INTERMAG - ПРОАКВА
Кондиціонер-пом'якшувач для води
пом’якшує воду і запобігає створенню осаду, який заважає
нормальній роботі оприскувача
знижує поверхневий натяг розчинів, покращує рівномірність
покриття поверхні листків
блокує несприятливі хімічні реакції у робочому розчині оприскувача
збільшує можливості комплексного застосування агрохімікатів
підвищує ефективність дії пестицидів та позакореневих добрив

ВЛАСТИВОСТІ
“Жорстка вода” – загальний термін, що описує головну проблему при
підготовці робочих розчинів ЗЗР та позакореневих добрив.

.u
a

Вода, яка використовується для підготовки робочих розчинів пестицидів та
мікродобрив, дуже різниться за складом (вміст кальцію, магнію та інших
солей металів), а також за величиною рН. Все залежить від джерела води.
Використання води без її попередньої підготовки створює складнощі,
пов’язані з нерозчинністю та випаданням в осад мікроелементів та великим
поверхневим натягом (погана змочуваність листків). Результат – низька
ефективність застосовуваних препаратів.

УПАКОВКА
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баки 1000л, каністри 20л, каністри 5л

Загальна жорсткість води є сумою карбонатної жорсткості (бікарбонат Ca,
Mg) і постійної твердості, що складається з хлоридів, сульфатів, нітратів та
інших сполук.
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Що таке INTERMAG - ПРОАКВА ?

ol
p

У сучасній агротехніці застосування препаратів обробки води є важливим
елементом агрокультури, який підвищує ефективність агрохімікатів та
знижує потенційні затрати. Використання препарату INTERMAG - ПРОАКВА
для сільського господарства – це швидкий і простий спосіб очистки води,
незалежно від джерела її походження.
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Це багатокомпонентний препарат, що містить декілька комплексуючих та
хелатуючих агентів для зниження жорсткості і рН води. Ці речовини
зв’язують солі, що містяться у воді, і створюють розчинні сполуки, легко
доступні для рослин. Препарат INTERMAG - ПРОАКВА запобігає утворенню
осаду і дозволяє отримати м’яку воду з невеликим рівнем рН, збільшує
розчинність і ефективність агрохімікатів, а також стабільність робочих
розчинів. INTERMAG - ПРОАКВА можна застосовувати в комбінації з
прилипачем. Ми рекомендуємо застосовувати прилипач INTERMAG - ФАСТЕР.

Доставляємо:

ДОЗУВАННЯ

Резервуар оприскувача наповнити водою на 2/3 об’єму і ввімкнути змішувач; додати необхідну кількість препарату
INTERMAG - ПРОАКВА – ретельно перемішати; додати позакореневі добрива і засоби захисту рослин згідно інструкцій
до кожного препарату. Пусті упаковки препарату наповнити водою, отриманий розчин вилити в резервуар оприскувача.
Долити воду до розрахованого об’єму, розчин перемішати та приступити до оприскування. Робочий розчин
використовувати згідно інструкції з застосування засобів захисту рослин і мікродобрив.
Рекомендації з застосування INTERMAG - ПРОАКВА:
Вода середньої жорсткості – 100мл/100л води (0,1% розчин), дуже жорстка вода – 200мл/100л води (0,2% розчин).

