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Alternativa: 
Sarcina de a controla dăunătorii 
apare cu fiecare perioadă de 

picături de ceață 
numărul de picături rezultat pe o 
suprafață de 1 ha,ar rezulta o 

ultrafine 
Acest efect al fumigării spațiului este 
produs atunci când sunt generați 
aerosoli stabili mai mici de 10 µm. 
Scopul tratamentului de depunere este 
de a produce un depozit dens de 
picături pe suprafața frunzelor pentru 

cultivare. Metoda tradițională care 
folosește un pulverizator este 
nepopulară, deoarece necesită 

acoperire teoretică de 19.000 de 
picături/cm2 . Această considerație 
matematică explică de ce volumul 
al soluției poate fi redus la 1/100 

total 
fără forță de muncă și adesea dăunează 

sănătății. Până la 80% din lichidul 
pulverizat curge de pe plante și 
pătrunde în pământ, afectând fauna 
solului cu organismele sale utile și 
de asemenea apa subterană. 
Frecvent, petele de pulverizare 

a controla dăunătorii și ca acțiune a-și pierde eficacitatea în combaterea
dăunătorilor. Folosind echipamentul preventivă împotriva bolilor. 

Tratamentul de depunere este adecvat 
în special atunci când se utilizează 
agenți sistemici, îngrășăminte pentru 
frunze și regulatori de creștere. 
Nebulizarea prin depunere necesită 
dimensiuni ale picăturilor de 10-30 
Marele avantaj al metodei pulsFOG® 
de nebulizare este aceea că aerosolii 
cu o dimensiune a picăturilor de 1-30 
µm sunt doar suflați în aer deasupra 
culturii, așezându-se uniform pe 
cultură datorită proprietăților lor 
intrinseci. Dacă sunt disponibile 
ventilatoare orizontale, foggerul poate 
fi folosit și dintr-o poziție staționară la 

pulsFOG® , volume de 
1000 m s-au dovedit a fi 

1,5 – 3,0 
eficiente. 

l /

„Acțiune dublă” de 
fumigație spațială 

depunere și 

deteriorează culturile valoroase, 
reziduurile mari de pesticide 

iar 
Scopul fumigării spațiale este controlul 

fi tripsul, afectează adesea calitatea legumelor. 
Nu în ultimul rând, există scopuri 
contradictorii atunci când se folosește 
un pulverizator din cauza cantității 

insectelor zburătoare, cum ar 
musca albă, minerul de frunze, care 
sunt provocate să zboare în același 
timp (efect de „încărcare”). Acest lucru 
se realizează prin acțiunea anumitor 
pesticide asupra dăunătorilor care se 
ascund, de exemplu, pe suprafețele 
inferioare ale frunzelor. Insectele devin 
apoi iritate, alunecă din ascunzătoarea 

mari de apă necesară 
de a controla bolile. 

și a scopului 

Tehnica cu volum redus 
Dacă transformăm 1L ușă. Aerosolii sunt apoi dispersați prin de lichid în 

circulația aerului. picături cu diametrul de 10 µm și il lor și primesc o doză letală din 

distribuim uniform pe picăturile de ceață din aer. 

Aplicarea modernă de ceață termică din exterior prin utilizarea unui ventilator pentru distribuția aerosolilor în interiorul serei. 
Acest sistem de aplicare permite supravegherea funcționării din exterior. Respectați performanța necesară a ventilatorului! 



Evaporarea 
O problemă a tratamentului de depunere este 
evaporarea rapidă a aerosolilor. Chiar și sub o 
umiditate relativă medie de 80 %, o picătură 
de apă cu diametrul de 50 µm are o durată de 
viață de numai 12,5 secunde. 
Când porțiunea de apă a unei picături se 
evaporă, greutatea și dimensiunea acesteia 
scad într-o asemenea măsură încât nu mai este 
asigurată depunerea pe frunze. 
Aceasta înseamnă că își pierde capacitatea de 
tratare a depunerilor. 
Chelatarea (de exemplu, în nutriFOG® ) și alți 
agenți de dispersie precum „VK-2 Special” sunt 
capabili să întârzie evaporarea apei suficient de 
mult pentru a stabiliza dimensiunea picăturii 
până când aceasta ajunge la plantă 

Reziduu de ceață, mărit de 10 ori Picături în mărime naturală 

Agenți de dispersie 
VK-2 special este un agent de dispersie 
neutru, aprobat, conceput pentru a întârzia 
evaporarea. Produce o ceață albă clar vizibilă. 
VK-2 are proprietăți bune de toleranță la 
plante, cu toate acestea, nu trebuie aplicat la 
Saint Paulia, Gloxinia, Impatiens, Geranium 
sau Begonia în timp ce acestea sunt în floare, 
deoarece pot 
apărea deteriorarea florilor. In aceste 
circumstanțe nutriFOG® poate fi utilizat 
deoarece oferă o toleranță mai bună a 
plantelor. 
Se aplică în principal în combinație cu pesticide. 
nutriFOG® întărește rezistența și sănătatea 
plantelor, care pot fi afectate de utilizarea 
pesticidelor 

Protecția mediului 

Studiul de timp pulsFOG® arată rezultatul prelevării 
la intervale de 5 minute din sera cu ceață. Reziduul 
atinge deja densitatea maximă după 35 de minute. 
Împreună cu testul cu fascicul laser, acest lucru 
demonstrează că mult mai mult de 95 % din produsul 
nebulizat se depune într-o jumătate de oră. 
Restul de 5% rămâne în aer. Prin urmare, sera trebuie 
să fie aerisită înainte de a intra. 

Dozare 
Doza de pesticide la 1.000 m2 de suprafață cu 
seră este calculată dintr-o suspensie de 
pulverizare de 100-300 litri de apă. Dacă eticheta 
chimică indică numai concentrația de pulverizare 
(de ex. 0,1%), doza inițială la 1.000 m2 poate fi 
determinată din tabelul de pe pagina 
următoare. Inițial, utilizați doar doza minimă 
pentru culturile înflorite pentru a vă familiariza 
cu metoda. În cazul rezultatelor 
nesatisfăcătoare, doza poate fi crescută 
treptat până la maxim. Aplicarea cotelor între 
mediu și maxim se limitează la plantele cu 
toleranță ridicată și care nu prezintă înflorire. 
Condițiile climatice de temperatură ridicată 
permit doar rate scăzute de pesticide. Volumul 
de apă pentru formulările lichide este de 1,5 -2 
litri/1.000 m2 . Cu pulbere umectabilă utilizați 
debitul mai mare de apă de 2-3 litri. Adăugați la 
final 250-500 ml VK-2 special sau nutriFOG® 
dependent de compatibilitatea plantelor 
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Numărul de picături găsite în aerul unei sere prin intermediul unui fascicul laser subțire în timpul și până la 30 
de minute după nebulizare, cu clasificarea simultană a dimensiunilor picăturilor (intervale de 2 µm). 



Doza de nebulizare/1000 m2 sau 
3000 m³ suprafață cu seră 

Stropire 

concentrație 

0,01 % 
= 10 g/hl 

0,03% 
= 30 g/hl 

0,05% 
= 50 g/hl 

0,10% 
= 100 g/hl 

0,15% 
= 150 g/hl 

0,20% 
= 200 g/hl 

0,25% 
= 250 g/hl 

0,30% 
= 300 g/hl 

Mini. Mediu         Maxim 

10 g (ml)      20 g (ml)      30 g (ml) 

30 g 60 g 90 g 

50 g 100 g 150 g 

100 g 200 g 300 g 

150 g 300 g 450 g 

200 g 400 g 600 g 

250 g 500 g 750 g 

300 g 600 g 750 g 
Nebulizare termică de pe traseul central până la o distanță de 50 m 

Exemplu de dozare pentru 1000 m2: 

Pesticid concentrație de pulverizare 0,1 % 

Produs (minim) 
Apă* 
nutriFOG® sau 
VK-2 special (minimum) 

100 g 
1500 – 3000 

ml 

+ 250 ml 

Pesticidul trebuie mai întâi amestecat cu 
apă, astfel încât să nu apară cocoloașe, 
apoi trebuie adăugat dispersantul. 

* Folosind o formulare WP adăugați apă 
până la 3 l/1.000 m² 

Nebulizare rapidă la rece cu pulsFOG 
TracFOG (1-2 ha/h) folosind o formulă de 
50 l/ha 

Volumul pesticidelor 

Comparabil cu cel convențional 

Pulverizare 
Unele culturi (de exemplu trandafiri) 
necesită doze și mai mari dacă 
tratamentul vizează anumiți paraziți. 
Acest lucru se datorează faptului că și 
cu metodele convenționale de 
pulverizare, atunci când sunt utilizate 
împotriva acestor tipuri de dăunători 
(de ex. acarienii), se pulverizează 
volume de suspensie mult mai mari și, 
în consecință, volume mai mari de 
pesticide. În aceste cazuri, totuși, 
experiența specifică culturii 
guvernează utilizarea care trebuie 
determinată de către cultivator însuși 
pentru situația sa individuală. 
Această experiență îi extinde apoi know-
how-ul 
personal și constituie un atu care oferă 
oportunități considerabile de 
economisire. 

Nebulizare termică rapidă cu pulsFOG  

K-30 (1-2 ha/ h) 

Cu toate acestea, acest tip de 
experiență, nu poate fi generalizată. 

 



Distribuția pesticidelor și timpul de lucru 

Folosind raza de acțiune a unui aplicator, ceața 
este dispersată uniform în seră. Operatorul este 
capabil să evite expunerea la pesticid datorită 
faptului că ceața este propulsată departe de 
operator prin puterea de aruncare a aplicatorului. 
Un întreg hectar de suprafață cu seră poate fi 
tratat cu un sistem de nebulizare rapidă de către 
o persoană în decurs de o oră la o rată de lucru
de 3-5 min./1.000 m2, folosind un termofogger K-
30 sau un TracFOG

Fog and Go 

Nebulizare staționară  
Capacitatea aerosolilor (< 20 µm) de a rămâne în 
aer pentru perioade mai lungi poate fi, de 
asemenea, utilizată pentru dispersie prin instalațiile 
de circulație a aerului. Ventilatoarele necesare în 
acest scop trebuie să fie dispuse orizontal și să 
sufle aerul direct în spațiul liber. Viteza ventilatorului 
nu trebuie să depășească 900 rpm pentru a preveni 
aglomerarea și căderea picăturii. Mărimea unui 
ventilator optim este determinată de: 

1.  - Recircularea volumului de aer din seră în 30 - 60 de
minute.
2. - O suprafață maximă a serei de 1.500 m2 per
ventilator, în cazul serelor joase o suprafață
maximă de 1.000 m2 . Nebulizatoarele termice
trebuie să fie prevăzute cu duze pentru picături mai
fine .
3. Instalațiile staționare de nebulizare sunt potrivite 
pentru funcționarea automată. Suprafețele mai
mari pot fi tratate atunci când se instalează
ventilatoare suplimentare.
Prin urmare, nebulizarea staționară este potrivită în
primul rând pentru tratarea încăperii împotriva
dăunătorilor zburători. Nu este recomandat pentru
pesticide formulate ca pulberi umectabile.



Nebulizare termică sau ceață rece? 
Problema avantajelor atomizatoarelor termice sau 
reci poate fi redusă la următorii factori: costurile de 
achiziție, timpul de aplicare și emisia de zgomot. 
Nebulizatoarele termice sunt relativ ieftine și 
funcționează la o viteză mare de aplicare de 3-5 
minute pe 1.000 m² de suprafață de seră.  

Secțiunea transversală a carburatorului 

motorului cu reacție cu impulsuri Supapă cu diafragmă 
cu aer de pornire 
injectii 

Injecție de combustibil 

Recomandări de aplicare a ceții 
Cerințe  
• Respectați maanualul echipamentului de
nebulizare

• Sere etanșe cu suficient spațiu aerian
deasupra sau între culturi. 

• Ceață seara și când afară bate mai puțin
vânt. 
 

Ceața electrică rece (fogger cu ventilator) 
descarcă ceața produsă foarte lent (viteza de 
nebulizare: 
1-2000 m²/h). Sunt potrivite în special pentru
aplicații automate. Ventilatorul creează o circulație
a aerului care distribuie aerosolii uniform pe
suprafața interioară.

Nebulizatorul termic funcționează conform 
principiului puls-jet. Aceste motoare nu conțin 
piese mobile. 
Camera de ardere în formă de sticlă este goală și 
se deschide direct în țeava de evacuare. O 
diafragmă rezonantă de pe carburator asigură 
arderea pulsatorie controlată a combustibilului în 
camera de ardere. Soluția cu pesticid este injectată in  
jetul de evacuare de la capătul țevii de evacuare 
și atomizată termopneumatic, profitând de 
energia cinetică și termică a acestuia.  

Formulările WP cresc riscul de blocare a duzei. 
Un ventilator automat de nebulizare care 
funcționează în timpul nopții nu trebuie utilizat 
cu nicio formulă WP. 

• • Evitați formarea apei de condensare pe
plante, adică mentineti temperatura
constanta pe timpul nopții.

• • Nu aburiți niciodată recolta direct.
• • Utilizați nebulizare staționară numai în

interior in combinație cu ventilatoare de
circulație.

• În timpul aplicării în seră, purtați costum de
protecție și mască de gaz cu sistem de filtrar
A2B2-P3.

• Curățați aparatul după aplicare

pulsFOG® TracFOG și COLFOGGER inlătură 
aceste probleme cu noul lor design de duză 
folosind mai multă putere pneumatică 
combinată cu un diamentru mai mare. Aceste 
nebulizatoare permit nebulizarea rapidă in 
prezenta operatorului (viteza de nebulizare: 1-2 
ha/h) 

Ceață termică 

Ceață rece 

Coldfogging cu pulsFOG TracFOG sau pulsFOG Colfogger 



Fapte și date despre 
nebulizare 

K-30-STD K-22-STD K-10-STD K-10-SP
K-30-20-BIO

Tabelul de performanță 
K-10-SP K-10- K-22- 

BIO 
K-22- 
STD 

K-30- 
STD 

K-30-20- 
STD 

15 

K-30-20- 
BIO 

16 

Trac 
Fogger 

Cold 
fogger 

150 

Turbo 
ULV 

Observatii Tip 
STD 

230 8,5 11,6 10,4 13,3 6,6 K-10 până la

K-30 portabil 

Rezervoare detasabile 

pentru reumplere si 
curatare 

Greutate, gol kg  

5 9 5 
5 

9 9 55 55 
55 

100 
400 

100 5 Capacitatea rezervorului de soluție (L) 
Capacitatea rezervorului de apă (bio) 

Max. consumul de 
combustibil (putere) (Amperi) L/h 

Consumul de 
combustibil variază 

datorită vitezei reglabile 

Puterea este calculată 
din consumul de 

combustibil 
TracFOG: puterea 
minimă a motorului 

Aceste duze 
asigură un spectru 
de picături de 1-30 
µm 

1,9 1,9 3,8 3,8 7,6 7,6 7,6 16 / 25 A 4,6 A N / A 

Volumul camerei de ardere 
Puterea maximă brută a 

motorului CP 

300 cm³ 
24,1 17,5 
15 300 

300 cm³ 
24,1 17,5 
15 300 

1 
l 50,8 
37,4 
32 200 

1 
l 50,8 
37,4 
32 200 

2 
l 101,6 
75 64 
400 

2 
l 101,6 
75 64 
400 

2 
l 101,6 
75 64 
400 

min.15 
kW 6/8 1,0 kcal/h 

Duza de dozare (apa+VK2) 
Duza de dozare pentru flori 
Duza de dozare pentru ceata de apa 
Duza de dozare pentru rezervor de apa 

VMD (cu apă + VK-2) µm 20 

1x0,8 
1x0,7 
1x0,7 

1x0,8 
1x0,7 
1x0,7 

2x1,1 
2x1,0 
2x0,9 
2x0,8 

20 

2x1,1 
2x1,0 
2x1,0 

2x1,3 
2x1,2 
2x1,1 

2x1,3 
2x1,2 
2x1,0 

2x1,2 
2x1,1 
2x1,0 
2x1,0 

25 

1,3 
2 
0,7 0,8 

20 20 20 20 25 25 variabilă Cu apă + 

VK-2 special 

12 12 25 30 60 60 90 100 20 5 Cu duze de dozare de 
dimensiuni medii 

La cel puțin 3 m 
spațiu aerian 
deasupra culturii 

La cel puțin 3 m 
spațiu aerian 
deasupra culturii 

Baza: 2 l/ 1.000 m² 
TracFOG: 5 
-10l/ 1 000 m² 

Debit mediu* (L/h) 

Raza de aruncare eficientă cu 
nutriFOG® sau VK-2 Special 

Raza de aruncare eficientă cu 
apă pură (m) 

25 25 40 40 60 60 60 50 30 20 (m) 

15 15 25 25 40 40 40 40 30 15 

Performanța suprafeței cu 
6 000 6 000 12 000 15 000 30 000 30 000 30 000 1-2 ha/h 4 000 2 000 

VK-2 sau nutriFOG® (m²/h) 

Potrivit pentru o suprafață cu 
seră de până la (m²) 
Dacă sere individuale nu sunt 
mai mici de (m²)  

2 000 2 500 5 000 5 000 7500 10 000 10 000 > 10 000 500 – 
10 000 

200 

2 000 

100 100 300 300 500 500 600 1 000 50 

* debitul depinde de vâscozitatea formulării (WP sau EC), de nivelul din rezervor și de dimensiunea duzei utilizate

…. cu brațele de 

pulverizare îndoite 

TracFOG 100 Turbo ULV cu duză reglabilă Colfogger 

7,1 



Accesorii utile 

(1) - costum de protecție la lumină pulsFOG®
(2) - Set de amestecare pentru horticultură, care

include:
(3) 1 x 2 l măsură gradată

1 x 250 ml
1 măsură gradată
1 pereche de mănuși de cauciuc rezistente la
chimicale
1 x agitator din lemn 

(3) - kit de curățare de 5 l 
(4) - Mensură combustibil 

- Pâlnie pentru soluție,

- pungă de scule pulsFOG®
(8) - Burghiu de curățare pentru duză 
(9) - Mască de gaz cu filtru A2B2-P3 

(10) - Perie de curățare
(11) - Protecție pentru urechi
(12) - Set de piese de schimb, mic 
(13) - Set de piese de schimb, mare
Dispozitiv opțional de oprire automată pentru
soluția de nebulizare pentru a preveni funcționarea
greșită în timpul aplicării

Experții internaționali raportează despre pulsFOG® 
metoda de nebulizare: 

Succes cu tratamente pulsFOG® prin 
metoda de nebulizare: 

1. Tratament eficient pe partea interioară a
frunzelor

2. Fără pete de pulverizare care ar putea
deteriora recoltele valoroase.

3. Economii de timp de lucru de până la 90 %
înseamnă condiții îmbunătățite pentru
păstrarea sănătății și creșterea
competitivității.

4. Protecție îmbunătățită a mediului!
5. Aerosolii nu curg în sol ca lichidele coezive.
6. Nu se scurg din frunziș și nici nu pătrund în

sol. 
7. Fauna solului și apele subterane sunt 

protejate. Tehnica de nebulizare nu lasă
reziduuri în rezervorul de nebulizare, care
sunt adesea eliminate neglijent.

8. Degradabilitatea rapidă a produselor
chimice datorită dispersării mai uniforme a
picăturilor asigură protecția
consumatorului.



pulsFOG® VK-2 Special 
Aditiv pentru soluții apoase de nebulizare 

(Dispersie de poliglicol care conține dietilen glicol 915,12 g/l) Registrul German. Nr: 5393-00 

Proprietăți 
VK-2 Special este un aditiv solubil în apă care inhibă evaporarea soluțiilor apoase de pesticide și dezinfectante aplicate sub formă de aerosoli. 
VK-2 îmbunătățește omogenitatea, vizibilitatea și raza de pulverizare a picăturilor de ceață generate. Proprietățile de inhibare a evaporării 
asigură păstrarea picăturilor de apă care poartă ingredientul activ dimensiunea lor originală pentru mai mult timp. Pierderea prin evaporare 
este redusă. Vizibilitatea îmbunătățită și raza de pulverizare a ceții produse facilitează distribuția uniformă în spațiu și pe suprafață. VK-2 
îngustează spectrul picăturilor și previne precipitarea picăturilor mai mari în vecinătatea dispozitivului de nebulizare. Distribuția în spațiul 
tratat este îmbunătățită. Agentul emulsionant neutru conținut stabilizează biocidul amestecat in apa cu un grad de duritate mai mare. 

Aplicație 
Protecția plantelor în seră, protecția plantelor în aer liber, combaterea dăunătorilor, dezinfectarea adăposturilor 
animalelor, efecte cinematografice, exerciții pentru pompieri 

Dozare 
100-500 ml VK-2 Special + 1,5-3 l apă/1000 m² suprafață seră. Cu cât temperatura în seră este mai mică, cu atât trebuie utilizat mai puțin VK-2: La 
16°C, doar 100 ml. Doza maximă este utilizată cu 3 l de apă și o temperatură a camerei >21°C.

Etape de formulare:
Porțiunea de apă per unitate de volum este crescută cu cât dimensiunea serei este mai mică. 
Toate dimensiunile sub 500 m² vor fi evaluate cu maximum 2,5 L/1000m² Mai ntâi amestecați biocidul cu apă apoi adăugați VK-2 special. 

Regula de dozare a biocidului adăugat:  
Minim: Cantitatea folosită pentru pulverizare în 100 l apă trebuie nebulizată la 1000 m². 
Maxim: Cantitatea folosită pentru pulverizare în 300 l apă trebuie să fie nebulizată la 1000 m². Pentru prim aplicare, începeți cu doza minimă; 
apoi creșteți după cum este necesar. 

Atenție: Florile de saintpaulia, impatiens, gesneria, begonia, pelargonium și unele specii de gerbera pot răspunde cu o anumită 

susceptibilitate. În astfel de cazuri, nu aplicați mai mult de 100 ml/1000 m². Nu se amestecă cu Saprol (Triforină), Confidor 
(Imidacloprid), lichid Unden (Lichid Propoxur) sau Metasystox (Oxydemeton-metil). 

Pregătirea lichidului de nebulizare 

Începeți prin amestecarea biocidului sau a agentului de dezinfecție în volumul necesar de apă. Pulberea umezită trebuie mai întâi amestecată până 
la o pastă fără cocoloașe cu puțină apă. Se adaugă apoi cantitatea de apă necesară suprafeței ce urmează a fi tratată. În cele din urmă adăugați 
VK-2 la lichidul de nebulizare și amestecați. 

Avertisment: Nu pregătiți mai mult lichid de nebulizare decât aveți nevoie de fapt pentru aplicarea imediată. 

Condiții de aplicare 
Într-o seră închisă, seara sau noaptea la temperaturi sub 25 °C. Luați măsurile de precauție necesare pentru a evita condensul pe frunze din 
cauza scăderii semnificative a temperaturii. 



Nebulizarea staționară este permisă numai cu ventilatoare de recirculare; în caz contrar, distribuiți uniform ceața peste recoltă. 
(Începeți de la capătul îndepărtat al serei și mergeți înapoi, pulverizând uniform din rezervorul de produse chimice, astfel încât 
acesta să fie gol până ajungeți la ieșire. Când ajungeți în centrul spațiului tratat, verificați dacă 50% din conținutul rezervorului a 
fost epuizat). Nu nebulizați direct plantele. 

De preferință la o umiditate relativă ridicată (80% min.). Ziua, doar cu cerul înnorat. Seara, noaptea. 

Precauții 

Nu inhalați ceața produsă. Țineți recipientele goale departe de ape. Când ați terminat, spălați mâinile și alte zone expuse ale pielii 
cu săpun. În cazul contactului cu ochii, clătiți cu multă apă. Dacă vă simțiți rău sau în caz de accident, solicitați asistență medicală. 

La nebulizarea biocidelor amestecate: 
Respectați instrucțiunile de siguranță ale producătorului. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată, mască contra gazelor inclusiv 
filtru respirator din clasa A2B2-P3. Etichetați toate camerele tratate. Aerisiți spațiul tratat cel puțin 1 oră înainte de a îl accesa fără 
îmbrăcăminte de protecție. 

Avertisment: 
Utilizarea greșită poate provoca daune sănătății. Ingestia dăunează sănătății. Respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. 

Depozitare 
A se păstra in recipientul original si ferit de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și departe de furaje și alimente. Max. 
perioada de păstrare recomandată: 6 ani. 
Amestecuri de apă și VK-2 Special pot fi păstrate într-un recipient închis separat până la următoarea aplicare. 
Amestecuri cu biocide nu trebuie păstrate pentru utilizare ulterioară! 

Garanție 
Garantăm calitatea și compoziția corespunzătoare a produsului în recipientul original nedeschis. 

Declinarea responsabilității 
Deoarece aplicarea tratamentelor este în afara controlului nostru, nu vom fi răspunzători pentru lipsa eficacității sau orice daune cauzate. 

 



nutriFOG® 

Îngrășământ special pentru 

Metoda de nebulizare în seră 
nutriFOG® este o formulare specială brevetată și înregistrată, oferită pentru foggerele pulsFOG®, pulsFOG® cu duze din oțel inoxidabil. 
Întârzie evaporarea prematură a apei și previne cristalizarea prematură a substanței nutritive. nutriFOG® conține toți nutrienții esențiali 
pentru îmbunătățirea vitalității plantelor, asigurând astfel un aspect deosebit de atractiv al culturilor tratate. Nutrienții își pot dezvolta 
întregul efect fiziologic datorită chelatării microelementelor  

Dozare: 
250 ml de nutriFOG® plus 1,5 –2,5 l de apă la 1.000 m2 de suprafață cu seră la un interval de cel puțin 5 zile. Creșterea dozei la 500 ml/1.000 
m2 este posibilă în cazuri individuale. Volumul total de aplicare a nutriFOG® nu trebuie să depășească 1,5 l/1.000 m2 pe lună. Dacă se 
amestecă cu pulberi umectabile, concentrația nu trebuie să depășească 80 g WP/l apă. Dacă este necesar, adăugați mai multă apă. Vă rugăm să 
respectați dozajul de pe eticheta produsului de protecție a plantelor și instrucțiunile producătorului pentru aplicare prin nebulizare. 

Pregătirea lichidului de nebulizare: 
Începeți prin a amesteca produsul pentru tratament cu apă, apoi adăugați nutriFOG® în timp ce amestecați. Dacă 
se intenționează să se utilizeze un biocid fără experiență, se recomandă să se pregătească mai întâi o mică soluție de probă pentru a verifica 
compatibilitatea. În unele cazuri rare, amestecul nu este compatibil (se va dezvolta o pastă). Nu amestecați nutriFOG® cu biocide pentru care 
producătorul interzice adăugarea altor substanțe chimice. 

Instrucțiuni de aplicare: 
Pentru aplicarea combinată cu produse de protecție a plantelor, purtați mască de gaz cu filtru A2B2-P3 Distribuiți uniform ceața pe 
cultură în timp ce mergeți cu spatele. Nebulizarea staționară este admisă numai cu nebulizatoare de tip ventilator sau ventilatoare 
suplimentare care utilizează un ventilator cu turație mică (mai puțin de 1000/min). Mașinile, echipate cu un sistem de duze din alamă, nu 
sunt adecvate (alama nu este rezistentă la nutriFOG® ). Operați și nebulizați numai seara, evitând scăderea puternică a temperaturii în 
timpul nopții. 

Prevenirea accidentelor: 
Nu intrați in sera tratată in perioada de acțiune a cetii și aerisiți-o cu o ora înainte de a intra. 



Precauții: 

Păstrați substanța de tratare și reziduurile acesteia, precum și containerele și ambalajele golite departe de sursele  de apă. Utilizați 
complet orice cantități reziduale. Aruncați ambalajele goale prin colectarea conform legislației in domeniu. După tratament, 
spălați bine mâinile și toate zonele afectate ale pielii cu apă și săpun. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă. În 
caz de boală sau accident, apelați imediat un medic și  prezentați-i această etichetă. 

Pericol:  
Utilizarea greșită poate fi dăunătoare sănătății. Înghițirea este dăunătoare sănătății. 

Depozitare: 
A se păstra in containerul original. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și departe de hrana pentru oameni și animale. Protejați acest produs 
de uscare, contaminare și lumina soarelui. Păstrați recipientul închis ermetic. A nu se păstra la temperaturi sub 4°C și mai mari de 40°C. 

Declinarea răspunderii: 
Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și au scopul de a vă informa despre posibilitățile de aplicare. Produsul 
este potrivit pentru scopurile recomandate dacă sunt respectate aceste instrucțiuni de utilizare. Deoarece depozitarea și aplicarea 
îngrășământului sunt în afara controlului nostru, vom garanta doar calitatea perfectă în momentul livrării, nu suntem responsabili pentru 
lipsa eficacității sau eșec total. 
*) Îngrășămintele tradiționale sunt inițial cristale uscate, care trebuie dizolvate în apă pentru o absorbție adecvată în plantă. Un 
îngrășământ foliar formulat pentru pulverizarea foliară tradițională (volum mare) nu este potrivit pentru nicio aplicație ULV 
(termică sau cu nebulizare la rece), deoarece picăturile mici care conțin cristalele diluate se vor evapora în câteva minute. 
Conținutul de apă al picăturilor mici se evaporă înainte de a se depune pe frunze, iar cristalele de îngrășământ rămase vor 
ajunge pe frunze fără a fi absorbite. 

nutriFOG® (îngrășământ CEE) 
soluție de îngrășământ NPK cu B; Cu; Fe; Mn; Mo; Zn  
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cupru hidrosolubil 
* fier solubil în apă 
* mangan solubil în apă 
* molibden solubil în apă  
 zinc solubil în apă 

* 
 chelatat  EDTA (conținut scăzut de clorură)  

A nu se păstra la temperaturi sub 4°C și peste 40°C. Evitați variațiile puternice de temperatură. 

 



pulsFOG patents are issued, applied for or pending 
worldwide under the following numbers: 
Europe 

USA+ 4.298.167 li 4.504.214 li 
081274.267 li 992 039 

EU 0060938 li 94112785.4 li 
0092057 li 92 115 438.1 
P2835338 li P3214932.8 li 
P3100414.8 li P3521941.6 li 
P2938958.0 li P3230184.7 li 
P3306546.2 
2028170 li 2066 367 li 2125317 
7920407 li 8020747 
982677 li 967324 
660668 
8004432 li 149990 

Canada: 4.556.383 li 1.144.227 li 
1.195.229 li 5.224.651 

GER 

Japan: 1 223491 li 133094180 li 
195755181 li 5-245 415 
P17508223 li P17904982 li 
Pl8006095 li Pl8200067 

GB 
F 
I 
CH 
NL 

Brazil: 

Under the registered pulsFOG trade mark the following trade names of 
pulsFOG products are used: 
pulsFOG BIO 
(water cooled thermal fogger with 2 tanks for 
water and pesticide) 
DECOFOG 
(Portable thermal fogger with special design for 
decontamination) 
COLFOGGER 
(Heavy duty coldfogger mounted on wheels with 
a flow rate more than 30 1/h) 
Turbo ULV 
(portable electric coldfogger with 5 I tank) 
TracFOG 
(Coldfogger with PTO drive) 

TURBOMATIC 
(Autostationnary electric coldfogger on 
turntable, computer controlled) 
MINIMATIC 
(Autostationnary electric coldfogger, computer 
controlled) 
nutriFOG 
(Fogging additive with foliar fertilizing 
properties, bio-active, for the conversion of 
plant protective chemicals into a fogging 
formulation in glasshouses) 
VK-2 special 
(Fog enhancer for water based fogging 
formulations) 

 




