FUNGICYD

WAŻNY ELEMENT
OCHRONY ZBÓŻ

Soleil® 274 EC
• Unikalny produkt zawierający 			
bromukonazol oraz tebukonazol
• Długotrwała ochrona liści oraz kłosów
• Elastyczne okno stosowania
- od początku fazy strzelania w źdźbło
do pełni kwitnienia
• Doskonały partner w programach
ochrony fungicydowej

Soleil 274 EC - substancje aktywne zawarte w produkcie
Środek grzybobójczy Soleil 274 EC to doskonałe połączenie dwóch
uzupełniających się substancji aktywnych z grupy triazoli:
Tebukonazol: substancja czynna o działaniu układowym,
do stosowania: zapobiegawczego, leczniczego
i wyniszczającego. Szybko przemieszcza się w roślinie.
Bromukonazol: substancja czynna o działaniu układowym,
do stosowania: zapobiegawczego, leczniczego i wyniszczającego.
Trwalsze działanie - bromukonazol wolniej wnika w głąb liścia
zapewniając jego dłuższą ochronę.

Soleil 274 EC - długość działania
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Soleil 274 EC - to dłuższa ochrona pszenicy przed najważniejszymi
chorobami grzybowymi
Soleil 274 EC

rdza brunatna pszenicy

septorioza plew

fuzarioza kłosów

mączniak prawdziwy zbóż i traw

septorioza paskowana liści pszenicy

czerń zbóż

to sprawdzona
i długotrwała
ochrona kłosów
przed chorobami
i mikotoksynami

% porażenia

Soleil 274 EC - skuteczność zwalczania fuzariozy kłosów
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Soleil 274 EC
najniższy %
porażenia
fuzariozą!

kontrola

Soleil 0,8 l/ha

Soleil 1,2 l/ha

Źródło: doświadczenia ADAS 2018 Wielka Brytania, ocena 15 lipca

Protiokonazol
175 g/ha

Protiokonazol 125 g/ha
+Tebukonazol 125 g/ha

Tebukonazol
250 g/ha

Soleil 274 EC - zwalczanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw
Soleil 274 EC - 1,2 l/ha

kontrola

Doświadczenia własne, Pszenica ozima – Arkadia Zabieg T1 (BBCH 30)

Soleil 274 EC - ochrona dolnych liści, pierwszy zabieg grzybobójczy
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Soleil 1,2 l/ha

Soleil 1,0 l/ha
+ fenpropidyna 0,5 l/ha

Soleil 1,2 l/ha
+ fenpropidyna 0,5 l/ha

Zamir 1,0 l/ha
+ fenpropidyna 0,5 l/ha

Doświadczenia własne, Kochcice
Pszenica Arkadia, zabieg BBCH 30/31

% skuteczności

Soleil 274 EC - skuteczność zwalczania rdzy brunatnej
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Porażenie
na kontroli 25,8%
kontrola

94%

96%

98%

98%

Soleil 0,8 l/ha

Soleil 1,0 l/ha

Soleil 1,2 l/ha

STD 1 l/ha

Doświadczenie: Biochem Agrar 2019, zabieg BBCH 31, ocena 27.06
STD: spiroksamina - 250 g, protiokonazol - 100 g, tebukonazol - 100 g

Soleil 274 EC - ochrona liścia flagowego, drugi zabieg grzybobójczy T2
Choroby występujące na kontroli: rdza brunatna, septorioza, DTR
Soleil 274 EC - 1,2 l/ha

kontrola

Doświadczenia własne, Kopienica
Zabieg wykonany w fazie BBCH 37 (liśc flagowy). Zdjecie 1-go poletka.

Soleil 274 EC - 1,2 l/ha

kontrola

poletka (drugie powtórzenie)

Soleil 274 EC - profil produktu
Nazwa

Soleil 274 EC

Zarejestrowany
w uprawach

Pszenica ozima, pszenica jara

Substancja aktywna

Tebukonazol (107 g/l) + Bromukonazol (167 g/l)

Typ formulacji

EC - koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Spektrum zwalczanych
chwastów

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy,
septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Dawkowanie

Maksymalna dawka: 1,2 l/ha

Dostępne opakowania

5l

Soleil 274 EC - zakres rejestracji

Od początku fazy
strzelania w źdźbło
do pełni kwitnienia
(BBCH 30-65).

BBCH
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób od początku fazy
strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).

WARTO PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU
ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52, www.nufarm.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Szukaj nas na:
facebook.com/nufarmpolska
Nufarm Polska - YouTube

