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Інформація про продукт 
         Nova PeKacid 0-60-20 – це, кисле, водорозчинне, 
фосфорно-калійне добриво, запатентоване компанією 
ICL Specialty Fertilizers, яке ідеально підходить для 
фертигації відкритого ґрунту і культур в субстратах.  
 Продукт рекомендований до використання в 
умовах жорсткої води і карбонатних ґрунтів. 
 
 Nova PeKacid є сухою формою фосфорної кислоти, поєднує переваги і 
ефективність фосфорної кислоти з легкістю і безпечністю твердого 
кристалічного добрива. Це добриво білого кольору, що не містить натрію і 
хлору, а також має дуже хорошу розчинність при 670 г/л H2O (при 20 °C). 
 Завдяки своїй високій кислотності, добриво допомагає утримувати 
крапельниці чистими. Додатково, саме завдяки тому, що добриво має високу 
кислотність, воно може бути змішаним в одному баку з кальцієм і магнієм, 
незважаючи на високий вміст фосфору. Nova PeKacid знижує рівень рН у 
карбонатних ґрунтах, що допомагає запобігати випаровуванню азоту, 
розблоковує доступність мікроелементів 
 
Переваги продукту 

1. Високий вміст Калію і Фосфору 
2. 100% розчинний у воді 
3. Висока розчинність (670 г / л H2O при 20 °С) 
4. Висока сила підкислення (240 грамів PeKacid буде знижувати 61 г/л HCO3) 
5. Не містить хлору і натрію 
6. У вигляді порошку, тому безпечний у використанні 
7. PeKacid може бути змішаний з кальцієм і магнієм 
8. Подвійний ефект застосування PeKacid; поживні речовини постачає у 
вигляді іонів фосфату (H2PO4), і через ефект підкислення PeKacid попереджає 
прикріплення цих іонів в області живлення. 
9. Запобігає засміченню систем крапельного зрошення, крапельниць, труб. 
 
Рекомендації щодо застосування: 
Підходить для фертигації. Крім поживних речовин, його підкислюючий ефект 
буде запобігати засміченню фертигаційних систем і регулювати рівень рН в 
ґрунтовому розчині для кращого поглинання поживних речовин рослинами. 
 
Рекомендована максимальна норма розчинення  
для маточного розчину = 10-15 кг / 100 літрів води 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водорозчинне, кисле, 
фосфорно-калійне 

добриво 
 
 

 
  Гарантований вміст 
 
0 % АЗОТ (N) 
 
60%         ФОСФОР  (P2O5), водорозчинний 
  
20 % ОКСИД КАЛІЮ (K2O), водорозчинний 
  

 



 

 

 

Характеристики продукту: 

Код продукту 2856.03.25 

Вміст, % 0-60-20 

pH, 1% розчину 2.2 

EC - 1g/l , mS/cm 1.3 

Максимальна 
розчинність (20°C) 

67 кг/100 літрів 
води 

Упаковка 25 кг мішки 

 

Distributed by: 
ICL Specialty Fertilizers 
P.O. Box 40 - 4190 CA Geldermalsen 
Koeweistraat 4 - 4181 CD Waardenburg 
The Netherlands 

Увага! 
Зберігайте продукт у прохолодному, сухому та добре вентильованому місці. 
Оскільки умови зберігання та застосування продуктів знаходяться поза нашим контролем, ICL-SF не може нести 
відповідальність за будь-які негативні результати. За допомогою цієї публікації, всі попередні рекомендації закінчуються.  
Перед застосуванням нового співвідношення, способу чи методу внесення, рекомендується маломасштабне випробування 
продукту. Зверніться до вашого місцевого дистриб'ютора ICL-SF або ICL-SF представника у вашій країні для отримання більш 
докладної інформації або рекомендацій. 
 

Повне портфоліо простих водорозчинних добрив ICL Specialty Fertilizers 

номер Комерційна назва Назва добрива Вміст (%) 

2487 Nova Calcium Нітрат кальцію  15.5-0-0+26.5CaO 

2850 Nova MagPhos Водорозчинне PK плюс Mg добриво 0-55-18+7MgO 

2851 Nova PeaK Монокалій фосфат 0-52-34 

2852 Nova MAP Моноамоній фосфат  12-61-0 

2853 Nova Ferti-K Калій хлористий 0-0-61 

2854 Nova Quick-Mg Водорозчинний калій і магній 0-0-15+13MgO 

2856 Nova PeKacid Водорозчинне кисле PK добриво 0-60-20 

2857 Nova Mag-S Сульфат магнію 0-0-0+16MgO+32SO3 

2858 Nova N-K Нітрат калію  13.5-0-46 

2859 Nova Potassium Водорозчинне добриво для фертигації 5-0-49+21SO3 

2860 Nova SOP Сульфат калію 0-0-50+46SO3 

 

Як Nova Pekacid може бути використаний для відкриття  
заблокованих крапельниць в системі фертигації? 
 
Для того, щоб відкрити заблоковані крапельниці за  
допомогою Nova Pekacid,  
• Необхідна концентрація:  5 кг Nova Pekacid на кожний м3 води 
• Hеобхідний час застосування, становить 15 хвилин  
• Виходячи з кількості води що постачається вашої ділянки за годину 
• Розрахуйте кількість води, що ділянка отримує протягом 15 хвилин 
Приклад: 
• Витрата води 6 м3 на годину на ділянку. 
• 1,5 м3 (6 х 0,25) проходять за 15 хвилин 
• 5 кг х 1,5 м3 = 7,5 кг Nova Pekacid – потрібно застосувати. 
• 7,5 кг Nova Pekacid необхідно щоб відкрити крапельниці на ділянці 


