
AquaFol 7C 

 

AquaFol 7C jest adjuwantem przeznaczonym do łącznego stosowania z regulatorami wzrostu. Sam w 

sobie jest silnym promotorem rozwoju systemu korzeniowego, co w konsekwencji ma spektakularny 

wpływ na zdolność pobierania składników pokarmowych i odporność na suszę. W doświadczeniach 

wykazał silne, synergiczne, współdziałanie z CCC oraz Tebukonazolem.  AquaFol 7C zapobiega 

również utracie aktywności regulatorów wzrostu w niskich temperaturach a rezultaty osiągane przy 

łącznym stosowaniu z CCC są podobne do Trinexapaku. W przypadku łącznego stosowania z 

Tebukonazolem rezultaty przekraczają te, które uzyskujemy przy stosowaniu najnowocześniejszych i 

najdroższych regulatorów wzrostu rzepaku. Źródłem tych zjawisk jest bardzo silna stymulacja wzrostu 

korzenia i eliminacja wad, które obciążają regulatory wzrostu stosowane samodzielnie (temperatury, 

hamowanie wzrostu części podziemnych itp.) 

AquaFol 7C zawiera: 

 Wyselekcjonowane L aminokwasy 

 Kwasy humusowe i fulwowe 

 Ligno sacharydy 

 Kwasy karboksylowe 

 Syntetyczny lateks 

Działanie 

 Samodzielnie – przyspiesza wzrost masy korzeniowej kiedy jest zastosowany we wczesnych 

fazach wegetacji 

 Wpływa na podtrzymanie procesów życiowych roślin w niskich temperaturach i innych 

sytuacjach stresowych 

 Idealny partner dla CCC i Tebukonazolu 

 Podtrzymuje aktywność Tebukonazolu i CCC w niskich temperaturach 

 Spełnia rolę sejfnera, stosowanie CCC i Tebukonazolu jest bezpieczniejsze 

Rekomendowana dawka: 

 0,5 L na hektar z Tebukonazolem 

 0,6 L na hektar z CCC 

 Należy zawsze przestrzegać etykiety partnera stosowanego łącznie z AquaFol 7C 

Mieszanie i zabieg  

Wypełnić opryskiwacz do połowy wodą i włączyć mieszadło hydrauliczne. Podać agrochemikalia w 

normalnej kolejności zaczynając od proszków, na formulacjach typu EC kończąc. Na końcu wlać 

odmierzoną ilość AquaFol 7C i uzupełnić opryskiwacz wodą. Zabieg wykonywać przy włączonym 

mieszadle. 

Kompatybilność 

AquaFol 7C  można mieszać z bardzo szeroką gamą agrochemikaliów. Przy mieszaninach 

zawierających kilka produktów należy sprawdzić ich zgodność w roztworze w niewielkiej ilości wody 

np. we wiadrze.  

 

 

 



 

Efekty zastosowania AquaFol 7C łącznie z Tebukonazolem.  

 

Od lewej: 

1. AquaFol 7C 1,0 L + Tebukonazol 0,5 L 

2. AquaFol 7C  0,5 L + Tebukonazol 0,5 L 

3. AOZn 0,8 L + Tebukonazol 0,5 L 

4. Tebukonazol 0,5 L 

Zastosowanie AquaFol 7C łącznie z Tebuconazolem radykalnie podniosło odporność roślin rzepaku na 

suszę. (doświadczenie własne). Jest to efektem zwiększenia masy korzeniowej i bezpośredniego 

wpływu AquaFol 7C na procesy fizjologiczne  zapobiegające utracie turgoru. 

AquaFol 7C stosowany łącznie z tebuconazolem w rzepaku powoduje: 

1. Utrzymanie skuteczności regulatora/fungicydu niezależnie od temperatury 

2. Podniesienie aktywności regulacyjnej i grzybobójczej stosowanego preparatu 

3. Silny wzrost masy korzeniowej a co za tym idzie zwiększenie odporności na czynniki stresowe 

z suszą włącznie. 
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