
SunGUARD
EO ТОР – суспензия на магнезиев хидроксид
INGRÃSÃMANT CE – Suspensie de hidroxid de magneziu
D.5.3.

Състав
Elemente

Концентрация (% маса)
Concentratie (% masa)

Обем
Volum

Нетно тегло
Greutate netă

Магнезий (MgO) водоразтворим
Magneziu (MgO) solubil în apă 24 % 290 g/l 12 Kg 10 L



SunGUARD
ФИЗИОСТИМУЛАНТ / FIZIOSTIMULANT

БЪЛГАРСКИ

ДОЗА И НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Листно торене
Вид култура Доза Период 

на приложение
Зърнени 
(пшеница, ечемик)

75 мл/дка От края на фаза братене до началото 
на цъфтежа

Картофи 75 мл/дка От височина 10 –12 см до края на цъфтежа

Зеленчукови 
(напр. грах)

75 мл/дка От появата на цветните пъпки до 
развитието на шушулките

Да се прилага само при необходимост. 
Да не се превишава препоръчителната доза.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Приготвяне на разтвора:
1.  Напълнете резервоара на пръскачката с ¾ от необходимото количество 

вода.
2.  Включете бъркалката, разклатете добре бидона преди да го отворите, 

изсипете първо SunGUARD в резервоара.
3.  Ако е необходимо, прибавете към разтвора и останалите препарати и 

допълнете с вода.
4.  Не спирайте бъркалката до пълното хомогенизиране на разтвора.

СЪВМЕСТИМОСТ
SunGUARD e съвместим с повечето фитосанитарни продукти.

ПРАЗНИ ОПАКОВКИ
Повторна употреба забранена. След използване на продукта, изплакнете ста-
рателно уреда за пръскане и се уверете, че водата изтича от него. Предадете 
празните опаковки в одобрено за целта събирателен пункт.

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
Съхранявайте далеч от деца и хранителни продукти. Прилагайте само при дока-
зана необходимост и не превишавайте препоръчителната доза. 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, мани-
пулацията и употребата на продукта са отговорност на потребителя.

Дата на производство: виж опаковката
Партиден номер: виж опаковката

Вносител: СУФЛЕ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Бул. Генерал Едуард. И. Тотлебен 53-55, 1606 София
Email: agro_bulgaria@souffl et.com

ROMÂNA

REECOMANDARI DE UTILIZARE
Aplicare foliarã
Cultura Doza 

recomandata
Perioada de aplicare

Cereale (grâu, orz) 0,75 l/ha De la sfârşitul înfrãtirii pânã la înfl orire

Cartofi 0,75 l/ha Incepând cu stadiul de 10 –12 cm pânã la 
sfârşitul înfl oririi

Legume (ex: mazãre) 0,75 l / ha De la apariţia butonilor fl orali pânã la apariţia 
pãstãilor

A se folosi doar în caz de necesitate. 
A nu se depăşi doza recomandată.

MOD DE FOLOSIRE
Pregãtirea amestecului:
1.  Umpleţi cuva pulverizatorului cu ¾ din volumul de apã necesar aplicãrii.
2.  Puneţi în funcţiune agitatorul, agitaţi bidonul înainte de a-l deschide, apoi vãrsaţi 

prima datã SunGUARD în cuvã.
3.  Adãugaţi in amestec, dacã este nevoie, celelalte produse, apoi completaţi cu apã.
4.  Menţineţi agitatorul in funcţiune pânã se ajunge la omogenizarea amestecului.

COMPATIBILITÃTI
SunGUARD este compatibil cu majoritatea produselor fi tosanitare.

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.

RECOMANDÃRI GENERALE
Pastrati in locuri inaccesibile copiilor si departe de alimente. Nu folosiţi decât în caz 
de necesitate recunoscutã, nu depãsiţi dozele recomandate. Conservaţi produsul în 
ambalajul sãu de origine într-un loc rãcoros şi uscat, ferit de ger şi la temperaturã 
constantã. Responsabilitatea noastrã se limiteazã la furnizarea produsului în amba-
lajul sãu de origine, iar utilizarea acestuia trebuie sã fi e conformã cu doza de folosire 
recomandatã. Eventualele riscuri inerente depozitãrii, manevrãrii şi utilizãrii sunt 
responsabilitatea utilizatorului.

Data fabricaţiei: indicată pe amabalaj
Număr lot: indicat pe ambalaj

Importator: SC SOUFFLET AGRO, ROMANIA SRL 
DN 2B km 9+900m, 120000 Buzau 
Tel. +40 238 402 868

EMB 02602A

Производител / Producător:
SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France


