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ΕΓΓΥΉΜΕΝΉ ΣΥΝΘΕΣΉ ΜΟΡΦΉ ΒΟΉΘΉΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ALCOHOL ETHOXYLATE

(ΑΙΘΟΞΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ) 8,15% β/β
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL) ΈΩΣ…….100% β/β

ΔΉΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΉΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΉΣ: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΉ ΕΠΑΦΉΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΉ ΕΠΑΦΉΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί 
ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα 
μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

∆ιάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανονισμούς.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε 
συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΉΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΉΛΉΤΉΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

ΑΝΑΚΙΝΉΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΉ ΧΡΉΣΉ 
Ήμερομηνια παραγωγης:  

βλεπε επι της συσκευασιας
Αριθμος παρτιδας:  

βλεπε επι της συσκευασιας

ΠΡΟΣΟΧΉ



ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚOΤΉΤΑ

Το WETCIT συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Ωστόσο η συνδυαστικότητα του μπορεί να επηρεαστεί από τα προϊόντα 
συνδυασμού μέσα στο ψεκαστικό, γι’ αυτό πριν την εφαρμογή του 
μίγματος στις καλλιέργειες - στόχους να πραγματοποιείτε μία δοκιμή 
σε μικρή κλίμακα. 

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη του WETCIT με 
σκευάσματα όταν το μίγμα πρόκειται να εφαρμοστεί σε καλλιέργειες 
των οποίων η ευαισθησία σε αυτά είναι ήδη γνωστή.

Να μη συνδυάζεται στο βυτίο με σκευάσματα που περιέχουν μίγμα 
Azoxystrobin+Difenοconazole ή Fosetyl-Al.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΉΤΑΣ

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναγράφονται στην ετικέτα του.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η χρήση του WETCIT κατά την περίοδο της καρποφορίας στην αχλαδιά, 
τη μανταρινιά, το λωτό, τη ροδιά και το επιτραπέζιο σταφύλι μπορεί, 
υπό ορισμένες συνθήκες,  να οδηγήσει στην εμφάνιση φυτοτοξικότητας 
σχήματος δαχτυλιδιού στη βάση των καρπών λόγω της συγκέντρωσης 
άλλων δραστικών ουσιών σε εκείνο το σημείο. Πριν την εφαρμογή 
συνιστάται η δοκιμή σε μικρή κλίμακα.  Για περισσότερες πληροφορίες 
ζητήστε τη συμβουλή του υπεύθυνου γεωπόνου σας. 

• Να εφαρμόζεται το πρωί ή το βράδυ ώστε να αποφεύγονται οι υψηλές 
θερμοκρασίες.

• Να σταματάτε τον ψεκασμό πριν την έναρξη της απορροής.
• Να χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη δόση των υπόλοιπων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε περίπτωση ανάμιξης πολλών 
σκευασμάτων με διαφορετικές δραστικές ουσίες.

• Να αποφεύγεται η εφαρμογή του WETCIT με σκευάσματα που 
περιέχουν θείο όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, καθώς 
και με σκευάσματα που περιέχουν χαλκό σε ευαίσθητα στάδια 
της καλλιέργειας (π.χ. άνθιση) και όταν το pH του ψεκ.υγρού είναι 
χαμηλότερο από 7.
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ανάλογα με την εγκεκριμένη χρήση του 
αγροχημικού προϊόντος με το οποίο συνδυάζεται).

ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡAΣΉΣ

Το WETCIT™ είναι επιφανειοδραστικό σκεύασμα που ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα του ψεκασμού, μέσω της βελτίωσης της 
διασποράς, της διαβροχής και της διείσδυσης του ψεκαστικού υγρού, 
στις κηρώδεις επιφάνειες των φυτών, των εντόμων και των μυκήτων. 
Το WETCIT λόγω του μοναδικού συνδυασμού συστατικών του, μειώνει 
δραστικά την επιφανειακή τάση του νερού, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο 
μέγεθος σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού. Το WETCIT προσδίδει 
στο ψεκαστικό υγρό αυξημένη διαβρεκτικότητα, επιτυγχάνοντας έτσι 
καλύτερη κάλυψη, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες και υδρόφοβες επιφάνειες. 
Το WETCIT βελτιώνει την επαφή με τα κηρώδη στρώματα των εντόμων και 
τις εξωτερικές υδρόφοβες δομές των μυκήτων, επιταχύνοντας έτσι τη 
δράση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

• 100κ.εκ. ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού ως γενικό διαβρεκτικό (για χρήση 
με μυκητοκτόνα επαφής, φυτορρυθμιστικές ουσίες, κ.ά).

• 150-300κ.εκ. ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού για την αύξηση της 
διεισδυτικότητας των εντομοκτόνων, των μυκητοκτόνων και των 
ζιζανιοκτόνων (διασυστηματικά, διελασματικά, κ.τ.λ.)

Σε περίπτωση ανάμιξής του με φυτορρυθμιστικές ουσίες η δόση του δεν 
θα πρέπει να ξεπερνά τα 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Όταν το WETCIT αναμειγνύεται με άλλη ουσία, πρέπει να ακολουθείται 
η κανονική προβλεπόμενη διαδικασία ανάμιξης του προϊόντος 
συνδυασμού. Το WETCIT πρέπει να προστίθεται τελευταίο στο δοχείο, 
όταν το δοχείο είναι γεμάτο κατά τουλάχιστον τα 2/3 του τελικού όγκου. 
Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το εντός 24 ωρών μετά 
την ανάμιξη. Η αποτελεσματικότητα δεν επηρεάζεται από τη χρήση 
αντιαφριστικού.

Η δράση του WETCIT δεν επηρεάζεται από το pH του μίγματος ψεκασμού 
και αντίστροφα το WETCIT δεν έχει καμία επίδραση στο pH του μίγματος 
ψεκασμού.

Πριν από την πρώτη χρήση του WETCIT βεβαιωθείτε ότι όλος ο 
εξοπλισμός ψεκασμού έχει καθαριστεί σχολαστικά, διότι το προϊόν 
μπορεί να συμπαρασύρει χημικά κατάλοιπα που έχουν παραμείνει στο 
ψεκαστικό δοχείο. Ελέγχετε συχνά τα φίλτρα του ψεκαστικού κατά την 
πρώτη εφαρμογή.

ΧΡΟΝΙΚΉ ΣΤΑΘΕΡΟΤΉΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ- ΣΥΝΘΉΚΕΣ 
ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΉΣ

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε 
μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο προστατευμένο από την 
ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμότητα και την υγρασία. 

Αποφεύγετε θερμοκρασίες κάτω από το 0°C. Σε αυτές τις συνθήκες 
παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.


