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Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Soriale® LX
755 g/l fosfonat de potasiu
Aplicare / momentul aplicării

Date tehnice
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Concentrat solubil
258PC/19.12.2016
5L

Caracteristici și mod de acțiune
Soriale® LX este un fungicid sistemic pentru
combaterea manei la vița de vie. Substanţa activă
este caracterizată de o mobilitate remarcabilă
în plante, iar sistemicitatea sa se manifestă atât
în mod ascendent, cât și în mod descendent.
Acidul fosfonic - principiul activ, induce o reacţie
sistemică de autoapărare a plantei.

Activitatea produsului este mai evidentă în
prezența vegetației tinere și în fenofaza de creștere
activă, permițând, datorită sistemicității acestuia, și
protejarea organelor vegetative care se formează
după tratament.

Produsul Soriale® LX se utilizează în tratamente
preventive împotriva manei viţei de vie (Plasmopara
viticola), folosind o doză de 3 – 4 l/ha. Doza de
3 l/ha se aplică în situaţia unei presiuni reduse
de infecţie sau când se folosește în amestec cu
fungicide de contact împotriva manei.

• Produsul nu este compatibil cu îngrășămintele
foliare ce conțin azot (nitric și amoniacal).
• A nu se efectua amestecuri cu produse uleioase și
a nu se pulveriza produsul pe culturi tratate anterior
cu produse uleioase, deoarece ar împiedica
pătrunderea produsului în plantă.

Se recomandă folosirea produsului Soriale® LX
în amestec cu un fungicid de contact partener
(ex. Soriale® LX + Polyram® DF).

Se fac maxim 5 tratamente pe sezon în intervalul:
6 frunze depliate (BBCH 16) până la compactarea
ciorchinelui (BBCH 79).

• În caz de amestec cu alte produse se recomandă
efectuarea unui test de compatibilitate fizicochimic preliminar.

Tehnica de aplicare
Timpul de pauză înaintea recoltării: 14 zile când se utilizează singur, dacă ultimul tratament cu Soriale®
LX este în amestec cu alte produse, se aplică timpul de pauză indicat al componentelor.

Modul de folosire

Volumul de apă: minim 200 L și maxim 1000 L apă/ ha.

Cultura

Spectrul de combatere

Doză

Viță de vie

Mana viței de vie (Plasmopara viticola)

3-4 l/ha

Avantaje
• Partenerul de încredere al viticultorilor pentru optimizarea tehnologiei de protecție împotriva manei la vița de vie.
• Acțiune sistemică deosebită, acropetală și bazipetală, stimulează mecanismele naturale de apărare a plantei.
• Timp de pauză scurt până la recoltare (doar 14 zile).
• Formulare lichidă pentru o acoperire uniformă a plantei.
• Bună solubilitate și compatibilitate.
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