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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

AGRI–BUFFA ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Όξινος διορθωτής pH με δείκτη αλλαγής χρώματος και επιφανειοδραστκές ιδιότητες 
 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Φωσφορικοί εστέρες πολυαλκαλυομένου οξειδίου εξαγόμενο από συνθετικές 
αλκοόλες: 430 γρ./λίτρο 
Πολυαλκαλυομένο οξείδιο εξαγόμενο από συνθετικές αλκοόλες: 100 γρ./λίτρο 
 
 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

Το AGRI-BUFFA διορθώνει-οξινίζει το pH του ψεκαστικού διαλύματος και διαθέτει 
δείκτη αλλαγής χρώματος, έτσι ώστε όταν το pH του ψεκαστικού διαλύματος γίνει 
5,0-5,5, το ψεκαστικό διάλυμα αποκτά χρώμα μωβ. 

 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη δοσολογία, αφού αυτή εξαρτάται από το pH, την αλατότητα 
του ψεκαστικού διαλύματος και το φυτοπροστατευτικό σκεύασμα στο βυτίο 
ψεκασμού. Προσθέτουμε AGRI-BUFFA στο διάλυμα μέχρι αυτό να αλλάξει χρώμα 
σύμφωνα με τη φωτογραφία. Για εφαρμογή με Glyphosate: Για επίτευξη ιδανικού pH 
3,5-4,5 εφαρμόζεται σε δόση 225-350 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Για εφαρμογή ως 
επιφανειοδραστικό μαζί με ζιζανιοκτόνο και διασυστηματικά μυκητοκτόνα: Για 
επίτευξη ιδανικού pH 4,5-5,5 εφαρμόζεται σε δόση 120-250 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη 
θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. 
Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι εφαρμογές συστήνονται να 
γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην υπερβαίνεται τις συνιστώμενες 
δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της 
ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.  
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
ΟΞΙΝΙΣΗ 

▪ Το AGRI-BUFFA εξoυδετερώνει το πλεόνασμα ιόντων υδροξυλίου και τα 
αδιάλυτα στο νερό άλατα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η μείωση του pH με 

συνέπεια την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για το ψεκαστικό υγρό. 

ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

▪ Το AGRI-BUFFA εξουδετερώνει τα αδιάλυτα άλατα τα οποία αναστέλλουν την 

ικανότητα του νερού να αλλάζει pH. Αυτό στην ουσία «μαλακώνει» το νερό 
και βοηθά στο να ξεπερνιούνται κάποια προβλήματα φυτοτοξικότητας. 

ΔΙΑΒΡΟΧΗ / ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ 

▪ Το AGRI-BUFFA δρα ως διαβρεκτικό και μειώνει την επιφανειακή τάση. Επίσης 

δρα και ως διεισδυτικό διαταράσσοντας την κηρώδη εφυμενίδα του φύλλου 

και οδηγώντας τα χημικά μέσω αυτής της φυσικής στρώσης. Το αποτέλεσμα 
είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πρόσληψη και αντίδραση 
ψεκαστικού υγρού. 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ph: <1 
Ειδικό βάρος: 1,12-1,14 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.  
 
 

 
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης 

• ΠΡΟΣΟΧΗ:  Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από 
κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα 
προϊόντα. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 


