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NovaBalance®

Balanceret sprøjtevand

• Effektforstærkende middel til sprøjtevand
• Regulerer og sikrer optimal pH værdi
• Koncentreret. Kun 0,5 – 2,5 l per 1.000 l sprøjtevand
• Afhjælper hårdt sprøjtevand
• Beskytter aktivstofferne i sprøjtevæsken
• Intelligent beskyttelse af glyphosatmolekylet
• Forbedrer effekt af hormonmidler, pyrethroider og roeherbicider.

NovaBalance® er et effektivt additiv, som regulerer sprøjtevæskens pH-værdi. Følsomme 
planteværnsprodukter nedbrydes ved høje pH-værdier. Ved at tilsætte NovaBalance® 
optimeres pH i sprøjtevæsken, så aktivstofferne beskyttes bedst muligt. 

Kontakt agronom Michael Rose 
for yderligere information
+45 41 64 05 95 
michael.rose@fmc.com

FMC Agricultural Solutions
Genvej 2
DK-2970 Hørsholm
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FMC Agricultural Solutions leverer innovative og omkostningseffektive løsninger til landbruget, som sikrer et højere udbytte og en bedre afgrøde kvalitet.
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NovaBalance®

Anvendelse
Forsøg udført på Flakkebjerg i 2014 har vist, at effek-
ten af MCPA kan forbedres markant ved tilsætning af  
NovaBalance®. 

NovaBalance® kan anvendes som additiv sammen med 
Kemifam® Power / Betanal® Power for at imødegå even-
tuelle udfældninger.

NovaBalance® er den intelligente beskyttelse af  
glyphosatmolekylet i din sprøjtetank. Pyrethroider 
er følsomme overfor høj pH-værdi i sprøjtevæsken.  
NovoBalance® sikrer optimal og balanceret pH-værdi.

Virkemåde
NovaBalance® er et additiv, der neutraliserer den  
uønskede effekt af hårdt vand. NovaBalance® er et  
chelaterende, kompleksbindende og pH-regulerende 
middel, der blødgør og forbedrer vand-kvaliteten til 
sprøjtebrug i forbindelse med Glyfonova®-sprøjtning 
eller sprøjtning med andre glyphosat-produkter.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. 
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Aktivstof
NovaBalance® er et vandbehandlingsprodukt 
(Waterconditioner)

Formulering
Flydende

Dosering
0,5 - 3,0 l/1000 l sprøjtevand

Emballage 
5 l emballage
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Forsøg og resultater
NovaBalance® dosering:

Vand hårdhed  
(grader dH)

NovaBalance®/ 
1.000 l sprøjtevand

Under 8 0,5 l NovaBalance®/ 
1.000 l sprøjtevand

8 - 18 1,0 l NovaBalance®/ 
1.000 l sprøjtevand

Over 18 2,0 l NovaBalance®/ 
1.000 l sprøjtevand

NovaBalance® Test Kit 
anvendes til at bestemme 
optimal dosering i forhold til 
sprøjtevands pH.

Drikkevandets hårdhed

Copyright © GEUS 
(KMS G18-97). 
På internettetadressen: 
http://www.geus.dk/program-areas/
water/denmark/data_and_maps/haard-
hedskort-dk.htm findes et interaktivt kort 
med drikkevandets hårdhed.

Antal 
pumpeslag

NovaBalance®/ 
1.000 l sprøjtevand

1 0,25 l

2 0,50 l

3 0,75 l

4 1,00 l

5 1,25 l

6 1,50 l

7 1,75 l

8 2,00 l

9 2,25 l

10 2,50 l

11 2,75 l

12 3,00 l

13 3,25 l

14 3,50 l

15 3,75 l

16 4,00 l

17 4,25 l

18 4,50 l

19 4,75 l

20 5,00 l

Drikkevandets hård-
hedsgrader i Danmark:

Scan koden for at hente etiket og sikkerhedsdatablad.


