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FORMULAÇÃO /COMPOSIÇÃO 
 

 Emulsão de água em óleo (EO) com 700 g/L ou 80% (p/p) de óleo de verão 

 Grupo químico: Hidrocarboneto  

 

CARATERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO 

 

O SOLEOL
®
 é um insecticida que actua por contacto, matando os insectos por asfixia. 

 

FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

O SOLEOL
®
 é um insecticida indicado para combater em pulverização (alto volume) as 

seguintes pragas nas concentrações e nas culturas indicadas: 

 

CULTURA PRAGA 
CONC 

L/hL 

DOSE 
L/ha 

RECOMENDAÇÕES 

DE APLICAÇÃO 

Citrinos Cochonilhas 2 20 

Tratar de preferência entre Junho e Agosto, 
quando as cochonilhas se encontrarem nas 

formas juvenis e os frutos tiverem o tamanho 
superior ao de uma noz. 

Macieira,  

Pereira 

Ácaros 1-2 10-20 

Tratar desde a fase B (entumescimento dos 
gomos) até à iminência do desabrochar (E3), 

diminuindo a concentração consoante a 
evolução do estado fenológico predominante. 

Macieira,  

Pereira, 
Pessegueiro, 
Damasqueiro 
Cerejeira, 
Ameixeira 

 1-2 10-20 

Tratar desde a fase B (entumescimento dos 
gomos) até ao aparecimento de 10% de gomos 
no botão verde, a alta pressão e molhando bem 

toda a planta. 

Videira 
Algodão, 

Cochonilhas,  
Ácaros  

1-2 10-20 
Tratar entre o entumescimento dos gomos e o 

estado da ponta verde. 

Oliveira Cochonilha negra  1-2 10-20 

Tratar quando as cochonilas são novas e se 
encontram nos estados larvares. De um modo 

geral esse período vai de Agosto a fins de 
Setembro. Se necessário repetir o tratamento 
passados 15 a 20 dias.. Seguir a indicação do 
Serviço de Avisos, quando exista na região. 

Macieira,  

Pereira, 
Pessegueiro, 
Damasqueiro 
Cerejeira, 
Ameixeira 

Videira 

Tratamentos de 
Inverno. 

 

4-5  Tratar durante o repouso vegetativo. 

 

INTERVALO DE SEGURANÇA 

Não tem 

SOLEOL
®
 

 

 Insecticida de contacto 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

 No caso do tratamento em citrinos, por fitotoxicidade, a aplicação não se deve realizar 

desde a floração até que os frutos tenham o tamanho de uma noz. 

 Não aplicar a calda de SOLEOL® a árvores com sede; sempre que tal se verifique 

convém regá-las previamente. Evitar aplicações com temperatura superior a 32ºC.  

 Não fazer caldas mistas com enxofre. 

 Os tratamentos com SOLEOL® devem ser distanciados 4 semanas dos realizados com 

produtos de enxofre. 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

Autorização Provisória de venda nº 2216 
 

Classificação Toxicológica:  Isento. 
 

Embalagem: 1l, 5l, 25l, 200l 
 

Classificação ADR: Isento 
 

 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA 

EMBALAGEM 


