
 

 

     

                                                                GrapeGuard® 
Prípravok na ochranu rastlín na báze ílových minerálov na ochranu pred UV žiarením 

 

Popis výrobku: 

GrapeGuard® je založený na ílových mineráloch. Je určený ako posilňovač rastlín. Cieľom je zabrániť poškodeniu 
rastlín a plodov UV žiarením. GrapeGuard® sa musí aplikovať na celú zelenú plochu rastliny, nielen na zónu hrozna. 
Ako vedľajší účinok sa môže znížiť spotreba vody samotnou rastlinou.  
GrapeGuard® poskytuje účinnú ochranu pred silným UV žiarením. Viacnásobné vrstvy sa nanášajú na všetky časti 
rastliny počas opakovaných postrekov. Účinok je založený na reflexných a absorpčných vlastnostiach vybraných 
ílových minerálov voči UV žiareniu. 
Pretože výrobok je jemný a neobsahuje častice > 100 μm, GrapeGuard® nespôsobuje abrazívne poškodenie potrubia, 
trysiek, alebo iných mechanických komponentov postrekovačov. 
Používateľ musí skontrolovať súlad s národnými predpismi. Testované na čistotu a kvalitu. 
 

Dávkovanie a aplikácia:  

Odporúčané dávkovanie je 10-20 kg GrapeGuard® na hektár. Typické sú až tri ošetrenia počas vegetačného obdobia 
a podľa potreby je možné vykonať ľubovoľný počet ďalších ošetrení. Odporúčané je  prídavné použitie 
lepidla/zmáčadla.  
Potrebná dávka GrapeGuard® sa pripraví večer pred dňom použitia. Potrebnú dávku rozpustite v 5 - 10 násobku 
vody. Na suspendovanie 10 kg produktu je preto potrebných 50 - 100 l vody. GrapeGuard® sa pridáva do vody za 
intenzívneho miešania (nepridávajte vodu do GrapeGuard®), aby sa dosiahla optimálna suspenzia. Na premiešanie 
suspenzie odporúčame použiť vŕtačku s miešacím nástavcom, aby sa zabezpečilo úplné premiešanie produktu. Po 
vytvorení suspenzie nechajte dávku 10 - 12 hodín odpočívať (cez noc). Po 1 hodine od rozpustenia, odporúčame 
suspenziu znova premiešať. Môže sa vytvoriť supernatant vody. Bez ohľadu na to je možné produkt použiť.  
GrapeGuard® odporúčame používať po 10 - 12 hodinách napučiavania. 
Pred prenesením suspenzie do postrekovača bude potrebné zmes znova premiešať. Počas pridávania GrapeGuard® 
do postrekovača musí byť spustená funkcia miešania postrekovača (buď mechanické, alebo pomocou čerpadla). 
GrapeGuard® a lepidlo/zmáčadlo je možné kombinovať s inými prostriedkami na ochranu rastlín. Vždy dodržiavajte 
pokyny výrobcu postrekovača týkajúce sa kompatibility stroja. 
 
 

Skladovanie: GrapeGuard® má tendenciu absorbovať vlhkosť, takže môže vytvárať hrudky. Preto musí byť výrobok 
vždy chránený pred vlhkosťou. Balenia, ktoré boli otvorené, by sa mali ihneď tesne uzavrieť. Nenesieme žiadnu 
zodpovednosť za nesprávne skladovanie a používanie. 
 
V SR zastupuje ERBSLÖH Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG 
Unimpex Bratislava s.r.o. 
Horné Predmestie 3,  
900 21 Svätý Jur 
t.č.: 02/4497 1481, 4497 1280 
www.unimpex-bratislava.com; info@unimpex-bratislava.com  
  
Náš návod na použitie výrobku a naše doporučenie k ošetreniu sú založené na momentálnom stave našich skúseností. Pre to, že nám vo väčšine prípadov nie je 
známy predchádzajúci spôsob ošetrenia , a touto neznalosťou by mohlo prísť k nesprávnej aplikácii výrobku pri spracovaní / alebo ošetrení /, sú tieto 
doporučenia iba všeobecnej povahy a slúžia ako rada užívateľovi. Bez zvláštneho písomného prehlásenia z našej strany, ktoré by sa týkalo konkrétneho 
problému, nemajú tieto všeobecné pokyny žiadnu právnu záväznosť ani záruku. Všetky informácie zodpovedajú súčasným právnym predpisom EU. 
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