
Un aliat puternic pentru o recoltă de calitate

Specificaţii:
 Desicant cu acţiune de contact
 Deshidratarea plantelor se datorează distrugerii membranei celulare şi morţii celulelor
 Urgentează procesul de uscare, mai cu seamă a culturilor cu maturizare eşalonată
 Simplifică recoltarea şi micşorează pierderile

Cultura Spectru de 
combatere

Norma de 
consum 

l/ha

Volumul de 
lucrul litri 
apă/ ha

Faza de 
aplicare

Timp de pauză 
(numărul maxim 
de tratamente)

Floarea-soarelui Desicaţie 2,0-3,0 200-300 Prin stropire la începutul 
brunificării calatidiilor şi umiditatea 
seminţelor nu mai mare de 
38-40 %

4-6 (1)

Desicaţie 1,0 
în amestec 
cu 30 kg 

uree

200-300 Prin stropire la începutul 
brunificării calatidiilor şi umiditatea 
seminţelor nu mai mare de 
38-40%

4-6 (1)

Sfeclă 
de zahăr 
(seminceră)

Desicaţie 5,0 200-300 Prin stropirea plantelor în faza 
brunificării a 30-40 % de gheme

10 (1)

Sfeclă furajeră 
şi de masă 
(seminceră)

Desicaţie 4,0 200-300 Prin stropirea plantelor în faza 
brunificării a 30-40 % de gheme

8 (1)

Ambalat la  
5 Litri

Desicant
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Un aliat puternic pentru o recoltă de calitate

Avantaje:
 Asigură o maturizare rapidă şi uniformă, ceea ce permite recoltarea în termeni optimi, indiferent de condiţiile 

  meteorologice
 Deshidratarea seminţelor din câmp exclude cheltuielile pentru uscarea suplimentară a recoltei
 Reduce pierderile de seminţe în procesul recoltării
 Păstrează potenţialul de producţie a culturii şi calitatea scontate
 Contribuie la prevenirea şi stoparea dezvoltării bolilor
 Distruge şi buruienile ce vegetează în această perioadă, ceea ce contribuie şi la crearea condiţiilor mai favorabile pentru 

  recoltare
 Nu este spălat de precipitaţii nici chiar după 25 min. de la administrare
 Este la fel de eficient la +250C, cât şi la + 100C
 Deshidratarea intensă se petrece cel mai bine în zilele însorite

Cultura Spectru de 
combatere

Norma de 
consum 

l/ha

Volumul de 
lucrul litri 
apă/ ha

Faza de 
aplicare

Timp de pauză 
(numărul maxim 
de tratamente)

Cartof (soiuri 
tardive pentru 
consum)

Desicaţie 2,0 + 2,0 200-300 Două tratamente cu intervalul 
de 7-10 zile, în perioada de 
finalizare a formării tuberculilor şi 
suberificării cojii. Ultimul tratament 
- cu 10 zile înainte de recoltare

10 (2)

Lucernă 
(seminceră)

Desicaţie 2,0-4,0 200-300 Prin stropirea plantelor în faza 
brunificării a 85-90 % boabe

7 (1)

Substanţa activă:  diquat 150 g/l
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Cultura Spectru de combatere Norma de
consum

l/ha

Volumul de
lucru,

litri apă /ha

Faza de aplicare

Viţă de vie Buruieni mono şi dicotiledonate 
anuale şi perene

3,0 – 4,0 200-300 Prin stropirea buruienilor în faza de 
creştere activă, cu condiţia protejării 
culturii

PROPRIETĂÞI: 
  Erbicid cu acţiune de contact.
  Deshidratarea plantelor se datorează distrugerii membranei celulare 

    şi morţii celulelor.
  Simplfică recoltarea ºi micºorează pierderile.

Un asociat puternic în lupta pentru producţii 
calitative

AVANTAJE: 
  Distruge buruienile prin contact.
  Se exclude riscul de afectare a culturii.
  Este recomandat şi în plantaţiile tinere, până la 3 ani.
  Este foarte stabil la spălări de precipitaţii.
  Este la fel de eficient la + 25oC, cât şi la + 10oC.
  Efectul este vizibil foarte rapid (5-7 zile).
  Norma de consum flexibilă, în funcţie de varietatea buruienilor ºi faza de dezvoltare.
  Eficacitatea maximă se obţine în faza de dezvoltare activă a buruienilor.

Dipiridile
Diquat 150 g/l
Concentrat solubil
Este un erbicid de contact care distruge membrana celulară, din care cauză are loc 
deshidratarea organelor vegetative.

RECOMANDĂRI DE APLICARE:

6

CARACTERISTICA FIZICO-CHIMICĂ: 
Grupa chimică                  
Substanţa activă              
Forma preparativă           
Mecanismul de acţiune

Ambalat 
la 5 litri

Erbicid



Cultura Spectru de combatere Norma de
consum,

l/ha

Volumul de
lucru,

litri apă /ha

Faza de aplicare

Mãr Buruieni mono- şi dicotiledonate 
anuale şi perene

3,0 – 4,0 200-300 Prin stropirea buruienilor în faza de 
creştere activã, cu condiţia protejãrii 
culturii 

PROPRIETĂŢI: 
  Erbicid cu acţiune de contact.
  Deshidratarea plantelor se datoreazã distrugerii membranei celulare   

    şi morţii celulelor.
  Simplifică recoltarea ºi micºorează pierderile.

Un asociat puternic în lupta pentru producţii 
calitative

AVANTAJE: 
  Distruge buruienile prin contact.
  Se exclude riscul de afectare a culturii.
  Este recomandat şi în plantaţiile tinere, pânã la 3 ani.
  Este foarte stabil la spãlãri de precipitaţii.
  Este la fel de eficient la +10oC şi +25oC. 
  Efectul este vizibil foarte rapid (5-7 zile).
  Normă de consum flexibilă în dependenţă de varietatea buruienilor ºi faza lor de dezvoltare.
  Eficacitate maximă se obţine în faza de dezvoltare activă a buruienilor.

Dipiridile
Diquat 150 g/l
Concentrat solubil
Este un desicant de contact care distruge membrana celularã, din care cauzã are loc 
deshidratarea organelor vegetative.

RECOMANDĂRI DE APLICARE:

8

CARACTERISTICA FIZICO-CHIMICĂ: 
Grupa chimică                  
Substanţa activă              
Forma preparativă           
Mecanismul de acţiune

Ambalat 
la 5 litri

Erbicid


