
Manufacturer:

LIQUID CHEMICAL FERTILIZER
GUARANTEED CONTENTS
Total Nitrogen (N) 7.2% (w/w)
Ammonium nitrogen 0.5% (w/w)
Nitrate nitrogen 6.7% (w/w)
Potassium (K2O) soluble in water 2.2 % (w/w)
Calcium (CaO) soluble in water 11.0 % (w/w)
pH: 3.5
Density: 1.45 kg/L
APPLICATIONS
This farm soil salinity corrector also reduces the undesirable 
effects of irrigation waters with high conductivity or with excessive 
sodium.
This product is recommended for treating saline soils. It acts by 
adding calcium to the soil solution, which moves the sodium of 
the exchange complex, facilitating    the washing of the toxic 
ions (sodium, chlorides, etc.) away from the root zone.
DOSES
APPLICATION TO THE SOIL:
Turf: Make weekly applications of 5 L/ha.
SALINE SOILS:
- Drip irrigation: 40-75 l/ha, during the crop cycle.
- Flood irrigation: 80-150 l/ha, during the crop cycle.
SALINE WATERS:
- 15-90 ml/m3 of water, depending on the water analysis, 
soil texture and kind of crop.
INCOMPATIBILITIES
Do not mix with very acidic or very alkaline products. Do not mix 
with sulfates nor phosphates. A compatibility test is recommended. 
WARNINGS
Do not swallow. Keep out of the reach of children.
Rinse skin after use. Avoid contact with skin and eyes. 
Do not smoke, eat or drink during its handling. 
Shake before use. Store at a temperature between 5 and 30 ºC.

P. DATE: 02/21.
E. DATE: 02/26.
BATCH NO.: 210095.
MOCCAE Registration Number: DXB-APH-34-1649350
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 CONTRASAL

مساد كيماوي سائل
التحليل املضمون

7.2% (وزن/وزن)  (N) النيرتوجني الكلي
0.5% (وزن/وزن) أمونيا نيرتوجني 
6.7% (وزن/وزن) نرتات نيرتوجني 
2.2% (وزن/وزن) البواتسيوم K2O ذائب ىف املاء 

كالسيوم CaO قابل للذوابن يف املاء  11.0% (وزن/وزن)
رقم احلموضة: 3.5

الكثافة1.45 كجم/لرت
التطبيقات:

يعمل هذا املنتج على تصحيح ملوحة الرتبة املزروعة ويقلل أيضا من أتثريات مياه الري 
الغري مرغوب فيها ذات التوصيل العايل أو اليت حتتوي على نسبة مفرطة من الصوديوم.

يوصى إبستخدام هذا املنتج ملعاجلة الرتبة املاحلة حيث يقوم إبضافة الكالسيوم اىل 
حملول الرتبة الذي ينقل الصوديوم الناتج عن جممع الصرف كما انه يسهل عملية 

التخلص من األيوانت السامة ( الصوديوم ,الكلوريدات ، اخل) . بعيدا عن اجلذور .

اجلرعات
التطبيق على الرتبة 

- العشب : قم ابلتطبيق اسبوعيا مبعدل 5 لـرت / هكتار.
الرتبة املاحلة : 

- الري ابلتنقيط : 40-75 لـرت/ هكتار خالل دورة احملصول الزراعية.

- الري ابلغمر : 80-150 لـرت/ هكتار خالل دورة احملصول الزراعية.
املياه املاحلة:

15-90 مل / م3 من املاء وفقا لتحليل املاء وبنية الرتبة ونوع احملصول.
عدم التوافق مع املنتج

ال ختلط املنتج مع املنتجات احلامضية او ابلغة القلوية. وال ختلطه مع الفسفات و ال 
مع السلفات. 

يوصى إبجراء اختبار فحص للتوافق.
التحذيرات

ال تبتلع املنتج . حيفظ بعيدا عن متناول األطفال. اغسل اجللد بعد اإلستخدام. 
جتنب مالمسة اجللد والعيون.ال تدخن أو أتكل أو تشرب خالل استخدام السماد.      

حرك جيدا قبل اإلستخدام. خيزن على درجة حرارة بني 5 و 30 درجة مئوية.

رقم التسجیل بوزارة التغیر المناخى والبیئة:
DXB-APH-34-1649350

كونرتاسال
بلس

اتريخ اإلنتاج: 02/21.
اتريخ اإلنتهاء: 02/26.

رقم التشغيلة: 210095.

PLUS
Local Distributer: 

املوزع احمللي 

الشركة املصنعة
ألفريدو / اينستا – 

كرتا دي نوفيلدا - ال روماان ، الكيلو2 
هوما ألتا - 03660 نوفيلدا (أليكانيت) إسبانيا

هاتف : 34965601511+      فاكس :34965606244+

www.rawabiemirates.com


