
12
23

4

Additiv der neutraliserer den uønskede effekt af hårdt vand. 
NovaBalance er et chelaterende, kompleksbindende og pH-regule -
rende middel, der blødgører og forbedrer vand kvaliteten til sprøjte -
brug i forbindelse med Glyfonova- sprøjtning eller sprøjtning med
andre glyphosat-produkter.
Anvendes som additiv sammen med Kemifam®Power / Betanal®
Power for at imødegå eventuelle udfældninger. Neutraliserer
uønsket pH-forøgelse som følge af brug af bor-holdige produkter.
Visse planteværnsmidler, som f.eks. Mavrik®2F er følsomme for højt
pH i sprøjtevæsken.
Anvendelse:
Vandets hårdhed bestemmer den mængde NovaBalance der skal
tilsættes til sprøjtebeholderen. Egne erfaringer med vandets
hårdhed, det specialudviklede test kit eller  kort over vandet hårds -
hedsgrader (se brugsanvisningen) kan bruges til at bestem me
doseringen af NovaBalance.
Tilsæt altid den krævede mængde NovaBalance til den samlede
mængde sprøjtevand først (husk plads til Glyfonova/plante værns -
middel) og sørg for at NovaBalance er helt opløst. Tilsæt herefter
den nødvendige mængde Glyfonova-produkt/plante værns middel.

Indhold: 5 liter
Irriterende for hud og øjne. Obevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med huden. Kommer
stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyt -
telseshandsker under arbejdet. Brug beskyttelses briller/an sigts skærm under arbejdet.

Fremstillet af:

Cheminova A/S, P.O Box 9, 7620 Lemvig.
5 703265 004381
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Nova Balance
NovaBalance™
Žemės ūkio vandens kondicionierius
Skirtas vandens, naudojamo žemės ūkio chemikalams purkšti, minkštinimui ir kondicionavimo
reagentų surišimui, chelatinimui ir buferiavimui.
Naudojant NovaBalance su cukrinių runkelių herbicidais, glifosatais neleidžia sumažėti jų
efektyvumui, susidaryti nuosėdoms. Neutralizuoja vandenį, turintį aukštą pH, tai ypač aktualu
mišiniuose, kuriuose naudojami Boro turintys produktai. Taip pat kai kurių augalų apsaugos
produktų, pavyzdžiui insekticidų (piretroidų) efektyvumas labai krinta jei tirpalo pH yra aukštas. 
Kultūros
NovaBalance galima naudoti su visais augalų apsaugos produktais ant visų kultūrinių augalų, jei
vanduo yra kietas ar pH didelis.
Pakuotės dydis:                                               5 litrai
Pakuočių kiekis ant paletės                             40 x 4 x 5 litrai
Įvadas
Daugelio žemės ūkio chemikalų ir trąšų veikimas slopinamas, kai jie naudojami su vandeniu, kuris
yra šarminis, kietas, sūrus ar užterštas netirpiomis kalcio, magnio, hidrokarbonatų ir pan.
nuosėdomis. Tokiomis sąlygomis žemės ūkio chemikalai ir trąšos, kurie turi savybę hidrolizuotis, gali
suirti arba iškristi į nuosėdas, ir tokiu būdu nulemti blogą veikimą dėl to, kad trūksta aktyvių
sudedamųjų dalių, ypač kai reikia maišyti keletą produktų viename rezervuare.
Veikimas
NovaBalance savo sudėtyje turi eilę cheminių preparatų, kurie minkština ir kondicionuoja vandenį ir
optimizuoja pesticidų ir trąšų panaudojimą.
Kompleksinis rūgštiklis, skirtas sumažinti pH ir minimalizuoti hidrolizę;
Ilgos molekulės grandinės polimerai paremti vandens minkštikliais;
Negrįžtamai izoliuoja vandenyje esančius kenksmingus katijonus, tokius kaip Ca ir Mg.
Buferiniai reagentai pagerina suderinamumą su daugiakomponenčiais mišiniais;
Paskleidimo ir priklijavimo reagentai skirti pagerinti lapų padengimą.
Nuorodos naudojimui:
Purškiamo vandens kietumas apsprendžia, kiek NovaBalance reikia pridėti į purškimo rezervuarą.
Minkštas vanduo                                              0,5 l/ 1000 l vandens (0,05% arba 100 ml / 200 l)
Vidut. kiet. vanduo                                           1 l / 1000 l vandens (0,1% arba 5200 ml / 200 l)
Kietas vanduo                                                  2 l / 1000 l vandens (0,2 % arba 400 ml/200 l)
Jei vandens kietumo laipsnis nežinomas, NovaBalance kiekis nustatomas naudojant vandens
tikrinimo rinkinį.
Vandens tikrinimo rinkinys:
Paimkite 1 litrą bandinio iš vandens šaltinio.
Į vandenį įlašinkite atmatuotą porciją (0,5 ml = 1 paspaudimas) NovaBalance Testinio indikatoriaus,
kad gautųsi pradinė spalva. Toliau dėkite 0,5 ml Testinio indikatoriaus porcijas, 
kol gausis geltona/gintarinė spalva.
Kai pH 5,0 ir didesnis, vanduo yra mėlynas
Kai pH 4,9 ir žemesnis, vandens spalva pasikeičia į žalią.
Kai pH 4,3 ir žemesnis, vanduo pasikeis į geltoną.

Kiekviena į bandinį pridėta 0,5 ml Testavimo indikatoriaus porcija ekvivalentiška 250 ml
NovaBalance, pridėto į 1000 litrų purškimo vandens rezervuarą.
Rekomenduojama reguliariai tikrinti vandenį, kadangi vandens pH gali labai staigiai pasikeisti.
Kai NovaBalance naudojama su cukrinių runkelių herbicidais, glifosatais arba norint neutralizuoti
aukštą pH, tirpale naudojant Boro turinčius produktus, visada rekomenduojama 
naudoti 2 l / 1000 l vandens (0,2 % arba 400 ml/200 l).
Maišymas
Visada reikalingą NovaBalance kiekį pilkite į purškimo rezervuaro vandenį ir maišykite, kad iki
pesticidų arba trąšų pridėjimo būtų viskas gerai išsimaišę.
Sandėliavimas
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje, pritaikytoj cheminių medžiagų saugojimui. 
Saugoti nuo šalčio  - sandėliuoti aukštesnėje kaip 5ºC temperatūroje.
Svarbi informacija
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
Signalinis žodis: Pavojinga                              
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius
drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną.
NESKATINTI vėmimo
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias
minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai
galima tai padaryti. Toliau plauti akis
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba
plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus
drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle
P405 Laikyti užrakintą

Pakuotė: 5 litrai
Spakuota dėžėse: 4 x 5 litrai
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NovaBalance™
Lauksaimniecības ūdens kondicionētājs
Paredzēts lauksaimniecības ķimikāliju smidzināšanai izmantojamā ūdens
mīkstināšanai un kondicionēšanas reaģentu saistīšanai, helātu veidošanai un
buferēšanai.

Izmantojot NovaBalance ar cukurbiešu 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
NovaBalance 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 iedarbība tiek slāpēta, 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 iedarbību, jo trūkst aktīvo sastāvdaļu, īpaši, kad nepieciešams sajaukt
vairākus produktus vienā rezervuārā.

Iedarbība
NovaBalance 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 NovaBalance 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 5200 ml / 200 l)
Ciets ūdens                                             2 l / 1000 l ūdens (0,2 % jeb 400 ml / 200 l)

Ja ūdens cietības pakāpe nav zināma, NovaBalance 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) NovaBalance 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
NovaBalance, kas pievienots 1000 litru smidzināmā ūdens rezervuārā.
Ieteicams regulāri pārbaudīt ūdeni, jo ūdens pH var pēkšņi mainīties.
Ja NovaBalance izmanto ar cukurbiešu 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 NovaBalance 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
Signālvārds: Bīstams
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

Iepakojums: 5 litri
Iepakots kastēs: 4 x 5 litri

Ievedēji:
SIA „”Latagrokoncerns“
Uzvaras iela 56
LV – 3701, Dobele
Latvija, tel. +37163781860

NovaBalance™ 
Lauksaimniecības ūdens kondicionētājs 
Paredzēts lauksaimniecības ķimikāliju smidzināšanai izmantojamā ūdens 
mīkstināšanai un kondicionēšanas reaģentu saistīšanai, helātu veidošanai un 
buferēšanai. 

Izmantojot NovaBalance ar cukurbiešu 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 
NovaBalance 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 iedarbība tiek slāpēta, 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 iedarbību, jo trūkst aktīvo sastāvdaļu, īpaši, kad nepieciešams sajaukt 
vairākus produktus vienā rezervuārā. 

Iedarbība 
NovaBalance 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 NovaBalance 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, NovaBalance daudzumu nosaka, izmantojot 
ūdens pārbaudes kompleksu. 

Ūdenī iepiliniet atmērītu porciju (0,5 ml = 1 spiediens) NovaBalance testa indikatora, lai 
iegūtu sākotnējo krāsu. Tad pievienojiet 0,5 ml testa indikatora porcijas, kamēr tiks  

Sajaukšana 
Nepieciešamo NovaBalance 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 
Uzmanību! 
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. 
P201 - Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu 
P202 - Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi 
apzīmējumi 
P264 -  Pēc lietošanas kārtīgi nomazgāt rokas. 
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu 
(sejas) aizsargus. 
P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS 
GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT 
vemšanu 
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai 
matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot 
ādu ar ūdeni/dušā 
P305 + P351 + P338 - JA NOKĻUVIS ACĪS: Uzmanīgi 
skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir 
un ja to ir iespējams viegli izdarīt. Turpināt skalot acis. 
P405 - Glabāt slēgtā veidā. 
Bīstamās sastāvdaļas: ortofosforskābe. 

 

 Tilpums: 5 L 
Iepakots kastēs: 4 x 5 litri
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Nova Balance®

Ražotājs: 
FMC Agro Ltd, Rectors Lane, 
Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK. 
Tel: + 44 (0) 1244 537370 -  
E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com 
www.fmc-agro.co.uk

Ievedējs: 
SIA „”Latagrokoncerns“ 
Uzvaras iela 56 
LV – 3701, Dobele 
Latvija, tel. +37163781860 
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