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PodGUARD
УПОТРЕБА И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА
PodGUARD е предназначен за напръскване на шушулките на рапицата. Той 
намалява физическото напрежение в шева (ръба) на шушулката, благодаре-
ние на своите полепващи свойства и способността си да образува филмов 
слой. PodGUARD дава възможност за растеж на рапицата до пълната й зря-
лост, намалявайки проблемите с разпукване на шушулките.
СЪСТАВ
Поливинилов алкохол: 20 %
Производител: SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France
Вносител: СУФЛЕ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД
Бул. Генерал Едуард. И. Тотлебен 53 – 55, 1606 София
Email: agro_bulgaria@souffl et.com
Дата на производство: виж опаковката
Партиден номер: виж опаковката

Култура Доза Период на приложение
Рапица 0,25-0,30% Прилага се, когато по-голямата част от шушулките 

са загубили своя интензивен зелен цвят от тъмно 
зелено към светло зелено.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
Подготовка на сместа за пръскане:
1.  Напълнете резервоара на пръскачката с 3/4 от необходимото количество 

вода. Препоръчително е да се използва от 10 до 15 л вода на декар. 
2.  Излейте PodGUARD в резервоара, като разбърквате едновременно. 

Продължавайте разбъркването докато сместа за пръскане стане хомогенна.
Практически съвети:
Избягвайте прилагане през най-горещата част от деня. Следва да бъдат пред-
приети подходящи предпазни мерки за безопасност при работа с химикали. 
ПРАЗНИ ОПАКОВКИ
Повторна употреба забранена. След използване на продукта, изплакнете 
старателно уреда за пръскане и се уверете, че водата изтича от него. Преда-
дете празните опаковки в одобрено за целта събирателен пункт.
СЪВМЕСТИМОСТ
PodGUARD е съвместим с повечето продукти за растителна защита. Всички 
необходими биологични и физико-химични анализи, преди прилагането на 
всяка нова смес, следва да бъдат извършени. Подготовки на смес с бор, 
алкални вещества, оксидиращи агенти, метали, киселини, перхлорати или 
нитрати са силно непрепоръчителни. 
Не е класифициран като опасна стока.
ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
Съхранявайте далеч от деца и хранителни продукти. Съхранявайте продукта 
в оригиналната опаковка при постоянна температура на сухо, хладно 
и ЗАЩИТЕНО ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ място. Нашата отговорност се свежда до 
доставката на продукта в оригиналната му опаковка, а употребата му трябва 
да съответства на препоръчителната доза. Всички рискове произтичащи от 
съхранението, манипулацията и употребата на продукта са отговорност на 
потребителя.

UTILIZARE SI DOZE RECOMANDATE
PodGUARD se utilizeaza la cultura de rapita prin pulverizare pe silicve.Contribuie 
la reducerea tensiunii fi zice de la nivelul silicvei datorita proprietatilor de lipire. Po-
dGUARD ajuta cultura de rapita sa ajunga la maturitatea deplina, reducand proble-
mele cauzate de craparea silicvelor.Imbunatateste umplerea pastailor.
COMPOZITIE
Alcool polivinilic: 20%
Producător: SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France
Importator: SC SOUFFLET AGRO, ROMANIA SRL 
DN 2B km 9+900m, 120000 Buzau 
Tel. +40 238 402 868
Data fabricaţiei: indicată pe ambalaj
Număr lot: indicat pe ambalaj

Cultura Doza recomandata Stadiul de aplicare
Rapita 0,25-0,3% Aplicati atunci cand culoarea majoritatii silicvelor 

a virat de la verde inchis la verde pal.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Pregatirea amestecului de stropit:
1.  Se umple cu apa rezervorul pulverizatorului până la ¾ din volumul necesar pentru 

aplicare. Este recomandabil să se folosească de la 100 la 150L de apă la hectar. 
2.  Se toarnă PodGUARD în rezervor agitand continuu. Se completeaza cu apa pana 

la nivelul maxim al rezervorului.Se continua agitarea până când amestecul de 
pulverizare este omogen.

Sfaturi la aplicare:
Se aplică evitând perioada cea mai calduroasa a zilei. Pentru siguranța dumnea-
voastra, se vor lua toate măsurile necesare de precauție atunci când se lucrează 
cu substanțe chimice.
AMBALAJE GOALE
Refolosirea ambalajelor goale este interzisa. Când folosiți produsul, clătiți bine si 
vărsați apa in pulverizator. Ambalajele goale trebuie colectate la centrele speciale 
de colectare.
COMPATIBILITÃTI
PodGUARD este compatibil cu cele mai multe produse de protecție a plantelor. 
Efectuati toate testele biologice si fi zico-chimice necesare înaintea aplicarii unui 
amestec nou. Prepararea de amestecuri cu bor, substante alcaline, agenți de oxida-
re, metale, acizi, formulări cu nitrați sau perclorați este total nerecomandata.
Nu face parte din clasa produselor periculoase.
RECOMANDÃRI GENERALE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se pastra departe de produse alimentare. 
A se utiliza numai în cazul în care există o reala necesitate. A nu se depăși doze-
le recomandate. Păstrați produsul în ambalajul său original, într-un loc răcoros și 
uscat. PASTRATI FERIT DE INGHET și la o temperatură constantă. Responsa-
bilitatea noastră este limitată la furnizarea produsului în ambalajul original sigilat 
și la recomandarea dozelor de aplicare pentru fi ecare cultură. Orice riscuri legate 
de depozitarea, manipularea și utilizarea produsului sunt exclusiv responsabilitatea 
utilizatorului.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL
БЪЛГАРСКИ ROMÂNA
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