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DuPont™

Express®50 SG

Conţine: 50% tribenuron metil. 
Formulat: granule solubile. Ambalat la 150g.

 • Express® 50 SG este absorbit prin frunze şi rădăcini 
şi este translocat rapid în întreaga plantă. El inhibă 
diviziunea celulară în vârfurile de creştere ale 
lăstarilor şi rădăcinilor plantelor sensibile;

 • Creşterea buruienilor este oprită după câteva ore de 
la aplicare, dar simptomele vizibile apar după 5-10 
zile iar moartea acestora se produce după 15-25 zile.

 • Tehnologia ExpressSun™ lansată de DuPont™ şi 
Pioneer® este una dintre cele mai inovatoare soluţii 
de creştere a productivităţii în agricultură utilizată la 
nivel global;

 • Control eficient al buruienilor cu frunză lată inclusiv 

pălămidă, cornaci, ciumăfaie din culturile de floarea-
soarelui rezistente la Express®;

 • Flexibilitate în aplicare de la răsărire până la 8 frunze 
ale florii-soarelui;

 • Fără restricţii asupra culturilor ce urmează în rotaţie.

MOD DE ACŢIUNE

AVANTAJE

 • Express® 50 SG se utilizează numai la hibrizii de 
floarea-soarelui rezistenţi: PR64E83, PR64E71, 
PR64LE19 şi PR64LE20;

 • Express® 50 SG este omologat la 30 g/ha împreună cu 
Trend® 90 în doză de 250 ml/ha;

 • Eficacitatea maximă se obţine în faza de 2-4 frunze a 
buruienilor cu frunză lată anuale şi în faza de rozetă 
la cele perene;

 • Tratamentele se efectuează în postemergenţă până 
în stadiul de 8 frunze a florii-soarelui;

 • Volumul de soluţie: 200-400 l/ha;

 • Numărul de tratamente/an: 1.

 • Asocierea cu surfactantul Trend® 90 permite 
combaterea superioară a buruienilor mediu sensibile 
la Express® precum şi o mai bună translocare a 
produsului;

MOD DE UTILIZARE

Erbicid selectiv aplicat în postemergenţă la floarea-soarelui 
în combaterea buruienilor cu frunză lată

Express® 50 SG este omologat cu certificat nr. 2603 / 2005

Înaintea oricărei utilizări, citiţi cu atenţie eticheta care însoţeşte produsul
® este marcă înregistrată a companiei DuPont de Nemours
Înaintea oricărei utilizări, citiţi cu atenţie eticheta care însoţeşte produsul
® este marcă înregistrată a companiei DuPont de Nemours
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Express®
Buruieni sensiBile

Albăstriţa (Centaurea cyanus)

Creţişoara (Aphanes arvensis)

Iarba roşie (Polygonum spp)

Lobodă (Chenopodium spp)

Lobodă sălbatică (Atriplex spp)

Lucerna samulastră (Medicago sativa)

Lungurica (Galeopsis tetrahit)

Mac (Papaver rhoeas)

Măcriş (Oxalis spp)

Măcriş (Rumex spp)

Măzăriche (Vicia spp)

Muştar negru (Brassica nigra)

Muştar sălbatic (Sinapis arvense)

Neghina (Agrostemma githago)

Nu-mă-uita (Myosotis arvensis)

Opaiţă (Silene conica)

Pălămida (Cirsium arvense)

Păpădie (Taraxacum officinalis)

Piciorul cocoşului (Ranunculus spp)

Punguliţa( Thlaspi arvense)

Ridiche sălbatică (Raphanus raphanistum)

Buruieni sensiBile

Rocoina (Stellaria media)

Romaniţa (Anthemis spp)

Salata sălbatică (Lactuca seriola)

Samulastra floarea-soarelui (Heliathus annuus)

Scânteiuţa (Anagallis arvensis)

Spălăcioasa (Senecio vulgaris)

Ştir (Amarantus retroflexus)

Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris)

Urzica moartă (Lamium spp)

Vetricea (Chrysanthemum segetum)

Buruieni MeDiu sensiBile

Scaieţi (Xanthium spp)

Şopârliţa (Veronica spp)

Trei fraţi pătaţi (Viola spp)

Turiţa (Galium aparine) 

Teişor (Abutilon  theophrasti)

Ciumăfaie (Datura stramonium)

Buruieni reZisTenTe

Fumăriţa (Fumaria officinalis) 

Volbura (Convolvulus arvensis)

Toate speciile de graminee

NOTă PRIVIND UTILIZAREA PRODUSULUI
 • Hibrizii ce conţin gena SU7 ExpressSun™ dezvoltată de DuPont conferă rezistenţă la erbicidul Express® 50 SG. 

 • Gena ExpressSun™ va proteja acest hibrid nuMAi în cazul când erbicidul Express® 50 SG este folosit în 
condiţiile indicate pe eticheta produsului. 

 • Gena ExpressSun™ nu VA proteja acest hibrid în cazul folosirii altor erbicide. Înainte de utilizare, citiţi şi 
respectaţi întotdeauna instrucţiunile de pe eticheta erbicidului. 

 • uTiliZAreA ACCiDenTAlĂ A unOr erBiCiDe inCOMPATiBile Cu ACesT HiBriD POATe COnDuCe 
lA PierDereA COMPleTĂ A reCOlTei

Express® 50 SG, ExpressSun™ sunt mărci înregistrate a companiei DuPont şi companiilor afiliate.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE

 • Aplicarea erbicidului Express® 50 SG nu restricţionează rotaţia culturilor. Dacă floarea soarelui tratată cu Express® 
50 SG este calamitată din diverse motive, se seamănă numai floarea soarelui sau cereale de primăvară după 
arătură adâncă. 

* Excepţie hibrizii rezistenţi la Express®

ROTAŢIA CULTURILOR
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Express®
 • Nu se recomandă amestecul cu erbicide antigramineice din cauza 
posibilului efect fitotoxic. Se recomandă aplicarea erbicidelor 
antigramineice, separat la minim 4-6 zile de la efectuarea 
tratamentului cu Express® 50 SG. 

 • Express® 50 SG se poate amesteca cu fungicide şi fertilizanţi 
foliari. În combinaţie cu alte produse, se respectă cu stricteţe 
recomandările partenerului de amestec;

 • Luaţi toate măsurile în timpul aplicării pentru reducerea 
potenţialului derivei;

 • Express® 50 SG nu este fitotoxic dacă este folosit în conformitate 
cu instrucţiunile din etichetă şi în dozele recomandate. 

COMPATIBILITATE

ATENŢIE UTILIZATORI!
 • Erbicidul Express® 50 SG se va folosi exclusiv în solele însămânţate cu hibrizii Pioneer® PR64E83, 
PR64E71, PR64LE19 şi PR64LE20 toleranţi la acest erbicid!

 • Se interzice utilizarea produsului Express® 50 SG în solele însămânţate cu alţi hibrizi;

 • Evitaţi confuziile! Verificaţi dacă sunteţi în posesia unuia dintre hibrizii rezistenţi!

 • Atenţie la litera E ! Aceasta trebuie să fie cuprinsă în codul hibrizilor PR64E83, PR64E71, PR64LE19 
şi PR64LE20!

 • Respectând instrucţiunile din etichetă, veţi avea un lan de floarea soarelui fără buruieni cu frunză 
lată precum pălămida (Cirsium arvense) şi cornaci (Xanthium spp);

 • Nu aplicaţi produsul la temperaturi sub 100C sau peste 250C;

 • Nu aplicaţi produsul peste plante în faza de cotiledoane sau care au depăşit faza de 8 frunze.

SISTEM DE AUTENTIFICARE 
A CALITăŢII DUPONT

"Folosesc tehnologia expresssun™ pentru combaterea în vegetaţie a buruienilor din cultura 
de floarea-soarelui de trei ani cu rezultate foarte bune. Producţiile bune care se obţin la 
hibrizii Pioneer® E71 şi E83, controlul foarte bun al buruienilor problemă, în principal Cirsium 
arvense şi Xanthium spp, faptul ca nu sunt restricţii în ceea ce priveşte momentul aplicării 
erbicidului şi costul mai scăzut pe hectar m-au determinat sa înlocuiesc o altă tehnologie 
pe care o foloseam cu tehnologia expresssun™. Recomand şi altor fermieri să folosească cu 
încredere oricare dintre produsele DuPont®."

Extra protecţie.
Extra profit.
Contaţi pe DuPont.

S.C. Ilsa Com SRL
Bîrla, Jud. Argeş
Administrator Comaniţă Ion


