Assuma o controlo
da Água

Agentes humectantes especiais H2Pro
para o ajudar a controlar a gestão da água na relva

Uma gama
completa com
tecnologias
avançadas

Agentes humectantes especiais H2Pro para
o ajudar a controlar a gestão da água na
relva
Utilizando uma nova tecnologia avançada de polímeros e tensioativos, os três
novos agentes humectantes especiais, H2Pro TriSmart, H2Pro FlowSmart e H2Pro
AquaSmart, foram cuidadosamente formulados e testados para proporcionar
um melhor controlo da gestão da água. Apoiada pela investigação e suportada
pelos utilizadores finais, a nova gama foi concebida para cumprir objetivos
específicos, tendo cada produto um modo de atuação diferente.

Novas tecnologias avançadas
Cada um destes agentes humectantes foi formulado a partir de uma mistura diferente
de co-polímeros e co-formulantes, incorporando composições químicas especiais com
diferentes cadeias de longevidade, para conseguir um resultado específico. A gama
permite adaptar a gestão da água às necessidades de cada caso.
Para conhecer todos os detalhes
da gama H2Pro, visite:
H2Pro.icl-sf.com/es

Uso:

 elvas de alto rendimento, greens, tees e
R
campos desportivos.

Tipo: 	Penetrante, dispersante e retentor de água.
Tamanho da
embalagem:
Dose:

4 x 5 litros e 200 litros
10 l/ha mensalmente (programa completo)
25 l/ha e depois 10 l/ha mensalmente
(programa com início tardio)

Tecnologia:	Mistura de três tipos de surfactantes e
polímeros: copolímero de cadeia longa,
copolímero de cadeia mais curta e agente
penetrante “super-humectante”

Nova tecnologia avançada do TriSmart
O TriSmart foi concebido para greens, tees e campos desportivos. A sua fórmula
exclusiva de tripla ação proporciona um maior controlo sobre a gestão da água. Contém
três tecnologias de gestão da água que favorecem a sua penetração, distribuição
uniforme pela zona radicular e melhoram a capacidade de retenção da água nos solos
arenosos. Este surfactante com estrutura de copolímeros de diferentes longevidades
é muito eficaz contra a mancha seca localizada (Dry Patch), tendo também sido
selecionado por aumentar o seu efeito e longevidade na zona radicular.

Vantagens do TriSmart
•		Oferece proteção preventiva e
curativa contra mancha seca (Dry
Patch).
•		Distribui equitativamente a água
por todo o perfil do solo.
•		Reduz significativamente as
necessidades de rega.

Vantagens do FlowSmart
•	Contribui para que a água superficial penetre
rapidamente.
Uso:

Todas as superficies de relva

Tipo:

Penetrante

•	 Maximiza a eficiência da rega, contribuindo para
que a água penetre melhor no solo.

Tamanho da
embalagem:

2 x 10 litros e 200 litros

•	 Contribui para a lavagem de carbonatos e sais
das zonas radiculares.

Dosis:

10 l/ha

Tecnología:	Nova tecnologia em
penetrantes, que combina um
agente superpenetrante com
um copolímero surfactante

Nova tecnologia avançada do FlowSmart
O FlowSmart faz parte da nova geração de agentes humectantes penetrantes na indústria
da relva. O FlowSmart combina uma nova tecnologia de surfactantes numa molécula de
copolímeros e agentes superpenetrantes cuidadosamente elaborada.
O FlowSmart reduz a tensão superficial, proporcionando um excelente nível de infiltração
e de penetração da água. A sua estrutura de copolímeros faz reter o produto na zona
radicular, permitindo a re-humidificação e mantendo uma penetração eficaz e eficiente da
água, além de facilitar o movimento vertical da água.

•	 Pode ser usado como meio de penetração para
os tratamentos fitossanitários.

Uso:	Grandes extensões de relva,
fairways, roughs
Tipo:

Penetrante / Retenção de água

Tamanho da
embalagem: 4 x 5 litros, 200 litros e 1000 litros
Dose:

5 l/ha

Tecnologia:	Mistura de copolímeros de cadeia
longa com suplemento para
retenção da água

Vantagens do AquaSmart
• M
 elhora a eficiência do consumo de
água em grandes extensões de relva.
• R
 eduz a incidência da mancha seca
(Dry Patch).
• Doses de aplicação flexíveis.
• P
 rotege a qualidade da relva em
épocas de stress hídrico.

Nova tecnologia avançada do AquaSmart
O AquaSmart é um agente humectantes concebidos para serem aplicados em fairways
de campos de golfe, roughs e grandes extensões de relva, em pequenas doses,
reduzindo assim os custos de gestão da água. A mistura especial de surfactantes e
humectantes do AquaSmart, formulada para todo o tipo de solos, ajuda a manter a
qualidade da relva durante as fases de stress hídrico, optimizando a eficácia da rega ou
das chuvas. Basicamente, melhora a eficiência do uso da água evitando a sua perda e
permitindo uma re-humidificação rápida do solo. Deste modo, mantém as plantas sãs
e uma relva de qualidade.

Vantagens do DewSmart
•	 E
 specialmente formulado para um efeito

Uso:

Todas as áreas de relva

Tipo:

Anti-Orvalho

Tamanho da
embalagem:
Dose:

2x10 litros e 200 litros
10 l/ha em 300-400 l/ha de
água

Resposta da
relva:

<24 horas

Longevidade:

2-4 semanas

de longa duração; em condições ótimas,
o controlo do orvalho pode ser de até 3-4
semanas

•	 I deal para complementar os programas

de gestão de doenças, especialmente nos
períodos de maior risco

•	 R
 eduz a necessidade de retirar o orvalho dos

greens e de campos desportivos na primeira
hora

•	 O
 s greens podem estar livres de orvalho e

permitir um corte melhor para antecipar a
entrada dos primeiros jogadores

•	 S
 imples de aplicar, com uma mochila manual

ou um depósito de pulverização

Por que razão o orvalho é um problema?
O orvalho que se forma nas folhas da relva pode ser problemático porque proporciona condições muito boas para a disseminação
e expansão de doenças fúngicas, através da humidade que cobre a folha e que permite uma dispersão fácil dos esporos dos fungos.
Uma única aplicação de DewSmart pode evitar a formação de orvalho durante um período de tempo prolongado (em condições
ótimas), o que reduz a necessidade de cortar/rolar os greens diariamente, poupando tempo de manutenção. Também proporciona
proteção durante o fim de semana quando o corte não é efetuado. Proporciona a vantagem adicional de ter os greens sem orvalho
para jogadores que jogam pela manhã cedo. A superfície estará mais seca para cortar, o que permitirá um corte mais limpo.

Vantagens do SaltSmart
Uso:

Todas as superficies de relva

Tipo:

Penetrante-dessalinizante

Tamanho da
embalagem:

4x5 litros

Dose:

20-80 l /ha

Tecnologia:	Mistura de três tipos de
surfactantes e polímeros:
copolímero de cadeia longa,
copolímero de cadeia mais
curta e agente penetrante
“super-humectante”

Nova tecnologia avançada do SaltSmart
O H2Pro SaltSmart é um agente humectante exclusivo, penetrante de cálcio
concebido para eliminar eficazmente os sais prejudiciais de sódio (Na+) da zona
da raiz. A fórmula combinada de agente humectante e Ca, enxagua eficazmente
a zona da raiz, enquanto é feita a troca de sais problemáticos (Na+) com Ca++,
produzindo a sua posterior lavagem. Pode ser usado durante todo o ano para
abordar situações salinas e melhorar as condições de crescimento da relva.

•	Fórmula única concebida para reduzir as
condições salinas e os níveis de sal na zona
radicular.
•	
O componente penetrante (H2Pro FlowSmart)
melhora o movimento da água através do solo
e promove a lavagem de sais quando ocorre o
intercâmbio de sais de sódio por sais de cálcio.
•	
O componente macropolímero de cálcio (Ca++)
troca com o sódio (Na+), permitindo a eliminação
do sódio (Na+) com a lavagem pela água.
•	
Aumenta a proporção de saturação de base de Ca
no seu complexo de intercâmbio catiónico.
•	
Melhora as condições de crescimento da planta
em situações de altas concentrações de sais.

Visite o website do H2Pro...

…e descubra tudo o que necessita sobre a gama
A nossa nova gama H2Pro

Uma nova gama com tecnologias avançadas. Utilizando tecnologia de polímeros surfactantes.

Assuma o controlo da água

Visualize os nossos vídeos e aprenda a controlar a humidade da zona da raiz, o excesso de água e a
gestão da água. Descubra o princípio de funcionamento do H2Pro nos vídeos demonstrativos.

Agentes humectantes

Artigos para si. Tudo sobre “Causas e Soluções”.

Satisfação

Temos o orgulho de apresentar muitos testemunhos escritos por clientes satisfeitos no nosso website.

Tecnologias

Encontre todas as respostas para as suas perguntas visitando o nosso website: icl-sf.es

O que dizem os utilizadores europeus…
Steve Robinson, responsável de campo,
Moortown Golf Club, Leeds, Reino Unido
“Testei o TriSmart durante toda esta temporada, aplicando-o mensalmente
desde abril. Apesar de ter sido um ano muito húmido, fiquei muito satisfeito
com a firmeza dos greens. O produto não permitiu que os greens retivessem
humidade em excesso na camada superficial, o que teria criado más
condições para a prática do jogo.”

Matt Short, responsável de campo,
Sand Martins Golf Club, Wokingham, Reino Unido
“Testei o H2Pro TriSmart durante o verão de 2016 nos greens do Sand Martins
Golf Club. Misturava o agente humectante no tanque com WSF SeaMax e os
resultados foram excelentes. Fiquei muito contente com a cor, a qualidade e a
saúde da relva durante todo o verão. Além disso, o desenvolvimento radicular
melhorou consideravelmente. Houve até alguns sócios do clube que vieram
ter comigo e comentaram o bom aspeto dos greens.”

Ricardo Llorca, cuidador de relva, campo de golfe
Escorpion, Valência, Espanha
“Os meus relvados são 50 % de Poa annua, pelo que o uso de TriSmart
deu-me segurança durante o quente verão espanhol. Com cada aplicação,
consegui uma longevidade maior do que com os agentes humectantes que
tinha usado antes e, deste modo, pudemos reduzir o número de regas e
o tempo dedicado a regar à mão. A humidade na zona radicular foi mais
profunda, o que melhorou a saúde das raízes e permitiu reduzir o stress e
as doenças da relva durante os dias de temperaturas mais altas do verão.
Fiquei muito contente com o TriSmart.”

Jon Palmer, responsável de campo do Grange Golf Club, Dublin, Irlanda
”Este ano, testamos o novo agente humectante TriSmart da ICL aqui no clube de golfe Grange.
Começámos a aplicar o produto em maio e fizemos 4 aplicações nos nossos 27 greens. O produto
pareceu-nos muito fácil de aplicar e teve bons resultados. Este verão não foi
especialmente seco, mas não tivemos problemas de mancha seca nem de
baixos níveis de humidade na zona das raízes. Nos dias mais húmidos, demonos conta de que a água se movia entre as raízes mais rapidamente e não
tivemos problemas de excesso de humidade. A firmeza da relva foi excelente
e esteve muito bem até nos dias mais secos do ano. Sem dúvida, voltarei a
usar o produto.”

Andreas Schön, cuidador-chefe de relvados,
Clube de golfe de Puschendorf, Alemanha
“Testei o H2Pro TriSmart no meu campo de golfe de 9 buracos a oeste de
Nuremberg (uma região muito seca). Sempre tive problemas de mancha
seca localizada durante o verão. Tinha testado um agente humectante
mas não me convenceu. Agora, com o H2Pro TriSmart, foi o primeiro ano
sem problemas de mancha seca nos greens tratados.”

Stefano Contarin, clube de golfe de Pádua, Itália
“Este ano, testei o H2Pro TriSmart nos meus greens, aplicando-o uma vez por mês,
entre maio e setembro. Com temperaturas médias superiores a 25 °C no verão,
os resultados foram excelentes. No passado, tive problemas de mancha seca
localizada, mas este ano não houve nada.”

Quer saber mais?
Tem perguntas? Se desejar mais informações,
entre em contacto com um dos nossos técnicos
locais ou visite o nosso website.
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