Intake: De pH-regulator voor goed spuitwater.
De waterconditioner met de zeer speciale eigenschap dat men
aan de verkleuring van het water in de tank de juiste pH af kan
lezen. Dus geen gepruts met monsterflesjes en lakmoes papiertjes
maar direct aflezen aan de kleur van water in de spuittank.
Productinformatie:

Kleurindicator:

Agro-vital Intake is pH regulator met kleurindicator Bevat organische zuren en uitvloeiers.
Uitsluitend voor landbouwkundig gebruik als
toevoegmiddel bij gewasbeschermingproducten,

Agro-Vital Intake kleurt als volgt:

Gebruiksaanwijzing:
Agro-Vital Intake wordt gebruikt voor een
versnelde opname en een betere werking bij
tal van gewasbeschermingproducten zoals
systemische herbiciden, systemische insecticiden en systemische fungiciden. Agro-Vital
Intake is uniek in zijn soort door de toegevoegde kleurindicator welke het eenvoudig maakt
te doseren ongeacht welke pH het tankwater
heeft. Gebruik Agro-Vital Intake indien een
snelle opname door het gewas gewenst is of
wanneer de omstandigheden zodanig zijn dat
een snelle opname wordt bemoeilijkt door b.v.
koude weersomstandigheden, dikke waslaag,
hard spuitwater, hoge pH van het spuitwater
of koud spuitwater.

Dosering:
De toe te passen dosering van Agro-Vital
Intake is afhankelijk van de hardheid en de pH
van het te gebruiken water. Door de kleurindicator welke aan Agro-Vital Intake is toegevoegd is de dosering echter eenvoudig af te
lezen aan de verkleuring van de spuitvloeistof.

Wijze van toepassing:
Vul de tank voor de helft met water en voeg
vervolgens de Agro-Vital Intake toe tot de
gewenste kleuromslag plaatsvindt. Verdubbel
de dosering Intake en vul de tank verder af tot
95 % van de benodigde spuitvloeistof terwijl
het roermechanisme ingeschakeld blijft staan.
Voeg nu het gewasbeschermingsmiddel toe en
vul vervolgens de tank af. Maximale dosering:
0,5 % van het benodigde watervolume.
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Voor opname via het blad is de optimale pH
rond de 5,5 dus tussen beige en roze.

Gewassen:
Agro-Vital Intake kan worden gebruikt in een
groot aantal gewassen . Het wordt echter
afgeraden dit middel tijdens de bloei van
gewassen toe te passen. Agro-Vital Intake is
zeer effectief bij toevoeging aan systemische
herbiciden in het bijzonder bij middelen op
basis van glyfosaat.

Menging:
Agro-Vital Intake is mengbaar met welhaast
alle systemische middelen. Meng Agro-Vital
Intake niet met middelen op basis van bifinox,
quizalofop-ethyl of chloormequat. Bij twijfel
over de mengbaarheid raadpleeg uw dealer.

Veiligheidsaanbevelingen:
Agro-Vital Intake is in pure vorm Bijtend.
Gebruik derhalve gezicht en huidbeschermende kleding. Buiten bereik van kinderen
houden. BIJTEND

Bewaring:
Bewaar Agro-Vital Intake in uw middelen kast
o
bij temperaturen boven 5 Celsius. De verpakking is bestemd voor eenmalig gebruik. Leeg
verpakkingsmateriaal goed spoelen.

Verpakking: 5 liter Can

Het belang van goed spuitwater.
Door zeer specifiek gebruik te maken van
hulpstoffen en bladmeststoffen is het mogelijk
om het gebruik van gewasbeschermende middelen en kunstmest flink te reduceren.

De waterconditioner met de zeer speciale
eigenschap dat men aan de verkleuring van
het water in de tank de juiste pH af kan lezen.
Dus geen gepruts met monsterflesjes en
lakmoes papiertjes maar direct aflezen aan de
kleur van water in de spuittank.
Intake voor een snellere, betere werking van
systemische gewasbeschermingmiddelen o.a.
glyfosaat.
Snelle opname en betere werking van o.a.
glyfosaat.
Maakt gebruik van zwavelzure ammoniak
overbodig.
Eenvoudig te doseren, uw tankwaterkleur
geeft de juiste dosering aan.
Vermindert de afbraaksnelheid van sommige
middelen.
Goede prijs kwaliteit verhouding

Goed spuitwater:
• Is schoon, vrij van vuil of zwevende delen
o
o
• Heeft een temperatuur tussen 16 en 22 C.
o
• Heeft een hardheid tussen 6 en 14 DH
• Heeft een pH rond de 5,5
• Heeft een EC altijd lager dan 5 mS/cm
(<1mS/cm voor de glastuinbouw)
• Heeft een droge stof beneden de 2%
Hoe te w(m)eten?
- pH meters
- EC meters
- Thermometers
- Hardheid laten meten
- DS % laten bepalen

Intake is een toevoegmiddel om het effect van
uw gewasbeschermingsproducten te optimaliseren. De pH is hierbij vaak van groot belang.
Intake kleurt het water in uw tank bij de juiste
pH zodat u altijd de goede dosering hebt.
Geen pH papiertjes of test flesjes zijn nodig.
U ziet uw tankwater verkleuren.
De ideale pH voor bladopname is 5,5
(beige/ licht roze)

De ideale pH voor bladopname
is 5,5 (beige/licht roze)

