
Климатичните условия винаги засягат развитието на растенията, дали 
става въпрос за силни горещини, високи нива на слънчева радиация 
(основно ултравиолетовите лъчи), сух вятър или силни температурни 
разлики в рамките на деня (т.е. много студени сутрини, последвани 
от много високи температури през деня). При  всички тези случаи, 
растенията трябва да бъдат защитени, за да запазят необходимите за 
тях количества вода, и за да не черпят твърде много енергия, която може 
да бъде пренасочена към по-ефективно ползване като за увеличение на 
добива.
SunGUARD е истински пазител за всяко растение, защитавайки 
го от стреса породен от промените в метеорологичните условия.  
В този смисъл,  SunGUARD стимулира фотосинтезата, намалява загубата 
на енергия и поддържа добре балансирана физиологична активност за 
вашата култура.
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SunGUARD   

OСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

SunGUARD, физиостимулант, действа като пазител за всяко 
растение. Неговите основни предимствата са:

 Ефективна защита за листата срещу слънчевата радиация 
 Прилагайки листния спрей, се образува прозрачен, тънък 
 филм, който отразява силната светлина която нагрява тъканта 
 и намалява риска от увреждане на листото от изгаряне. В същото 
 време, този филм не ограничава фотосинтезата, устойчив е на 
 вода и ефективен в продължение приблизително от 15 дни.

 Регулатор на устиците - Регулирайки отварянето и затварянето 
 на устиците по време на стресови ситуации, той помага да намали 
 скоростта на изпаренията от почвата (с -35% до 40%) и поддържа 
 по този начин растението по-хидратирано.

 Забавя стареенето на клетките -  Той намалява втвърдяването 
 на клетъчните стени, причинено от стреса произхождащ от 
 промените в метеорологичните условия. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА

SunGUARD е много лесен за прилагане и е съвместим с повечето 
препаратите за растителна защита. 

 Без ограничение във времето и броя приложения – 
 използвайте  SunGUARD когато имате нужда, но винаги преди 
 всякаква стресова ситуация за вашата култура!

Състав: SunGUARD съдържа основно мастни алкохоли, 
произхождащи от 24% водоразтворим MgO

Култура Доза 
(мл./дка)

Брой 
приложения

Приложение

Всички 
култури

75 1-3 x Преди всяка стресова 
климатична ситуация, може 
да се повтори когато е 
необходимо в рамките на 
10-15 дни 

ЖЪТВА           По-добри добиви, по-добри параметри за качество 
                              (фотосинтеза, протеини)
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Възможност за смесване:    Със стандартни фунгициди и инсектициди    Като SunGUARD се добавя преди  останалите препарати в пръскачката 

Приложение по култура:

SunGUARD 75 мл/дка с фунгицид

ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК

1200BBCH 13 21 25 29  30 3231 37 45 49 51 59 71-9261-69

ЦАРЕВИЦА

SunGUARD 75 мл/дка с фунгицид и инсектицид

00 05 11 12 14 16 51 59 63 71 87-9718 19 99BBCH

ЦВЕКЛО 

00 14 18 29 39 49

SunGUARD 75 мл/дка 

BBCH

SunGUARD 75 мл/дка 

КАРТОФ

10-3000 40 45 48-60 90 99BBCH
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SunGUARD 75 мл/дка 

СЛЪНЧОГЛЕД
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35
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РАПИЦА

00 11 12 14 32 51 55/57 61 63-65 69 89BBCH


