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ERBICIDE LA VITEZĂ MAXIMĂ!
• RAPID.SELECTIV.EFICIENT.
• Combate buruienile dicotiledonate și monocotiledonate inclusiv costreiul
din rizomi
• NAGANO ACE este un pachet comercial pentru porumb
• NAGANO ACE controlează majoritatea buruienilor dicotiledonate si
monocotiledonate
• NAGANO ACE poate fi aplicat până la 8 frunze ale porumbului
• PACHETUL conține 10L de NAGANO și 15L de CREW ACE) ambele fiind
erbicide cu formulare OD)
• 1 PACHET pentru 10 hectare.
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ERBICID

ERBICID SULFONILUREIC

Formulare OD - Conţine: 100 g/l mesotrione + 100 g/l bromoxinil (sub forma esteri octanoat și heptanoat)
Omologat în România cu certificat de omologare nr. 319PC/29.06.2017

Formulare OD - Conţine: 40 g/l nicosulfuron
Omologat în România cu certificat de omologare nr. 2346/06.09.2006

Creat în România pentru a învinge.
PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE
Nagano este un erbicid complex ce conține bromoxinil și mesotrione (100 g/l mesotrione +100
g/l bromoxinil), se prezintă sub formă de suspensie fină, omogenă, mobilă, cu tendinţa de
depunere în timp şi o bună capacitate de revenire în sistem omogen.

AVANTAJE
1. Acțiune rapidă asupra buruienilor
2. Triplă acțiune a produsului:
• absorbție prin frunze
• absorbție prin rădăcină
• efect remanent în sol care împiedică răsărirea valului doi de buruieni, în condiții de
umiditate
3. Selectivitate ridicată pentru cultura porumbului
Mesotrione aparține familiei de erbicide triketone, fiind un erbicid selectiv cu acțiune sistemică
și reziduală, mai activ când este preluat prin aparatul foliar. Mesotrione împiedică biosinteza
pigmentului plantei cauzând albirea și apoi moartea speciilor de buruieni sensibile. Bromoxinil
acționează prin inhibarea fotosintezei. Este un erbicid selectiv cu acțiune de contact și care
produce arsuri asupra buruienilor sensibile, la scurt timp după aplicare.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Nagano este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:

CULTURA
Porumb (porumb de
siloz,porumb dulce,
porumb pentru boabe)

BURUIENI COMBĂTUTE
Buruieni dicotiledonate și
monocotiledonate anuale

DOZA
1 l/ha, postemergent,
când plantele de porumb au
2–8 frunze

Nagano are un spectru larg de combatere atât împotriva buruienilor dicotiledonate cât și a
unora monocotiledonate, aplicat în perioada de vegetaţie, când buruienile sunt răsărite și în
faza tânără (BBCH 14), iar porumbul este în faza de 2 – 8 frunze.

ROTAȚIA CULTURII
Se va lua în considerare să nu se însămânțeze, timp de 18 de luni de la aplicarea tratamentului
cu Nagano, urmatoarele culturi: sfecla de zahăr și furajeră, fasole, mazare, spanac, sau soia.
Pentru însămânțarea culturilor de toamnă va trebui să treacă o perioadă de 70 de zile iar în
cazul însămânțării rapiței de toamnă se va aștepta 70 de zile și se va face arătura adâncă.
Folosiți produsele pentru protecția plantelor în condiții de siguranță.
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

MOD DE ACȚIUNE
Crew ACE este un erbicid sistemic din categoria sulfonilureicelor, cu omologare pentru
combaterea gramineelor din cultura de porumb. Produsul prezintă o dublă absorbţie, atât la
nivelul aparatului foliar, cât şi prin rădăcini. Ulterior, din aceste puncte, produsul se
răspândeşte la nivelul întregii plante.
Nicosulfuronul – componenta activă a erbicidului – acţionează prin blocarea diviziunii
celulare şi oprirea formării aminoacizilor. Astfel, buruienile sunt distruse în totalitate după
aproximativ 3 săptămâni de la aplicare.

AVANTAJE
• acțiune foarte bună asupra buruienilor monocotiledonate anuale și costreiului din
cultura de porumb;
• absorbție rapidă prin frunze și rezistența la spălare;
• selectiv pentru hibrizii de porumb;
• rezultate foarte bune în condiții climatice diverse;
• ușurința în aplicare (formulare lichidă pe bază de ulei);
• flexibilitate în aplicare, putând fi aplicat singur sau asociat;
• nu are efect remanent pentru cultura următoare.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE CREW ACE
În România, produsul Crew ACE este omologat conform tabelului de mai jos:

CULTURA

BURUIENI COMBĂTUTE

DOZA

Buruieni monocotiledonate
0,8 l/ha, postemergent
anuale
Porumb
Sorghum halepense
1 - 1,5 l/ha, postemergent
(costreiul din rizomi)
Crew ACE se aplică în vegetaţie, ţinându-se seama de etapa de dezvoltare atât a buruienilor
(2–4 frunze, înainte de înfrăţire) cât şi a plantelor de cultură (porumbul trebuie să aibă
devoltate între 4 şi maxim 6 frunze).
Pentru cazurile de infestare cu Sorghum halepense, se aplică (în funcţie de nivelul de infestare
şi faza de dezvoltare) o doză de 1 – 1,5 l/ha Crew ACE, când costreiul din rizomi are talia de
15 – 20 cm.

SPECTRUL DE COMBATERE AL PACHETULUI COMERCIAL
NAGANO ACE (NAGANO + CREW ACE)
BURUIENI MONOCOTILEDONATE
ALOPECURUS MYSUROIDES (COADA VULPII)
APERA SPICA VENTI (IARBA VÂNTULUI)
AVENA FATUA (OVASCIORUL)
BROMUS SPP (OBSIGA)
DIGITARIA SPP (MEIȘOR)
ECHINOCHLOA CRUS-GALLI (IARBA BĂRBOASĂ)
LOLIUM SPP (ZAZANIE)
POA SPP (FIRUȚA)
SETARIA SPP (MOHOR)
SORGHUM HALEPENSE (COSTREI DIN RIZOMI)

Netratat la 14 ZDA

BURUIENI DICOTILEDONATE
ABUTILON THEOPHRASTI (TEIȘOR)
AMARANTHUS RETROFLEXUS (STIR)
AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA (AMBROZIE)
BRASSICA NAPUS (RAPIȚA SĂLBATICĂ)
CAPSELLA BURSA PASTORIS (TRAISTA CIOBANULUI)
CARDARIA DRABA (URDA VACII)
CIRSIUM ARVENSIS (PĂLĂMIDA)- până la 10cm înălțime
CHENOPODIUM ALBUM (SPANAC SALBATIC)
DATURA STRAMONIUM (CIUMĂFAIA)
FUMARIA OFFICINALIS (FUMĂRIȚA)
HIBISCUS TRIONUM (ZAMOSIȚA)
LAMIUM PURPUREUM (URZICA MOARTĂ)
MERCURIALIS ANNUA (TREPĂDATOARE)
POLYGONUM AVICULARE (TROSCOT)
POLYGONUM CONVOLVULUS (HRIȘCA URCĂTOARE)
POLYGONUM LAPATHIFOLIUM (IARBA ROȘIE)
POLYGONUM PERSICARIA (ARDEIUL BROAȘTEI)
SINAPIS ARVENSIS (MUȘTAR SĂLBATIC)
SOLANUM NIGRUM (ZARNA)
STELLARIA MEDIA (ROCOINA)
THLASPI ARVENSIS (PUNGULIȚA)
VERONICA PERSICAE (VENTRILICA)
VIOLA ARVENSIS (TREI FRAȚI PĂTAȚI)
XANTHIUM STRUMARIUM (CORNACI)
Crew Ace 1L + Nagano 1L la 14 ZDA
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