
HELIOSOL® Adjuvant  
Pine Terpenes

100% Biologisch !!

100% Biologisch  -  HELIOSOL®

- Waterbindend (anti-rebound) 
- Verbetert de kwaliteit van de formulering

- Verspreidend - Verbetert de verstuivingskwaliteit

- Indringend (hydrofiele producten) - verbetert de absorbeerbaarheid

- Beschermt behandelingen bij regen - homogenisering van het blad

- Anti-schuimende werking
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The natural power of pine - Unrivaled adjuvant properties

ONMIDDELLIJKE HECHTING MET ANTI-REBOUND-EFFECT

DeHELIOTERPEN®-TECHNOLOGIE zorgt voor een onmiddellijke hechting van uw behandelingsmiddel, dankzij het 
anti-rebound-effect:

* Verhoogt de effectiviteit en verbetert de dekkingslaag bij behandelingen aanzienlijk, zelfs op jonge planten.

* Maakt een succesvolle behandeling van moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk door de systemische, penetrerende 
of contactwerking.

BETERE VERSTUIVINGSKWALITEIT

*HELIOSOL® optimaliseert de grootte van de gewenste druppels.

HELIOSOL® mag worden gebruikt met alle herbiciden die zijn toegelaten voor akkerbouwgewassen. De formulering 
maakt het mogelijk om de selectiviteit te behouden, vooral wanneersprake is van meerdere soorten bij de 
onkruidbestrijding bij granen en maïs.

Door de eigenschappen van de werkzame stof heeft het product een uitstekende affiniteit met hydrofiele producten, 
zoals glyfosaat.
HELIOSOL® zorgt voor een aanzienlijke rendementsverbetering bij toepassing in fungicidenbehandelingen, vooral 
tegen Septoria of Fusarium.

Perfect compatibel met de nieuwe moleculen uit de SDHI-groep.

HELIOSOL® draagt bij aan het verminderen van de symptomen van Fusarium en het aantal door Fusarium 
aangetaste korrels.

HELIOSOL® verhoogt de effectiviteit en verbetert de dekkingslaag van behandelingen aanzienlijk, zelfs op jonge 
planten.

Dankzij de adhesieve werking, zorgtHELIOSOL®dat het contact met insectenoptimaliseert, waardoor ook de 
effectiviteit optimaal is.

HELIOSOL® verbetert de persistentie van de behandeling.

In situaties met een hoge insectenpopulaties, kan het verhogen van de dosering HELIOSOL® aanzienlijk bijdragen 
aan het verhogen van de effectiviteit van de behandeling.
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HELIOSOL® is effectief vanaf een dosering van 0,2 l/ha, vooral in behandelingen met lagere watervolumes.

HELIOSOL® heeft een bewezen toenemend effectiviteitsniveau, parallel aan de concentratie ervan in de suspensie.

Samenstelling:665 g/l terpenisch alcohol Emulgeerbaar concentraat (EC) 100% van plantaardige oorsprong

Eigenschappen:
- Waterbindend (anti-rebound) 
- Verbetert de kwaliteit van de formulering

- Verspreidend - Verbetert de verstuivingskwaliteit

- Indringend (hydrofiele producten) - verbetert de absorbeerbaarheid

- Beschermt behandelingen bij regen - homogenisering van het blad

- Anti-schuimende werking

Toelating:Verkoopvergunning voor Frankrijk, nr.: 7200313

Goedgekeurd voor toepassing in herbiciden, fungiciden, insecticiden en groeiregulatoren.

Vermelding 'verbetert de absorbeerbaarheid'.

Toegestane doseringen, in suspensie:

Herbiciden en groeiregulatoren: 0,5 l/hl.

Fungiciden en insecticiden: 0,2 l/hl op 1000 l/ha (d.w.z. max. 2 l/ha).

Classificatie:

Let op: Veroorzaakt ernstige oogirritatie - Schadelijk voor in het water levende organismen - Veroorzaakt langdurige 
gevolgen. Bufferzone en oogsttermijn: n.v.t. - Vergoeding voor diffuse verontreiniging: 0 ?/l - Toegangstermijn: 24 
uur

Milieu:

Goed biologisch afbreekbaar conform OCDE 301 F.

Product bruikbaar in de biologische landbouw overeenkomstig EEG-verordening nr. 834/2007 en in 
overeenstemming met de NOP-norm.

Voldoet aan standaard NF T 60-720 (2003) "Caractérisation des qualités environnementales des adjuvants 
phytosanitaires d?origine végétale"  (karakterisering van de milieu-eigenschappen van fytosanitaire 
toevoegingsstoffen van plantaardige oorsprong).

Gebruiksaanbevelingen:

Giet eerst HELIOSOL®in de tank. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen met zorg.

Lees voor elk gebruik het etiket en de productinformatie.

VOOR PROFESSIONALS: 
houd u aan de gebruiksaanwijzing, doseringen, voorwaarden

en voorzorgsmaatregelen.
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