
Nowoczesna uprawa roślin to nowe 
technologie, które należy właści-
wie i umiejętnie wykorzystać dla 
uzyskania jak najlepszych plo-
nów. Aby osiągnąć oczekiwane 
wyniki, ważne jest działanie z wy-
przedzeniem. Kluczowy jest czas 
i natychmiastowa reakcja, gdy na 
naszej plantacji pojawią się agro-
fagi (chwasty, choroby, szkodniki). 
Najczęściej dysponujemy stosow-
nymi preparatami, opryskiwacz 
czeka w gotowości, przygotowu-
jemy ciecz roboczą i… zaczynają 
się pierwsze problemy. Zmagamy 
się z nadmiarem piany i wycieka-
mi z opryskiwacza. Na polu mamy 
wrażenie, że wszystko co zaapli-
kujemy na nasze rośliny, od razu 
z nich spływa bądź jest zwiewane 
przez wiatr. Na koniec nie widzimy 
pożądanych efektów przeprowa-
dzonych zabiegów. Zwiększenie 
dawki użytego preparatu często 
nie podnosi efektywności opry-
skiwania. Wykonywanie zabiegów 
w ten sposób, rzutuje na opłacal-
ność uprawy.

Co wpływa na 
nieskuteczność zabiegów 
agrochemicznych?

Przyczyn jest co najmniej kilka. 
Przede wszystkim znaczenie ma ja-
kość wody użytej do przygotowania 
cieczy. Wielu rolników nie zwraca 
uwagi na to, jakiej wody używa 
i najczęściej nie zna jej właściwo-
ści fizycznych oraz chemicznych. 
Woda zwiera składniki powietrza, 
minerały, które dostają ̨się̨ do niej 

w czasie przesiąkania przez kolejne 
warstwy gleby. To stwarza proble-
my związane z twardością i dużym 
napięciem powierzchniowym. Po-
nadto woda może zawierać związ-
ki metali, chlorków czy siarczanów. 
Ma to wpływ na odczyn pH cieczy 
roboczej. Dlatego przygotowując 
oprysk, należy zadbać o właściwe 
parametry cieczy roboczej, w zależ-
ności od stosowanych preparatów.

Co to są adiuwanty?

Sama nazwa wskazuje, że rola 
adiuwantów sprowadza się do po-
magania i ułatwiania wykonania 
oprysków (od łac. adjuvo – poma-
gać). Są to substancje, które po-
prawiają skuteczność i ułatwiają 
aplikację agrochemikaliów. Prak-
tyka rolnicza wskazuje także na ich 
korzystny wpływ przy dolistnym 
dokarmianiu roślin. W zależności 
od rodzaju działania: aktywują-
cy lub modyfikujący, adiuwanty 
odpowiadają za wzrost absorpcji 
aplikowanych preparatów, lepsze 
zwilżenie liści, regulację pH cieczy, 

zmiękczenie wody oraz ogranicze-
nie zwiewania kropel. W rolnictwie 
stosowanych jest wiele substancji, 
które poprawiają jakość cieczy, po-
cząwszy od najprostszego kwasku 
cytrynowego, poprzez oleje mine-
ralne i roślinne, a także np. siar-
czan amonu lub azotan wapniowy. 
Wymaga to jednak właściwego 
doboru i odmierzenia dawki oraz 
dodawania do opryskiwacza kilku 
pojedynczych składników.

Czy jest prostsze 
rozwiązanie?

Rozwiązaniem jest stosowanie 
adiuwantów o działaniu wielo-
kierunkowym. Takim preparatem 
jest Agrikomplex, którego zasto-
sowanie całkowicie i oszczędnie 
rozwiązuje problem negatywne-
go wpływu złej jakości wody. Do 
kondycjonowania cieczy roboczej 
wykorzystano m.in. zdolności 
kwasów fulwowych. Dzięki temu 
uzyskano wielofunkcyjny preparat, 
który reguluje i buforuje pH cieczy 
roboczej, dezaktywuje metale cięż-
kie, zmniejsza napięcie powierzch-
niowe, zwiększa rozpuszczalność 
substancji aktywnych, zwiększa 
przyczepność do liści, wspomaga 
wchłanianie, ogranicza wysychanie 
oraz działa antystresowo. Równo-
cześnie ograniczono niekorzystne 
pienienie. Dlatego rekomenduje-
my użycie preparatu Agrikomplex, 
będącego równocześnie kondy-
cjonerem cieczy oraz adiuwantem 
rolniczym, który zawiera „złoto 
kwasów fulwowych”.

Skutecznie i bezpiecznie – 
niezawodne parametry cieczy roboczej
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