
Cu toții ne dorim tratamente fitosanitare eficiente deoarece 
acestea înseamnă investiții fructificate în recolte de bună 
calitate și însemnate cantitativ. 

TRATAMENTE EFICIENTE CU 
PH BINE CONTROLAT

P entru a ne asigura că tratamentele au 
efectul dorit, este necesar să luăm 

în calcul câteva aspecte ce influențează 
acțiunea substanțelor asupra culturilor: 
•calitățile intrinseci ale produsului; 
consultați mereu instrucțiunile de pe etichetă 
și încercați să aflați cât mai mult despre 
substanțele active și despre coformulanți 
(excipienți), care adesea influențează modul 
de acțiune al substanțelor. De asemenea, 
cereți informații despre studiile realizate 
cu produsele respective. 
•calibrarea mașinii de stropit;
•momentul efectuării tratamentului, de 
exemplu iminența sau gradul de presiune al 
bolilor în cazul insecticidelor și fungicidelor, 
temperaturile scăzute în cazul anumitor 
fertilizanți, temperaturile ridicate care ar 
putea duce la evaporarea soluțiilor de 
pe frunze sau precipitațiile care ar putea 
spăla substanțele de pe frunze;
•calitatea apei utilizate la prepararea 
tratamentelor; 
•nivelul pH-ului soluției finale, în cazul 
probabil în care veți combina mai multe 

substanțe de tratare, și posibilitatea ca 
acestea să reacționeze, cu afectarea 
calităților. 
Calitatea apei din soluția de tratare
Calitatea apei utilizate la realizarea amestecului 
de tratare este esențială. 
În funcție de straturile de sol pe care le 
parcurge, apa poate avea cantități variate 
de elemente minerale precum calciu, fier, 
magneziu, sodiu, care dau caracteristica de 
duritate a apei și care pot intra în reacție 
cu pesticidele din soluție, afectându-le 
eficiența. 
Pentru a împiedica aceste reacții nedor-
ite, vă recomandăm utilizarea produsului 
Wuxal pH Optim, noul corector de pH și duri-
tate din portofoliul Kwizda Agro Romania, ce 
conține agenți speciali de tamponare. Acest 
produs împiedică agenții de întărire din 
apă să se lege în noi compuși chimici cu 
pesticidele. 

Importanța pH-ului  corect
Absorbția elementelor nutritive și eficacitatea 
pesticidelor sunt condiționate de pH-ul 

soluției de tratare. Un pH mai mic de 7 
este acid, 7 neutru și peste 7, alcalin. 
Capacitatea soluției de tratare de a 
pătrunde în plantă și de a ajunge în zona 
de interes este condiționată și de valoarea 
pH-ului, care trebuie să fie cât mai aproape 
de 7. Valoarea pH-ului exercită o influență 
directă asupra hidrolizei (rata de descompunere) 
substanțelor active din amestecul de pulverizare, 
precum și a vitezei de absorbție a substanțelor 
active în plantă.  
Wuxal pH Optim acționează în sensul 
menținerii valorii optime a pH-ului, asigurând 
astfel eficacitatea tratamentelor.   
Wuxal pH Optim corectează valoarea pH-
ului, acționează împotriva durității apei și 
are funcție suplimentară de aderență, produsul 
având în compoziție cei 7 adjuvanți specifici 
gamei Wuxal.
Utilizând acest produs în cadrul tratamentul 
realizate, veți constata o scădere facilă, la 
costuri avantajoase, a valorii pH-ului, cu 
urmări pozitive asupra evoluției culturii, 
prin absorbția îmbunătățită în sevă. 

Doza recomandată pentru îmbunătățirea calității apei  în soluția de stropit este de  0,1 -0,3  l/100 l apă, în funcție de valoarea 
pH-ului și a durității soluției de tratament.

Exemple de acțiune a produsului Wuxal pH Optim asupra unor 
substanțe des utilizate de fermierii români: 

WUXAL pH OPTIM. 

Categorie: Substanță 
activă Perioada de degradare* la pH

7 (neutru) 9 (alcalin)

Fungicid

Cimoxanil 26 zile 29 min
Mancozeb 5,5 – 55 ore 15 ore

Trifloxistrobin 40 zile 29 ore
Tiram 3,5 zile 6,9 ore

Insecticid Cipermetrin 179 zile 30 min (pH 11)

Erbicid

Fenmedifam 12 -24 ore 7 – 10 min
Desmedifam 24 ore 7 – 12 min

Isoxaflutol 19 ore 3,2 ore
Rimsulfuron 7 zile 4,2 ore

Fenoxaprop-p-
etil

23 zile 17 ore

*Durata de timp pentru degradarea a 50% din efectul pesticidului
Univ. of Hetfordshire (UK), Pesticide Properties Data Base (http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm); 
national Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, Reprezentații locali Kwizda Agro Romania vă pot ajuta cu efectuarea testelor 
de pH și duritate ale apei utilizate. 


