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Fakty o pH

Wartość/skala pH opisuje 

kwasowość (stężenie jonów 

wodorowych) lub zasadowość 

danego roztworu wodnego.

Skala pH mieści się w zakresie 

od 0 - 14, gdzie 0 oznacza 

najbardziej kwasowy roztwór a 

14 najbardziej zasadowy.

pH < 7 ….. odczyn kwasowy

pH = 7 ….. odczyn obojętny

pH > 7 ….. odczyn zasadowy

Większość pestycydów działa najlepiej w roztworach wodnych 

o odczynie lekko kwasowym czyli o pH w przedziale 4,0 - 6,5

Głównymi wyjątkami są herbicydy z grupy sulfonylo-moczników, które działają 

efektywniej w lekko zasadowych roztworach (pH 7,0 - 8,0)



Czym jest GO-pH?

GO-pH jest regulatorem odczynu (pH) cieczy 

opryskowej.

Do zastosowania w wodzie o pH 6,5 i wyższym.

Oparty na kwasie fosforowym (zawiera także azot (N)).

Prosty w zastosowaniu – zawiera wskaźnik 

kolorymetryczny pH – zmienia on zabarwienie cieczy w 

momencie osiągnięcia optymalnego pH.



Dlaczego stosować regulator pH?

• Woda stanowi objętościowo około 95% cieczy opryskowej.

• Jakość wody ma wpływ na wydajność / skuteczność działania / 

pestycydów.

• Zmniejszona wydajność pestycydów może nie być widoczna dla Rolnika ALE

może to wystarczyć, aby zmniejszyć skuteczność stosowanego przez niego 

pestycydu = STRATA PIENIĘDZY.

• Rolnik może łączyć brak wydajności z pogodą, odpornością lub innymi 

czynnikami.

• Sprawdzanie JAKOŚCI WODY jest WAŻNE.

pH może mieć duży wpływ na wydajność pestycydów!



Jak pH wpływa na pestycydy?

Pestycydy są zwykle formułowane jako słabe kwasy (choć niektóre są słabymi zasadami).

Gdy pH jest poza optymalnym zakresem, wydajność pestycydu może być zagrożona.

W zbiorniku:

W niektórych przypadkach, pestycyd może zacząć dysocjować – proces ten 

nazywa się “hydrolizą” i tracona jest jego efektywność. Pestycyd traci 

aktywność zanim jeszcze zostanie zastosowany!

W polu:

Niektóre pestycydy mają słaby ładunek elektryczny. pH może również 

zmieniać ładunek chemiczny cząsteczek pestycydów, ograniczając ich 

zdolność do penetracji naskórka liści i dotarcia do miejsca działania, co 

zmniejsza jego skuteczność.



Jak pH wpływa na pestycydy?

Produkty, dla których pH wody opryskowej jest ważne

Wrażliwość na zmianę pH

Insektycydy

Fungicydy

Herbicydy

Zwiększanie wrażliwości na zmianę pH

Szybkość rozpadu pestycydów mierzona przez czas połowicznego ich rozpadu:

Pestycyd Produkt/Chemiczny Half Life

Insektycyd Dimetoat T ½ 48 minut pH 9

Fungicyd Kaptan T ½ 10 minut pH 8

Fungicyd Iprodion T ½ 55 minut pH 9

Herbicyd Fenmedifam T ½ 10 minut pH 9



Które pestycydy są najbardziej podatne?

Pestycydy sformułowane jako słabe kwasy z włączeniem glifosatu i glufosynatu.

Do 30% glifosatu może pozostać w zbiorniku opryskiwacza z powodu twardej wody o 

wysokim pH.

Oznacza to, że produkt w zbiorniku zostaje zmarnowany bo jest on w formie nieaktywnej, 

która nie zabija chwastów!

Inne produkty wrażliwe na wysokie pH:

Tebukonazol, Propikonazol, Mankozeb, Cymoksanil, Iprodion

Dikwat, Kletodim, Setoksydim, inne herbicydy ‘fop’ i ‘dim’

2,4-D, MCPA, Fenmedifam, Desmedifam

Acetamiprid, Pyretroidy, Chlorpyrifos i inne insektycydy OP



Chroń swoje pestycydy - Chroń swoje pieniądze

JAK DZIAŁA GO-pH: 

Reguluje pH wody opryskowej do optymalnego*.

Zawiera niejonowy środek zwilżający - nie potrzeba dodatkowego środka 

wspomagającego.

Zawiera środek przeciwpieniący dla łatwego przygotowania roztworu do 

opryskiwania.

Zawiera 4% N aby pomóc roślinie złagodzić stres podczas zabiegów 

pestycydowych.

*łatwy w użyciu: Kolor zmienia się na różowo-czerwony, gdy osiągnięte 

zostanie optymalne pH



Wpływ na środowisko

GO-pH maximises efficacy of the pesticide in the spray tank and in the field.

All of the above mean money saved by the farmer!

Wyższa 

skuteczność

/mniejszy

opór

Mniejsze 

zużycie 

ogólnie 
pestycydów.

Mniejsza 
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aplikacji na 
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Mniej wody 
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(niższe 
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na ha).

Mniej wody i 

mniej aplikacji 

oznacza mniej 

paliw, i więcej 

hektarów 

objętych 
dziennie.
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dziennie oznacza 

mniej oprysków w 

niesprzyjających 

warunkach -

mniejsze 

znoszenie, 
parowanie itp

Mniej 

pestycydów 

oznacza mniej 

odpadów 

opakowaniowyc

h.

Pozytywny 

wpływ na

środowisko



Jak stosować GO-pH

Można przeprowadzić test w 10 litrowej puszce z wodą, starannie odmierzając 

odpowiednią objętość dodanego GO-pH, a następnie skalując przez liczbę litrów na 

hektar w opryskiwaczu. 

ZAWSZE DODAWAJ GO-pH DO OPRYSKIWACZA JAKO PIERWSZY.

Rozpocząć 

dodawanie 

produktu do 

zasadowego pH 

wody (pH> 7).

Kontynuuj 

dodawanie 

produktu, aż 

roztwór osiągnie 
około 6,5.

Zatrzymać 

dodawanie 

produktu, gdy 

roztwór osiągnie pH 
5,5.

Następnie

dodać

pestycyd.



Jak stosować GO-pH

Barwa roztworu zmienia się przy natrysku 

osiągnięciu optimum pH.

Optimum pH



Darmowe pH-metry z każdej palecie

pH może mieć duży wpływ na wydajność pestycydów!

GAC zapewnia wolne 

pomiaru pH z każdej 

palety produktów, w celu 

zapewnienia dokładnego 

pomiaru pH roztworu do 

natrysku.



Stosowane dawki

Początkowa

wartość pH 

wody

Zalecana dawka 200 L wody/ha 300 L wody/ha

7,5 – 8,0 75 ml / 100L wody

150 ml GO-pH / ha

1 L GO-pH  traktuje 6,67 ha

5 L opakowanie GO-pH  traktuje 33,33 ha

225 ml GO-pH  / ha

1 L GO-pH  traktuje 4,44 ha

5 L opakowanie GO-pH  traktuje 22,22 ha

8,0 – 8,5 100 ml / 100L wody

200 ml GO-pH  / ha

1 L GO-pH  traktuje 5 ha

5 L opakowanie pH Korekt traktuje 25 ha

300 ml GO-pH  / ha

1 L GO-pH traktuje 3,33 ha

5 L opakowanie GO-pH traktuje 16,67 ha

8,5 – 9,0 150 ml / 100L wody

300 ml GO-pH  / ha

1 L GO-pH traktuje 3,33 ha

5 L opakowanie GO-pH traktuje 16,67 ha

450 ml GO-pH  / ha

1 L GO-pH traktuje 2,22 ha

5 L opakowanie GO-pH traktuje 11,11 ha



Podsumowanie

Najlepszy stosunek JAKOŚCI DO CENY – 4 SPOSOBY DZIAŁANIA w 1 PRODUKCIE

Regulator odczynu pH z wbudowanym wskaźnikiem

Niejonowy środek zwilżający 

Przeciwpieniacz

4% N nawóz dolistny

GO-pH koryguje pH, działając jednocześnie jako niejonowy środek zwilżający / adiuwant / przeciwpieniacz, poprawia 

wydajność wszystkich produktów w zbiorniku, podczas gdy dodane 4% N pomaga roślinie złagodzić stres podczas zabiegów 

pestycydowych.
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