
Paul Dupas







Water voor de spuitoplossing

• Troebelheid

• pH

• Hardheid

• zouten



pH of zuurtegraad

• Indicatie hoeveelheid waterstofionen 

• pH waarde ligt tussen de 0 en 14

• verschil pH 4 en 5 is een factor 10

(0,0001 mol/l H+ en 0,00001 mol/l H+ )

• verschil pH 4 en 6 is een factor 100



Hardheid gietwater

 Tijdelijke hardheid 

 
 

som Ca en Mg-carbonaten en bicarbonaten  

( tijdelijk : want bicarbonaten slaan neer bij het koken)  



= Totale hardheid (dGH)

= Carbonaathardheid(dKH)

Cl/SO4

HCO3

Ca /Mg

HCO3

   K/Na

Ca /Mg



Eenheden tijdelijke hardheid

mmol/l °d mg/l

• 1 mmol/l bicarbonaat     1 2,78 61

• 1 Duitse graad 0,36 1 21,8

• 1 mg/l HCO3 0,016 0,046    1

• 1 Franse graden 0,2 0,56 12,3



mg/l mmol/l DH

• zacht water 0 - 90 0 - 1.5 <3

• normaal water 90 - 150 1.5 - 2.5 4 - 7

• vrij hard water 150 - 250 2.5 - 4.0 7 - 14

• Hard water 250 - 400 4.0 - 6.5 14 - 21

• zeer hard water > 400 > 6.5 >21



Water hardhead Belgie









Betanal

pH 5 (optimaal) = > halfwaardetijd 50 dagen

pH 7 => halfwaardetijd 15 uur

pH 9 => halfwaardetijd 10 minuten

Stel pH van 9 en dosering 4 lt/hectare 

na een half uur = spuiten aan 0,5 lit/hect



Flumioxazin (Toki): 

• Bij pH 5, is flumioxazine zeer stabiel en dit 
gedurende een aantal dagen.

• Bij pH 7 is de halfwaardetijd tot 24 uur

• Bij pH 9 is de halfwaardetijd slechts 15 
minuten.
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Water conditioner voor een optimaal 
spuitresultaat, met een ingebouwde pH kleur 
indicator voor het gebruiksgemak.



• combinatie in een systeem van zuur en
oppervlakteactieve stoffen

• Gebruikt bij het klaarmaken van een 
spuitoplossing om een ideale pH te 
waarborgen

• Bovendien met een kleur veranderende 
indicator.

• Het water verandert roze zodra optimale pH 
wordt bereikt dat tussen pH 4-5 is

pHixer



Hoe werkt een waterconditioner?

• Klassieke water conditioners zijn zuur gebaseerd. 
Ze verlagen de pH.

• Hoewel effectief, kan dit leiden tot extreem zuur 
sproei water (<pH 4), dat is ook niet optimaal.

• Buffer producten, zijn niet alleen op zuurbasis, 
maar zij  vormen ook gechelateerde complexen 
met calcium en magnesium-ionen en bufferen 
het  water op een optimaal pH niveau.



Geavanceerde Water conditioners

• Zuur + Surfactant gebaseerde water 
conditioners op basis van polybasische zuren 
en inkapselaars.

• Deze strategie steunt op moleculen (type 
chelaten) om kationen weg te vangen en de 
interactie te voorkomen met het 
gewasbeschermingsprodukt.



pHixer werking



pHixer werkingsprincipe

• pHixer is gebaseerd op polybasische zuren
met inkapselaars. 

• Inkapselaars binden de (zware) ionen zoals
Magnesium en Calcium

• De verschillende zuren verlagen op een veilige
manier de pH (tussen 4 en 5)

• Met kleurindicator! 

• Heel nauwkeurig en veilig



pHixer video



pHixer video





Dosering

• ml/100 liter spuitoplossing

• Zacht water 40-50 ml

• Hard water 180-200 ml

• Heel hard Hard water 220 ml

• bv

200L / Ha en hard water = 360 tot 400ml pHixer
verbruik per hectare. 



Prijs

360 tot 400ml pHixer verbruik per hectare

=

Adviesverkoopprijs 5 lit: +/-34 euro, ex BTW

=

“kost is verwaarloosbaar”



•

• zeer geconcentreerde blauwe 
tijdelijke kleurstof.
bevat een anti-drift component

• bevat Sequestrenen tegen 
verstoppingen

• verpakking 6x1 liter

• dosering

• 1 - 1.25 liter Colour Pro per 1.000 
liter water

Colour Pro



COLOUR PRO is een blauwe kleurstof die aanduidt waar er 
behandeld is en waar niet.

COLOUR PRO is eveneens mengbaar met de meeste 
herbiciden, fungiciden en insecticiden. 

De kleuring verdwijnt onder invloed van het daglicht (72 uur), 
of lost op door regen.

Dosering hangt af van de gewenste kleurintensiteit, 
waterkwaliteit en vegetatie.

EIGENSCHAPPEN


