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Przestrzegaj etykiety - instrukcji stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i 

środowiska                                                                                ® 

OLEJAN 85 EC  
Zawiera: Alkohole, C12-14, etoksylowane 

 
Atest PZH  2826/2013 

 
Preparat zwilżająco - przyczepny w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, 

przeznaczony do stosowania w mieszaninie ze środkami ochrony roślin i nawozami 

dolistnymi. 

 

      Zawartość substancji aktywnej: olej rzepakowy (pochodzenia naturalnego) - 85% 

 

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 

zgodnie z instrukcją użycia. 

Przed zastosowaniem przeczytać załączone instrukcje 

 

 

 
Niebezpieczeństwo. 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Stosować rękawice ochronne np. z gumy neoprenowej/odzież ochronną/ochronę 

oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością 

wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą 

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku 

utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 

lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi/ regionalnymi/ krajowymi/ 

międzynarodowymi przepisami.  

 

Uwaga! 

1. Zabrania się stosowania preparatu w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody 

      oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów. 

2.   Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem. 

 

 
 

SPOSÓB DZIAŁANIA 

Preparat Olejan 85 EC: 

http://www.danmar.eu/


- obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej środków ochrony roślin, 

- poprawia równomierność pokrycia powierzchni roślin cieczą użytkową, zwłaszcza roślin 

trudno zwilżalnych,  

      -  zwiększa przyczepność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do powierzchni 

      liści,  

      - zapobiega zmywaniu preparatu przez opady i rosę oraz ułatwia wnikanie do rośliny, 

      - ogranicza odparowanie wody z kropel cieczy użytkowej,  

      - zwiększa skuteczność działania środków chwastobójczych, co pozwala na obniżenie 

      dotychczas zalecanych dawek. 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

Preparat OLEJAN 85 EC należy stosować łącznie ze środkami ochrony roślin, dla których 

producent zaleca używanie olejowego środka zwilżająco-przyczepnego(adiuwanta). 

Zalecana dawka preparatu Olejan 85 EC 1,5 l/ha,w 200-300 l wody/ha. 

 

OLEJAN 85 EC z nawozami dolistnymi należy stosować w dawce 1 – 1,5 l/ha, ilość wody 

jak zalecana dla nawozu. 

UWAGA !!! 

      OLEJAN 85 EC wykazuje wysoką skuteczność w zabezpieczaniu żywotników, 

      cyprysików i jałowców przed mroźnymi wiatrami oraz wysuszaniem pędów. 

      Zalecane stężenie 2% (2 litry środka w 100 l wody). Zalecana ilość wody 1000 l/ha. 

      Zabieg należy wykonać późną jesienią. Zastosowanie Olejanu 85 EC pozwala na 

      uzyskanie wiosną znacznie lepszego materiału szkółkarskiego. 

      PRZECIWSKAZANIA: 

Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi, jakie obowiązują dla środków ochrony 

roślin, z którym stosuje się Olejan 85 EC. 

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin 

przeznaczonych do konsumpcji) - nie dotyczy. 

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający 

zatruciu) - nie dotyczy. 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA STOSOWANIA 

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. 

Ciecz użytkową środka ochrony roślin przygotować zgodnie z obowiązującą   

etykietą-instrukcją stosowania w połowie zalecanej ilości wody i dokładnie wymieszać, 

następnie wlać do zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem) odmierzoną ilość 

preparatu Olejan 85 EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości ciągle dokładnie mieszając. 

Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika 

opryskiwacza z cieczą użytkową. 

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. 

W przypadku przerw w pracy przed ponownym przystąpieniem do opryskiwania ciecz 

użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. 

Ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem. 

Podczas stosowania mieszaniny nie dopuścić do: 

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 

- nakładania cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach. 

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio 

opryskiwanej. 

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła. 

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej  

niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. 



Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU 

Chronić przed dziećmi. 

Unikać zanieczyszczenia oczu. 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.  

Nosić odpowiednią odzież ochronną. 

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. 

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub 

etykietę. 

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.  
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. 

Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie. 

UWAGA ! 

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO 

PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH 

JAKO SUROWCE WTÓRNE 

ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe. 

Pomoc medyczna 

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż 

ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się  

z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: 

Gdańsk  58 682 04 04 

Kraków  12 411 99 99 

Lublin  81 740 89 83 

Łódź  42 657 99 00 

Poznań  61 847 69 46 

Rzeszów   17 866 44 09 

Sosnowiec 32 266 11 45 

Tarnów     14 631 54 09 

Warszawa  22 619 66 54 

Wrocław  71 343 30 08 

 

Okres ważności  -  2 lata 

Data produkcji  - 

Zawartość netto  - 

      Numer partii  - 


