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Kun ruiskutusnesteen pH on säädetty Bio pH 
Controllilla ihanteelliselle tasolle, voidaan tor-
junta-ainemäärää usein vähentää 30-40 %.
Myös mikroravinteiden parempi imeytymi-
nen saavutetaan. Lisäksi vältytään tukkeutu-
neiden suuttimien ongelmalta ja ruisku on 
aina puhdas.
Bio pH Control on erittäin edullinen käytössä. 
Ruiskutettaessa Glysofaatilla suosittelemme 
lisäämään myös Bio Ammoniumsulfaattia 
ruiskutusnesteeseen. Bio pH Controllin ja 
Bio Ammoniumsulfaatin yhdistelmä nostaa 
glysofaatin vaikutusta jopa 75 %:lla. 
ANNOSTELU
Tavallisesti tulee lisätä 0,1 litraa 100 vesili-
traa kohti ja ja erittäin kovaan veteen 0,3 li-
traa 100 vesilitraa kohti. On tärkeää kontrol-
loida ruiskutusnesteen pH mittarilla.
www.bionutria.dk - verkkosivullamme näet  
useiden torjunta-aineiden ihanteellisen pH:n. 
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä am-
mattilaisista koostuvaan Agro-tiimiimme. 
Kontaktitiedot löytyvät verkkosivultamme.
KÄYTTÖ
1.  Kaada toivottu vesimäärä ruiskuun – aloita 

sekoitus. 
2.   Lisää Bio pH Control –tuotetta (0,1 - 0,3 

l/100 l vettä). Muista kontrolloida ruis-
kutusnesteen pH mittarilla.

3. Lisää mikroravintoaineita.
4. Lisää torjunta-aineita

SEKOITUKSET
HUOM! Emme voi ottaa tuotevastuuta mui-
den lannoitteiden tai torjunta-aineiden kans-
sa tehtävistä sekoituksista. Ennen sekoitu-
sta, yhden tai useamman torjunta-aineen 
kanssa, suosittelemme pienen koe-erän te-
kemistä. BioNutria Danmark ei ota vastuuta 
sekoitusten vaikutuksesta, mutta takaa ai-
noastaan Bio pH Control:in sisällön.

KÄSITTELY JA SÄILYTYS
Bio pH Control tulee säilyttää pakkaselta 
suojattuna ja lapsilta ulottumattomissa. 
Tuotetta käsiteltäessä tulee käyttää suo-
jakäsineitä ja suojalaseja.
VAARA
Sisältää: Fosforihappo <50 %.
Vaaralausekkeet: H314 Voimakkaasti ihoa syövyt-
tävää ja silmiä vaurioittavaa.
Turvalausekkeet: P102 Säilytä lasten ulottumattomis-
sa. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/kas-
vonsuojainta. 301 + P330 + P331 JOS KEMIKAALIA ON 
NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. P303 + P361 
+ P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): 
Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/
suihkuta iho vedellä. P305 + P351 + P338 + P310 JOS 
KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti 
vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos voi 
tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi 
yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus toimittamalla se vaaral-
listen tai erikoisjätteiden keräyspisteeseen.  

TUOTESELOSTE 
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 Bio pH Control
Bio pH Control on ainutlaatuinen, erittäin voimakkaasti pH:ta alentava, 4 
aktiiviaineesta koostuva tuote, joka tulee aina lisätä ruiskutusnesteeseen 
kovaa vettä käytettäessä. Kun ruiskutusnesteen pH on säädetty ihanteelliselle 
tasolle, voidaan torjunta-ainemäärää usein vähentää 30-40 %. 

Paino-%

om.paino 1,23

pH 0,37

 


