
СОЛФО 80 ВГ
ЛИСТЕН ФУНГИЦИД С ПРЕДПАЗНО ДЕЙСТВИЕ
ВОДОДИСПЕРГИРУЕМИ ГРАНУЛИ,
СЪДЪРЖАЩИ 800 г/кг СЯРА

СОЛФО 80 ВГ е контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Много подходящо 
средство за третиране при благоприятни условия за развитие на брашнестата мана. 
Спорите на болестта покълват при по-ниска влажност спрямо спорите на други гъби. 
Сярата действа чрез парите си, които навлизат в клетките на растението и предпазват от 
разпространение на болестта. Имат и акарицидно действие.

ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ, КОНЦЕНТРАЦИЯ И ДОЗИ ПРИ УПОТРЕБА

За третиране на надземните части с конвенционална наземна техника:

Култура За употреба 
срещу

Доза
в кг/дка

Момент на 
приложение

Количество 
раб. р-р/дка

Максимален 
брой приложе-
ния за година

Лозя Брашнеста 
мана 0,4 кг/дка от фаза

BBCH 15-18 50 до 100 л 8*

Семкови
овощни видове

Брашнеста 
мана 0,75 кг/дка ВВСН 00-60 и 

след ВВСН 69 50 до 100 л 6

Костилкови
овощни видове

Брашнеста 
мана 0,75 кг/дка След

ВВСН 69 50 до 100 л 6

Домати Брашнеста 
мана 0,2 кг/дка от ВВСН 10

до ВВСН 51 10 до 40 л 6

Цвекло – мини-
мална употреба

Брашнеста 
мана 0,75 кг/дка от фаза

BBCH 15-39 20 до 50 л 3

*  с минимален интервал от 7 дни между 2 третирания при лозя и 10 дни за всички останали 
употреби.

Начин на приложение: Третирайте съобразно съветите на службите за земеделска прогноза за 
вашия регион. При десертни лозя не се препоръчват късни третирания след образуване на завръзи.



Карантинен срок:

5 дни за лозя, 3 дни за видовете овощни и домати и 14 дни за цвекло.

СОЛФО 80 ВГ е разрешеН за упОтреБа В БИОЛОГИчНОтО 
прОИзВОДСтВО.

Предимства на гранулираната формулация:

1. Отлична разтворимост във вода.
2. Лесно се дозира.
3. Не се разпрашава.
4. Добра омокряемост.
5. Фините и еднакви по размер гранули позволяват лесно и точно 

измерване на нужното количество.
6.  Осигурява отлично покритие на цялата повърхност на растението.

Категория на употреба:

Непрофесионална: продуктът може да се прилага от лица, 
навършили 18 години.

Смесимост: 

СОЛФО 80 ВГ е смесим с повечето прз. преди смесване задължително 
да се направи тест за смесимост!
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