
ЕО тор. Сложен течен тор NP (3-17). Група В 2.3 (Р. 2003/2003)  
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V. Color

РЕГУЛАТОР НА РН

ФОРМА:

Течен разтвор (ТР).

ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

% гр/кг % гр/л

Азот (N) общ 3,0 3,6

Азот (N) амиден 3,0 3,6

Фосфорен пентаоксид (P2
O

5) разтворим във вода 17,0 20,4

Повърхностноактивни катионни вещества 1,0 1,2

Беден на биурет

ВНИМАНИЕ:

Избягвайте листни приложения при високи температури. 

Първоначално pH Дози

pH 6,0: 60     мл./100 л
pH 7,5: 70     мл./100 л

pH 8,0-8,5: 80     мл./100 л
pH 9,0: 100   мл./100 л
pH 9,5: 120   мл./100 л

Течен регулатор на рН-то, който трябва да се добави към фитосанитарните работни разтвори, за да 

буферира тяхното pH. Така увеличава стабилността на активните вещества, минимизирайки 

алкалната хидролиза, и по този начин подобри проникването и усвояването им в растението.

Продуктът има високо ниво на омокримост, което повишава ефективността на приложението. Също 

така подобрява съвместимостта между различните фитосанитарни продукти.

NEUTRAFOL PH, е формулиран като регулатор на киселинността, а не като подкисляващ агент, тъй 

като неговите свойства включват буферната сила, която предотвратява появата на 

подкиселяващото действие по неконтролиран начин, и така се избягва унищожаването на активните 

вещества на другите продукти в работния разтвор.

Препоръчително е резервоарът да се напълни с вода и чрез 
разбъркване да се добави продукта, за да се постигне 
подходящото ниво на рН за пестицидите, които ще се 
използват. Дозите зависят от твърдостта на водата и търсеното 
pH. Като ориентация за постигане ниво на pH от 6, трябва да се 
приложи:
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