
RO 4,73 kg  5 L 

PENTRU AMESTECURILE DE ERBICIDE
ADJUVANT CU ULEI VEGETAL

OilADPLUS

Compoziție Concentrație (% masa) Volum Tip de formulă

Etil oleat de Floarea soarelui 63,5 % W/W 600 g/L concentrat emulsionabil (EC)



Oi
lA

D_
PL

US

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P273 
Evitaţi dispersarea în mediu. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul 
la un centrul de colectare. EUH401 Pentru a evita riscurile pentru 
sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.

UTILIZĂRI: OilADPLUS este un adjuvant omologat pentru 
amestecurile de erbicide pentru toate culturile. Adjuvant hibrid 
de generație nouă (ulei estericat + tensioactivi din chimia 
acizilor glucidici) și de origine vegetală (provenit din semințe de 
floarea soarelui), OilADPLUS este destinat asocierilor erbicidelor 
postemergente. OilADPLUS este cunoscut prin calitățile sale multiple 
pentru favorizarea penetrării, și dispersării substanțelor active 
aupra buruienilor. Umectant, OilADPLUS diminuează evaporația 
picăturilor și menține suprafața foliară hidratată. Caracteristicele 
sale tehnice permit îmbunătățirea eficienței erbicidelor 
postemergente la care este asociat.

DOZE:

APLICARE: Respectați codul de bune practici agricole, dozele 
recomandate, condițiile și restricțiile de folosire ale erbicidului 
utilizat. În timpul zilelor călduroase, cu luminozitate puternică, 
este recomandată aplicarea de tratamente dimineața devreme 
și/sau la sfârșitul serii pentru a optimiza pulverizarea. Măsurile 
de protecție individuală a muncii trebuie să fie cele preconizate 
amestecurilor de erbicide la care adjuvantul este asociat.  
SP1: Nu poluați apa cu produsul sau ambalajul său. Nu curătați/
spălați pulverizatorul aproape de apele de suprafață. Evitați 
contaminarea sistemelor de evacuare a apei din jurul fermelor 
și a drumurilor. SPe3: Pentru a proteja organismele acvatice, nu 
tratați suprafețele agricole la o distanță mai mică de 5 metri față 
de o sursă de apă. În cazul în care este nevoie de o suprafață 
mai mare pentru pregătirea amestecului respectiv păstrați  
o distanță mai mare de 5 metri.Timp de pauză: identic ca și 
la amestecul de erbicide la care acest produs se asociează. Se 
impun măsuri de precauție, în cazul în care adjuvantul OilADPLUS 
este asociat cu amestecurile care prezintă un risc pentru culturile 
adiacente.

SFATURI PRACTICE DE UTILIZARE: 1. Umpleți cuva 
pulverizatorului cu 3/4 din volumul de apă necesar pentru aplicare. 
2. Adăugați prima dată OilADPLUS, 0,5 L/ha în apa pulverizatorului, 
apoi completați cu erbicidul/erbicidele conform ordinii de 
introducere ale erbicidelor. 3. Terminați umplerea agitând până la 
omogenizarea amestecului.

COMPATIBILITĂȚI - AMESTECURI: OilADPLUS este compatibil 
cu majoritatea produselor fitosanitare. Efectuați analize fizico-
chimice și biologice înainte de a efectua un nou amestec. Formula 
chimică a OilADPLUS îi conferă o excelentă miscibilitate și stabilitate 
în apă. Aceasta îmbunătățește compatibilitatea fizico-chimică la 
majoritatea amestecurilor de erbicide. Amestecurile trebuie făcute 
conform reglementărilor specifice în vigoare cât și în conformitate 
cu codul oficial de bune practici.

CONDIȚII DE DEPOZITARE: A nu se lăsa la ger (preveni înghețarea 
în timpul depozitării). Nu expuneți la căldură. Păstraţi la distanţă 
de alimente, băuturi şi produse alimentare pentru animale. 
Păstrați recipientul bine închis, într-un loc răcoros și bine ventilat.
Păstraţi numai în recipientul original.

SFATURI PENTRU DISTRUGEREA RECIPIENTULUI: Eliminați 
deșeurile în conformitate cu Legea privind deșeurile. Transferați 
într-un container adecvat și solicitați colectarea deșeurilor de către 
o companie specializată în eliminarea deșeurilor.

GARANȚIE ȘI RESPONSABILITATE: Producătorul și furnizorul 
acestui produs garantează conținutul anumitor substanțe active 
într-o toleranță acceptabilă în timpul ambalării. Nu există nicio 
garanție de niciun fel legată de utilizarea acestui adjuvant. 
Posibilele riscuri asociate stocării, manipulării și utilizării incorecte 
sunt responsabilitatea utilizatorului.

În caz de urgență, apelați serviciul unic de urgență.

DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL

Data fabricaţiei: indicată pe amabalaj  
Număr lot: ndicată pe amabalaj  
Importator: SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL
DN 2B km 9+900m, 120000 Buzău, Tel. +40 238 402 868
Producător: SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France

RO

Cultura Doza omologată 
Pentru toate
culturile 0.5 L/ha

UFI : P910-R0VM-A00U-2XVX


