
Go-pH poprawia właściwości cieczy roboczej poprzez obniżenie 
pH i zmniejszenie napięcia powierzchniowego oraz zmniejszenie 
zjawiska jej pienienia się podczas przygotowania. Powoduje le-
psze zwilżenie roślin i równomierne rozprowadzenie cieczy na ich 
powierzchni.
Go-pH poprawia skuteczność działania środków ochrony roślin 
poprzez ograniczenie hydrolizy zasadowej substancji aktywnych. 
Przeznaczony jest do stosowania z większością środków grzy-
bobójczych, chwastobójczych i owadobójczych oraz regulatorów 
roślin i nawozów nalistnych.

Azot zawarty w Go-pH poprawia penetrację środków ochrony 
roślin i kondycję roślin. Zawiera niejonowe środki zwilżające oraz 
dodatki antypieniące.

   

                                             

Go- pH

Preparat przeznaczony do stosowania ze 
środkami ochrony roślin i nawozami nalistnymi 

poprawiający jakość wody używanej do oprysku 
i właściwości cieczy roboczej. 

Pojemność opakowania: 1L

Skład: 

Azot całkowity (N) 4,0% w/w

Azot amidowy (N) 4,0% w/w

Fosfor (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie 24,0% w/w

ZASTOSOWANIE I DAWKOWANIE
Go-pH stosuje się w celu obniżenia pH wody stosowanej do oprysku do wartości, 
w której większość środków ochrony roślin działa optymalnie. Preparat należy dodawać 
stopniowo do czasu osiągnięcia przez wodę odczynu lekko kwaśnego (pH ok. 6-5). 
Ilość zastosowanego Go-pH zależy od odczynu wyjściowego wody przeznaczonej do oprysku. 
ZALECA SIĘ WYKONANIE ANALIZY WODY.

Początkowe pH wody Orientacyjne dawki Go-pH

7,5 – 8,0 75 ml / 100 l wody

8,0 – 8,5 100 ml / 100 l wody

8,5 – 9,0 150 ml / 100 l wody

Określenie dawki Go-pH ułatwia wskaźnik kolorymetryczny pokazujący osiągnięte pH przez 
zmianę barwy cieczy.

PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ 
Go-pH NALEŻY DODAWAĆ ZAWSZE JAKO PIERWSZY. 
1. Rozpocząć dodawanie Go-pH do wody (alkaliczna, pH>7, zabarwi się na kolor słomkowo-żółty).  
2. Kontynuować dodawanie Go-pH do czasu aż roztwór zmieni kolor na żółto-pomarańczowy 
     co oznacza pH ok. 6. 
3. Zakończyć dodawanie Go-pH kiedy roztwór zmieni kolor na różowo-czerwony (pH kwaśne). 
4. Następnie dodać środek ochrony roślin.

Dla ułatwienia obliczenia niezbędnej ilości Go-pH można do przygotowanego wiadra z 10 l wody 
dodawać Go-pH dokładnie mierząc ilość zużytego preparatu. Następnie wyliczyć potrzebną ilość 
Go-pH mnożąc przez 10 dla uzyskania ilości niezbędnej dla 100 l wody. Następnie dostosować ją 
do ilość wody potrzebnej do opryskania 1 ha i wielkości opryskiwacza.  
Niezwłocznie po użyciu dokładnie wypłukać opryskiwacz wodą aby usunąć pozostałości środka z 
opryskiwacza, przewodów i dysz.

MIESZANIE
Go-pH może być stosowany z większością środków ochrony roślin i nawozów nalistnych i mikro-
elementowych wymagających kwaśnego środowiska dla optymalnego działania.
Przestrzegać zaleceń podanych w etykiecie-instrukcji stosowania środka ochrony roślin. 
NIE STOSOWAĆ Go-pH z herbicydami pochodnymi sulfonylo-mocznika. 

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARATACH 
DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Ochrona operatora/użytkownika
NOSIĆ ODPOWIEDNIĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ (KOMBINEZONY), ODPOWIEDNIE RĘKAWICE, GUMOWE 
BUTY, ŚRODKI OCHRONY TWARZY (MASKĘ) podczas użycia koncentratu.
Podczas stosowania łącznego ze środkiem ochrony roślin należy przestrzegać wszystkich środków 
ostrożności zalecanych przez producenta tego środka. W przypadku gdy środki ochrony osobistej 
podane w niniejszej etykiecie-instrukcji stosowania są różne od podanych w etykiecie środka och-
rony roślin należy używać najwyższego stopnia ochrony (sprzętu).
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: PRZEMYĆ USTA. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OŚRODKIEM TOKSYKOLOGI-
CZNYM LUB ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (WŁOSAMI): ZDJĄĆ NIEZWŁOCZNIE ZANIECZYSZCZONĄ 
ODZIEŻ. ZMYĆ SKÓRĘ WODĄ/WZIĄĆ PRYSZNIC
W PRZYPADKU KONTAKTU ŚRODKA Z OCZAMI:  NIEZWŁOCZNIE PRZEMYWAĆ OSTROŻNIE DUŻĄ 
ILOŚCIĄ WODY PRZEZ KILKA MINUT. OSOBA UŻYWAJĄCA SOCZEWKI KONTAKTOWE POWINNA JE 
USUNĄĆ, JEŚLI TO MOŻLIWE I KONTYNUOWAĆ PRZEMYWANIE WODĄ.

Przechowywanie i usuwanie
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w bezpiecznym miejscu.
Opakowanie po środku wypłukać trzykrotnie wodą i usuwać bezpiecznie.
Nie wykorzystywać ponownie pustych opakowań.
Ochrona użytkowników
Przechowywać z dala od dzieci. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz.
Ochrona środowiska
Nie stosować ze środkami ochrony roślin w pobliżu cieków i zbiorników wodnych. 
Nie zanieczyszczać wód powierzchniowych substancją chemiczną ani pustym pojemnikiem po 
preparacie.

ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie dostarczane przez nas produkty odznaczają się wysoką 
jakością i jesteśmy przekonani o ich przydatności. Jednak nie mamy możliwości kontroli nad warunkami ich 
przechowywania, transportu, mieszania lub używania, ani też warunkami pogodowymi przed, po lub w trakcie 
wykonywania oprysku, które mogą wpływać na działanie produktu. Z tego względu, wszystkie warunki i gwarancje 
ustawowe lub wszelkie inne dotyczące jakości lub przydatności do jakiegokolwiek celu są wyłączone i zarówno my 
jak i pośrednicy sprzedaży, nie ponosimy odpowiedzialności za wadliwe działanie, szkody lub obrażenia powstałe 
w skutek przechowywania produktu, sposobu obchodzenia się z nim lub używania; niniejsze warunki nie mogą 
być zmieniane przez naszych pracowników lub przedstawicieli bez względu na to, czy nadzorują lub asystują przy 
używaniu tych produktów.

Okres ważności - 3 lata 

Data produkcji 
i nr serii: na opakowaniu

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry 
oraz uszkodzenia oczu. 
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Nawóz WE         Typ: roztwór nawozowy NP

pH 8 pH 7 pH 6,5 pH 6 pH 5,5 pH 5 pH 4,5 pH 4

Dystrybutor: 

AGRI-GROW Sp. z o.o. 
ul. Wąska 3/7, 85-036 Bydgoszcz
tel. +48 601 650 615
email: offi  ce@agri-grow.pl, 
www.agri-grow.pl

Producent: 

Global Adjuvants Company Ltd.
20-22 Wenlock Road
London, N1 7GU, UK

Kolory na wskaźniku mogą się nieco różnić od uzyskiwanych w rzeczywistości, co wynika z niedoskonałości technik poligrafi cznych

Zawiera 
praktyczny wskaźnik 
kolorymetryczny pH 

ułatwiający dozowanie 
i wskazujący zmianą barwy 

zmieniający się odczyn 
przygotowywanej cieczy 

roboczej


