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Conține: 200 g/kg metsulfuron metil
Omologat cu Certificat de omologare nr. 130PC/22.07.2015

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE
ACCURATE se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă, de culoare bej cu miros slab
organic, ce conține 200 g/kg metsulfuron metil.

MOD DE ACȚIUNE
ACCURATE este un erbicid sulfonilureic, selectiv, cu acțiune sistemică. Substanța activă este absorbită în plante prin frunze și rădăcină și translocată în întreaga plantă.

AVANTAJE

• Are spectru larg de combatere al buruienilor anuale cu frunza lată.
• Poate fi aplicat și la temperaturi scăzute (4-5 grade Celsius) fără a fi afectată eficacitatea.
• Pătrunde rapid în țesuturile plantelor astfel că, după 4 ore de la aplicare, eficacitatea tratamentului efectuat nu mai este influențată, prin spălare, de către eventualele precipitații căzute.
• Are o formulare avantajoasă, se dizolvă instantaneu și se utilizează o doză redusă/ha.
• Se poate aplica încă din toamna înființării culturii mai ales când există infestare cu samulastra
de rapiță și/sau floarea soarelui.
• Se poate utiliza pe toate tipurile de sol, mai puțin pe cele cu textura nisipoasă, foarte ușoare.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
ACCURATE este omologat pentru utilizare în Romania conform tabelului de mai jos:

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE (continuare)
ACCURATE este un erbicid selectiv pentru cerealele păioase ce poate fi aplicat atât toamna cât
și primăvară pentru combaterea buruienilor cu frunza lată din cultura de cereale păioase.
Eficacitatea maximă a produsului ACCURATE și faza optimă de aplicare este plasată între faza
de înfrățire și formarea primului internod în ceea ce privește cultura tratată iar buruienile sunt în
faza de 2-4 frunze (faza de rozetă). Din motive de siguranță pentru cultura următoare, aplicarea
se poate face până la stadiul BBCH 39 care corespunde cu apariția frunzei stindard la planta de
cultură.
Pentru combaterea eficientă a turiței (Galium aparine) se recomandă utilizarea în amestec cu
produse pe bază de fluroxipir.
Tratamentele nu se aplică când temperaturile sunt în scădere (sub 50C) și la culturile stresate din
cauza secetei, băltirea apei, atacului bolilor și dăunătorilor.
Cantitatea de apă recomandată la hectar este cuprinsă între 200 – 400 L. Produsul se va aplica
după ce cultura s-a zvântat de picăturile de rouă sau de ploaie.

CULTURA

BURUIENI COMBĂTUTE

DOZA

Grâu, Orz, Secara,
Triticale

Buruieni dicotiledonate anuale

Se aplică un tratament postement astfel:
•
0,02 kg/ha
Toamna în fenofaza de 3-9 frunze (BBCH 13-19)
•
0,03 kg/ha
Primăvara înainte de înfrăţire până la apariţia frunzei
stindard (BBCH 30-39)

ACCURATE se poate utiliza pe toate tipurile de sol, mai puțin pe cele cu textura nisipoasă, foarte ușoare. Se va aplica un singur tratament cu ACCURATE pe cultură într-un sezon de vegetație .

•
0,02 kg/ha
Se aplică un tratament postemergent, primăvara

După culturile de cereale deja tratate cu ACCURATE și care au fost distruse din
diferite cauze, se pot reînsămânța numai cereale păioase, efectuându-se în
prealabil o arătură adâncă. În condiții climatice normale, după culturile de
păioase tratate cu ACCURATE, se poate înființa orice cultură care este
deja prevazută în schema de rotație pentru anul următor. O atenție
deosebită necesită rapița și sfecla de zahăr, în special în
următoarele situații :
•
în cazul secetei prelungite instalate după
aplicarea erbicidului
•
în cazul solurilor cu reacție bazică, cu
pH peste 7.

Terenuri necultivate

Buruieni anuale cu frunza lată

Folosiţi produsele pentru protecţia plantelor în condiţii de siguranţă.
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare.
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BURUIENI SENSIBILE

Accurate

R

BURUIENI MEDIU COMBĂTUTE

Printre buruienile combătute cu ACCURATE se numără:

Atriplex patula (Loboda)

Polygonum aviculare (Troscot)

Appera Spica-Venti (Iarba vântului)

Myosotis arvensis (Nu-mă-uita)

Chenopodium album (Loboda albă)

Polygonum convolvulus (Hrișca urcătoare)

Aphanes arvensis (Cretișoara)

Papaver rhoeas (Mac)

Convolvulus arvensis (Volbura)

Veronica arvensis (Șopârlița)

Brassica napa (Samulastra de rapiță)

Polygonum lapathifolium (Iarba roșie)

Delphinium consolida (Nemțisor de câmp)

Veronica hederifolia (Doritoare)

Capsella bursa pastoris (traista ciobanului)

Polygonum persicae (Ardeiul broaștei)

Fumaria officinalis (Fumărița)

Veronica persicae (Ventrilică)

Centaurea cianus (Albăstrița)

Raphanus raphanistrum (Ridiche sălbatică)

Chrysanthemum segetum (Vetricea)

Rumex spp (Macris)

Cirsium arvense (Palamida)

Sinapis arvensis (Muștar sălbatic)

Daucus carota (Morcov sălbatic)

Senecio vulgaris (Spălăcioasa)

Galeopsis spp (Lingurica)

Spergula arvensis (Hrana vacii)

Lamium spp (Urzica moartă)

Stellaria media (Rocoina)

Lapsana communis (Zgrabuntica)

Thlaspi arvense (Pungulița)

Matricaria spp (Mușetelul sălbatic)

Vicia spp (Mazariche)

Mentha arvensis (Menta sălbatică)

Viola tricolor (Trei frați pătați)

COMPATIBILITATE
ACCURATE poate fi utilizat în amestec cu majoritatea produselor de
uz fitosanitar. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilități
și se va efectua un test.

DISTRIBUITOR
Nufarm România SRL
Str. Poet Andrei Mureşanu, Nr. 11-13,
Et 2, Ap. 3, Sector 1, Bucureşti
Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320

Folosiţi produsele pentru protecţia plantelor în condiţii de siguranţă.
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare.
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