
TENSIOFILL
Coadjuvant, penetrant, antispumant
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Doza recomandatã: 
50-100 gr/100 l apã
- Se aplicã împreunã cu toate tratamentele

Compoziþie:
- Glicoli 6,5% 
- Emulsie de dimetilpolisiloxan de 10%, în concentraþie de 5%

Produsul are triplu rol:
-  Este un coadjuvant care, datoritã prezenþei de substanþe particulare, favorizeazã distribuþia omogenã a îngrãºãmintelor 
  pe lamina frunzelor tratate;
-  Puterea mare de penetrare produce o creºtere a suprafeþei de contact între soluþia nutritivã ºi þesutul vegetal, producând 
   astfel o penetrare mai eficace ºi o asimilare consecventã a elementelor fertilizante ºi din alte inputuri;
-  Are o acþiune semnificativã de antispumant.

Ambalaj: 25 kg 

Produse Diverse

NITRACID
Doza recomandatã: 
Dacã pH-ul apei este alcalin: 100-200 gr/100 l apã
- Se aplicã împreunã cu toate tratamentele

Compoziþie:
- Azot (N) 9% : Azot (N) nitric 6% + Azot (N) amoniacal 3%
- Oxid de Magneziu (MgO) 2%

Ambalaj: 25 kg

În general, apele din România au pH alcalin, nefiind potrivite pentru aplicarea produselor foliare. NITRACID este soluþia 
în acest caz, fiind un produs cu acþiune multiplã:
- Produce o acþiune intensã acidifiantã;
- Reduce semnificativ valorile pH-ului din soluþiile nutritive ºi de protecþie aplicate culturilor;
- Produsul este indispensabil, mãrind cu 30% eficienþa inputurilor; 
În plus, Nitracid se poate folosi pentru efectuarea unei curãþãri profunde a tuburilor ºi echipamentelor 
(cuve, cisterne, containere etc.), folosite la aplicarea îngrãºãmintelor ºi a tratamentelor antiparazitare.  

NOFROTH
Doza recomandatã: 
15-20 cl într-o cantitate de soluþie de 500-600 litri
- Se aplicã împreunã cu toate tratamentele 
(pesticidele, fungicide, insecticide, erbicide) ºi cu 
soluþii pe bazã de îngrãºãminte ºi corective 

Compoziþie:
- emulsie apoasã pe bazã de dimetilpolisiloxan

Ambalaj: 1 kg 

Nofroth este un produs conceput în mod expres pentru evitarea formãrii spumei în timpul preparãrii soluþiilor pe bazã de 
îngrãºãminte, pesticide ºi erbicide.  

Nofroth acþioneazã rapid, reducând într-un timp foarte scurt stratul spumos, permiþând astfel obþinerea unei soluþii 
mult mai stabile.   
Produsul nu intervine sub aspect chimic, cu soluþia cu care se amestecã.     

Nofroth se foloseºte în amestec cu fertiriganþi solizi (hidrosolubili) sau lichizi 0,1% din cantitatea îngrãºãmântului.
Se recomandã sã se introducã Nofroth în acelaºi timp cu turnarea produselor care vor forma soluþia.

Antispumant


	Page 7

