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БИОПОЛИН 

1 брой за 250 м² 

 

Атрактант за пчели и бомбуси, подобряващ опрашването на растенията. 

 

Прочетете внимателно листовката преди употреба! 

 

Предназначение: Подобрява опрашването -  увеличава завръзите, броя на семената, 

размера на плода и добива от културите. За употреба при зеленчуци, плодове, овощни 

дървета, ягодоплодни и маслодайни култури (домати, пипер, краставици, лук, зеле, 

моркови, репички, маруля, боб, грах, патладжан, тикви, дини, пъпеши, череши, вишни, 

сливи, ябълки, праскови, кайсии, ягоди, малини, касис, рапица, лавандула и др.) 

 

Начин на действие: Микрокапсулирана формулация с бавно освобождаване на 

атрактанта и удължено действие по време на целия цъфтеж. С него се опръскват културите 

по време на цъфтеж. Третираните растения стават по-атрактивни за пчелите и така биват 

по-често посещавани от тези насекоми. Резултатът е по-доброто опрашване с последващо 

увеличаване на добива и подобряване качеството на продукцията. 

 

Не е продукт за растителна защита според ЕС Регламент № 1107/2009! Не съдържа 

активни вещества! Не изисква разрешение като пестицид! 

 

Начин на употреба: Приготвят се работни разтвори и се опръскват насажденията. 

Прилага се веднъж в началото на цъфтежа, най-късно - непосредствено преди периода на 

пълен цъфтеж. Пръскането се повтаря само при растения с продължителен цъфтеж (около 

10-12 дена след първото третиране) или ако завали силен дъжд веднага след опръскването. 

Обработката трябва да се извършва сутрин, при сухо и спокойно време.  

Разходна норма: 50 мл препарат с 15 л вода за 250 м². Разтворът трябва да покрие цялата 

площ с насаждения.  

 

Състав: естествени терпеноидни съединения, полизахариди, добавки с естествен 

произход. 

 

  
 

ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждения за опасност:  

H317 Може да причини алергична кожна реакция.  

 

Препоръки за безопасност:  

P261Избягвайте вдишване на спрей/аерозоли.  
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P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното място.  

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 

маска за лице.  

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.  

P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински 

съвет/помощ.  

P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.  

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. 

 

Нетно количество: 50 мл е 

 

Срок на годност: 3 години. 

 

Производител: ICB Pharma, 43-602 Jaworzno, ul.Moździerzowców 6a, Poland,tel. +48 32 

7454700 

 

Дистрибутор: Пест Контрол Продукти ЕООД, ул. Бесарабия № 52, офис 4, 1517 София, 

телефон: (02) 945 14 95, www.bugaway.info 

 

 

 


