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Erbicide | Pontos®99

100 g/l picolinafen + 240 g/l flufenacet
suspensie concentrată

800PC/ 23.08.2022
5 L 

Pontos® este un erbicid destinat culturilor de grâu 
și orz, cu aplicare toamna în preemergență sau 
postemergență timpurie. Datorită celor 2 substanțe 
active din compoziție, picolinafen și flufenacet, 
erbicidul Pontos® oferă un spectru larg de combatere, 
cu eficacitate excelentă împotriva buruienilor 
monocotiledonate și dicotiledonate, cum ar fi: iarba 
vântului, firuța, coada vulpii, turița, ventrilica, rocoina, 
mușețelul, macul, samulastra de rapiță convențională 
și Clearfield®, etc. 

Cele două substanțe active sunt preluate prin 
rădăcinile și coleoptilele plantelor, fiind ulterior 
transportate prin xilem. 

Cu o rezidualitate foarte bună, Pontos® păstrează 
cultura curată de buruieni o perioadă lungă de 
timp, oferind posibilitatea plantelor de cultură să 
se dezvolte și să își atingă potențialul maxim de 
producție. 

Grâu de toamnă

  Orz de toamnă

Agentul de dăunareCultura Doză

Buruieni monocotiledonate (Apera spica-venti, Poa 

annua, Alopecurus myosuroides, Lolium multiflorum) și 

dicotiledonate (Galium aparine, Matricaria spp., Veronica 

spp., Viola arvensis, Chenopodium album, etc.)

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

• Combatere eficientă a unui spectru larg de buruieni.

• Efect rezidual de lungă durată.

• Flexibilitate în aplicare.

Avantaje

Cultura

0,5 – 1 l/ha
Se aplică preemergent în toamnă, 
de la semănat până la răsărire. 
Maxim 250 g/ha flufenacet- chiar 
și în combinație cu alte produse de 
protecție a plantelor care conțin 
această s.a. - pe aceeași suprafață în 
decurs de 2 ani.

0,5 l/ha
Se aplică postemergent în toamnă, 
de la apariția primei frunze și până 
la sfârșitul înfrățirii. Maxim 250g/ha 
flufenacet- chiar și în combinație cu 
alte produse de protecție a plantelor 
care conțin această s.a. - pe aceeași 
suprafață în decurs de 2 ani.

Pontos® se aplică toamna la culturile de grâu și 
orz. În preemergență, de la semănat și până la 
răsărit (BBCH 00 – 09), se folosește doza de 0.5 – 
1 l/ha, iar în postemergență timpurie, de la apariția 
primei frunze și până la sfârșitul înfrățirii (BBCH 
10 – 29), se aplică doza de 0.5 l/ha. 

La aplicarea în postemergență timpurie, buruienile 
trebuie să fie nerăsărite sau în stadii timpurii de 
dezvoltare (cotiledoane sau maxim 1-2 frunze). 

Recomandări


