
27

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

ACCURATE EXTRA
ERBICID

ACCURATE EXTRA
ERBICID

 PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

 MOD DE ACȚIUNE

 RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

ACCURATE EXTRA se prezintă sub forma de granule dispersabile în apă (formulare WG), de cu-
loare bej, conținând tifensulfuron-metil 680g/kg + metsulfuron-metil 70g/kg. Se utilizează pentru 
controlul post-emergent al buruienilor anuale la culturile de cereale ( grâu, orz, secară, triticale). 

Tifensulfuron-metil și Metsulfuron-metil ambele sunt erbicide sistemice, selective, asimilate în 
principal prin frunze. Eficacitatea acestor erbicide constă în inhibarea enzimei acetolactat sinteta-
za (ALS),  implicata în sinteza lanțurilor de amino-acizi. Inhibarea ALS duce la încetarea diviziunii 
celulare și implicit a procesului de crestere a buruienilor. Buruienile sunt puternic clorozate, apoi 
necrozate și distruse în interval de 2-4 saptamani de la aplicare.

Produsul este omologat conform tabelului de mai jos:

Conţine: tifensulfuron-metil 680 g/kg + metsulfuron-metil 70 g/kg
Omologat în România cu certificat de omologare nr. 099PC/21.01.2015

CULTURA ORGANISM ȚINTĂ NR. APLICAȚII STADIUL DE 
DEZVOLTARE AL 
CULTURII

DOZA grame produs/ha

Grau, triti-
cale, secară, 
de toamnă

Buruieni anuale cu 
frunza lată

1 / cultură până la BBCH 39 - 50 g/ha-tratament postemer-
gent în toamnă sau
-  75 g/ha tratament postemer-
gent în primăvară

Orz de 
toamnă

Buruieni  anuale cu 
frunză lată

1 / cultură până la BBCH 39 - 50 g/ha-tratament postemer-
gent în toamnă sau
-  60 g/ha tratament postemer-
gent în primăvară

Orz de pri-
mavară

Buruieni anuale cu 
frunză lată

1 / cultură până la BBCH 39 - 60 g/ha-tratament postemer-
gent

Simptomele apar la circa 7 – 10 zile de la aplicarea tratamentului, iar combaterea completă se 
observă după circa 21 zile, fiind strâns legată de condiţiile de creştere şi competiţia culturii.

Produsul ACCURATE EXTRA  poate fi aplicat foliar cu orice echipament terestru, folosindu-se 
pentru prepararea soluției o cantitate de 150-200 litri de apă la hectar.

ACCURATE EXTRA poate fi aplicat chiar și la temperaturi scăzute (4 – 50C) fără a fi afectată 
eficacitatea. În cazul cerealelor păioase de toamnă, se poate aplica imediat dupa răsărire, cu 
rezultate remarcabile, mai ales când există infestare cu samulastră de rapiță sau floarea soarelui 
provenită de la cultura premergătoare.

 BURUIENI COMBĂTUTE

Abutilon theophrasti (Pristolnic)
Amaranthus spp. (Știr)
Ambrosia elatior (Ambrozia)
Apera spica-venti (Iarba vântului) 
Aphanes arvensis (Crețisoară) 
Atriplex patula (Lobodă salbatică) 
Brassica rapa (Samulastra de rapiță) 
Capsella bursa-pastoris (Traista ciobanului) 
Centaurea cianus (Albăstriță) 
Chenopodium spp. (Lobodă) 
Chrysanthemum segetum (Vetricea) 
Cirsium arvense (Pălămidă) 
Daucus carota (Morcov sălbatic) 
Galeopsis spp. (Lingurică) 
Helianthus annuus (Samulastra de floarea soarelui) 
Lamium spp. (Urzica moartă) 
Lapsana communis (Zgrăbuntica)
Matricaria spp. (Mușetel salbatic) 

Mentha arvensis (Mentă sălbatică) 
Myosotis arvensis (Nu-mă-uita) 
Papaver rhoeas (Mac) 
Polygonum spp. (Iarba roșie)
Polygonum persicaria (Ardeiul broaștei)
Polygonum persicaria (Ardeiul broaștei) 
Portulaca oleracea (Grășita) 
Raphanus raphanistrum (Ridiche sălbatică) 
Rumex spp. (Macris) 
Sinapis arvensis (Muștar sălbatic) 
Senecio vulgaris (Spălăcioasa) 
Spergula arvensis (Hrana vacii) 
Stellaria media (Rocoina) 
Thlaspi arvense (Pungulița) 
Vicia spp. (Măzăriche) 
Viola spp. (Trei frați pătați) 
Xantium spp. (Cornaci)

ROTAȚIA CULTURII
Nu există restricții privind rotația culturilor. După recoltarea culturii tratate cu ACCURATE EXTRA 
se pot înființa următoarele culturi: cereale, rapiță, fasole de câmp, dupa o pauza de 120 de zile 
de la tratament. În primavară următoare poate fi înfiintată orice cultură.

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