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Erbicide

Rekord® Max

Date tehnice

Tehnica de aplicare

PACHETUL REKORD® MAX conține următoarele produse:
CALLAM® (12,5% tritosulfuron + 60% dicamba)
SAMSON® EXTRA 6 OD (60g/l nicosulfuron)
DASH® HC (adjuvant)

Perioada de aplicare: se aplică în postemergență,
de la 2 la 6 frunze ale culturii de porumb și în funcție
de gradul de dezvoltare a buruienilor:
• Monocotiledonate anuale - din stadiul de 1-3
frunze, până la începutul înfrățirii:
- Sorghum halepense până la 15-20 cm înălțime;
- Agropyron repens până la 10-15 cm înălțime;

• Buruieni cu frunză lată - din stadiul de 2-4 frunze
pâna la maximum 6 frunze.
Pachetul Rekord® este cea mai eficace soluție pentru
combaterea integrală a buruienilor în postemergență
printr-o singură aplicare.

Caracteristici și mod de acțiune
Pachetul Rekord® Max este soluția postemergentă
completă, cu un spectru larg de combatere a
buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate,
inclusiv a celor perene, din cultura de porumb.

Pachetul Rekord® Max este soluția completă, fiind
alcatuit din produse ce conțin substanțe active cu
mod de acțiune sistemic, efectul acestora fiind
îmbunatățit de adjuvantul Dash® HC pentru o
combatere eficienta a tuturor buruienilor din cultura
de porumb.

Avantaje
• Eficiență ridicată împotriva principalelor buruieni pentru câmpuri curate și recolte bogate.
• Spectru larg de combatere printr-o singură aplicare.
• Control foarte bun al buruienilor perene - Sorghum, Cirsium - investiție pe termen lung.
• Acțiune sigură datorită tritosulfuronului și adjuvantului Dash® HC.
• Excelentă selectivitate a celor 3 substanțe active pentru cultura de porumb.

Modul de folosire
Cultura

Agentul de dăunare

Porumb

Buruieni monocotiledonate anuale și perene

Cultura

Buruieni dicotiledonate

Recomandări
Un pachet pentru 5 hectare:
2 Kg Callam® + 3,5 L Samson® Extra 6 OD + 5 L Dash® HC
Doza:
Callam®: 0,4 Kg/ha
Samson® Extra 6 OD: 0,7 L/ha
Dash® HC: 1L/ha
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