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Lauksaimniecības ūdens kondicionētājs
Paredzēts lauksaimniecības ķimikāliju smidzināšanai izmantojamā ūdens mīkstināšanai un
kondicionēšanas reaģentu saistīšanai, helātu veidošanai un buferēšanai.
Izmantojot Easy Mix ar cukurbiešu ar herbicīdiem, glifosātiem neļauj mazināties to
efektivitātei un veidoties nogulsnēm. Neitralizē ūdeni, kas satur augstu pH, tas ir īpaši aktuāli
maisījumos, kuros izmanto boru saturošus līdzekļus. Turklāt dažu augu aizsardzības
līdzekļu, piemēram, insekticīdu (piretroīdu) efektivitāte ļoti krītas, ja šķīduma pH ir augsts.
Kultūras
Easy Mix var lietot ar visiem augu aizsardzības līdzekļiem visiem kultūraugiem, ja ir ciets
ūdens vai augsts pH.
Iepakojums:                                            5 litri
Iepakojumu skaits uz paletes                 40 x 4 x 5 litri
Ievads
Daudzu lauksaimniecības ķimikāliju un mēslojumu iedarbībai tiek samazināta efektivitāte, ja
tos izmanto ar sārmainu, cietu, sāļu vai ar nešķīstošām kalcija, magnija, hidrokarbonātu u.
tml. nogulsnēm piesārņotu ūdeni. Šādos apstākļos lauksaimniecības ķimikālijas un
mēslojumi, kam piemīt īpašība hidrolizēties, var sairt vai nonākt nogulsnēs, un tādējādi
panākt sliktu maz efektīvu iedarbību, jo trūkst aktīvo sastāvdaļu, īpaši, kad nepieciešams
sajaukt vairākus produktus vienā rezervuārā.
Iedarbība
Easy Mix sastāvā ir virkne ķīmisko preparātu, kas mīkstina, kondicionē ūdeni un optimizē
pesticīdu un mēslojuma izmantošanu.
Kompleksais skābinātājs, kas paredzēts pH mazināšanai un hidrolīzes minimizēšanai.
Garas molekulārās ķēdes polimēri balstīti uz ūdens mīkstinātājiem.
Neatgriezeniski izolē ūdenī esošos kaitīgos katjonus, tādus kā Ca un Mg.
Bufera reaģenti uzlabo saderību ar daudzkomponentu maisījumiem.
Izplatīšanas un pielīmēšanas reaģenti ir paredzēti, lai labāk noklātu lapas.
Norādes par lietošanu
Izsmidzināmā ūdens cietība nosaka, cik daudz Easy Mix ir jāpievieno smidzināšanas rezervuārā.
Mīksts ūdens                                          0,5 l/ 1000 l ūdens (0,05 % jeb 100 ml / 200 l)
Vidēji ciets ūdens                                    1 l / 1000 l ūdens (0,1 % jeb 200 ml / 200 l)
Ciets ūdens                                             2 l / 1000 l ūdens (0,2 % jeb 400 ml / 200 l)
Ja ūdens cietības pakāpe nav zināma, Easy Mix daudzumu nosaka, izmantojot ūdens
pārbaudes kompleksu.
Ūdens pārbaudes komplekss
Paņemiet 1 litru parauga no ūdens avota.
Ūdenī iepiliniet atmērītu porciju (0,5 ml = 1 spiediens) Easy Mix testa indikatora, lai iegūtu
sākotnējo krāsu. Tad pievienojiet 0,5 ml testa indikatora porcijas, kamēr tiks iegūta
dzeltena/dzintara krāsa.
Ja pH ir 5,0 un augstāks, ūdens ir zils.
Ja pH ir 4,9 un zemāks, ūdens krāsa mainās uz zaļu.
Ja pH ir 4,3 un zemāks, ūdens krāsa mainīsies uz dzeltenu.
Katra paraugam pievienota 0,5 ml testēšanas indikatora porcija ir ekvivalenta 250 ml Easy
Mix, kas pievienots 1000 litru smidzināmā ūdens rezervuārā.

Ieteicams regulāri pārbaudīt ūdeni, jo ūdens pH var pēkšņi mainīties.
Ja Easy Mix izmanto ar herbicīdiem, glifosātiem vai lai neitralizētu augstu pH, šķīdumā
izmantojot boru saturošus līdzekļus, vienmēr ieteicams lietot 2 l / 1000 l ūdens 
(0,2 % jeb 400 ml/200 l).
Sajaukšana
Nepieciešamo Easy Mix daudzumu vienmēr ielejiet smidzināmā rezervuāra ūdenī un jauciet
tik ilgi, lai līdz pesticīdu vai mēslojuma pievienošanai viss būtu labi sajaucies.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, vēsā un ķīmisko vielu glabāšanai piemērotā vietā.
Sargāt no sasalšanas – uzglabāt augstākā nekā 5 °C temperatūrā.
Svarīga informācija
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
BĪSTAMI
P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt...
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu (sejas) aizsargus 
P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. 
NEIZRAISĪT vemšanu
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM:
uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarīt. Turpināt skalot
P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai
matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto
apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā
P405 Glabāt slēgtā veidā
Bīstamās sastāvdaļas: Orthophosphoric acid
Izplatītājs:  
SIA "Agrochema Latvia",
"Agrocentrs", Dzimtmisa, lecavas novads,
LV-3913, 
Tel. +371 63 941 223,
www.agrochema.lv

Iepakojums: 5 litri
Iepakots kastēs: 4 x 5 litri
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