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Conţine: 600 g/l acid 2,4 D al esterului 2EHE
Omologat în România cu certificat de omologare nr. 082PC/21.01.2015

PREGĂTIREA SOLUȚIEI

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE
Estet este un lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galben-portocaliu, cu un conţinut în
acid 2,4 D al esterului 2 EHE de 600 g/l, cu miros caracteristic.

MOD DE ACȚIUNE
Estet este un erbicid sistemic ce se absoarbe prin frunze şi parţial prin rădăcini și se translocă în
întreaga plantă. Erbicidul determină o creştere anormală a celulelor, dereglarea echilibrului între
sinteză şi consumul de substanţe nutritive în favoarea consumului, provocând în acest mod moartea buruienilor prin epuizarea rezervelor.
Viteza de translocare a erbicidului este în funcţie de doza aplicată, talia buruienilor şi, în mod
special, de condiţiile climatice (umiditate, temperatură) înainte şi după tratament.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Grâu, Orz

Porumb
Păşuni

BURUIENI COMBĂTUTE
Buruieni dicotiledonate Amaranthus retroflexus,
Cirsium arvense, Chenopodium album, Convolvulus
arvensis, Thlaspi arvense, Capsella bursa-pastoris,
Solanum nigrum, Abutilon teophrasti, Bidens
tripartite, Lamium sp, Sinapis arvensis, Papaver
rhoeas, Plantago major, Veronica persica, Anthemis
arvensis, Centaureea cyanus

TEHNICA DE APLICARE
Aplicarea tratamentului se poate realiza cu echipamente terestre, ţinându-se cont ca tratamentele să se realizeze pe vreme liniştită, în scopul evitării driftului pentru culturile învecinate, sensibile.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI
După aplicarea tratamentului se vor spăla foarte bine echipamentele utilizate.

Estet este omologat în România conform tabelului de mai jos:
CULTURA

Cantitatea de soluţie recomandată a se aplica pe suprafaţa de un ha este de 200 – 300 litri. Umpleţi rezervorul pe jumătate cu apă, adăugaţi cantitatea necesară de Estet şi agitaţi. Se umple
rezervorul cu apă, continuându-se agitarea. Soluţia trebuie aplicată în ziua în care este pregătită,
nu se păstrează pentru ziua următoare.

DOZA

COMPATIBILITATE

1 l/ha, postemergent (aplicat de
la stadiul de 2 frunze al culturii
până la formarea primului
internod)

Înainte de utilizare verificaţi listele de compatibilitate şi se va face un test.

1 L/ha, postemergent
(porumbul în fază de 4 – 6 frunze)

În condiţii climatice normale nu există restricţii în rotaţia culturilor.

ROTAȚIA CULTURILOR

2 l/ha postemergent (aplicat
Buruieni dicotiledonate Taraxacum spp, Bellis
primăvara de la stadiul de înfrățire
perenis, Triffolium arvense, Plantago lanceolata,
până la faza de burduf a
Ranunculus repens, Rumex spp, Matricaria inodora, gramineelor).
Sonchus arvensis, Medicago sativa.

MOMENTUL APLICĂRII
Estet este un erbicid recomandat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene, sensibile la 2,4 D din culturile de grâu şi orz. Se aplică după stadiul de 2 frunze până la
formarea primului internod.
La culturile de porumb, tratamentul se face când buruienile sunt în fază de 2 – 4 frunze, iar plantele de porumb au dezvoltate 4 – 6 frunze.
La păşuni se aplică atunci când gramineele au înfrățit, în perioada de primăvară – vară.

DISTRIBUITOR
Nufarm România SRL
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Folosiți produsele pentru protecția plantelor în condiții de siguranță.
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

