
De totale bescherming
van uw granen



SOLATENOL: nieuw SDHI
benzovindiflupyr



SOLATENOL: de producten

solatenol 100 g/l

solatenol 75 g/l

prothioconazool 150 g/l



Solatenol™ 

translaminairElatus Plus
solatenol 100 g/l

Nieuwe SDHI

Zeer breed werkingsspectrum

Toegelaten in alle belangrijkste granen



De EC formulatie versterkt nog zijn regenvastheid
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1 uur na toepassing = product gefixeerd

Kenmerken van SOLATENOL

• Preventieve toepassing (1 dag  voor inoculatie)

• Regen 1u na toepassing (1 u met 20 mm regen)

• Waarnemingen 10 dagen na inoculatie



De EC formulatie verzekert een zeer grote flexibiliteit in gebruik

Wat onderscheidt SOLATENOL van de anderen?

Volgende testen uitgevoerd :

• water volume tussen 50 en 400 l/ha

• verschillende doppen, van klassiek tot 90% drift reductie

• water temperatuur van 5  tot 30 °C

• waterhardheid, variërend van 20ppm en 300ppm



Solatenol™ is van nature :

Minder oplosbaar in water 

• hoge concentratie
• homogene verdeling in het blad
• lange nawerking

Kenmerken van SOLATENOL



Solatenol™

S4 S3 S2 S1

Homogene verdeling  COMPLETE bescherming van heel het blad

Wat onderscheidt SOLATENOL van de anderen?

Toepassing op S4, inoculatie na 14 dagen, Foto : 35 dagen na toepassing



Proefresultaten

1. effectiviteit

2. groenbladoppervlak

3. opbrengst

Septoria



4 proeven, varieteiten Terroir, Graham, Henrik (2)

2 toepassingen : 

triazool + Bravo 2e knoop, gevolgd

door aarbehandeling

Waarnemingen :

F1 onbehandeld, begin juli :

Septoria > 40% (Terroir)

Proefresultaten – Septoria TARWE  



70

80

90

100

Elatus Plus 0,75 + triazool Ref. 1 Ref. 2

% werking op laatste blad - 05/07  

BBCH31: Cherokee 1,5 // BBCH 39-45

Resultaten Septoria : effectiviteit (Terroir 2016) TARWE 

Onbehandeld : 43 % aantasting



Proefresultaten

1. effectiviteit

2. groen bladoppervlak

3. opbrengst

Bruine en gele roest



Varieteit : Reflection

% groen bladoppervlak (22 juni) en opbrengst 

Onbehandeld = 20 % solatenol = 67% Ref ws 1 = 55 %
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Werking op gele roest - Westmaas 2017      TARWE 



T1 = triazool + Bravo

T2 = SDHI + prothioconazool 150 g w.s.

Werking op bruine roest - UK 2017 – vergelijk van SDHI TARWE

stadium laatste blad aar stadium 

Onbehandeld op 23/06 : 18,3 % aantasting laatste blad door bruine roest
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Behandeling laatste blad Aar behandeling

Waarnemingen na 42 d. Waarnemingen na 27 d.

Werking op bruine roest - UK – comparaison SDHI TARWE
% werking



Elatus Plus + triazool = 

zeer breed werkingsspectrum

* In menging met anti-Fusarium triazool

Ziekte Werking 

Septoria tritici xxxx

Septoria nodorum xxxx

Puccinia striiformis (gele roest) xxxx

Puccinia recondita (bruine roest) xxxx

Fusarium spp xx

Blumeria graminis (witziekte) xx(x)

Drechslera tritici-repentis (DTR) xxx(x)

Pyrenophora teres (netvlekkenziekte) xxxx

Ramularia collo-cygni (Ramularia) xxxx

Puccinia hordei (dwergroest) xxxx

Rhynchosporium secalis (bladvlekkenziekte) xxxx



30/31 32 37 39 49 51 55 61

Tarwe, triticale, spelt, rogge, haver :

Elatus Plus 0,75 l/ha
+ triazool 3/4 dose 

Laatste blad – aar

T2
3 weken

Ons advies



30/31 32 37 39 49

T2

3 weken

Ons advies

Wintergerst en zomergerst : 

0,6 - 0,75 l/ha Elatus Plus
+ triazool + Bravo 1

op het vlagblad



Elatus Plus
De totale bescherming

• Zeer lange BESCHERMING tegen

alle belangrijke graanziekten

• SUPERIEURE roest bestrijding

• Gedurende de laatste 3 jaar,

onder alle omstandigheden

OPBRENGST en BETROUWBAAR 



Elatus Plus

• KRACHTIG 

• BETROUWBAAR  

• TOTALE BESCHERMING



BEDANKT 


