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CARACTERISTICI

• Eficacitatea produselor fitosanitare (ppp) din amestec 
poate fi optimizată prin utilizarea WETCIT®;

• Conține un amestec de extracte naturale derivate din 
plante cu agenți de umectare biodegradabili;

• Are proprietăți foarte bune de dispersie și de penetrare, 
precum și o bună capacitate de reumectare, care îl dif-
erențiază de alți adjuvanți;

• Produs certificat pentru agricultura ecologică.

Adjuvant complex care are rol de agent de umectare, dis-
persie și penetrare

• Umectarea îmbunătățită a exoscheletului ceruit al insectelor;
• Umectarea îmbunătățită a miceliului extern hidrofob și a sporilor de ciuperci;
• Penetrarea îmbunătățită a insecticidelor în orificiile respiratorii și în membranele de protecție ale insectelor;
• Produsul ajută la pătrunderea soluției de pulverizat în zone greu accesibile, cu vegetaţie densă, asigurând o 

umectare mai bună a ramurilor, unde se ascund deseori populațiile de dăunători, precum și a zonelor unde este 
dificil de ajuns la păduchele lânos;

• Utilizarea WETCIT® în amestecuri de pulverizare optimizează eficacitatea erbicidelor de contact și a erbicidelor 
sistemice (ex. MCPA și glifosat) care sunt absorbite prin frunziș;

• Utilizarea WETCIT® prezintă foarte puține riscuri pentru mediul înconjurător sau pentru operator. Produsul se 
degradează în mod natural în mediul înconjurător;

• WETCIT® previne acumularea de reziduuri în rezervorul echipamentului de pulverizare, prin acțiunea de curățare;
• WETCIT® are capacitatea de reumectare: umiditatea atmosferică permite produselor din combinația cu Wetcit să 

se disperseze pe noile creșteri;
• WETCIT® menține o tensiune scăzută a apei și substanţelor chimice pe suprafețe hidrofobe, pentru o perioadă 

de 5 până la 10 zile după pulverizare;
• Acțiunea de combatere este optimizată cu WETCIT®, datorită îmbunătățirii contactului produselor de protecție 

a plantelor cu straturile protectoare ceruite și de chitină ale insectelor și cu structurile hidrofobe externe ale 
ciupercilor.

AVANTAJE ȘI BENEFICII

COMPOZIȚIE %

• Amestec de extracte naturale derivate din plante cu 
agenți de umectare biodegradabili
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APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ
• Ca produs de umectare general, utilizați WETCIT 

doza de 25-50 ml/100 l apă;
• Utilizați 100-300 ml/100 l apă (0,1 - 0,3%) pentru 

eficiență optimizată a produselor de protecție a 
plantelor.

• Doza mai mare trebuie utilizată în cazul în care:
• Populația de insecte sau de boli este mai 

mare;
• Este utilizat un volum relativ scăzut de 

apă;
• Trebuie pulverizate suprafețele hidrofobe 

(ceroase) sau păroase ale plantelor sau 
insectele cu secreții ceroase;

• Produsul este utilizat cu erbicide nonse-
lective.

Aplicarea WETCIT poate fi făcută în diverse moduri, cum 
ar fi: pulverizator cu volum mare, pulverizare concen-
trată cu volum mic, aplicare aeriană, aparat de stropit 
purtat;
Când se aplică avio (pe cereale), se recomandă o doză 
de 120 ml/ha;
În cazul în care se utilizează un volum redus de apă, ca 
și în cazul erbicidelor sau fungicidelor (100 l/ha), se re-
comandă utilizarea unei doze mai mari de WETCIT (300 
ml/100 l);
Pentru a preveni spumarea excesivă, WETCIT se adaugă 
la final în rezervor, atunci când rezervorul este aproape 
plin.
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