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ZMIĘKCZA WODĘANTYOZON KOMPLEKS STYMULACJA WZROSTU OPTIDROP KOMPLEKS

PRZEZNACZENIE
OPTIMA pH to nowoczesny preparat do wody stosowanej w zabiegach na-
listnych w rolnictwie, warzywnictwie i sadownictwie pełniący szereg funkcji 
poprawiających właściwości roztworów roboczych. Formuła preparatu łą-
czy w sobie działanie kondycjonera, nawozu dolistnego i wyznacznika pH. 

SKŁAD 
Azot całkowity (w postaci mocznika) - 3%
Fosfor rozpuszczalny w wodzie - 17%

DAWKOWANIE 
W celu zmiany pH wody z pH 7 do pH 6 (optymalny odczyn) 60 ml/100 l 
wody, z pH 8 do pH 6 – 70 ml/100 l wody, z pH 9 na pH 6 – 80 ml/100 l 
wody.
Mieszamy OPTIMA pH z około 70-80% ilością wody w opryskiwaczu, 
a następnie przygotowujemy roztwór roboczy oprysku.

FUNKCJE PREPARATU 

Kondycjoner - wiąże kationy Ca, Mg, Fe i Mn uzdatniając wodę do zabie-
gów. Obniża twardość wody, co prowadzi do lepszego działania pestycy-
dów i nawozów dolistnych.

Indykator, kolorant - po dodaniu do wody kolor jasno żółty oznacza pH 6,5 
i więcej, kolor  łososiowy pH 5,0, natomiast kolor malinowy pH 4,5 i mniej.
Dokładniejsze badanie jest możliwe po zastosowaniu pehametru.

Aktywator - dzięki właściwemu otworzeniu aparatów szparkowych, znacz-
nie zwiększa i przyspiesza wchłanianie cieczy roboczej z powierzchni liścia 
do wewnątrz rośliny.

Nawóz dolistny fosforowo-azotowy - zwiększa plon i jego jakość.

Nawóz dolistny
Azot całkowity (N) 3%
Azot w postaci mocznika (N) 3%
Fosfor rozpuszczalny w wodzie 
(P₂O₅) 17%

Nawóz dolistny. 
Silnie obniża pH roztworu 

i zwiększa skuteczność oprysku.

Objętość: 5 l Objętość:  1 l

Biuro Obsługi Klienta w Toruniu: 
ul. Okólna 128/7, 87-100 Toruń
tel. 508 564 817. tel./fax 56 654 84 27 
polsil@polsil.pl

Województwo lubelskie i podlaskie: tel. 508 564 849
Województwo wielkopolskie i lubuskie: tel. 505 237 557
Województwo kujawsko-pomorskie: tel. 502 790 856
Województwo mazowieckie i łódzkie: tel. 509 849 868
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