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520 g/l cloridazon
Suspensie concentrată
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Pyramin® Turbo este un erbicid pe bază de 
cloridazon, din grupa pyridazinone. Cloridazonul 
pătrunde în plante în principal prin rădăcini, dar 
poate fi absorbit și prin frunze. 

Deoarece acţiunea principală se realizează prin 
intermediul solului, eficacitatea este asigurată de 
prezenţa umidităţii în sol. Aplicat ca erbicid de sol, 
distruge buruienile în curs de germinare sau cel 
târziu imediat după răsărire.

Pyramin® Turbo cuprinde în spectrul său de acţiune 
principalele specii de buruieni dicotiledonate 
întâlnite în culturile de sfeclă, cum ar fi: Sinapis 
arvensis (muștar sălbatic)‚ Chenopodium album 
(lobodă porcească), Galeopsis tetrahit (lungurica), 
Galinsoga parviflora (busuioc sălbatic)‚ Matricaria 
chamomilla (mușeţel), Stellaria media (rocoină) 
Anthemis arvensis (romaniţa de câmp), Lamium 
spp. (urzică moartă) și altele. Pyramin® Turbo se 
aplică în postemergenţa timpurie, când buruienile 
sunt mici, în faza de cotiledoane și până la 
maximum 4 frunze. 

O umiditate mai bună sporește eficacitatea.
Produsul Pyramin® Turbo se va aplica în cantitate 
de maximum 2.6 kg/ha cloridazon o dată la 3 ani. 

În primăvara anului următor se poate semăna orice 
cultură. În toamnă se poate semăna grâu sau orz dacă 
înainte s-a executat o arătură. În caz de distrugere a 
culturii de sfeclă se poate însămânţa numai sfeclă 
sau porumb după o lucrare de mobilizare a solului.

Se recomandă utilizarea a 200-300 l/ha soluţie de 
erbicidat.

Pyramin® Turbo

® Turbo se menţine de la câteva săptămâni până la 1-2 luni, în funcţie de sol și 

de condiţiile climatice.

Sfeclă de zahăr

Agentul de dăunareCultura Doză

2,5 l/ha (2 tratamente)

postemergent

Buruieni dicotiledonate anuale

RecomandăriDate tehnice

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire
Avantaje

Cultura

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.


