пръскане във фаза бутонизация

9 Зеленчуци (на закрито) 0.1 л/10 м² 100 л/100 м²
Поливане на разсада в касетите (кошниците); 

поливане на или около корена

10 Зеленчуци (на открито) 0.3 л/дка 20-30 л/дка
Пръскане след поникване или седмица след 

разсаждане, а след това на 10 дни

Мероприятия, култура

Обработка в период на вегетация

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11 Плодни дървета 75 бр/дка 0.5 л/дка 20-30 л/дка Пръскане на почвата пролет и есен

Пръскане на почвата 

12 Плодни дървета 75 бр/дка 1.5-4 л/дка
20-50 л/на дърво   

Разтвор 1:1000

Пръскане на дърветата (стъбло, клони и листа) 

до цъфтежа, след цъфтежа, след падане на 

листата

Пръскане на дърветата

13

Ускорено компостиране (тор, 

отпадъци, органически 

материали)

0.01 л/10 кг от 

масата

Разтвор 1:1000; 

влажност 70%

Обработване на тора, отпадъците, 

органическите материали с разтвор от 

препарата. На купчини или разхвърляне и 

обработка на почвата на дълбочина 5-7 см

Пример: Пръскачка с вместимост 20 л напълнете до половината с нехлорирана вода (t=18-20 C). Налейте нормата 

от препарат за 1 декар. Разбъркайте и допълнете пръскачката с останалото количество вода. Пръскайте до 

изгрев или след залез на слънцето. Веднага след пръскане, обработете почвата на дълбочина от 5 до 7 см.

 

Разход на микробиологическия тор Байкал ЕМ1 

Конц. 1:100 Конц. 1:1000 Конц. 1:2000

1 1 ч. чаша 1/3 ч.л. 5 капки 3 капки

2 1 литър 1 суп.л. 25 капки 13 капки

3 5 литра 5 суп.л. 1 ч.л. 1/2 ч.л.

4 10 литра 10 суп.л. 1 суп.л. 1 ч.л.

Вместимост

 
* Обемът на капачка от бутилката = 1 чаена лъжица (5 мл) 

Концентрация на работните разтвори Байкал ЕМ1 

За пръскане на разсад и 

стайни растения
За поливане

За обработка на почвата и 

приготвяне на нов компос

1 1:1000 1:2000 1:1000 1:100

За накисване на семена

                                                                     


