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Care sunt avantajele tale?

Recolta timpurie
Procent redus de goluri în plantație
Procesul de irigație mai redus
Protecție împotriva animalelor
Protecție împotriva erbicidelor și buruienilor
Protectie împotriva daunelor cauzate de întreținerea mecanică
Costuri de manoperă mai mici – replantare, tăiere, legare
Mai puține boli și dăunători
Protejarea rădăcinilor
Creșterea în siguranță și rapidă duce la randamente care ar putea fi obținute de
până la un an mai devreme
Tuburile de protecție a viței de vie și a arborilor sunt măsuri necostisitoare, dar
valoroase, pentru a crește eficacitatea culturilor


Caracteristici de calitate a tuburilor de protecție a viței de vie și a arborilor:

Material transparent: (Soarele) Lumina este esențială pentru a genera energie plantelor și pentru a facilita
fotosinteza. Acesta este motivul pentru care lumina este un factor cheie pentru plante sănătoase cu o creștere
sporită. Când sunt utilizate tuburile de protecție a viței de vie și a arborilor care sunt realizate dintr-un material
închis și solid, este vital pentru sănătatea plantelor dumneavoastra.
Material stabil la razele UV: lumina UV afecteaza materialul tuburilor. În cazul în care stabilitatea UV a
materialului este slabă, tuburile de protecție pot degrada după numai un an.
Spațiu în creștere: Plantele necesită un spațiu adecvat pentru a se dezvolta sănătos. Un spațiu de creștere, care
este prea mic are efecte negative asupra creșterii plantelor.
Tuburile noastre de protecție sunt perfect translucide, rezistente razelor UV, oferă plantelor spațiu de
creștere adecvat și, prin urmare, asigură crețsterea plantelor sănătoase și puternice!
Obiectivul nostru este în general sa facem mai usoara munca operatorilor viticoli si pomicultorilor prin
îmbunatatirea calitatii plantatiilor prin reducerea costurilor de crestere si întretinere a acestora.

1.Instalăm țărușul (de
exemplu: țăruș de salcîm)
circa 25cm în pămînt, la o
distanță de la plantă de 69cm.

2.Pregătim tubul.
În cazul celor desfăcute, se
ansamblează.
Cele rotunde se indreaptă
de după transportare.

3.Glisăm tubul peste plantă.
 Țărușul în interior: Mai
stabil pentru fixarea
tubului.
 Țărușul în exterior: Mai
mare spațiu de creștere.
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4.Fixăm tubul de țăruș
utilizînd două legături din
plastic sau sîrmă.

WITAKNABB NET - SURTRONC
Se utilizează ca protecție pentru trunci, pentru prevenirea crapaturilor de
coajă (fisuri de soare). Variantele învelișului sunt pentru trunchi cu diametrul
pînă la 6cm și pînă la 11cm.








Se potrivește pentru trunchi cu diametrele de pînă la 6cm și 11cm. În caz că
trunchiul crește mai mare, rola nu va mai avea unde se desface și respectiv, va
cădea.
Designul dat este prevăzut pentru o ventilare excelentă.
Înnălțimea de protecție: 55cm, 80cm, și 110 cm
Culoarea: neagră, dur (rezistent razelor UV)
Durata de exploatare: circa 5ani
Culoarea albă, REFLECTĂ SOARELE, aceasta REDUCE RISCUL DE CRĂPĂTURI PE
COAJĂ(dimensiuni 55/11 și 110/11

Nr.Art.
241011
241021
241221
241031
241041
241051
241211
241231

Denumire articol
WitaKnabb Net – Surtronc
Înălț. 55cm, Øpînă la6cm 4200buc/palet
WitaKnabb Net – Surtronc
Înălț. 55cm, Øpînă la 11cm 3200buc/palet
WitaKnabb Net – Surtronc (alb)
Înălț. 55cm, Øpînă la 11cm 3200buc/palet
WitaKnabb Net – Surtronc
Înălț. 80cm, Øpînă la6cm 2800buc/palet
WitaKnabb Net – Surtronc
Înălț. 80cm, Øpînă la11cm 1920buc/palet
WitaKnabb Net – Surtronc
Înălț. 110cm, Øpînă la6cm 2100buc/palet
WitaKnabb Net – Surtronc
Înălț. 110cm, Øpînă la11cm 1600buc/palet
WitaKnabb Net – Surtronc (alb)
Înălț. 110cm, Øpînă la11cm 1600buc/palet

Pret/Buc

RABBIT STANDART
 Material: ușor, tub rigid (PE)
 Dimensiunea ochiurilor: 8 x 8 mm
 Diametrul spațiului de creștere cca. 14 cm
 Tubul asigură cantități optime de lumina pentru o creștere rapidă și
sănătoasă
 Protejează de la daunele cauzate de lucrările mecanice efectuate în
livadă
 Durabil (stabil la razele UV): de la 3 la 5 ani
 Culoarea: negru
Nr.Art.
720621
720631
720641

Denumire articol
Rabbit standart 0.4 Înălț. 50 cm, 5600 buc/palet
Rabbit standart 0.4 Înălț. 60 cm, 5600 buc/palet
Rabbit standart 0.4 Rolă de 100m, 42 buc/palet
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Pret/Buc

CLIMALIGHT ECONOM 220
Cel mai bun Tubul protector de viță de vie!


Ochiurile fine mențin buruienile din exterior să nu deranjeze
spațiul de creștere
Diametrul spațiului de creștere: cca 11-12 cm
Preț accesibil (material: PE)
Nu permite creșterea viței prin ochiurile tubului, astfel planta se dezvoltă în
înălțime
Protectie împotriva daunelor cauzate de întreținerea mecanică
Culoare: verde
Durabil (rezistent razelor UV): de la 3 la 5 ani
Mărime ochiuri: 2 x 2 mm
Tubul asigură cantități optime de lumina pentru o creștere rapidă și
sănătoasă.
Ventilație excelentă pentru viță de vie tînără.











Nr.Art.
720811
720821
120711
120721

Denumire articol
ClimaLight econom 220
ClimaLight econom 220
ClimaLight econom 220
ClimaLight econom 220

Pret/Buc
Înălț. 50cm 4000 buc/palet
Înălț. 60cm 3200 buc/palet
Înălț. 120cm 1500 buc/palet
Rolă de 100m 20 buc/palet

WITAHÜLL DUAL
Acest tub protector de viță de vie este neperforat în secțiunea inferioară și
perforat în partea superioară.

Nr.Art.
721011
721041

 Material: folie de 1mm
 Neperforat în secțiunea inferioară, perforată în secțiunea
superioară pentru o bună ventilare a plantei
 Diametrul spațiului de creștere de cca. 14 cm
 Foarte translucid, oferă luminozitate optimă pentru plantă.
 Protejează de daunele cauzate de lucrarile mecanice și de daunele cauzate
de substanțe chimice (utilizarea de erbicide)
 Lucrări de manoperă mai mici – replantare, tăiere, legare
 Mențin buruienile din exterior pentru a nu pătrunde în spațiul de creștere
 Durabil (rezistent razelor UV): de la 6 la 8 ani, de material (PP) se
descompune neutru pentru mediu după aceea.
 Culoarea:bej
 Material nou, are nervuri longitudinale care oferă o mai mare stabilitate.
Denumire articol
Pret/buc.
WitaHüll “Dual” Înălț. 60cm
8000 buc/palet
WitaHüll „Dual” Înălț. 90cm
4800 buc/palet
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WITAHÜLL „LIGHT” ECONOM
Tub de protecție a viței de vie la un preț bun!
 Material: folie puternică de 0.6
 Neperforat în secțiunea inferioară, perforată în secțiunea
superioară pentru ventilarea plantei
 Instalați tubul, astfel încât perforația să fie aproape de vîrful
plantei
 Rotund, diametrul spațiului de creștere de cca. 10 cm
 Foarte translucid pentru o creștere rapidă și o plantă sănătoasă
 Protejează de la daune cauzate de lucrările mecanice și de la daune cauzate de
substanțe chimice (utilizarea de erbicide)
 Lucrări de manoperă mai mici – replantare, tăiere, legare
 Mențin buruienile din exterior pentru a nu pătrunde în spațiul de creștere
 Durabil (stabil UV): de la 3 la 5 ani
 Culoare: bej deschis / transparent
 Material nou: are nervuri longitudinale, care oferă o mai mare stabilitate

Nr.Art.
722011
722021

Denumire articol
WitaHüll “Light” Econom
Înălț. 40cm
12000 buc/palet
WitaHüll „Light” Econom
Înălț. 60cm
9600 buc/palet

Pret/buc.

DUOTUB
Promovează creșterea - perforația în partea superioară a tubului prevede o adaptare mai
bună la condițiile climaterice, închis in partea inferioară ,planta devine bine pregătită
pentru "lumea exterioară", dură.









Nr. Art.
710911
710921
710931
124261

Foarte translucid
Destul de stabil, reutilizabil
Instalați tubul, astfel încât perforația să fie aproape de vîrful plantei
Protejează de la daune cauzate de întreținerea mecanică și de la daune cauzate de
substanțe chimice (utilizarea de erbicide)
Costuri de manoperă mai mici – replantare, tăiere, legare
Mențin buruienile din exterior pentru a nu pătrunde în spațiul de creștere
Rotund, diametrul spațiului de creștere de cca. 10 cm
Durabil (stabil UV): de la 5 la 6 ani
Culoare: verde transparent

Denumire articol
DuoTub Înălț 40cm
DuoTub Înălț 60cm
DouTub Înălț 80cm
DuoTub Înălț 120cm

Pret/buc
7200 buc/palet
4800 buc/palet
3200 buc/palet
2400 buc/palet

În pădure tuburile pot fi instalate cu perforția în partea inferioară.
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WITAPLANT MV
Produs nou, accesibil, coloană de protecție a viței de vie și copacilor.













Coloana poate fi deschisă și resigilată, astfel ușor reutilizabilă.
Spațiu de creștere: pătrat, diametrul spațiului de creștere:cca
14cm
Protecția împotriva daunelor cauzate de întreținerea mecanică
Protecție împotriva erbicidelor și buruienilor
Translucid, permite alimentarea plantei cu lumina necesară.
Mențin buruienile din exterior pentru a nu pătrunde în spațiul de creștere
Lucrări de manoperă mai mici – replantare, tăiere, legare
Materialul cu pereți dubli oferă compensarea de temperatură
Irigare prin picurare de rouă care se formează în panourile
camerelor goale ale materialului, se observă o creștere sporită a
plantei.
Culoare: verde transparent
Durabil (rezisten razelor UV): de la 4-5 ani
Nr.Art.
711811
711611
111011
111031
111051
111071

Denumire articol
WitaPlant MV Înălț.45cm
WitaPlant MV Înălț.60cm
WitaPlant MV Înălț.90cm
WitaPlant MV Înălț.120cm
WitaPlant MV Înălț.150cm
WitaPlant MV Înălț.180cm

Pret/buc.
2000 buc/palet
2000 buc/palet
1000 buc/palet
1000 buc/palet
1000 buc/palet
1000 buc/palet

ECOWIT - SUPERECONOM
Produs nou, accesibil, coloană de protecție a viței de vie.












Coloana poate fi deschisă și resigilată, astfel ușor reutilizabilă
Spațiu de creștere: pătrat, diametrul spațiului de creștere:cca 14cm
Protecția împotriva daunelor cauzate de întreținerea mecanică
Protecție împotriva erbicidelor și buruienilor
Translucid, permite alimentarea plantei cu lumina necesară
Mențin buruienile din exterior pentru a nu pătrunde în spațiul de creștere
Lucrări de manoperă mai mici – replantare, tăiere, legare
Materialul cu pereți dubli oferă compensarea de temperatură
Irigare prin picurare de rouă care se formează în panourile camerelor goale ale
materialului, se observă o creștere sporită a plantei
Culoare: verde transparent
Durabil (rezisten razelor UV): de la 3-4 ani
Nr.Art.
716141
716131

Denumirea articolului
EcoWit SuperEconom Înălț. 40cm
EcoWit SuperEconom Înălț. 60cm

--- 5 ---

Pret/buc
3000buc/palet
2000buc/palet

WINO
 Foarte stabil, datorită formei triunghiulare și a
colțurilor din partea inferioară.
 Coloana poate fi deschisă și resigilată, astfel ușor
reutilizabilă.
 Spațiu normal pentru creștere (triunghiular, lungimea
laturii de 9-11cm).
 Translucid, permite alimentarea plantei cu lumina
necesară.
 Mențin buruienile din exterior pentru a nu pătrunde în
spațiul de creștere.
 Protecția împotriva daunelor cauzate de întreținerea
mecanică.
 Protecție împotriva erbicidelor și buruienilor.
 Lucrări de manoperă mai mici – replantare, tăiere,
legare.
 Durabil (rezisten razelor UV): de la 3-4 ani.
 Culoarea: maro sau verde transparent.
Nr.Art.
711231

Denumire articol
Wino Înălț. 60cm 3000 buc/palet

Pret/buc.

WITAECONOM















Cele patru colțuri asigura un contact mai bun față
de teren
Coloanele pot fi cu ușurință desfăcute, ceea ce le
face ușor de depozitat și de reutilizat.
Spațiu de creștere foarte mare (pătrat, lungimea
laturii de 8 cm, diametrul spațiului de creștere:
12 cm)
Translucid, permite alimentarea plantei cu lumina necesară
Protecția împotriva daunelor cauzate de întreținerea mecanică.
Protecție împotriva erbicidelor și buruienilor.

Costuri de manoperă mai mici – replantare, tăiere, legare
Mențin buruienile din exterior pentru a nu pătrunde în spațiul de
creștere
Material cu pereți dubli oferă compensarea de temperatură
Irigare prin picurare de rouă care se formează în panourile
camerelor goale ale materialului, se observă o creștere sporită a
plantei.
Culoarea: albastru transparent.
Durabil (stabil UV): de la 3-5 ani, după care materialul (PP) se
descompune în condiții ecologice.

--- 6 ---

Nr.Art.
712111
712261
712311
111511

Denumirea articolului
WitaEconom Înălț. 40cm
Albastru, 3000 buc/palet
WitaEconom Înălț. 60cm
Albastru, 2000 buc/palet
WitaEconom Înălț. 75cm
Albastru, 1000 buc/palet
WitaEconom Înălț. 120cm
Verde, 1000 buc/palet

Pret/buc

ECOTUB











Translucid, permite alimentarea plantei cu lumina necesară
Protecția împotriva daunelor cauzate de întreținerea
mecanică.
Protecție împotriva erbicidelor.
Lucrări de manoperă mai mici – replantare, tăiere, legare
Durabil (rezistent razelor UV): de la 3-5 ani
Material cu pereți dubli oferă compensarea de temperatură
Irigare prin picurare de rouă care se formează în panourile
camerelor goale ale materialului, se observă o creștere
sporită a plantei.
Forma rotundă îi favorizează o stabilitate sporită la
suprafața solului.
Ușor de instalat, tubul este cu găuri prefabricate pentru a fi atașat de țăruș.

Nr.Art
713121
713711
112111
112911
112131

Denumire articol
EcoTub Plus
Înălț. 60cm, 2250 buc/palet
EcoTub Light
Înălț. 60cm, 1080 buc/palet
EcoTub Plus
Înălț. 120cm, 840 buc/palet
EcoTub Light
Înălț. 120cm, 840 buc/palet
EcoTub Plus
Înălț. 180cm, 560 buc/palet
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Pret/buc

TUBZIPP
Unicul tub de formă cilindrică care se desface, poate fi ușor montat, ușor de
depozitat.













Nr.Art.
710821
710851

Tubul poate fi deschi si inchis, astfe ușor reutilizabile.
Forma rotundă îi favorizează o stabilitate sporită la suprafața
solului.
Translucid, permite alimentarea plantei cu lumina necesară.
Spațiul de creștere mare, diametrul de 10 cm.
Protejează de la daune cauzate de întreținerea mecanică și de la
daune cauzate de substanțe chimice (utilizarea de erbicide)
Lucrări de manoperă mai mici – replantare, tăiere, legare
Protecția împotriva daunelor cauzate de întreținerea mecanică.
Protecție împotriva atacurilor chimice ( erbicidele).
Material cu pereți dubli oferă compensarea de temperatură
Irigare prin picurare de rouă care se formează în panourile
camerelor goale ale materialului, se observă o creștere sporită a plantei.
Durabil (rezistent razelor UV): 3-5 ani.
Culoarea: cafeniu transparent.

Denumire articol
TubZipp
Înălț. 45cm, 1920 buc/palet
TubZipp
Înălț. 60cm, 1440 buc/palet

Pret/buc.

Cum se montează:
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