
obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej

zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin

zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej

zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych

Adiuwant - surfaktant 85% etoksylowany 2-propyloheptanol 
do stosowania w dawce 150 ml/ha ze środkami ochrony roślin.

Adiuwant - preparat przeznaczony 
do stosowania ze środkami ochrony roślin

APPLICO



STOSOWANIE I DAWKA
Zalecana dawka: 0,75% v/v (75 ml na każde 100 l wody). W przypadku 
stosowania obniżonej ilości wody na hektar poniżej poziomu 200 l/ha, 
dla uzyskania odpowiedniego pokrycia roślin zaleca się stosować preparat 
w dawce nie mniejszej niż 150 ml na hektar. Preparat można stosować 
z większością środków ochrony roślin i nawozów dolistnych.
PRZYGOTOWANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Zbiornik opryskiwacza 
uzupełnić wodą do połowy jego objętości i włączyć mieszadło. Dodać środek 
ochrony roślin w ilości określonej w etykiecie-instrukcji stosowania. Adiuwant 
dodawać zawsze jako ostatni składnik mieszaniny przy zbiorniku wypełnionym 
w  90% (potrzebnej objętości). Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą przy 
włączonym mieszadle. Puste opakowanie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać 
do zbiornika opryskiwacza.
PRZECHOWYWANIE I USUWANIE
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym miejscu 
w temperaturze nie niższej niż 5ºC i nie wyższej niż 40ºC, z dala od 
produktów spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci i osób 
niepowołanych. Całkowicie opróżnione opakowanie usunąć w sposób 
bezpieczny.
Producent: SMP Agro Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań
tel. +48 61 666 10 16
Wyłączny dystrybutor: Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a,
87-200 Wąbrzeźno
tel. +48 56 688 48 00
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - na opakowaniu
Nr partii - na opakowaniu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę 
twarzy. Przestrzegać środków ostrożności obowiązujących dla środków 
ochrony roślin i nawozów dolistnych stosowanych łącznie z adiuwantem. 
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. 
Zanieczyszczenia skóry spowodowane przez preparat przemyć natychmiast 
bieżącą wodą. Zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. Nie jeść, 
nie pić oraz nie palić podczas stosowania preparatu.
Firmy SMP Agro Sp. z o.o. Sp. k. i Ampol-Merol Sp. z o.o. nie ponoszą 
odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem preparatu 
niezgodnym z instrukcją stosowania.   
H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H318: Powoduje poważne uszko- 
dzenie oczu. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież 
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P270: Nie jeść, nie pić i nie palić 
podczas używania produktu. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. 
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samo- 
poczucia skontaktować się z OŚRODKIEM  ZATRUĆ lub z lekarzem. 
P330: Wypłukać usta. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ 
DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W sytuacjach, w których wymagana jest pomoc medyczna inna niż 
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się 
z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk–(58) 349 28 31;  
Rzeszów–(17) 866 40 25; Kraków–(12) 411 99 99; Sosnowiec–(32) 266 11 45; 
Lublin–(81) 740 89 83; Tarnów–(14) 631 51 77; Łódź–(42) 657 99 00; 
Warszawa – (22) 619 66 54; Poznań– (61) 847 69 46;  Wrocław – (71) 343 30 08.

Niebezpieczeństwo


