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Folosiţi produsele pentru protecţia plantelor în condiţii de siguranţă.
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare.

SOLEIL
FUNGICID

 PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

 MOD DE ACȚIUNE

 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Soleil se prezintă sub formă de lichid omogen, galben transparent, dispersabil în apă, ce conţine 
167 g/l bromuconazol şi 107 g/l tebuconazol.

Soleil este un amestec de două substanțe active din grupa triazolilor și este un fungicid sistemic  
cu un nivel ridicat de acțiune curativă și protectivă. Soleil este foarte eficient împotriva unui 
spectru larg de boli foliare și ale spicului la cerealele păioase și reduce nivelul de micotoxine pro-
duse de unele dintre aceste boli.

Produsul este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:

Conţine: Conţine: 167 g/l bromuconazol + 107 g/l tebuconazol
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 141PC/16.03.2016

Aplicarea tratamentelor se face la avertizare, ca tratament foliar în timpul vegetaţiei de la 
apariția celui de al treilea nod și până la formarea boabelor - stadiul de lapte (BBCH 33-71).
Se aplică un singur tratament cu Soleil pe cultură într-un sezon. 

În cazul în care cultura este deja afectată de făinare la momentul tratamentului, Soleil se va apli-
ca în amestec cu un fungicid specific cu efect de eradicare al făinării.

SOLEIL
FUNGICID

 COMPATIBILITATE

 TIMP DE PAUZĂ

 CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI

 PREGĂTIREA SOLUȚIEI

 TEHNICA DE APLICARE

 MOMENTUL APLICĂRII

 PRODUCĂTOR  DEȚINĂTOR OMOLOGARE / DISTRIBUITOR

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare consultaţi lista de compatibilităţi şi efectuaţi un test. 

42 de zile de la aplicarea tratamentului.

După aplicarea tratamentului se vor spăla foarte bine echipamentele utilizate.

Se va umple pe jumătate rezervorul maşinii de stropit cu apă curată. Se agită bine ambalajul ce 
conține produsul, pentru omogenizare. Se va adăuga cantitatea necesară de produs, se comple-
tează cu apă, agitându-se bine până la umplere.
Soluţia pregătită se va utiliza în totalitate şi nu se păstrează în rezervor pentru ziua următoare.

Tratamentul se va aplica cu echipamente terestre utilizând un volum de soluție cuprins între 
200-400 litri/ha. Volumul mare de soluție se va aplica la culturile dense. Echipamentul de aplicare 
trebuie să fie verificat și calibrat corespunzător înainte de aplicarea tratamentului.
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 AVANTAJE
• Translocare rapidă a produsului în plantă
• Acțiune curativă și protectivă
• Interval de aplicare foarte larg
• Flexibilitate în aplicare

CULTURA BOLI DOZA

Grâu, Secară, Triticale Septoria nodorum, Septoria tritici, Puccinia 
recondite, Fusarium sp., Erysiphe graminis.

1,2 l/ha
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