




RODZAJ PREPARATU / PROBLEM Asystent+ Partner+ Stablix pH SoilON Spartan MAX CleanSpeed

Herbicydy z grupy sulfonylomoczników (stosowane solo)

Sulfonylomoczniki z herbicydami z innych grup

Herbicydy kontaktowe

Herbicydy doglebowe

Graminicydy

Glifosat

Regulatory wzrostu

Fungicydy

Fungicydy z grupy triazoli

Fungicydy sadownicze wrażliwe na wysokie pH cieczy (np. kaptan)

Insektycydy

Insektycydy fosfoorganiczne oraz neonikotynoidy  
(chloropiryfos, acetamipryd)

Insektycydy z grupy perytroidów

Pestycydy wymagające kwaśnego lub lekko kwaśnego pH

Złożone mieszaniny (np. ŚOR z nawozami i biostymulatorami), 
ułatwienie mieszalności

Nawozy i biostymulatory

Obniżenie twardości wody

Higiena opryskiwacza

Zapobieganie pękania łuszczyn rzepaku i strąków grochu

Zapobieganie porastaniu ziarna
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5 cm
bez adiuwantu + SoilON 

Komosa  
biała

Chwastnica 
jednostronna Fitotoksyczność

Kontrola 0 0 0

Herbicyd I 0,33 l/ha 80 94 0

Herbicyd I 0,33 l/ha + SoilON 0,4 l/ha 89 100 0

Herbicyd II 3,0 l/ha 90 93 0

Herbicyd II 3,0 l/ha + SoilON 0,4 l/ha 94 100 0



PRODUKT początkowe pH wody: 8,2  
początkowa twardość wody: 408 ppm

Stablix pH 200 ml/200 l wody pH 6,7  twardość wody 304 ppm

Tecnophyt pH+ 200 ml/200 l wody pH 6,9  twardość wody 385 ppm

Stablix pH 300 ml/200 l wody pH 5,7  twardość wody 276 ppm

Tecnophyt pH+ 300 ml/200 l wody pH 6,3  twardość wody 383 ppm





Spartan Max

Środek przeznaczony do sklejania łuszczyn i strąków, zapobiegający 
osypywaniu się nasion oraz ograniczający porastanie zbóż.

RZEPAK OZIMY I JARY     Zalecana dawka: 0,5 - 1,0 l/ha     Preparat należy stosować samodzielnie na 3-4 tygodnie przed zbiorem 
rzepaku w momencie, gdy łuszczyny są elastyczne i można je zginać bez pękania i wysypywania się nasion lub łącznie z desykacją, 
gdy łuszczyny są jeszcze elastyczne, a podczas zginania w kształt litery V lekko pękają.

STRĄCZKOWE    Zalecana dawka: 0,8 - 1,0l/ha     Preparat należy stosować gdy większość strąków, straciła zielony kolor i zaczyna żółknąć.

ZBOŻA    Zalecana dawka: 0,3 - 0,5 l/ha     Preparat należy stosować samodzielnie na 3-4 tygodnie przed zbiorem zbóż lub łącznie 
w momencie wykonywania ostatniego zabiegu fungicydowego (późny zabieg na kłos) lub łącznie z desykacją zbóż.
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