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ПРЕДИМСТВА

Защитава плодовете от покафеняване от слънчево изгаряне

Филтрира част от УВ и инфрачервените лъчи и намалява
повърхностната температура и оксидацията на плодовете

Повишава добива, качеството и търговския изглед
на реколтата поради ефекта на защита

Има бариерен ефект върху листната повърхност, избягвайки
дехидратацията в следствие на високи температури

Повишава срока на съхранение след беритба на плодовете

Формулацията допрнася за добро покриване на плода

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗА

1. 2 л/дка. Листно третиране
2. 2 л продукт/ 100 литра вода
3. За по-добро покритие, скоростта на третиране не трябва да надвишава 3,5 км/ч
4. Да се съхранява при температури от 4°С до 30°С

СЪСТАВ
Калций (CaO) 14,00 %
Цинк (ZnO) 3,00 %
Бор (B) 0,40 %

ОПАКОВКА

10 л

ОПИСАНИЕ:  Ефективна защита от слънчев пригор за дини, пъпеши, ябълки, домати, краставици, 
червени плодове. Повърхността на плодовете, изложени на слънце обикновено е с температура от 
10-18°С по-висока от измерената температура на въздуха. Когато температурите са високи, рискът от 
повреди се увеличава: при повече от 40°С има висок риск от некротични петна, при повече от 35°С, 
рискът от покафевяване става висок, а при теператури между 30°С и 35°С, степента на повреди зависи 
от вятъра, интензитета на слънцегреене, влажността и нивото на аклиматизация на плодовете към 
слънцегреене и други климатични фактори, които влияят на културите.



ОБЩИ НАСОКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЛДЕФЕНД

Първото приложение на СОЛДЕФЕНД трябва да е преди /около 3-5 дни/ очакваната висока честота на слънчева 
светлина. Да се има предвид, че важното е интензитета и продължителността /часовет/ на слънцегреенето, а не 
температурата.

Второ приложение: 20-30 дни след първото, ако все още се очаква силно слънцегреене.

Трето приложение обикновено не е необходимо, тъй като всяко приложение действа за 20-30 дни, а пиковите слънчеви 
часове обикновено са само през юли и август. На някои места е достатъчно 1 приложение, тъй като високата степен на 
слънчевото греене е концентрирана само в две седмици.

Относно дозата за приложение, винаги се старайте да използвате 2% работен разтвор. Ако за един декар е необхо-
дим 100 л работен разтвор, то  дозата е 2 л СОЛДЕФЕНД/дка за едно третиране. Ако обаче за вашата култура е 
достатъчен разтвор от 50 л/дка, то тогава дозата за декар е 1 л СОЛДЕФЕНД.

Също така, при зимни зеленчукови култури в оранжерии, СОЛДЕФЕНД може да се използва през септември-октомври, 
за да се защитят новите растения /прирастите/, а не плодовете.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

СОЛДЕФЕНД има три съставки със следното действие:

Калций: покрива растението и отразява част от слънчевата светлина, намалявайки температурата на повърх-
ността.

ZnO: този компонент действа като филтър за UV лъчите. Всъщност това е същият компонент, който се използва 
в слънчевия лосион за хората. UV лъчението е много енергично и може да премине през калциевата покривка. 
Можем да кажем, че намалява количеството радиация, което растението абсорбира. По-малко радиация, по-
малко нагряване във вътрешността на растението.

Восък: СОЛДЕФЕНД съдържа вид естествен восък, който предотвратява измиването на продукта чрез пръскане, 
поливане или дъжд, което улеснява приложението и осигурява последействие. В случай на силен дъжд обаче 
може да се наложи повторно третиране.

СОЛДЕФЕНД

Приложение на СОЛДЕ-
ФЕНД при лозя в района 
на Ивайловград.

Доза 2%.

Продуктът е приложен със 
закъснение, т.е. 7-10 дни 
след началото на интен-
зивно слънцеегреене и 
висока атмосферна тем-
пература.


