
SOLUŢIA COMPLETĂ DE ERBICIDARE 
PENTRU PORUMBUL TĂU!

BANDERA 
DANEVA PACHETUL
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Erbicid pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi 
perene şi unele monocotiledonate anuale la cultura de porumb. 
Formularea sa calitativă de concentrat de suspensie împreună 
cu un adjuvant suplimentar asigură un nivel ridicat de eficienţă. 
Modul său triplu de acţiune (foliar, la rădăcini şi anti-germinativ) 
asigură o regularitate ridicată de eficacitate pe buruienile 
importante.

BANDERA DANEVA
BANDERA este un erbicid cu spectru de combatere a buruienilor 
monocotiledonate optimizat prin formularea OD (suspensie 
concentrată uleioasă, care garantează o penetrare mai bună 
în plantă, pentru o eficienţă mai rapidă), care oferă acţiuni 
suplimentare împotriva buruienilor dicocotiledonate.

Compoziţie: nicosulfuron 40 g/l
Formulare: ulei dispersabil (OD)

Compoziţie: mesotrione 100 g/l
Formulare: suspensie concentrată (SC)

AVANTAJE

  Complementaritate ridicată a modului de acţiune a celor  
 2 produse, BANDERA (HRAC B) + DANEVA (HRAC F2)  
 permite un nivel foarte ridicat de eficienţă şi o acţiune prelungită  
 atât împotriva monocotiledonatelor cât şi împotriva principa- 
 lelor buruieni dicotiledonate din porumb.
  Soluţie adaptată tuturor strategiilor de combatere a buruienilor  

 de la stadiul 3 până la stadiul de 10 frunze, la porumb.
  Permite un control eficient timpuriu al buruienilor încă din  

 stadiile incipiente la porumb (stadiul de 3-4 frunze).
  Formulările de calitate premium ale BANDERA (OD) şi DANEVA

 (SC) permit o amestecare perfectă şi o eficienţă ridicată.

MOD DE ACŢIUNE

Pachetul BANDERA + DANEVA este un post-emergent, împotriva 
monocotiledonatelor şi buruienilor dicotiledonate, compus din 
două substanţe sistemice active cu moduri diferite de acţiune:
  mesotrione (grup HRAC F2) din familia calistemonelor. Se  

 transferă rapid în plantă prin intermediul frunzelor şi al  
 rădăcinilor. Fotosinteza este perturbată şi acţiunea sa asupra  
 clorofilei provoacă albirea şi apoi distrugerea buruienilor.
  nicosulfuronul (grupa HRAC B), acţionează esenţial pe cale  

 foliară. Acesta determină oprirea imediată a creşterii şi apoi  
 dispariţia buruienilor sensibile ce erau deja apărute.

DANEVA 
(Nicosulfuron 40 g/l)

CULTURA DOZA L/HA NORMA DE APĂ/HA PERIOADA DE APLICARE BURUIENI COMBĂTUTE

Porumb 1-1,2 200-300 BBCH 12-18 Monocotiledonate anuale

Porumb 1,2 200-300 BBCH 12-18 Costrei din rizomi

BANDERA
(Mesotrione 100 g/l)

CULTURA DOZA L/HA NORMA DE APĂ/HA PERIOADA DE APLICARE BURUIENI COMBĂTUTE

Porumb 1 200-300 BBCH 12-18 Dicotiledonate anuale şi perene
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www.soufflet-agro.ro


