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Conține: 200 g/L fluroxipir,Pășuni
Certificat de omologare Nr: 039PC/27.02.2014

Erbicid postemergent, selectiv pentru culturile de cereale păioase, porumb furajer și pășuni, ce
combate un număr mare de buruieni anuale și perene.

MOD DE ACȚIUNE

Hudson conține 200 g/l fluroxipir. Produsul este absorbit în plante prin frunze și se translocă
rapid în întreaga plantă. Buruienile sensibile nu se mai dezvoltă, se decolorează și mor în decurs
de max 10 zile.

AVANTAJE
• Una dintre cele mai eficiente substanțe active în combaterea turiței (Galium aparine);
• Utilizată în amestec cu alte erbicide omologate, îmbunătățește acțiunea de combatere a
buruienilor cu frunza lată;
• Poate fi aplicat la grâu și orz până la apariția celui de-al doilea internod;
• Erbicid foarte eficient în combaterea buruienilor din pășunile nou înființate;
• Una dintre puținele opțiuni pentru combaterea buruienilor din cultura de porumb furajer, în
postemergență;
• Eficacitate foarte bună la utilizarea în amestec cu erbicide pe bază de metsulfuron metil.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Produsul este omologat pentru utilizare în România conform tabelului:
CULTURA

DOZA

PERIOADA APLICĂRII

Grâu, Orz de
toamnă

1,0 l/ha

Postemergent, de la faza de 3 frunze la 2 internoduri vizibile (BBCH
12-45)

Ovăz şi secară
de toamnă

1,0 l/ha

Postemergent, inainte de al-lea internod (BBCH 12-32)

Porumb furajer

1,0 l/ha

Postemergent, de la 3-6 frunze şi înainte de 20 cm înălţime a culturii

Pășuni

1,0 l/ha

Postemergent

Buruieni sensibile: Galium aparine (turița), Stelaria media (rocoina), Myosotis spp (nu mă uita), Galeopsis tetrahit
(lungurica), Polygonum convolvulus (hrișca urcătoare), Lamium amplexicaule (sugel), Lamium purpureum (urzica moartă), Fumaria officinalis (fumărița), Polygonum perfoliatum, Senecio vulgaris (spălăcioasa), Matricaria spp.
(mușețelul sălbatic), Polygonum lapathifolium (iarba roșie), Veronica officinalis, Veronica hederifolia (doritoare),
Solanum nigrum (zârna), Taraxacum officinale (păpădia), Rubus spp. (mur), Sinapis arvensis (muștar sălbatic), Chenopodium album (spanac sălbatic), Chrysanthemum segetum (crisantema), Urtica dioica (urzica), Thlaspi arvense (pungulița), Anagalis arvensis (scânteiuța), Papaver rhoeas (macul sălbatic), Capsella bursa pastoris (traista ciobanului),
Raphanus raphanistrum (ridiche sălbatică), samulastra de rapiță.
Zârna (Solanum nigrum) este combătuta din faza de cotiledoane până la 6 frunze adevărate.
Păpădia (Taraxacum officinalis) este bine combătută cu ajutorul erbicidului Hudson pe
perioada de creștere intensă până înainte de înflorire.

PRODUCĂTOR
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.
Damastown Way, Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15, Ireland Tel: +353 1 811 2900 Fax: +353 1
822 4678 e-mail: info@barclay.ie website: www.barclay.ie

DISTRIBUITOR
Nufarm România SRL
Str. Poet Andrei Mureşanu, Nr. 11-13,
Et 2, Ap. 3, Sector 1, Bucureşti
Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320
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Folosiţi produsele pentru protecţia plantelor în condiţii de siguranţă.
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare.

