
UA 4,73 кг  5 л 

АД‘ЮВАНТ ДЛЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Зареєстрований ад‘ювант: N° 602-123-20-3/5310

ОілAДПЛЮС

Діюча речовина Концентрація % Тип формули 
600 г/л етилотелату соняшникової олії з 
компонентами які володіють властивостями 
з поширення, розповсюдження та зволоження.

63.5% W/W Концентрат емульсії (EC)

Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання.



ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АД‘ЮВАНТ

H412: Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками. P273: 
Уникати потрапляння у навколишнє середовище. P501: Утилізувати вміст/
контейнер в місці збору спеціальних та небезпечних відходів. EUH401: 
Дотримуйтесь інструкцій по експлуатації, щоб уникнути ризиків для здоров'я 
людини та навколишнього середовища.

ПРИЗНАЧЕННЯ:  Bсі сільськогосподарські культури.
ОілАДПЛЮС – це зареєстрований ад’ювантний препарат для сумішей гербіцидів 
для всіх сільськогосподарських культур. Гібридний ад’ювант нового покоління 
(етерифікована олія + поверхнево-активні речовини з хімічних складових 
цукру) рослинного походження, ОілАДПЛЮС призначений для поєднання з 
післясходовими гербіцидами. ОілАДПЛЮС характеризується своїми численними 
функціями, які сприяють поширенню, проникненню і розповсюдженню активних 
речовин у саме серце бур’янів. Діючи в якості зволожуючого агента, ОілАДПЛЮС 
зменшує випаровування крапель і забезпечує зволоження поверхні листа. Його 
технічні характеристики дозволяють підвищити ефективність і регулярність 
пестицидів, з якими його поєднують.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: Суворо дотримуватися методів 
ефективного господарства, рекомендованої дози, а також умов і обмежень 
використання щодо застосовуваного пестициду. При атмосферних умовах з 
надзвичайно високими температурами та/або при високій інтенсивності світла 
рекомендується застосовувати рано вранці або пізно ввечері, щоб оптимізувати 
умови розпилення. Використовувати засоби індивідуального захисту, 
рекомендовані при використанні пестициду, з яким комбінується ад’ювантний 
препарат. 
У відповідності з пестицидом, що комбінується з ад’ювантним препаратом 
ОілАДПЛЮС. Необхідно вжити запобіжних заходів, якщо ад’ювантний препарат 
ОілАДПЛЮС поєднується з продуктами, які представляють ризик для сусідніх 
культур.

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 
1.  Заповніть резервуар обприскувача на ¾ об’єму водою, необхідною для 
застосування. 
2. Спочатку додати ОілАДПЛЮС в розрахунку 0,5 л/га, потім додайте інший 
пестицид до суміші, залежно від рецептури. 
3. Закінчіть заповнення, постійно перемішуючи, поки суміш для розпилення не 
стане однорідною.

Норма витрати препарату: 0,5 л/га.

СУМІСНІСТЬ: ОілАДПЛЮС сумісний з більшістю засобів захисту рослин. Перед 
будь-яким змішуванням необхідно провести фізико-хімічні та біологічні 
випробування. Змішування повинно проводитися відповідно до офіційних 
рекомендацій.

ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПРЕПАРАТУ ТА 
ЗНИЩЕННЯ ТАРИ: У встановленому порядку відповідно до чинного 
законодавства (Державні санітарні правила та норми ”Транспортування, 
зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”, ДСП 
8.8.1.2.001-98 від 03.08.1998). Повторне використання заборонено. Під час 
використання продукту необхідно промити контейнер і забезпечити, щоб вода 
для промивання наливалась до резервуару розпилювача. Порожню упаковку 
слід утилізувати через спеціальну систему збору відходів. Уникайте потрапляння 
в навколишнє середовище. Забороняється забруднювати воду продуктом або 
його контейнером. Препарат є шкідливим для водних середовищ протягом 
тривалого часу. Для захисту водних організмів слід забезпечити незрошувану 
буферну зону розміром 5 м до поверхневих водних об’єктів, окрім випадків, коли 
відповідний гербіцидний препарат потребує більш широкої буферної зони.

ВИМОГИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПРЕПАРАТУ: Перевозити 
спеціальним транспортом в заводській упаковці, з дотриманням вимог 
законодавства України щодо транспортування небезпечних речовин. (Державні 
санітарні правила та норми ”Транспортування, зберігання та застосування 
пестицидів у народному господарстві”, ДСП 8.8.1.2.001-98 від 03.08.1998). 
Зберігати в недоступному для дітей місці та подалі від продуктів харчування. 
Перед використанням добре струсіть. Зберігайте продукт у оригінальному 
контейнері у прохолодному, сухому місці. БЕРЕГТИ ВІД ЗАМОРОЖУВАННЯ. 
Зберігати при постійній температурі. Наша відповідальність полягає лише у 
наданні продукту в оригінальній запечатаній упаковці та рекомендаціях щодо 
використовуваних доз. Будь-які ризики, пов’язані зі зберіганням, обробкою та 
використанням виробу, є відповідальністю виключно користувача. 

ПЕРША ДОПОМОГА: У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте до 
швидкої допомоги або токсикологічного центру. Загальні рекомендації: Якщо ви 
почуваєте себе погано, зверніться до лікаря (за можливості - покажіть етикетку). 
При вдиханні: Якщо виникає утруднене дихання, необхідно перемістити 
потерпілого назовні і тримати його в спокої в положенні, де він може комфортно 
дихати. Забезпечити доступ потерпілого до свіжого повітря. У разі потрапляння 
на шкіру: Промити великою кількістю води з милом. При потраплянні в 
очі: Обережно промити водою кілька хвилин. Видалити контактні лінзи, якщо 
потерпілий їх носить і їх можна легко зняти. Продовжити промивати водою. 
Отримати консультацію лікаря. При ковтанні: НЕ викликайте блювоту. Негайно 
отримати консультацію лікаря і показати інформацію з етикетки. 

ДОТРИМУЙТЕСЬ ІНСТРУКЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ, ЩОБ УНИКНУТИ РИЗИКІВ 
ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Класифікація по воз, токсикологічна характеристика:  
ІV клас небезпеки
Пакування: пластикові каністри об’ємом 5 літрів
Дата виготовлення: на упаковці
Гарантійний строк зберігання: два роки, від дати виготовлення
Номер партії: на упаковці

Імпортер та дистриб’ютор: ТОВ „Суффле Агро Україна“ вул. Б. Хмельницького, 
43, с. Крупець, Славутський р-н, Хмельницька обл., 30068 
www.soufflet-agro.com.ua, e-mail: sau@soufflet.com, 
тел. +38 050 436 70 11, +38 050 436 75 62
Виробник: SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France 
Tél: +33(0)3 23 80 10 18 www.s-d-p.fr
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