
ASySTeNT +

PÔSObeNie PríPrAVKU:  

Prípravok ASYSTENT+
•	 Zvyšuje účinnosť prípravku na ochranu rastlín alebo 

listového hnojiva.
•	 Znižuje povrchové napätie a kontaktný uhol postrekovej 

kvapaliny, čo zaručuje lepšie pokrytie listov a prienik 

roztoku do rastliny.
•	 Poskytuje lepšie zvlhčenie povrchu listu a zvýšenú 

priľnavosti kvapaliny.
•	 Umožňuje znížiť množstvo vody použitej na postrek

POKyNy Pre APLiKÁciU:  

Kombinovaná aplikácia s prípravkami na ochranu rastlín
dávka vody: 200 – 300 l/ha pre poľnohospodárske 
plodiny, resp. 1000 l/ha pre pestovanie ovocia, alebo také 
množstvo vody, aké odporúča výrobca prípravku na ochranu 
rastlín alebo listového hnojiva
ASYSTENT+ by sa mal používať v lehote a spôsobom 
odporúčaným pre jednotlivé prípravky na ochranu rastlín 
alebo listové hnojivá.

ZLOŽeNie: 
blok-kopolyméru ethylén oxidu a propylén 
oxidu 700 g/l heptamethyltrisiloxan 206 g/l, 
benzylalkohol 100 g/l 

bALeNie:
1 l HDPE kanister

Pomocný prípravok vo forme emulzného 
koncentrátu (ec), určený na kombinované 
použitie s  prípravkami na ochranu 
rastlín a  listovými hnojivami na 
ochranu  poľnohospodárskych plodín 
a ovocia. 

Polecany do:

•  sulfonylomoczników

•  herbicydów totalnych opartych o glifosat

•  herbicydów opartych o sole słabych kwasów

•  fungicydów i insektycydów w sytuacjach, 
kiedy zależy nam na dobrym pokryciu 
cieczą opryskową

umożliwia idealne pokrycie cieczą 
opryskiwanych roślin nawet w bardzo 
zagęszczonym łanie

ułatwia i przyspiesza wnikanie substancji 
aktywnych do rośliny

poprawia skuteczność preparatów nalistnych

zwiększa odporność na zmywanie

pozwala zmniejszyć koszty zabiegów 
ochrony roślin

Skład
Modyfikowany polietrem trisiloksan 
i niejonowy zwilżacz

Dawka

0,05-0,1 l/ha
przy wydatku cieczy 200-300 l/ha

Opakowania

0,25 l / 1 l / 5 l

Efekty działania
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Wpływ adiuwantu Asystent+ na pokrycie  
cieczą roboczą opryskiwanych powierzchni

Unikatowy preparat zwilżający, który zwiększa 
przyczepność oprysku i znacząco poprawia 
wnikanie pestycydów w głąb rośliny.
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NÁVOd NA POUŽiTie:  

Plodina účel použitia dávka/ha Od Poznámka 

všetky plodiny
zlepšenie účinnosti, 
zlepšenie vlastností 
aplikačnej kvapaliny

50 - 100 ml AT
Odporúčaná 
koncentrácia: 

0,025 – 0,05 %

všetky plodiny
zlepšenie účinnosti, 
zlepšenie vlastností 
aplikačnej kvapaliny

150 ml AT
Odporúčaná 
koncentrácia: 

0,0015 %
AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

Polecany do:

•  sulfonylomoczników

•  herbicydów totalnych opartych o glifosat

•  herbicydów opartych o sole słabych kwasów

•  fungicydów i insektycydów w sytuacjach, 
kiedy zależy nam na dobrym pokryciu 
cieczą opryskową

umożliwia idealne pokrycie cieczą 
opryskiwanych roślin nawet w bardzo 
zagęszczonym łanie

ułatwia i przyspiesza wnikanie substancji 
aktywnych do rośliny

poprawia skuteczność preparatów nalistnych

zwiększa odporność na zmywanie

pozwala zmniejszyć koszty zabiegów 
ochrony roślin

Skład
Modyfikowany polietrem trisiloksan 
i niejonowy zwilżacz

Dawka

0,05-0,1 l/ha
przy wydatku cieczy 200-300 l/ha

Opakowania

0,25 l / 1 l / 5 l

Efekty działania
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Wpływ adiuwantu Asystent+ na pokrycie  
cieczą roboczą opryskiwanych powierzchni

Unikatowy preparat zwilżający, który zwiększa 
przyczepność oprysku i znacząco poprawia 
wnikanie pestycydów w głąb rośliny.
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účinok ošetrenia T2 a kombinovaného použitia fungicídu a adjuvantu na 
napadnutie rastlín pruhovanou septoriózou listov a výnosom pšeničného zrna

celkový výnos (dt/ha)

zvýšenie výťažku vyplývajúce z pridania adjuvantu 
k T2 postupu (dt/ha)

porazenie septoriózy listov (%)

rast výnosov spôsobený úpravou T2 (dt/ha)

Asystent +
0,05 l/ha

Asystent +
0,1 l/ha

Testovaný
adjuvant
0,2 l/ha

Testovaný
adjuvant
0,4 l/ha

bez
adjuvantu

bez
adjuvantu a 
fungicídu
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