
Etiketa/Příbalový leták 

 
TRON – pH 

pomocný rostlinný přípravek 
 

Žadatel: Fertistav CZ a.s., T.G.Masaryka 971, Městec Králové, Česká republika 
Výrobce: Atlántica Agricola Villena, La Corredera 33, 03400 Villena, Španělsko. 
Číslo rozhodnutí o registraci: 4968 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Vlastnost Hodnota 

Celkový dusík jako N v % 3,0 

Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 15,0 

Obsah rizikových látek splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10,  
rtuť 1, arsen 20, chrom 50.  
 
Rozsah a způsob použití:   
Přípravek je určen k regulaci pH postřikových jích. Zlepšuje ovlhčení a pokryvnost postřikovou 
kapalinou a kvalitu foliární aplikace a brání tvorbě pěny. Produkt se ve formě roztoku přidává do 
postřikové kapaliny určené k aplikaci. Přidáváním Tronu  pH dochází ke změně barvy postřikové 
kapaliny: 
 pH 4  červenofialová  
 pH 5  růžová 
 pH 6  oranžová 
Důkladně promíchejte vždy po každém přidání přípravku TronpH do postřikové kapaliny.   
 
Dávkování: 
 normální pH postřiku    25 – 50 ml/100 l  
 alkalické pH postřiku    50 – 75 ml/100 l  
 vysoce alkalické pH postřiku   75 – 100 ml/100 l  

  
 Optimální hodnoty pH postřikové kapaliny:  

Použitý produkt Účinná látka Optimální pH 

Hnojiva NPK a stopové prvky 5,5 – 6,0 

Přírodní extrakty Rostlinné extrakty, mořské řasy 6,0 – 6,8 

Biostimulátory volné aminokyseliny 6,0 

 
UPOZORNĚNÍ VÝROBCE:  
Výrobce přípravku garantuje deklarované složení a obsah komponent, avšak neodpovídá za škody 
vzniklé v důsledku neodborného použití a neodborné manipulace s produktem. 
 
Pokyny pro práci: 
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Zabraňte styku produktu s kůží a vniknutí do očí. 
Při práci používejte ochranné pracovní prostředky pro ochranu rukou, těla, obličeje a očí před 
potřísněním produktem. Při zasažení očí je nutné okamžité lékařské ošetření. 
 
Upozornění na nebezpečné vlastnosti: 



 
 

 
 
 
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
P405+P102 Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsouli nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. 
P314+P101 Necítíteli se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Jeli nutná lékařská pomoc, 
mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. 
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 
 
Skladování: 
Skladujte v suchých a větratelných skladech, chráněné před přímým slunečním zářením, zdroji tepla. 
Zabraňte styku přípravku s potravinami, nápoji a krmivy. Zabraňte přístupu dětí. Zabraňte kontaktu 
přípravku se silnými oxidačními, kyselými a alkalickými látkami při teplotách od 5°C do  
+ 35°C. 
Před použitím důkladně protřepte! 
 
Výrobek se dodává balený. Objem balení: 
Doba použitelnosti: 5 let od data výroby 
Číslo výrobní šarže: 
Datum výroby: 
 
 


