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adiutant olejowy
OSZCZĘDZAJ SWOJE PIĘNIADZE I ŚRODOWISKO!



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 substancje 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.

Nowy, opatentowany adiuwant olejowy w formie koncentratu 
do sporządzania emulsji wodno-olejowej, dodawany do 
zbiornika opryskiwacza w celu wspomagania działania 
środków ochrony roślin.
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Wpływ Atpolan BIO 80 EC  na zwiększenie retencji  cieczy opryskowej
Opryskiwanie BEZ ADIUWANTA Opryskiwanie z

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

Wysokie napięcie 
powierzchniowe cieczy 

opryskowej bez dodatku 
Atpolan BIO 80 EC 

powoduje, że tylko 
nieliczne krople 

zatrzymują się na 
opryskiwanej  

powierzchni  
– słaba retencja

MOdyfIkująCE 
 z Związki ograniczające znoszenie kropel 
 z Związki zapobiegające korozji części metalowych opryski-
wacza 

 z kondycjonery wody 
 z Bufory pH 
 z Środki przeciwdziałające pienieniu i inne 

AktywująCE 
 z Surfakanty (środki powierzchniowo czynne)
 z Oleje emulgowane: 
– mineralne (głównie frakcje parafinowe ropy naftowej) 
– roślinne
– roślinne modyfikowane (np. estry metylowe kwasów tłusz-
czowych)

 z Niektóre sole mineralne (np. amonowe)

Klasyfikacja ADIUWANTÓW 
AdIuwANty wIElOfuNkCyjNE 
(aktywująco-modyfikujące

 z Atpolan BIO 80 EC jest mieszaniną 
surfaktantów, estrów metylowych 
kwasów tłuszczowych i bufora pH  

 z Atpolan BIO 80 EC jest adiuwan-
tem wielofunkcyjnym o działaniu 
aktywująco-modyfikującym, 
dodawanym przez użytkownika 
środka ochrony roślin do zbiornika 
opryskiwacza podczas przygoto-
wywania cieczy opryskowej 



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 substancje 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.

Nowy, opatentowany adiuwant olejowy w formie koncentratu 
do sporządzania emulsji wodno-olejowej, dodawany do 
zbiornika opryskiwacza w celu wspomagania działania 
środków ochrony roślin.

zatrzymanie się tylko 
nielicznych kropel

odbicie

Zatrzymanie się większości 
kropel na powierzchni roślin

odbicie
staczanie sięodbicie

z rozpryskiem

zatrzymanie się tylko 
nielicznych kropel

odbicie

Zatrzymanie się większości 
kropel na powierzchni roślin

odbicie
staczanie sięodbicie

z rozpryskiem

Wpływ Atpolan BIO 80 EC  na zwiększenie retencji  cieczy opryskowej
Opryskiwanie BEZ ADIUWANTA Opryskiwanie z

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

Wysokie napięcie 
powierzchniowe cieczy 

opryskowej bez dodatku 
Atpolan BIO 80 EC 

powoduje, że tylko 
nieliczne krople 

zatrzymują się na 
opryskiwanej  

powierzchni  
– słaba retencja

MOdyfIkująCE 
 z Związki ograniczające znoszenie kropel 
 z Związki zapobiegające korozji części metalowych opryski-
wacza 

 z kondycjonery wody 
 z Bufory pH 
 z Środki przeciwdziałające pienieniu i inne 

AktywująCE 
 z Surfakanty (środki powierzchniowo czynne)
 z Oleje emulgowane: 
– mineralne (głównie frakcje parafinowe ropy naftowej) 
– roślinne
– roślinne modyfikowane (np. estry metylowe kwasów tłusz-
czowych)

 z Niektóre sole mineralne (np. amonowe)

Klasyfikacja ADIUWANTÓW 
AdIuwANty wIElOfuNkCyjNE 
(aktywująco-modyfikujące

 z Atpolan BIO 80 EC jest mieszaniną 
surfaktantów, estrów metylowych 
kwasów tłuszczowych i bufora pH  

 z Atpolan BIO 80 EC jest adiuwan-
tem wielofunkcyjnym o działaniu 
aktywująco-modyfikującym, 
dodawanym przez użytkownika 
środka ochrony roślin do zbiornika 
opryskiwacza podczas przygoto-
wywania cieczy opryskowej 



• silnie zwiększa rozpuszczalność herbicy-
dów i wosku pokrywającego powierzchnię 
roślin 
• zwiększa powierzchnię wnikania herbicy-
dów do roślin
• silnie wzmaga wnikanie (absorpcję) substan-
cji aktywnych do chwastów

• pełni funkcje emulgatora – umożliwia utwo-
rzenie emulsji wodno-olejowej
• obniża napięcie powierzchniowe cieczy 
opryskowej
• zwiększa zatrzymanie (retencję) kropel opry-
skowych 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 sub-
stancji aktywnych, zwłaszcza herbicydów 
sulfonylomocznikowych
• gwarantuje lepsze wnikanie herbicydów do 
chwastów
• niedopuszczado tworzenia się osadów na 
ścianach zbiornika opryskiwacza; ułatwia 
jego umycie

Ester metylowy kwasów oleju 
rzepakowego

Surfaktant

Bufor pH

Atpolan BIO 80 EC – rola składników funkcyjnych
Atpolan BIO 80 EC zawiera trzy współdziałające z sobą składniki funkcyjne: 

— ester metylowy kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, 

— surfaktant(substancjępowierzchniowo-czynną) 

— oraz bufor pH.

Atpolan BIO 80 EC 
— zawiera bufor, który podnosi pH cieczy opryskowej i dzięki temu zwiększa 
rozpuszczalnośćherbicydów 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 wnika-
nie (absorpcja) herbicydów do komórek roślinnych silnie wzrasta (ważne dla 
wszystkich herbicydów wymagających stosowania z adiuwantem olejowym!)

sulfosulfurontylko z surfaktantem

sulfosulfuron + Atpolan BIO 80 EC

wytrącone kryształy  
herbicydu

Herbicyd  
całkowicie rozpuszczony

wosk kutikularny

zdjęcia z mikroskopu elektronowego Z. woźnica 2002
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w latach 2002 – 2008 Atpolan BIO 80 EC 
testowano w ścisłych badaniach polo-
wych z licznymi herbicydami zalecanymi 
do odchwaszczania buraka cukrowego i 
kukurydzy

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)

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

kontrola – bez odchwaszczania

wpływ herbicydu Maister 310 wG stosowanego z adiuwantami i RSM na skute c zność zwalczania  
chwastów oraz plon i liczbę roślin kukurydzy

kombinacje dawka
Zniszczenie 
chwastów 

(%)

Plon 
(t/ha)

Plon łodyg 
(t/ha)

Plon  
ogółem

(t/ha) 

liczba 
roślin
szt/m2

1. kontrola 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

3. Maister 310 wG  
+ Actirob 842 EC 75 + 1,5 30 12,8 9,3 22,1 6,8

4. Maister 310 wG  
+ Actirob 842 EC + RSM 75 + 1,5+4 81 19,9 15,4 35,5 7,0

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 BId 80 EC 75 + 1,5 64 14,2 10,3 24,5 7,0

7. Maister 310 wG  
+ Atpolan BId 80 EC 
+ RSM

75 + 1,5 + 4 82 21,6 14,5 36,1 6,5

NIR (0,05) – lSd (0.05) 10,05 5,99 15,5 0,53
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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Czym różni się Atpolan BIO 80 EC od Atpolan 80 EC

Właściwości Atpolan BIO 80 EC Atpolan 80 EC

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

Zdolność rozpuszczania 
wosku roślinnego 
i niektórych środków  
ochrony roślin

wybitna dobra

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 sulfonylomocznika.
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.


