K A T A L O G

P R O D U K T Ó W

szczególnie zalecany

zalecany

niezalecany

Wielofunkcyjny adiuwant
do fungicydów

Wielofunkcyjny adiuwant do fungicydów

Adiuwant do fungicydów o wielokierunkowym mechaniźmie działania
posiadający jednocześnie właściwości aktywujące
i modyfikujące
–

Lewar pH Fungi zapewnia optymalne działanie
fungicydów stosowanych w ochronie upraw
rolniczych, ogrodniczych i leśnych w zmiennych
warunkach środowiskowych i technicznych poprzez:
zakwaszenie cieczy opryskowej do poziomu
zapobiegającego rozkładowi hydrolitycznemu
stosowanych fungicydów poprzez obniżenie pH
cieczy opryskowej do ok. 3,5-4,5 w zależności
od stosowanej dawki adiuwanta, rodzaju
fungicydu i jakości wody użytej do sporządzania
cieczy opryskowej,

WIELOKIERUNKOWE DZIAŁANIE ADIUWANTA
przyczynia się do poprawy
skuteczności działania
stosowanych fungicydów
w warunkach mniej
korzystnych, a w warunkach
bardziej sprzyjających ich
działaniu umożliwia uzyskanie
oczekiwanych efektów po
zastosowaniu zredukowanych
dawek fungicydów (korzyści
ekonomiczne i korzyści związane
z ochroną środowiska).

likwidację ujemnego oddziaływania związków
mineralnych zawartych w wodach twardych
głównie kationów wapnia i magnezu, a także
jonów żelaza i sodu na aktywność fungicydów,
obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy
opryskowej,
zwiększenie retencji (zatrzymania) kropel
opryskowych na powierzchni opryskiwanych
roślin,
zapobieganie szybkiemu wysychaniu kropel
opryskowych z chronionej powierzchni roślin
dzięki właściwościom humektacyjnym,
zwiększenie stopnia pokrycia i zwilżenia
chronionej powierzchni roślin poprzez ciecz
opryskową,
zwiększenie wnikania (absorpcji) substancji
aktywnej do komórek roślinnych i jej transportu
do miejsca działania.

–

Lewar pH Fungi
dostępny w opakowaniach:
1, 5, 20 L

KATALOG PRODUKTÓW |

9

Wielofunkcyjny
adiuwant do fungicydów

Wielofunkcyjny adiuwant
do insektycydów

–

INSTRUKCJA STOSOWANIA ADIUWANTA LEWAR pH FUNGI

1.

Zbiornik opryskiwacza napełnić wodą do połowy jego objętości
i uruchomić mieszadło.

2.
3.

Dodać odmierzoną ilość adiuwanta
Lewar pHˉ Fungi w ilości 0,5 litra na
każde 100 litrów cieczy roboczej.
Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej jego zastosowanie
w dawce określonej w etykiecie-instrukcji stosowania.

4.
5.

Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą,
ciągle mieszając.

7.

6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0

6.

9,0
8,5
8,0
7,5
7,0

Po przygotowaniu (wymieszaniu) cieczy roboczej sprawdzić jej odczyn
pH dołączonym paskiem testowym, zanurzając go w zbiorniku z cieczą
opryskową co najmniej 2 sekundy.
Odczytać odczyn pH cieczy roboczej poprzez
porównanie wybarwienia środkowego pola
z kolorem pól opisanych cyframi.
Jeśli odczyt wskazuje wartość pH poniżej 6,
postępować zgodnie z punktem 8.
Jeśli odczyt wskazuje wartość pH powyżej 6,
postępować zgodnie z punktami 7 i 8.

Dodać dodatkową, odmierzoną ilość adiuwanta Lewar pHˉ Fungi
w ilości 0,25 litra na każde 100 litrów cieczy roboczej, po czym
ponownie wymieszać ciecz opryskową.

8.

Przystąpić do wykonywania zabiegu
zapewniając ciągłość mieszania.
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Wielofunkcyjny adiuwant do insektycydów

Środek wspomagający działanie insektycydów kontaktowych
i systemicznych przeznaczonych do stosowania w ochronie
upraw rolniczych, ogrodniczych oraz leśnych
Starannie dobrane komponenty tego adiuwanta oparte na mieszaninie olejów, substancji
powierzchniowo czynnych i buforujących pH aktywują biologiczne działanie środków
owadobójczych oraz modyfikują właściwości cieczy opryskowej zapewniając:

DAWKOWANIE
opryskiwanie ultra niskoobjętościowe (ULV, do 2 litrów cieczy
opryskowej na 1 ha) oraz niskoobjętościowe (LV, do 20 l
wody na 1 ha) – stosować 0,75 litra adiuwanta na 1 ha,

obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy opryskowej,

opryskiwanie standardowe (do 300 litrów wody na 1 ha)
– stosować w stężeniu 0,75 obj.
(tj. 0,75 litra adiuwanta na każde 100 litrów wody),

utrzymanie pH cieczy opryskowej na poziomie zapobiegającym rozkładowi
hydrolitycznemu substancji aktywnych insektycydów (obniżenie pH cieczy opryskowej
do ok. 5,3-5,9 w zależności od stosowanej dawki adiuwanta, rodzaju insektycydu
i jakości wody do sporządzenia cieczy opryskowej),

opryskiwanie z użyciem dużych objętości wody
(powyżej 300 l/ha, np. w ochronie roślin sadowniczych)
– stosować w stężeniu 0,5-0,75% obj.
(tj. 0,5-0,75 litra adiuwanta na każde 100 litrów wody).

zwiększenie ilości zatrzymanej cieczy opryskowej na opryskiwanej powierzchni,
zwiększenie stopnia pokrycia i zwilżenia opryskiwanej powierzchni roślin i owadów,
ograniczenie szybkiego wysychania kropel opryskowych i krystalizacji
insektycydów na opryskiwanej
powierzchni,
redukcję zmywania insektycydów
przez opady,
ograniczenie rozkładu fotolitycznego
insektycydów przez promienie UV
dzięki zastosowaniu efektywnego
filtra tych promieni,
zwiększenie szybkości oraz ilości
wnikania substancji aktywnej do
komórek roślinnych oraz do ciała
owadów przez powłokę chitynową.
Wielokierunkowe działanie adiuwanta
zabezpiecza skuteczne oraz stabilne
działanie insektycydów w zróżnicowanych
warunkach środowiskowych oraz
technicznych.

PRZECIWSKAZANIA
Nie stosować adiuwanta EntoMaxx pH–
w mieszaninach insektycydów
z herbicydami sulfonylomocznikowymi
(możliwość obniżenia ich skuteczności)
oraz z fungicydami miedziowymi
(możliwość ich fitotoksycznego działania
na rośliny uprawne).

EntoMaxx pH– dostępny w opakowaniach: 1, 5, 20 L
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Aktywujący adiuwant zawierający 80% wysoko
rafinowanego oleju parafinowego. Przeznaczony
do wspomagania działania środków ochrony
roślin, a zwłaszcza niektórych herbicydów
i fungicydów stosowanych dolistnie.

Wielofunkcyjny
adiuwant do insektycydów

INSTRUKCJA STOSOWANIA ADIUWANTA ENTOMAXX pH

1.

–

Zbiornik opryskiwacza napełnić wodą do połowy jego objętości
i uruchomić mieszadło.

2.
3.

Dodać odmierzoną ilość adiuwanta
EntoMaxx pHˉ w ilości 0,5 litra na
każde 100 litrów cieczy roboczej.
Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej jego zastosowanie
w dawce określonej w etykiecie-instrukcji stosowania.

4.
5.

Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą,
ciągle mieszając.

7.

6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0

6.

9,0
8,5
8,0
7,5
7,0

Po przygotowaniu (wymieszaniu) cieczy roboczej sprawdzić jej odczyn
pH dołączonym paskiem testowym, zanurzając go w zbiorniku z cieczą
opryskową co najmniej 2 sekundy.
Odczytać odczyn pH cieczy roboczej poprzez
porównanie wybarwienia środkowego pola
z kolorem pól opisanych cyframi.
Jeśli odczyt wskazuje wartość pH poniżej 6,
postępować zgodnie z punktem 8.
Jeśli odczyt wskazuje wartość pH powyżej 6,
postępować zgodnie z punktami 7 i 8.

Dodać dodatkową, odmierzoną ilość adiuwanta EntoMaxx pHˉ
w ilości 0,25 litra na każde 100 litrów cieczy roboczej, po czym
ponownie wymieszać ciecz opryskową.

8.

Przystąpić do wykonywania zabiegu
zapewniając ciągłość mieszania.
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Wspomagający działanie agrochemikaliów adiuwant aktywujący

ZAKRES STOSOWANIA ATPOLAN 80EC (PRZYKŁADY)
lista środków aktualna na styczeń 2019 r.

PSZENICA JARA
BURAK CUKROWY,
BURAK PASTEWNY
(plantacje
produkcyjne)

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan 80 EC:
Leopard Extra 050 EC

PSZENICA OZIMA

JĘCZMIEŃ JARY

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan 80 EC:
Cuckoo 750 WG, Dragon 450 WG, Foxtrot 069 EW, Helgran 75 WG, HELM TRIBI 75 WG,
HELMSTAR 75 WG, Norton 069 EW , Pleban 75 WG, Ranga 75 WG, SABATA 75 WG,
TRIBEX 75 WG, Viking 75 WG

KUKURYDZA

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan 80 EC:
Innovate 240 SC, Novel 240 SC, Squash 240 SC, Vectis 240 SC

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan 80 EC:
Apyros 75 WG, Cuckoo 750 WG, Dragon 450 WG, Foxtrot 069 EW, Helgran 75 WG, HELM TRIBI 75 WG,
HELMSTAR 75 WG, Norton 069 EW, Nylon 75 WG, Ogar, Pleban 75 WG, Portos, Ranga 75 WG,
SABATA 75 WG, TRIBEX 75 WG

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan 80 EC:
Apyros 75 WG, Cuckoo 750 WG, Dragon 450 WG, Foxtrot 069 EW, Helgran 75 WG, HELM TRIBI 75 WG,
HELMSTAR 75 WG, Naxel 75 WG, Norton 069 EW, Nuance 75 WG, Nylon 75 WG, Ogar, Pleban 75 WG,
Portos, Ranga 75 WG, Rumba 069 EW, SABATA 75 WG, TRIBEX 75 WG, Viking 75 WG

PSZENŻYTO OZIME

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan 80 EC:
Apyros 75 WG, Foxtrot 069 EW, Helgran 75 WG, HELM TRIBI
75 WG, HELMSTAR 75 WG, Naxel 75 WG, Norton 069 EW,
Nuance 75 WG, Nylon 75 WG, Ogar, Pleban 75 WG, Portos,
Ranga 75 WG, Rumba 069 EW, SABATA 75 WG, TRIBEX 75 WG
Adiuwant gwarantuje bardziej skuteczne i stabilne działanie
biologiczne zastosowanego środka ochrony roślin. Umożliwia
utrzymanie wysokiej skuteczności działania po zastosowaniu
obniżonych dawek środków ochrony roślin. Wpływa na ograniczenie
kosztów chemicznej ochrony roślin, ogranicza negatywny wpływ
ochrony chemicznej na środowisko.
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Aktywujący adiuwant zawierający
80% wysoko rafinowanego oleju
parafinowego.

ATPOLAN 80 EC POWODUJE:
obniżenie napięcia powierzchniowego
cieczy użytkowej środków ochrony roślin,
poprawę równomierności pokrycia cieczą
użytkową opryskiwanych powierzchni,
zwiększenie skuteczności działania
środków chwastobójczych, co pozwala na
obniżenie dotychczas zalecanych dawek,

Wielofunkcyjny adiuwant do herbicydów
wymagających dodatku adiuwanta
olejowego, a szczególnie do aktywacji
herbicydów sulfonylomocznikowych

Bez Atpolanu 80 EC
Wysokie napięcie
powierzchniowe wody
powoduje, że krople
cieczy opryskowej
słabo zatrzymują
się na opryskiwanej
powierzchni.

zapobieganie znoszeniu kropel cieczy
opryskowej przez wiatr,
zwiększenie stopnia pokrycia i zwilżenia
chronionej powierzchni roślin przez ciecz
opryskową,
zwiększenie rozpuszczalności herbicydu,
zwiększenie wnikania (absorpcji) substancji
aktywnej do komórek roślinnych i jej
transportu do miejsca działania.

Z Atpolanem 80 EC
Adiuwant zmniejsza
kąt przylegania kropel
opryskowych
i zwiększa zwilżalność
opryskiwanej
powierzchni.

Warstwa wosku na powierzchni roślin jest
skuteczną barierą wnikania herbicydu.
Słabo rozpuszczalny w wodzie herbicyd
krystalizuje się na powierzchni i jego pobieranie
do komórek roślinnych jest ograniczone.
Atpolan 80 EC zwiększa rozpuszczalność wielu
herbicydów, zapobiega ich krystalizacji na
powierzchni roślin, zwiększa zatrzymywanie
kropel na powierzchni, częściowo rozpuszcza
i rozpulchnia wosk kutikularny i umożliwia
szybsze oraz lepsze wnikanie herbicydu do
komórek roślinnych.
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Biodegradowalny adiuwant olejowy

Nowy, opatentowany adiuwant olejowy w formie
koncentratu do sporządzania emulsji wodno-olejowej,
dodawany do zbiornika opryskiwacza w celu
wspomagania działania środków ochrony roślin.
ZALETY ATPOLAN BIO 80 EC
Atpolan BIO 80 EC jest przydatny do stosowania ze środkami ochrony roślin wymagającymi dodatku
adiuwanta olejowego, a szczególnie do aktywacji herbicydów sulfonylomocznikowych
Preparat zawiera:
estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego 80%,
substancje powierzchniowo czynne (surfaktanty) i bufor pH do 100%.
W odróżnieniu od innych adiuwantów Atpolan BIO 80 EC:
zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropel opryskowych na powierzchni zwalczanych chwastów,
umożliwia maksymalną rozpuszczalność herbicydu w cieczy opryskowej i zapobiega jego krystalizacji
na powierzchni roślin,
zapewnia równomierne pokrycie i zwilżenie powierzchni chwastów,
rozpuszcza wosk kutikularny na powierzchni roślin – najważniejszą barierę wnikania herbicydów,
zapewnia szybkie i zwiększone przemieszczenie substancji aktywnej do komórek roślinnych,
zabezpiecza substancję aktywną przed zmyciem przez deszcz,
umożliwia dotarcie większej ilości substancji aktywnej do miejsca działania,
zapewnia większą skuteczność działania stosowanych środków ochrony roślin,
chroni opryskiwacz przed wytworzeniem trudnych do usunięcia osadów.

OPRYSKIWANIE BEZ ADIUWANTA

ROLA SKŁADNIKÓW FUNKCYJNYCH
Atpolan BIO 80 EC zawiera trzy współdziałające z sobą składniki funkcyjne: ester metylowy kwasów
tłuszczowych oleju rzepakowego, surfaktant (substancję powierzchniowo czynną), bufor pH.
silnie zwiększa rozpuszczalność herbicydów i wosku
pokrywającego powierzchnię roślin
zwiększa powierzchnię wnikania herbicydów do roślin
silnie wzmaga wnikanie (absorpcję) substancji
aktywnych do chwastów

ester metylowy kwasów
oleju rzepakowego

pełni funkcje emulgatora – umożliwia utworzenie
emulsji wodno-olejowej
obniża napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej
zwiększa zatrzymanie (retencję) kropel opryskowych
na chwastach
zwiększa zwilżanie powierzchni chwastów przez krople
opryskowe
zwiększa wnikanie (absorpcję) substancji aktywnych
herbicydów do chwastów
podnosi i utrzymuje pH cieczy na poziomie 7,0-7,5
gwarantuje większą rozpuszczalność
substancji aktywnych, zwłaszcza herbicydów
sulfonylomocznikowych
gwarantuje lepsze wnikanie herbicydów do chwastów
nie dopuszcza do tworzenia się osadów na ścianach
zbiornika opryskiwacza; ułatwia jego umycie

surfaktant

bufor pH

OPRYSKIWANIE Z ADIUWANTEM ATPOLAN BIO 80EC

Wysokie napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej bez dodatku Atpolan BIO 80 EC powoduje,
że tylko nieliczne krople zatrzymują się na opryskiwanej powierzchni – słaba retencja.

Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej i zapewnia
wysoką retencję kropel na powierzchni opryskiwanych roślin.

równomierne pokrycie i zwilżenie powierzchni roślin
zatrzymanie się
tylko nielicznych
kropel

odbicie

odbicie
z rozpryskiem

bardzo dobre zatrzymanie kropel opryskowych
na powierzchni zwalczanych chwastów
staczanie się

zabezpieczenie substancji aktywnej przed zmyciem przez deszcz

KATALOG PRODUKTÓW |

21

Biodegradowalny adiuwant olejowy

KLASYFIKACJA ADIUWANTÓW

ZAKRES STOSOWANIA ATPOLAN BIO 80EC (PRZYKŁADY)
lista środków aktualna na styczeń 2019 r.

PSZENICA OZIMA

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan BIO 80 EC:
Dargon NT 450 WG, Lancet Plus 125 WG, Mover 75 WG, Nomad 75 WG

PSZENŻYTO OZIME

MODYFIKUJĄCE
Związki ograniczające
znoszenie kropel

Surfakanty (środki
powierzchniowo czynne)

Związki zapobiegające
korozji części metalowych
opryskiwacza

Oleje emulgowane:

Kondycjonery wody
Bufory pH
Środki przeciwdziałające
pienieniu i inne

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan BIO 80 EC:
Dargon NT 450 WG, Lancet Plus 125 WG, Mover 75 WG, Nomad 75 WG

AKTYWUJĄCE

– mineralne (głównie frakcje
parafinowe ropy naftowej)
– roślinne
– roślinne modyfikowane
(np. estry metylowe
kwasów tłuszczowych)
Niektóre sole mineralne
(np. amonowe)

ŻYTO

WIELOFUNKCYJNE
(aktywująco-modyfikujące)

Atpolan BIO 80 EC jest
mieszaniną surfaktantów,
estrów metylowych kwasów
tłuszczowych i bufora pH
Atpolan BIO 80 EC jest
adiuwantem wielofunkcyjnym
o działaniu aktywująco-modyfikującym, dodawanym
przez użytkownika środka
ochrony roślin do zbiornika
opryskiwacza podczas
przygotowywania cieczy
opryskowej

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan BIO 80 EC:
Dargon NT 450 WG, Lancet Plus 125 WG

ŻYTO OZIME

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan BIO 80 EC:
Mover 75 WG, Nomad 75 WG
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Biodegradowalny adiuwant olejowy

KORZYŚCI ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ATPOLAN BIO 80 EC

CZYM SIĘ RÓŻNI ATPOLAN BIO 80 EC OD ATPOLAN 80 EC ?

Atpolan BIO 80 EC :

Dotychczas wykonane badania wskazują, że Atpolan BIO 80 EC w dawkach 1,0-1,5 l/ha wykazuje
przydatność do stosowania z szeroką gamą herbicydów, szczególnie z grupy sulfonylomoczników.
Atpolan BIO 80 EC należy stosować ściśle wg zaleceń opisanych w etykiecie-instrukcji stosowania
załączonej do opakowania adiuwanta lub środka ochrony roślin, z którym jest on zalecany.

zawiera bufor, który podnosi pH cieczy
opryskowej i dzięki temu zwiększa
rozpuszczalność herbicydów oraz
zapobiega ich krystalizacji na powierzchni
roślin (ważne szczególnie dla
herbicydów sulfonylomocznikowych!)
w połączeniu z estrem metylowym oleju
rzepakowego i surfaktantami, rozluźnia
i rozpuszcza wosk na powierzchni roślin,
w wyniku czego wnikanie (absorpcja)
herbicydów do komórek roślinnych
silnie wzrasta (ważne dla wszystkich
herbicydów wymagających stosowania
z adiuwantem olejowym!)

SULFOSULFURON
+ ATPOLAN BIO EC
wosk kutikularny

WŁAŚCIWOŚCI

Typ substancji funkcyjnej

olej roślinny modyfikowany

olej mineralny

Szczegółowa nazwa
podstawowej substancji
funkcyjnej

ester metylowy kwasów
tłuszczowych oleju
rzepakowego

olej parafinowy

Emulgator

mieszanina surfaktantów
kationowych i niejonowych

surfaktant niejonowy

Bufor pH

TAK

nie

WYBITNA

dobra

herbicyd całkowicie rozpuszczony

SULFOSULFURON TYLKO
Z SURFAKTANTEM
wosk kutikularny
wytrącone kryształy herbicydu

zdjęcia z mikroskopu elektronowego Z. Woźnica 2002

Zdolność rozpuszczania
wosku roślinnego
i niektórych środków
ochrony roślin
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Wielofunkcyjny adiuwant
do agrochemikaliów
stosowanych doglebowo

Biodegradowalny
adiuwant olejowy

ATPOLAN BIO 80 EC W BADANIACH
W latach 2002-2008 Atpolan BIO 80 EC
testowano w ścisłych badaniach polowych
z licznymi herbicydami zalecanymi do
odchwaszczania buraka cukrowego i kukurydzy.
Wpływ herbicydu Maister 310 WG stosowanego
z adiuwantami i RSM na skuteczność zwalczania
chwastów oraz plon i liczbę roślin kukurydzy*
Kombinacje

Dawka

1. Kontrola

JEDYNY NA RYNKU PRZEBADANY, WIELOFUNKCYJNY

Zniszczenie
chwastów (%)

Plon kolb
(t/ha)

Plon łodyg
(t/ha)

Plon ogółem
(t/ha)

Liczba roślin
szt/m2

ADIUWANT DO AGROCHEMIKALIÓW STOSOWANYCH
DOGLEBOWO. ZAWIERA W SWYM SKŁADZIE WYSOKO

1590,9 g/m2

0,9

0,6

1,5

5,2

2. Maister 310 WG + Actirob 842 EC

150+1,5

79

18,3

13,1

31,4

7,0

RAFINOWANY OLEJ MINERALNY JAKO STICKER

3. Maister 310 WG + Actirob 842 EC

75+1,5

30

12,8

9,3

22,1

6,8

ORAZ ESTER METYLOWY OLEJU ROŚLINNEGO

4. Maister 310 WG + Actirob 842 EC + RSM

75+1,5+4

81

19,9

15,4

35,5

7,0

AKTYWUJĄCY DZIAŁANIE AGROCHEMIKALIÓW

5. Maister 310 WG + Atpolan BIO 80 EC

150+1,5

85

19,7

14,1

33,8

6,9

6. Maister 310 WG + Atpolan BIO 80 EC
7. Maister 310 WG + Actirob 842 EC + RSM

75+1,5

64

14,2

10,3

24,5

7,0

75+1,5+4

82

21,6

14,5

36,1

6,5

10,05

5,99

15,5

0,53

NIR(0,05) – LSD(0,05)

Atpolan BIO 80 EC w programie mikrodawek
herbicydów do odchwaszczania buraków
cukrowych – doświadczenia polowe
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
2004-2007 r. (Woźnica i wsp. 2008)
kontrola – bez odchwaszczania
Mieszanina herbicydów w programie standardowym:
1. fenmedifam + desmedifam + etofumesat (90+90+90 g/ha)
2. triflusulfuron (15 g/ha)
liczba zabiegów: 4
względny koszt herbicydów = 100%
Mieszanina herbicydów w programie mikrodawek:
1. fenmedifam + desmedifam + etofumesat (30+30+30 g/ha)
2. triflusulfuron (4,5 g/ha)
3. chlopyralid (33 g/ha)
4. lenacyl (160 g/ha)
5. Atpolan BIO 80 EC 1,5 l/ha
liczba zabiegów: 4
koszt herbicydów i adiuwanta: 53% kosztu programu
standardowego

*Źródło: Idziak R., Woźnica Z., Waniorek W. 2006.
Skuteczność chwastobójcza herbicydu Maister 310 WG stosowanego
z adiuwantami i nawozem mineralnym.
Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin,46 (2): 226-228.
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Wielofunkcyjny adiuwant do agrochemikaliów stosowanych doglebowo

Atpolan Soil Maxx to adiuwant nowej generacji przeznaczony do środków
ochrony roślin, biostymulatorów i innych agrochemikaliów stosowanych
doglebowo. Dzięki starannie dobranej mieszaninie olejów oraz substancji
powierzchniowo-czynnych wykazuje wielokierunkowe działanie.

JAK DZIAŁA ATPOLAN SOIL MAXX?
(NA PRZYKŁADZIE HERBICYDU DOGLEBOWEGO)
Widok powierzchni gleby z góry

W PRZYPADKU HERBICYDÓW
DOGLEBOWYCH ZAPEWNIA:
ich aktywację poprzez zwiększenie
rozpuszczalności substancji aktywnej

Na glebie przesuszonej krople cieczy opryskowej o dużym
napięciu powierzchniowym słabo zwilżają powierzchnię i nie
wnikają w strefę kiełkowania chwastów

optymalne rozmieszczenie i utrzymanie
substancji aktywnej w strefie kiełkowania
nasion chwastów

Herbicyd + Atpolan Soil Maxx
Adiuwant gwarantuje równomierne pokrycie powierzchni gleby
w formie mikrofilmu

widok profilu glebowego

lepszy kontakt z cząsteczkami glebowymi,
penetrację gruzełków i pobranie przez chwasty
wzrost skuteczności chwastobójczej,
zwłaszcza w warunkach mniej korzystnych
(susza glebowa, silne opady)
ograniczenie fitotoksyczności w stosunku
do roślin uprawnych

Na glebie przesuszonej krople cieczy opryskowej
z dodatkiem Atpolanu SOIL MAXX równomiernie pokrywają
powierzchnię gleby tworząc mikrofilm i wnikają w strefę
kiełkowania chwastów

Herbicyd bez adiuwanta
Niewłaściwe rozmieszczenie herbicydu na powierzchni gleby,
zwłaszcza suchej

Herbicyd bez adiuwanta

Herbicyd + Atpolan Soil Maxx

Herbicyd pozostaje na powierzchni gleby i nie dociera do całej
strefy kiełkowania nasion chwastów

Herbicyd dokładnie penetruje całą strefę kiełkowania chwastów;
pobieranie herbicydu przez chwasty jest ułatwione

ograniczenie przemieszczania herbicydu
w głąb profilu glebowego i skażenia wód
gruntowych

strefa kiełkowania
0-5 cm

Na efektywność agrochemikaliów stosowanych doglebowo wpływa wiele czynników ograniczających.
Na przykład działanie herbicydów doglebowych jest często zawodne na skutek:
nierównomiernego rozmieszczenia substancji aktywnej na powierzchni gleby
i w strefie kiełkowania chwastów
niskiej wilgotności gleby uniemożliwiającej dotarcie herbicydu do chwastów i jego
pobranie w odpowiedniej ilości
wymycia herbicydu poza strefę kiełkowania chwastów przez nadmierne opady – do strefy
korzeniowej roślin uprawnych lub poza nią; skutkować to może uszkodzeniami chronionej rośliny
oraz skażeniem wód gruntowych

nasiona rośliny uprawnej

nasiona chwastów

herbicyd

Herbicyd bez adiuwanta

Herbicyd + Atpolan Soil Maxx

Brak dostatecznej ilości herbicydu w strefie kiełkowania - nowe
wschody chwastów; opady przemieszczają herbicyd do strefy
korzeniowej rośliny uprawnej – objawy fitotoksyczności;
herbicyd jest łatwo wymywany do wody gruntowej

Zahamowanie przemieszczania się herbicydu z wodą opadową
poza strefę kiełkowania chwastów, co ogranicza pobranie przez
korzenie roślin uprawnych, wystąpienie fitotoksyczności
i skażenie wód gruntowych

herbicyd + Atpolan Soil Maxx

chwasty

roślina uprawna
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Wielofunkcyjny adiuwant do agrochemikaliów stosowanych doglebowo

WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH HERBICYDÓW I ICH MIESZANIN
ZALECANYCH DO STOSOWANIA DOGLEBOWEGO W WAŻNIEJSZYCH
ROŚLINACH UPRAWNYCH

ZIEMNIAK
BOBIK

chlomazon, linuron, metobromuron, metrybuzyna, prosulfokarb

BURAK

linuron, metabromuron, pendimetalina + chlomazon, prosulfokarb

ŁUBIN
chlorydazon, lenacyl, metamitron
linuron, pendimetalina, prosulfokarb

SOJA

RZEPAK

chlomazon, dimetachlor + chlomazon, metazachlor, metazachlor + chinomerak,
metazachlor + dimetenamid + chinomerak, metazachlor + dimetenamid + chlomazon,
napropamid + chlomazon, petoksamid, petoksamid + chlomazon, propyzamid

flufenacet + metrybuzyna, linuron, metabromuron,
metolachlor-S, metrybuzyna, pendimetalina, prosulfokarb

GROCH
KUKURYDZA
chlomazon, linuron, linuron + chlomazon, pendimetalina,
pendimetalina + chlomazon, prosulfokarb

CEBULA
oksyfluorofen, pendimetalina, prosulfokarb

flufenacet + izoksaflutol, izoksaflutol + tienkarbazon, linuron, metolachlor-S,
metolachlor-S + mezotrion, metolachlor-S + terbutyloazyna + mezotrion, pendimetalina,
pendimetalina + dimetamid-P, petoksamid, petoksamid + terbutyloazyna

PSZENICA
MARCHEW

chlomazon, flurochloridon, linuron, pendimetalina

chlorosulfuron, chlorosulfuron + diflufenikan, chlorotoluron, diflufenikan, izoproturon,
izoproturon + diflufenikan, pendimetalina, pendimetalina + diflufenikan, pendimetalina + izoproturon
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Wielofunkcyjny adiuwant
do agrochemikaliów
stosowanych doglebowo

Wielofunkcyjny adiuwant
do agrochemikaliów

Atpolan Soil Maxx może być stosowany ze wszystkimi agrochemikaliami doglebowymi. W przypadku
herbicydów jest szczególnie wskazany z preparatami zawierającymi chlomazon i jego mieszaniny
z innymi substancjami aktywnymi (np. metazachlor) zalecanymi do odchwaszczania rzepaku.

DOŚWIADCZENIA ŚCIŚLE POTWIERDZAJĄ DZIAŁANIE:
„Łączne stosowanie metamitronu z adiuwantami olejowymi spowolniło przenikanie herbicydu
w głębsze warstwy profilu glebowego, co spowodowało: znaczące wydłużenie czasu działania
na chwasty i podniesienie skuteczności chwastobójczej…”
Kucharski M., Domaradzki K. 2008. Prog. Plant Prot./Post.Ochr.Rośl. 48, 1: 281-286.

„Diflufenikan (Legato 500 SC) stosowany doglebowo oraz jego mieszaniny z adiuwantami były
selektywne dla roślin pszenicy ozimej odmiany Zawisza. Dodatek adiuwantów pozwolił na obniżenie
dawki badanego herbicydu o 40% zachowując jego wysoką skuteczność chwastobójczą.”
Kucharski i in. 2012. Prog. Plant Prot./Post.Ochr.Rośl. 52. 1: 51-54.

ATPOLAN SOIL MAXX w dawce 0,5 l/ha wyraźnie wpłynął na
zahamowanie przemieszczania i wymywania herbicydu
metazachlor (Butisan 400 SC) w głąb gleby przez
symulowany opad deszczu w ilości 15 mm za 2 i 24 godz.
po zabiegu.
(badania wykonane w 2014 r. w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli
we Wrocławiu - IUNG-PIB w Puławach).

ATPOLAN SOIL MAXX zastosowany w dawce 0,5 l/ha
istotnie wpłynął na wzrost skuteczności chwastobójczej
mieszaniny herbicydów: metazachlor (Butisan 400 SC)
+ chlomazon (Command 480 EC),
co przy stosowaniu obniżonych dawek tych
herbicydów, pozwoliło na uzyskanie podobnej
lub wyższej skuteczności chwastobójczej jak po
zastosowaniu dawek pełnych.
(badania wykonane w 2014 r. w Zakładzie Herbologii i Technik
UprawyRoliweWrocławiu - IUNG-PIBwPuławach).

stosować w dawce 0,3 – 0,6 l/ha (optymalnie 0,5 l/ha)
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Najmocniejszy układ korzyści.

AS 500 SL jest adiuwantem nowej generacji przeznaczonym do
optymalizacji działania wielu agrochemikaliów. Zapewnia wielokierunkowe
oddziaływanie na najważniejsze czynniki ograniczające aktywność
agrochemikaliów – szczególnie herbicydów dolistnych stosowanych
w niskich dawkach.

JAK DZIAŁA AS 500 SL?
W skład adiuwanta AS 500 SL wchodzą:
sole amonowe kwasów wielozasadowych i hydroksykwasów karboksylowych,
polimer oksyetylowanej aminy o właściwościach surfaktanta i kryptanda (związku
kompleksującego),

Na działanie agrochemikaliów, zwłaszcza herbicydów stosowanych dolistnie, wpływa cały
Na działanie agrochemikaliów, zwłaszcza herbicydów stosowanych dolistnie,
szereg czynników ograniczających.

Dlaczego AS 500

regulator odczynu (pH) cieczy opryskowej.

wpływa cały szereg czynników ograniczających.

Starannie dobrane komponenty mieszaniny działają kompleksowo i optymalizują działanie
biologiczne herbicydu w każdych warunkach siedliskowych i aplikacyjnych.

Skuteczność chwastobójczą glifosatu silnie
Skuteczność chwastobójczą glifosatu silnie obniża:
obniża:
G L I F O S A T
0

stosowanie
dużej dużej
ilości wody
zabiegu
stosowanie
iloścido
wody
do zabiegu (powyżej 150 l/ha),
HO
C
CH
(powyżej 150 l/ha),

2

H

0

N

P

0

obecność w wodzie jonów wapnia i magnezu powodujących tzw. „twardość wody”,

AS 500 SL jest adiuwantem nowej generacji przeznaczonym do opt
działania wielu agrochemikaliów. Preparat ten to połączenie w jednorod
i wygodnej w stosowaniu formulacji: substancji kondycjonujących wodę
do sporządzania cieczy opryskowych, jonów amonowych kwasów nieorg
i organicznych, substancji powierzchniowo-czynnej i bufora pH.

CA2+

CH
obecność w wodzie jonów wapnia i magnezu
obecność innych antagonistycznych jonów w wodzie np. sodu i żelaza,
powodujących tzw. „twardość wody”,

O-

0

zbyt wysoki odczyn (pH) wody (powyżej 7),

obecność innych antagonistycznych jonów
O
N
P
w wodzie,
np. soduwarunki
i żelaza,pogodowe, a szczególnie niska wilgotność względna i temperatura powietrza,
niekorzystne
O-

0

O-

CA2+

0

zbyt gruba
wysokii nieprzepuszczalna
odczyn (pH) wodywarstwa
(powyżejwoskowa
7),
na powierzchni liści, która stanowi barierę dla substancji aktywnej,
P

niekorzystne
warunki pogodowe,
szczególnie
zachwaszczenie
gatunkamiabardziej
odpornymi.
niska wilgotność względna i temperatura
powietrza,

N

O-

00

opryskowej

i skutecznie gasi pianę.
AS 500 SL
Obniża szybko
napięcie powierzchniowe
na poziomie zapewniającym

Wiążą antagonistyczne
kationy wapnia, magnezu,
sodu, żelaza i inne
w nieaktywne kompleksy

-

-

2+

-

-

2

2

Niekorzystne czynniki zwykle współdziałają z sobą, powodując:

Foto. Nalewaja i in. 1992

-

tworząc skorupowatą, nieaktywną sól wapniową na powierzchni zwalczanych roślin,
co w efekcie silne obniża skuteczność chwastobójczą herbicydu.

AS 500 SL zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na najważniej
Polimer
ograniczające aktywność
agrochemikaliów – szczególnie
herbicydów do
Regulator pH
oksyetylowanej
aminy dawkach.
stosowanych w niskich

AS 500 SL jest wyjątkowo przydatny do stosowania z herbicydami
zawierającymi glifosat – stabilizuje ich działanie w zmiennych warunkac
silnie wzmaga aktywność i pozwala na stosowanie
obniżonych dawka
Buforuje pH w
cieczy

gruba i nieprzepuszczalna warstwa woskowa
na powierzchni liści, która stanowi barierę dla
substancji aktywnej,

Jeden kation wapnia
(Ca2+) w wodzie
łączy się z dwoma
zachwaszczenie
gatunkami bardziej odpornymi.
glifosat
O
cząsteczkami
O
glifosatu,
Niekorzystne czynniki zwykle współdziałają
Ntworząc
O
P
O
H
O
Ca
O
O
O
O
skorupowatą,
z sobą, powodując:
2+
N
O
HO
C
CH
N
CH
P
O
P
+ Ca
nieaktywną
sól
niekompletne zniszczenie chwastów
i ich odrost, O
O na
CH
wapniową
powierzchni
konieczność stosowania wyższych dawek
zwalczanych roślin,
środków ochrony roślin, co wpływa na:
co w efekcie silne
zwiększenie kosztów odchwaszczania,
obniża skuteczność
możliwość
skażenia
środowiska.
chwastobójczą
herbicydu.
Jeden kation
wapnia
(Ca 2+ ) w wodzie łączy się z dwoma
cząsteczkami
glifosatu

Sole amonowe
kwasów
wielozasadowych
i hydroksykwasów
karboksylowych

Foto. Nalewaja
i in. 1992

cieczy opryskowej – zwiększenie
zwilżalności powierzchni
i wnikania herbicydu

skuteczną sekwestrację
(wiązanie) kationów, pracę
pompy protonowej i wnikanie
herbicydu do komórek
Tadeusz Pagacz
z Biała Rządowa
roślinnych

AS 500 SL polecam wszystkim. Dla mnie super produkt.

Jest świetny! Nie ma lepszego rozwiązania.
Jony amonowe przyspieszają pracę pompy protonowej
– zwiększenie wnikania i transportu herbicydu

Wojciech Andryskowski z

Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że jest on również przydatny do stosowania z her
zawierającymi 2,4-D, MCPA, dikambę, glufosynat amonowy, bentazon oraz z innymi agroc
przeznaczonymi do ochrony roślin.

W odróżnieniu od innych dostępnych adiuwantów KATALOG
AS 500
SL działa| kompleksowo
i
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uzyskać maksymalne efekty biologiczne oraz ekonomiczne!

Najmocniejszy układ korzyści.

JAK STOSOWAĆ AS 500 SL?

TABELA TWARDOŚCI WODY

Glifosat stosować w dawce zmniejszonej o 30% w stosunku do standardowo używanej
w danych warunkach, nie mniej jednak niż 2 l/ha z dodatkiem AS 500 SL w dawce 1-1,5 l/ha.
Wyższe dawkowanie AS 500 SL stosować w warunkach mniej korzystnych dla działania herbicydów,
zwłaszcza glifosatu:

Skala twardości wody
Bardzo miękka
Miękka

Używania wody twardej i bardzo twardej do zabiegu (patrz tabela).
Twardość wody należy określić poprzez analizę laboratoryjną (np. w Stacji Chemiczno-Rolniczej) lub
orientacyjnie za pomocą załączonego do produktu paska testowego. O twardości wody decyduje
sumaryczna ilość kationów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+). Pasek testowy nie wykazuje jednak
obecności w wodzie antagonistycznych dla glifosatu kationów sodu i żelaza i dla ich oznaczenia należy
posłużyć się analizą chemiczną. Badania wykazują, że zawartość sodu (Na+) powyżej 200 mg/l,
a żelaza (Fe3+) powyżej 4 mg/l może silnie obniżyć skuteczność chwastobójczą glifosatu, stosowanego
zwłaszcza w dawce obniżonej.
Przy braku możliwości oznaczenia jakości wody używanej do zabiegów opryskiwania AS 500 SL
należy stosować w dawce wyższej.

0-3
3-7

Średnio twarda

125-250

7-14

250-370

14-21

>370

>21

W Polsce twardość wody określa się najczęściej w stopniach niemieckich lub w mg węglanu wapnia
na 1 litr wody (mg CaCO3/l). Aby przeliczyć koncentrację jonów wapnia (w mg/l) na zawartość węglanu
wapnia (w mg/l), należy użyć mnożnika 2,5. Dla przeliczenia koncentracji magnezu na odpowiednik
węglanu wapnia używa się mnożnika 4,12. Jeśli analiza chemiczna wykaże na przykład, że woda
zawiera 150 mg wapnia na 1 l i 50 mg magnezu na 1 l, to przeliczeniowa zawartość węglanu wapnia
(CaCO3) wynosić będzie: (150 x 2,5) + (20 x 4,12) = 457,4 mg/l.
Wodę taką zalicza się zatem do wody bardzo twardej.

Zmniejszenie ilości wody używanej do zabiegu (wydatku opryskiwacza), zwłaszcza przy stosowaniu
glifosatu w niskich dawkach, w połączeniu z adiuwantem AS 500 SL jest bardzo skutecznym sposobem
zwiększenia efektywności chwastobójczej herbicydu, oszczędności adiuwanta oraz usprawnienia
zabiegów opryskiwania pod względem organizacyjnym!

ZWALCZANIE CHWASTÓW W SADACH, 2008
100

skuteczność (%)

Zwalczania gatunków bardziej odpornych na stosowany herbicyd.

0-50
50-125

Twarda
Bardzo twarda

Stosowania dużej ilości wody do zabiegu (powyżej 150 l/ha).

Wykonywania zabiegu przy temperaturze powietrza poniżej 15°C i wilgotności względnej
powietrza poniżej 50%.

n (dGH) - stopnie
niemieckie

0

mg CaCO3/l

90

ilość wody: 300 l/ha,
czerwiec 2008

91,25

86,25

78,75

80
70
60
50

glifosat 2 l

glifosat 3 l

glifosat 5 l

ZALECENIA STOSOWANIA:
dla wody poniżej 21 stopni AS 500 SL stosować w dawce 1 l/ha,
przy wodach bardziej twardych stosować AS 500 SL w dawce 1,5 l/ha,
dawkę glifosatu można obniżyć o 30%, nie mniej jednak niż do 2 l/ha,
należy stosować nie więcej niż 200 l wody na ha.

glifosat 2 l

+

glifosat 3 l

+

1l

1l

100

Zwalczanie perzu na 3-letnim ugorze:
woda bardzo twarda:
392 mg CaC03/l
woda twarda:
174 mg CaC03/l

skuteczność (%)

należy sprawdzić twardość wody (do każdego opakowania dołączony jest pasek kontrolny):

95

86,25

90
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Najmocniejszy układ korzyści.

ZAKRES STOSOWANIA AS 500 SL (PRZYKŁADY)
lista środków aktualna na styczeń 2019 r.

JĘCZMIEŃ JARY
PSZENICA OZIMA
Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Acomac, Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL , GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL,
Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL

Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Acomac, Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL , GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL,
Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL

RZEPAK OZIMY

PSZENŻYTO
Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL , GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL,
Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL
Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Acomac, Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL, GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL,
Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL

POLA UPRAWNE
ŻYTO

Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Acomac, Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL , GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL,
Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL

(WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN ORAZ PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED
ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW)

Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Acomac, Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL , GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL,
Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL

TORY KOLEJOWE

PSZENICA JARA
Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
GLIFOSTAR 360 SL, Kosmik 360 SL
Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Acomac, Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL, GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL,
Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL

AS 500 SL DZIAŁA KOMPLEKSOWO I POZWALA UZYSKAĆ
MAKSYMALNE EFEKTY BIOLOGICZNE ORAZ EKONOMICZNE
W ODRÓŻNIENIU OD INNYCH DOSTĘPNYCH ADIUWANTÓW
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Najmocniejszy układ korzyści.
Wielofunkcyjny adiuwant
do agrochemikaliów

Adiuwant ograniczający znoszenie
kropel opryskowych i aktywujący
działanie agrochemikaliów

DLACZEGO AS 500 SL?
AS 500 SL jest adiuwantem nowej generacji
przeznaczonym do optymalizacji działania wielu
agrochemikaliów. Preparat ten to połączenie
w jednorodnej, płynnej i wygodnej w stosowaniu
formulacji: substancji kondycjonujących wodę
używaną do sporządzania cieczy opryskowych,
jonów amonowych kwasów nieorganicznych
i organicznych, substancji powierzchniowo czynnej
i bufora pH.
AS 500 SL zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie
na najważniejsze czynniki ograniczające aktywność
agrochemikaliów – szczególnie herbicydów dolistnych
stosowanych w niskich dawkach.
AS 500 SL jest wyjątkowo przydatny do stosowania z herbicydami
zawierającymi glifosat – stabilizuje ich działanie w zmiennych warunkach,
silnie wzmaga aktywność i pozwala na stosowanie w obniżonych dawkach.

„AS 500 SL polecam wszystkim. Dla mnie superprodukt.”
Tadeusz Pagacz z Biała Rządowej

„Jest świetny! Nie ma lepszego rozwiązania.”
Wojciech Andryskowski z Sierakowic

Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że jest on również przydatny do stosowania z herbicydami
zawierającymi 2,4-D, MCPA, dikambę, glufosynat amonowy, bentazon oraz z innymi agrochemikaliami
przeznaczonymi do ochrony roślin.
AS 500 SL produkowany jest w oparciu o patent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
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Adiuwant ograniczający znoszenie kropel

ANTY-DRYFT MAXX jest adiuwantem wielofunkcyjnym produkowanym
w oparciu o naturalne surowce pochodzenia roślinnego.
Podstawową funkcją adiuwanta jest ograniczenie znoszenia kropel opryskowych poza opryskiwany
teren przez wiatr i naturalną konwekcję termiczną powietrza. Udział kropli dryfujących (znoszonych)
przy zabiegach ochrony roślin może przekraczać nawet 20%. Ich przemieszczenie
się poza teren chroniony ogranicza skuteczność stosowanych środków (mniej
substancji aktywnej dociera do celu), zwiększa zagrożenie rozwoju odporności
zwalczanych agrofagów, a jednocześnie stwarza niebezpieczeństwo
skażenia i uszkodzenia wrażliwych upraw sąsiedzkich oraz zanieczyszczenia
chemicznego terenów pozarolniczych, w tym zamieszkałych przez
człowieka.
Dodatkowo, niezmiernie ważną funkcją adiuwanta jest ułatwienie
zatrzymywania się kropel na opryskiwanej powierzchni oraz ograniczenie
tempa ich wysychania. Takie aktywujące działanie sprzyja szybkiemu
wnikaniu większej ilości substancji aktywnych do komórek zwalczanych
agrofagów i wyraźnej poprawie skuteczności stosowanych środków.

opryskowych i aktywujący działanie agrochemikaliów

DODATEK PREPARATU ANTY-DRYFT MAXX DO CIECZY OPRYSKOWEJ:
zapobiega wytwarzania przez rozpylacze bardzo drobnych (< 150 mikronów), a tym samym
najbardziej podatnych na znoszenie kropel cieczy opryskowej;
umożliwia dotarcie do agrofagów większej ilości kropel opryskowych i skuteczniejsze ich
niszczenie;
zwiększa penetrację łanu i lepsze pokrycie części roślin w części przyziemnej,
ułatwia zatrzymywanie się kropel opryskowych na opryskiwanej powierzchni,
zapewnia właściwe jej zwilżenie i penetrację substancji aktywnej do komórek
zwalczanych agrofagów;
ogranicza zjawisko uodparniania się agrofagów na stosowane środki ochrony
roślin, gwarantując skuteczniejsze ich zniszczenie;
zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia wrażliwych rośliny sąsiedzkich
i skażenia ich plonów pozostałościami stosowanej substancji aktywnej;
ogranicza skażenie środowiska pozarolniczego (szlaki komunikacyjne, wody,
ogrody, osiedla ludzkie) agrochemikaliami stosowanymi w rolnictwie

STOSOWANIE
Dodatek adiuwanta ANTY-DRYFT MAXX do cieczy opryskowej jest celowy przy
wykorzystywaniu do zabiegów wszystkich tradycyjnych opryskiwaczy polowych,
w technice agrolotniczej, a szczególnie w sadach przy stosowaniu opryskiwaczy
wentylatorowych. Preparat jest kompatybilny ze wszystkimi herbicydami,
fungicydami i insektycydami, a także innymi agrochemikaliami stosowanymi
do ochrony roślin, stymulacji ich wzrostu i rozwoju, a także z nawozami
mineralnymi stosowanymi za pomocą opryskiwaczy. Jego obecność w cieczy
opryskowej doskonale uzupełnia działanie innych adiuwantów – dedykowanych
do określonych środków.

DAWKOWANIE
Stosować w stężeniu 0,1 – 0,125% w stosunku
do objętości cieczy roboczej (tj. 100 – 125 ml na 100 litrów cieczy)
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Preparat
do mycia opryskiwaczy
Opryskiwacz czysty od zanieczyszczeń i pozostałości to zabiegi bez
uszkodzeń i fitotoksyczności!

PRZEZNACZENIE I SPOSÓB DZIAŁANIA
CLEAN MAXX jest środkiem zawierającym mieszaninę substancji powierzchniowo
czynnych, sekwestrujących oraz bufor pH. Dzięki wieloskładnikowej kompozycji preparat
efektywnie wspomaga i ułatwia mycie opryskiwaczy, usuwając pozostałości środków
ochrony roślin oraz różne substancje im towarzyszące, zwłaszcza substancje oleiste,
ze ścian zbiornika, przewodów opryskowych i rozpylaczy. Jest szczególnie efektywny
w usuwaniu pozostałości herbicydów z grupy sulfonylomocznika.

DAWKOWANIE
Preparat w formie proszku lub płynu do przygotowania cieczy myjącej.
Środek stosować:
proszek w ilości 100-150g / 100 L wody (cieczy myjącej)
płyn w ilości 0,25-0,5 L/100 L wody (cieczy myjącej).

zdjęcie: John Deere

Wyższe stężenie stosować w przypadku szczególnie silnych i widocznych
zanieczyszczeń opryskiwacza, a zwłaszcza po stosowaniu herbicydów z grupy
sulfonylomocznika.

KATALOG PRODUKTÓW |

45

Odpieniacz
do agrochemikaliów
Zero piany – odpieniacz do agrochemikaliów
– środek przeznaczony do zapobiegania i likwidacji piany
w cieczach użytkowych agrochemikaliów. Wykazuje się dużą
skutecznością w usuwaniu piany wytworzonej podczas przygotowywania
cieczy roboczej. Przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych,
ogrodniczych, sadowniczych oraz leśnych.
ZASTOSOWANIE ZERO PIANY ZAPEWNIA:
natychmiastowe działanie,
skrócenie czasu napełnienia zbiornika,
ochronę użytkowników i środowiska
– zapobiega przelaniu się opryskiwacza,
skraca czas ponownego napełnienia zbiornika,
wysoką skuteczność z wieloma środkami
ochrony roślin.

DAWKOWANIE
Przy sporządzaniu cieczy roboczej wlać
preparat bezpośrednio do zbiornika w dawce
1-1,5 ml na każde 100 litrów cieczy roboczej.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Zero Piany
dostępny
w opakowaniach:
500 ml; 250 ml

DZIAŁANIE PREPARATU:
Zastosowany na początku procesu przygotowania cieczy roboczej zapobiega tworzeniu się piany,
a dodany na koniec redukuje jej objętość . Produkt gotowy do użycia.
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