
ПекасидІНФОРМАЦІЯ
по ПРОДУКТУ

Пекасид – Дуже кисле добриво торгової марки Select, з високим вмістом фосфору та калію

Пекасид – найкраще стартове добриво для карбонатних ґрунтів

Покращує доступність Фосфору, Заліза, Марганцю та Цинку, що в результаті допомагає отримати 
кращий розвиток кореневої системи та наростання вегетативної маси
Дає можливість агроному самому обирати джерело Азоту
Пекасид може замінити будь-яке інше джерело ортофосфату в системі живлення
Пекасид доданий до гліфосатів, збільшує ефективність гербіцидів, за рахунок зменшення рН 
розчину, та запобігає реакції гліфосатів з Са та Mg

В жорсткій воді, коли є потреба в високому рівні 
азотної кислоти, Пекасид може частково 
замінити кислоту та при цьому зменшити рівень 
азоту
Зменшення рівня солей. Це є перевагою, для 
деяких культур, таких як томати та томати-черрі 

Використовуйте Пекасид замість фосфорної кислоти або як підкислювач, 
в системі живлення. Пекасид рекомендується у випадках, коли потрібен 
низький рН розчину. Пекасид може легко змішувати з іншими продуктами 
з портфоліо водорозчинних фосфорних добрив Select, також можна 
змішувати з комплексними водорозчинними добривами NPK

Як покращити ефективність бакових сумішей:
1 г/л зменшує карбонатну жорсткість води 4 мг-экв./1 л
В залежності від жорсткості води, додайте Пекасид в бак 0,36 мг-экв./1 л, використовуйте 186 г Пекасид на кожні 1000 л бакової суміші
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Характеристики продукту

Портфоліо водорозчинних фосфорних добрив

Знижує рН води і ґрунту (1% розчин має рН 2,2), що допомагає підвищити ефективність 
поглинання поживних речовин. Пекасид не понижує рН розчину різко як інші підкислювачі
Сприяє поглинанню мікроелементів в лужних ґрунтах (рН > 7)
Оптимізує розчинність в бакових сумішах
Сприяє поглинанню фосфору з ґрунту та доставляє легкодоступний ортофосфат в рослину
Прочищає системи зрошення та запобігає засміченню (розчиняє осад в крапельній трубці). Таким 
чином, система може працювати більш тривалий термін, вода та добрива вносяться рівномірно
Пекасид можна змішувати з кальцієм і/або магнієм та з азотними продуктами
Простий в зберіганні та транспортуванні
Не містить хлору та важких металів
Підвищує ефективність фунгіцидів
Висока водорозчинність
Pekacid має подвійну дію: Живлення та підвищення ефективності гербіцидів

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

ВИКОРИСТАННЯ У ВІДКРИТОМУ ГРУНТІЧОМУ ВИКОРИСТОВУВАТИ НА ГІДРОПОНІЦІ

60 % Оксид фосфору (P O ) або 25,7% в перерахунку на фосфор (Р)
20% оксид калію (K O) розчинний у воді або 16,6% в перерахунку на 
калій (К)
Select MAP не містить хлору та сульфатів
Низький вміст важких металів (Cd, Pb, Hg) < 10 мг/кг

СКЛАД ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Об`ємна щільність

670 г на літр води 
(20°C)

2,2 білий кристалічний 
порошок без запаху

25 кг, мішок менше 0,2% 1250 кг/м3

ВологістьУпаковкаКолірpH (1% розчину)Розчинність

Формула Назва

12-61-0

0-52-34

0-60-20

Нова MAP (моноамоній фосфат)

MKP (монокалій фосфат)
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