АДЮМАКС

Ад'ювант-сурфактант

Препарат для покращення
покриття, утримання та
проникнення робочих розчинів

Діюча речовина
Трисилоксан (органосилікований сурфактант) +
природний полісахарид.
Упаковка
2 мл, кількість в упаковці: 200 шт.
Умови зберігання
Зберігати препарат в герметичній упаковці,
сухому та захищеному від світла місці за
температури від +2 °С до +20 °С.
Термін придатності
24 місяці від дати виготовлення.
КУЛЬТУРА
Всі

СПОСІБ ОБРОБКИ

НОРМА

Обприскування в період вегетації в суміші з засобами захисту рослин

2 мл на 10 л води /
2 сотки

Для передпосівного замочування насіння
одночасно з засобами захисту рослин

2 мл на 1,5л води /
10 кг насіння

ДІЯ ПРЕПАРАТУ
Восковий наліт рослини, покриви шкідників і навіть гриби-патогени мають виражені
водовідштовхуючі властивості.
Це спричиняє стікання крапель робочого розчину з листків. АдюМакс забезпечує
щільне зчеплення робочого розчину з об’єктом та зменшує стікання. Діюча речовина
препаратів з ад’ювантом проникає у рослину та поширюється на листковій поверхні у
8-16 разів краще, в порівнянні з робочим розчином без ад’юванта. Завдяки маслянистій
основі та швидкому прилипанню, АдюМакс забезпечує стійкість пестициду до змивання
опадами вже за декілька хвилин після обробки та захищає пестициди від втрат внаслідок
випаровування, летючості та розкладу від фотодеградації.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА СУМІСНІСТЬ
• АдюМакс рекомендується застосовувати для підвищення ефективності дії гербіцидів,
фунгіцидів, інсектицидів, регуляторів росту та мікроелементів на овочевих, плодових та
декоративних культурах.
• Препарат підвищує ефективність дії продуктів для хімічного та, особливо, біологічного
контролю, наприклад, препаратів на основі продуцентів Trichoderma spp., Bacillus spp.,
Streptomyces spp., Pseudomonas spp. та ін.
• При обробці насіння АдюМакс сприяє якісному нанесенню препаратів та
унеможливлює їх осипання. Також він сприяє утриманню вологи навколо насінини,
в результаті чого відбувається швидше проникнення вологи у насінину та швидше і
дружніше проростання.
• При застосуванні з ґрунтовими гербіцидами - знижує їх негативний вплив на проросток
культури за рахунок утримання гербіциду у верхніх шарах ґрунту та зменшення
ступеню промивання.
• Препарат дозволяє знизити норми внесення пестицидів до мінімально рекомендованих.
• Також дозволяє знизити об’єм робочого розчину на 15-25%.
• АдюМакс сумісний в бакових сумішах із більшістю пестицидів, проте при виникненні
сумнівів необхідно провести попереднє змішування. Бакову суміш бажано
використовувати відразу після приготування.

