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SU WETT jest środkiem poprawiającym penetrację i translokację środków 
ochrony roślin przeznaczonym do stosowania z herbicydami 
układowymi zwłaszcza z grupy pochodnych sulfonylomoczników 
i herbicydów „fop” (np. propachizafop, chizalofop itp.) i „dim” (np. 
kletodym).

SU WETT poprawia pokrycie liści, zwiększa i przyspiesza pobiera-
nie herbicydów, pomaga przemieszczać się herbicydom wewnątrz 
chwastów do miejsca działania. Adiuwant pomaga poprawić 
skuteczność zabiegów chwastobójczych przeciwko mniej 
wrażliwym chwastom.
   

Skład: 57,0 % kopolimerów tlenku etylenu i tlenku propylenu

SU Wett
Adiuwant w formie koncentratu do sporządzania 

emulsji wodnej zawierający 57% kopolimerów 
tlenku etylenu i tlenku propylenu 

Pojemność opakowania: 1L

Atest Nr PZH/HT – 2993/2015

Przygotowanie cieczy roboczej
1. Napełnić opryskiwacz do połowy wodą, włączyć mieszadło 
2. Odmierzyć potrzebną ilość SU WETT i dodać do zbiornika opryskiwacza
3. Odmierzyć potrzebną ilość środka ochrony roślin i dodać do opryskiwacza 
4. Napełnić zbiornik do pełna wodą ciągle mieszając 

Mieszanie
NIE NALEŻY MIESZAĆ SU WETT Z INNYMI ADIUWANTAMI LUB ŚRODKAMI NA BAZIE OLEJU.

SU WETT może byc stosowany z wszystkimi herbicydami układowymi jak np. metsulfuron-mety-
lu, tifensulfuron-metylu, tribenuron-metylu, fl orasulam, wszystkimi formulacjami nikosulfuronu, 
dikamby, fl uoroksypyrem, 2,4-D, MCPA, MCPP, itp.

SU WETT może być stosowany w mieszaninach zbiornikowych herbicydów z fungicydami.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARATACH DO INNYCH 
CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
 
Przechowywanie i utylizacja
OPRÓŻNIONE OPAKOWANIE WYPŁUKAĆ DOKŁADNIE I USUNĄĆ BEZPIECZNIE.
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA PUSTYCH OPAKOWAŃ.

Środki ochrony indywidualnej
Chronić przed dziećmi.  Nie przechowywać razem z żywnością, napojami 
i paszami dla zwierząt.

Środki ostrożności 
Ochrona operatora/użytkownika. Podczas stosowania łącznego ze środkiem ochrony roślin należy 
przestrzegać wszystkich środków ostrożności zalecanych przez producenta tego środka. W przy-
padku gdy środki ochrony osobistej podane w niniejszej etykiecie-instrukcji stosowania są różne 
od podanych w etykiecie środka ochrony roślin należy używać najwyższego stopnia ochrony 
(sprzętu).

NOSIĆ ODPOWIEDNIĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ (KOMBINEZONY), ODPOWIEDNIE RĘKAWICE,
GUMOWE BUTY, ŚRODKI OCHRONY TWARZY (MASKĘ) podczas użycia koncentratu.

W RAZIE WYPADKU LUB GDY ŹLE SIĘ POCZUJESZ ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA (POKAZAĆ ETYKIETĘ-
INSTRUKCJĘ STOSOWANIA JEŚLI TO MOŻLIWE)
PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU W ORYGINALNYM, SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM 
OPAKOWANIU.
NIE JEŚĆ, NIE PIĆ I NIE PALIĆ PODCZAS STOSOWANIA
Przed posiłkiem i po pracy UMYĆ RĘCE I NIEOSŁONIĘTĄ SKÓRĘ.

ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszystkie dostarczane przez nas produkty odznaczają się wysoką jakością i jesteśmy przekonani 
o ich przydatności. Jednak nie mamy możliwości kontroli nad warunkami ich przechowywania, 
transportu, mieszania lub używania, ani tez warunkami pogodowymi przed, po lub w trakcie 
wykonywania oprysku, które mogą wpływać na działanie produktu. Z tego względu, 
wszystkie warunki i gwarancje ustawowe lub wszelkie inne dotyczące jakości lub przydatności 
do jakiegokolwiek celu są wyłączone i zarówno my jak i pośrednicy sprzedażny, nie 
ponosimy odpowiedzialności za wadliwe działanie, szkody lub obrażenia powstałe wskutek 
przechowywania produktu, sposobu obchodzenia się z nim lub używania. Niniejsze warunki 
nie mogą być zmieniane przez naszych pracowników lub przedstawicieli bez względu na to, czy 
nadzorują lub asystują przy używaniu tych produktów.

okres ważności - 3 lata  data produkcji –  nr partii -  

Data produkcji 
i nr serii: na opakowaniu

Przed zastosowaniem SU WETT należy zapoznać się z etykietą-instrukcją 
stosowania  środka ochrony roślin, z którym ma być użyty.

Wskazówki stosowania
SU WETT jest kondycjonerem wody/ środkiem buforującym poprawiającym jakość wody 
używanej do przygotowania cieczy roboczej środków ochrony roślin. SU WETT NALEŻY ZAWSZE 
DODAWAĆ JAKO PIERWSZY DO ZBIORNIKA OPRYSKIWACZA.

 Zakres stosowania, terminy, dawki:

Ilość wody [l/ha] 300 100-200 

Jako niejonowy zwilżacz ogólnego zastosowania 0,05 % 0,10 %

W celu zwiększenia pobierania środka 0,10 % 0,20 %

W celu zwiększenia pobierania środka przez wyrośnięte 
chwasty i w niesprzyjających warunkach

0,20 % 0,25 %

Z herbicydami z grupy „fop” i „dim” 0,20 % 0,25 %

Producent: 

Global Adjuvants Company Ltd.
20-22 Wenlock Road
London, N1 7GU, UK


