
Adiuwanty - lepsza skuteczność środków 

ochrony roślin

Materiały żródłowe: prof. dr hab..Zenon Woźnica, PPH Agromix, dr H.Ławiński



Czynniki wpływające na straty herbicydów



Podział adiuwantów

Adiuwanty spotykane w formulacjach handlowych zalicza się do trzech grup: 

•środki powierzchniowo-czynne (tzw. surfaktanty)

-adiuwanty te rozpuszczają się dobrze zarówno w wodzie jak i w tłuszczach 

-wpływają na obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy opryskowej 

-zwiększają przyczepność kropel i zwilżalność powierzchni chwastów 

-oraz ułatwiają wnikanie herbicydu do komórek roślinnych poprzez drobne przestrzenie pomiędzy 

cząsteczkami wosku pokrywającego powierzchnię roślin,

•oleje mineralne, roślinne i ich pochodne

-adiuwanty olejowe poza olejem  zawierają dodatkowo substancje powierzchniowo-czynne

spełniające w/w funkcje, a ponadto ułatwiające równomierne rozproszenie oleju w cieczy opryskowej 

(emulgowanie). 

-olej zawarty w tych adiuwantach zwiększa przede wszystkim rozpuszczalność wielu herbicydów, 

przez co ułatwia wnikanie substancji aktywnej do komórek roślinnych bezpośrednio przez 

pokrywającą chwasty warstewkę wosku,

•adiuwanty mineralne

Niektóre związki mineralne, jak np. znany nawóz mineralny – siarczan amonowy  zmniejszają

a niekiedy całkowicie eliminują niekorzystny wpływ soli mineralnych wytrącających się z wody twardej, 

oraz ponadto ułatwiają przenikanie niektórych herbicydów przez błonę komórkową.



Klasyfikacja adiuwantów stosowanych do środków ochrony roślin

Adiuwanty

modyfikujące aktywujące

•związki zmniejszające znoszenie kropel

•związki zapobiegające korozji

•związki przeciwdziałające pienieniu cieczy

•kondycjonery wody

•surfaktanty (środki powierzchniowo-

czynne)

•oleje i ich pochodne

•niektóre sole mineralne

adiuwanty wielofunkcyjne



Twardość wody 



Test paskowy  do badania twardości wody



Substancje aktywne podatne na reakcje chemiczne w twardej wodzie

Substancje które dysocjują na aniony i kationy

•Sole sodowe i aminowe 2,4D

•MCPA, dikamba

•Sole potasowe, amonowe i izopropyloaminowe glifosatu

•Sól  sodowa setoksydymu, tralkoksydymu, kletodymu

•Glufosynat  amonowy

Herbicydy o charakterze słabych kwasów

•Nikosulfuron, foramsulfuron, mezosulfuron 

i inne z grupy sulfonylomocznika



Szkodliwe działanie wapnia z glifosatem



Co obniża skuteczność  działania glifosatu ?



Nieskuteczność działania glifosatu - przykłady



Jak działa adiuwant AS 500 SL najlepszy z glifosatem!

Starannie dobrane komponenty mieszaniny działają kompleksowo i optymalizują 

działanie biologiczne herbicydu w każdych warunkach siedliskowych i aplikacyjnych

http://agromix.com.pl/as500strona/content/diagram-big.png


Aktywator

•Przyspieszenie pracy pompy protonowej zwiększającej pobieranie herbicydu

Aktywujące działanie adiuwanta AS 500 SL !!!

-herbicyd -



Dawkę glifosatu dostosować do gatunku chwastów

Zwalczane chwasty

Roundup Ultra  

360 SL

Roundup Energy 

450 SL

Zalecana dawka l/ha
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita

mak polny, miotła zbożowa, owies głuchy, 

przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy zbóż 2-3 1,6-2,4

szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny

włośnice, żółtlica drobnokwiatowa, życice

bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, jasnoty,

komosa biała, kostrzewa owcza, kupkówka pospolita, 

mietlica rozłogowa, mlecz zwyczajny, paluszniki, perz właściwy, 3-5 2,4-4
przymiotno kanadyjskie, psianka czarna, rdest powojowy, rdest 

plamisty,

rumian polny, rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, stokłosa, 

tasznik pospolity, wyka

barszcz zwyczajny, babka lancetowata, bylica pospolita, łopian 

mniejszy,

jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna, 

mlecz polny 5-8 4-6,4
mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, pokrzywa 

żegawka, 

powój  polny, rdest ptasi, rdest ziemnowodny, szczaw polny, 

żywokost lekarski



Dawki AS 500 SL z glifosatem

Zalecane dawki :

•Najpierw sprawdzić twardość wody (do każdego opakowania 

dołączony  jest pasek kontrolny). 

•Dla wody poniżej 21 stopni stosujemy 1 l/ha AS-a. 

•Przy bardzo twardych wodach 1,5 l /ha AS-a. 

Dawkę glifosatu można obniżyć o 30% nie mniej niż do 2 l/ha.



Adiuwant wielofunkcyjny  Aptolan BIO 80 EC 

Czym różni się Atpolan BIO 80 EC od Atpolanu 80 EC

Właściwości Atpolan BIO 80 EC Atpolan 80 EC

Typ substancji funkcyjnej olej roślinny modyfikowany olej mineralny

Szczegółowa nazwa 

podstawowej substancji 

funkcyjnej

ester roślinny modyfikowany olej mineralny

Emulgator 
mieszaniana surfaktantów 

kationowych i niejonowych
surfaktant niejonowy

Bufor pH tak nie

Zdolność rozpuszczania wosku 

roślinnego i niektórych 

środków ochrony roślin

wybitna dobra



Adiuwanty zalecane z herbicydami



Inne preparaty np. Isotak



Zalecenia dawek  herbicydów z adiuwantami- stosowane w praktyce



Specyfika adiuwantów

Adiuwanty wykazują działanie specyficzne, tzn. określony adiuwant,

wzmagając skuteczność chwastobójczą jednego herbicydu, może nie mieć 

żadnego wpływu na działanie innego preparatu, a nawet pogorszyć jego 

działanie. 

Na przykład adiuwanty olejowe wpływają na znaczne zwiększenie 

skuteczności chwastobójczej niektórych herbicydów sulfonylomocznikowych 

(np. Maister 310), ale mogą ograniczać działanie herbicydów zawierających 

glifosat (np. Roundup Ultra 360 SL, Tajfun 360 SL i innych).

Zatem, w celu niedopuszczenia do wystąpienia takich niekorzystnych 

sytuacji (włącznie z możliwością uszkodzenia rośliny uprawnej), adiuwanty 

należy dobierać i stosować z herbicydami zawsze według aktualnych 

zaleceń. 



Mycie opryskiwacza



Preparaty do mycia opryskiwacza

All clear extra           0,5l /100 l wody

Bielmax 0,5l /100 l wody

Bielnar 1l/100 l wody

Bielinka 0,25/100 l wody

Czysty opryskiwacz 100g/100 l wody

Desmex 350g/100 l wody

Radix 0,5l /100 l wody

Cleanup                        1l/100 l wody

PEST-AUT 0,5 l/100 l wody



Podsumowanie

Odpowiednio dobrane adiuwanty pozwalają na uzyskanie szeregu 

korzyści a szczególnie:

• umożliwiają uzyskanie dobrej skuteczności i wierności działania herbicydów

w warunkach niesprzyjających ich działaniu tj.

- niskiej wilgotności i temperaturze powietrza

- przy zwalczaniu chwastów mniej wrażliwych 

- bardziej zaawansowanych we wzroście

- przy stosowaniu wody twardej do sporządzania cieczy opryskowej

• w warunkach optymalnych dla działania herbicydu pozwalają na:

- zmniejszenie dawki (25-50%)

- obniżenie kosztów odchwaszczania-ochrony 

- skrócenie czasu zalegania herbicydu w glebie

- zredukowanie ewentualnie niekorzystnego jego wpływu na środowisko 


