
SOLATENOL™

SDHI, które daje więcej

Pełna ochrona liści poprzez najdłuższy czas działania  
przeciwko septoriozie paskowanej liści

Nawet 40 dni po  
aplikacji substancji  

SOLATENOL™  
skuteczność  

zwalczania septoriozy 
wynosi 80%*.  

SOLATENOL™ dłużej 
chroni roślinę  

wyznaczając tym  
samym nowy standard 

ochrony liści.

* Źródło: Niezależny instytut badawczy ADAS z Wielkiej Brytanii/ badania polowe 2014

*doświadczenia własne Syngenta
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75 g/ha 
SOLATENOL

93,75 g/ha 
standard rynkowy 
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SOLATENOL
69% skuteczność

standard rynkowy 
SDHI

47% skuteczność

Skuteczność Elatus™ Plus Plexeo™  
w zwalczaniu septoriozy paskowanej

Porównanie wyników 
plonowania

Kontrola

Elatus™ Plus Plexeo™

Standard rynkowy 1

Standard rynkowy 2

ELATUS™ PLUS
Rodzaj formulacji: 

ELATUS™ Plus 100 EC PLEXEO 60 EC

Substancja aktywna i jej zawartość: 

SOLATENOL™: 100 g/l METKONAZOL 60 g/l

Zalecana dawka: 

0,6–0,75 l/ha (1 zabieg w sezonie) 0,8 l/ha (do 2 zabiegów w sezonie)

Uprawy:

Pszenica (ozima i jara), żyto, pszenżyto ozime, jęczmień (ozimy i jary) Pszenica (ozima i jara)

Termin stosowania:

  Pszenica, żyto, pszenżyto: od początku fazy pierwszego kolanka  
do końca fazy kwitnienia (BBCH 31–69).
  Jęczmień: od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy 
kłoszenia (BBCH 31–59). BBCH 31–59

  Pszenica: od początku fazy strzelania 
w źdźbło do końca fazy kłoszenia  
(BBCH 30–59).

Spektrum chorób:

  Pszenica: Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta,  
septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
  Pszenżyto ozime: Rdza brunatna, septoriozy liści
  Żyto: Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
  Jęczmień: Plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, 
ramularia, rdza jęczmienia

  Pszenica ozima: septorioza paskowana 
liści, fuzarioza kłosów 
  Pszenica jara: fuzarioza kłosów

PLEXEO™

Profil rozwiązania
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W firmowych punktach handlowych oraz u przedstawicieli Osadkowski SA

osadkowski.pl

Gdzie kupić Dołącz do nas!

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.



 
 

 
 

 
 

  

Cykl infekcji
septoriozy 
paskowanej

– bez zabiegu

 
 

 
 

  

 
 

20. dzień infekcji septoriozy 
– liść bez zabiegu

 

5. dzień infekcji rdzy brunatnej 
– liść bez zabiegu

 

5. dzień infekcji rdzy brunatnej 
– zabieg SOLATENOL™

20. dzień infekcji septoriozy 
– zabieg SOLATENOL™
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Septorioza – dzień 20

Rdza – dzień 7
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Cykl infekcji
rdzy brunatnej 
– bez zabiegu

Rdza – dzień 5
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Źródło: Syngenta, skaningowy mikroskop elektronowy,  
Jealott‘s Hill, UK

Septorioza i rdza – najważniejsze  
choroby w okresie liścia flagowego Cechy SOLATENOL™:

  Doskonałe łączenie z warstwą woskową liścia
  Długotrwała skuteczność
  Szczególnie wysoka skuteczność przeciwko septoriozom i rdzom
  Poprawa fizjologii roślin

Unikalne pokrycie i rozmieszczenie SOLATENOLU zapewnia  
wysoką odporność na deszcz oraz długotrwałe działanie

SOLATENOL™ – równomierne rozmieszczenie substancji aktywnej w liściu  
14 dni po zabiegu

SOLATENOL™ chroni  
całą powierzchnię liścia,  
standard rynkowy  
szybciej przemieszcza 
się na jego koniec.

SOLATENOL™ 
skutecznie  
zwalcza  
septoriozę

SOLATENOL™ 
skutecznie  
zwalcza  
rdzę

Źródło: Syngenta, skaningowy 
mikroskop elektronowy,  
Jealott‘s Hill, UK

Dlaczego SOLATENOL™ jest tak skuteczny?
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(75 g/ha)  

standard rynkowy 
SDHI

 

(125 g/ha)

Substancja SOLATENOL™ 
szybko wchłania się  
w warstwę woskową  
i tkanki liścia, następnie  
po szybkim pobraniu  
powoli się w nich  
przemieszcza, co  
zapewnia ich długą  
ochronę, a dodatkowo  
także ochronę nowych 
przyrostów.

SOLATENOL™ 
chroni całą  
powierzchnię  
liścia

Źródło: doświadczenia własne

35 dni po zabiegu

standard rynkowy SDHI

SOLATENOL™

S1S2S3S4

standard rynkowy SDHI

SOLATENOL™

Efekt ochrony na liściach 35 dni po zabiegu

Solatenol – preparat proporcjonalnie  
rozłożony na całej powierzchni liścia

Standard rynkowy – kumulacja  
preparatu na końcu liścia


