
PodGUARD е средство за растителна защита, специално разработено 
да защитава маслодайната рапица, като намалява загубите от добива 
причинени от разтварянето на шушулките преди и по време на жътва. 
Той създава защитен филм, който предотвратява разтварянето на 
шушулката, подобрява напълването й и намалява нейната чупливост. 
Така създадената мембрана също защитава шушулката  от навлизане на 
дъждовни капки и по този начин осигурява по-кратко време за изсъхването 
й. В същото време, PodGUARD не ограничава растежа и позволява на 
културите от маслодайна рапица да растат до пълното им съзряване. 
Неговата ефикасност се повишава в комбинация с десикант и защитава 
посевите от загуби.

Горните шушулки съзряват по-бързо от долните преди събирането на реколтата. 
Шушулките са податливи на разтваряне, което увеличава загубите с незначителeн 
икономически ефект. Загубите след това увеличават количеството на самосевките 
при следните култури след жътва („мостове“ за трансфер на болести и вредители).
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PodGUARD                           

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Бързо създаване на защитен филм след прилагането.
 Еластичния филм повишава резистентността на шушулката  

 и намалява проблемите свързани с разтварянето на шушулките.
 Позволява на рапичната култура да расте до пълното съзряване.
 Значително намалява навлизането на атмосферната влажност  

 и дъжда. 
 Намалява появата на алтернария. 
 Подобрява масленото съдържание. 
 Ефективност до 6-7 седмици.
 Поддържа ефективността на десикантите, които могат да бъдат  

 комбинирани със сместа в съда.

 Възможна комбинация на сместа в съда с десикант
 Идеалният партньор за десикантите е на основата на глифозат

Опаковка: 10 l
Състав: Поливинилов алкохол 208 g/l

намалява физическия 
натиск върху ръба на 
шушулката

преди жътва - без приложение 
на PodGUARD 

преди жътва - с приложение 
на PodGUARD 

Препоръчителна доза и период на приложение
Култура Доза Брой 

приложения 
Период 
на приложениеPodGUARD Обем вода 

маслодайна 
рапица

0,25-0,3 % 10-15 л/дка 1x Когато по-голямата 
част от шушулките 
са загубили наситено 
зеления си цвят, от 
тъмно зелено 
до светло зелено 

синап 0,25-0,3 % 10-15 л/дка 1x
други 
кръстоцветни

0,25-0,3 % 10-15 л/дка 1xСредно увеличение на добива + 3,5 % след прилагане на PodGUARD 
(средно за опитите)
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