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ΠΡΟΪΟΝ: 

AGRI – BUFFA 
 
Προέλευση: AGRICHEM Αυστραλίας 
Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα: FARMA - CHEM SA  
 
Με δείκτη αλλαγής χρώματος στο διάλυμα όταν το pH του γίνει 5,5. 
 
Βοηθητικό οξύνισης ψεκαστικών διαλυμάτων 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ AGRI – BUFFA 
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. 
 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ    
Η ποιότητα και οι φυσικές ικανότητες του νερού έχουν άμεση επίδραση στην απόδοση 
κάποιων φυτοπροστατευτικών προιόντων. Το pH και τα αδιάλυτα άλατα συνδυασμένα, 
αυξάνουν την αλκαλικότητα και την ικανότητα ουδετεροποίησης του νερού ψεκασμού κάτι 
το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα χημικά. Σε κάποιες περιπτώσεις λαμβάνει χώρα 
μια άμεση αντίδραση η οποία προκαλεί μια απόλυτη κατάλυση. Η αντίδραση αυτή είναι 
γνωστή ως αλκαλική υδρόλυση. 
 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΥΔΡΟΛΥΣΗ 
Όταν το pH του νερού υπερβαίνει το 7 η συγκέντρωση των  
 ιόντων υδροξυλίου (OH) γίνεται αρκετά υψηλή ώστε να μπορεί να καταλύσει δεσμούς 
μέσα στην χημική δομή. Αυτή η κατάλυση εμποδίζει ή ακυρώνει την απόδοση κάποιων 
φυτοπροστατευτικών προιόντων. Αυτά περιλαμβάνουν ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, 
μυκητοκτόνα και ρυθμιστές ανάπτυξης. Ακόμη και το σκληρό νερό  (πάνω από 200-250 
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ppm) μπορεί να βελτιωθεί με την χρήση του Agri – Buffa. Αυτό έχει το δευτερεύον 
πλεονέκτημα του  «μαλακώματος» του νερού, άλλη μια αιτία απώλειας δράσης σε πολλά 
χημικά.  
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
Ειδικό βάρος : 1.16 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ  

 430 g / L  Φωσφορικοί εστέρες 
πολυαλκαλυομένου οξειδίου εξαγόμενο 
από συνθετικές αλκοόλες 

 100 g / L  Πολυαλκαλυομένο οξείδιο εξαγόμενο 
από συνθετικές αλκοόλες. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ pH ΔΟΣΗ 

Glyphosate 
 

 3.5 - 4.5   225 – 350 cc/ 100 L νερό  

Επιφανειοδραστικό μαζί με 
ζιζανιοκτόνο και διασυστηματικά 
μυκητοκτόνα.  

 4.5 – 5.5  125 – 250 cc/ 100 L νερό 

 
Παρατηρήσεις: 
- Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με την 
θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH.  
- Σε διαφυλλικές εφαρμογές θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ελάχιστη δόση όταν η 
θερμοκρασία και η ηλιοφάνεια βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.  
 


