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Conţine: 75% tribenuron metil. 
Formulare: granule dispersabile. Ambalat la 8 g, 100 g şi 1 kg.

 • Granstar® asigură o excelentă combatere a 
buruienilor cu frunză lată;

 • Granstar® combate un spectru larg de buruieni, 
inclusiv buruieni dificil de combătut ca pălămida, 
loboda etc.;

 • Granstar® este un produs deosebit de selectiv şi 
poate fi utilizat pe orice cultură de cereale păioase, 
fără restricţii pentru culturile ce urmează în rotaţie;

 • Granstar® are o perioadă lungă de aplicare - de 
la stadiul de 3 frunze, până la apariţia completă a 
frunzei stindard;

 • Eficacitatea erbicidului depinde de mărimea 
buruienilor ce trebuie combătute;

 • Granstar® poate fi amestecat cu alte erbicide, 
mărindu-se astfel spectrul de combatere.

AVANTAJE

 • Granstar® este absorbit rapid în principal prin frunze 
dar şi prin rădăcini, deşi activitatea acestuia în sol 
este foarte scurtă. 3-4 ore fără ploaie sunt suficiente 
pentru ca produsul să fie absorbit de către plante;

 • Granstar® este un erbicid sistemic, care inhibă 
diviziunea celulară în rădăcini, vârfurile apicale de 
creştere şi mugurii axiali, oprind imediat dezvoltarea 
acestora;

 • În culturile erbicidate, buruienile nu mai afectează 
producţia şi nu mai pot concura cu plantele de 
cultură pentru apă şi substanţe nutritive. După 
câteva zile de la tratament buruienile se îngălbenesc 
şi/sau înroşesc după care mor în câteva săptămâni;

 • Buruienile care nu sunt sensibile sunt oprite din 
creştere şi nu mai pot concura plantele de cultură;

 • Granstar® este metabolizat rapid de către cerealele 
tratate, fără reziduuri în pai sau bob.

MOD DE ACŢIUNE

 • Granstar® se utilizează în tratamente postemergente, 
din faza de trei frunze ale cerealelor, până la faza de 
burduf. Pentru o bună combatere Granstar® trebuie 
aplicat când buruienile sunt în primele faze de 
dezvoltare, perioada optimă fiind în stadiul de rozetă, 
dar şi buruienile în faze mai avansate de dezvoltare 
sunt combătute;

 • Granstar® este omologat la următoarele culturi şi 
doze:

MOD DE UTILIZARE

Grâu  postemergent - doza: 15-20gr/ha
Orz  postemergent - doza: 10-15gr/ha

DuPont™

Granstar®
 
75 DF

Erbicid selectiv pentru cereale păioase 
în combaterea buruienilor cu frunză lată

Granstar® 75 DF este omologat cu certificat nr. 1193 / 1991

Înaintea oricărei utilizări, citiţi cu atenţie eticheta care însoţeşte produsul
® este marcă înregistrată a companiei DuPont de Nemours
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 • În următoarele situaţii se recomandă adăugarea unui 
surfactant non ionic (Trend®):
 - Când buruienile sunt în faze avansate de 

dezvoltare (Trend® - 250 ml/ha) pentru buruieni 
dificil de umectat.

 - În caz de vreme secetoasă şi pentru buruieni dificil 
de umectat

SISTEM DE 
AUTENTIFICARE 
A CALITĂŢII 
DUPONT

Granstar®Doza de Granstar® administrată depinde de sensibilitatea buruienilor, stadiul de dezvoltare şi 
condiţiile de creştere

 • Aplicarea combinată (tank mix) cu Cerlit™ - 400 ml/ha 
- reprezintă combaterea cea mai eficientă a buruienii, 
fără efecte fitotoxice sau remanenţă.

 • Pentru obţinerea unei combateri eficiente, aplicarea 
erbicidului trebuie efectuată când buruienile Cirsium şi 
Helianthus au între 10 şi 15 cm înălţime. 

 • Pentru  combaterea samulastrei rezistentă Express® 
se recomandă amestecul cu 2,4 D, dicamba, fluroxipir, 
MCPP. 

COMBATEREA UNOR BURUIENI PROBLEMĂ
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"Anul acesta am folosit produsul Granstar® 75 DF pentru a controla buruienile dicotiledonate 
din culturile de cereale păioase, pe o suprafaţă de 880 ha, cu rezultate foarte bune. În trecut 
am folosit şi alte produse pentru controlul acestora dar rezultatele obţinute cu Granstar® 75 
DF sunt net superioare. Pe lângă erbicidele pentru cereale paioase am fost foarte mulţumit 
şi de fungicidele Alert® şi Acanto® Plus. Voi utiliza în continuare produsele DuPont® şi 
recomand şi altor fermieri, care doresc să aibă culturi sănătoase şi curate de buruieni, să le 
folosească cu încredere."

Extra protecţie.
Extra profit.
Contaţi pe DuPont.

S.C. Agro Dăneasa SA
Dăneasa, Jud. Olt
Administrator Naidin Daniel

Granstar®
Buruieni sensiBile

Albăstriţa (Centaurea cyanus)

Ciocul berzei (Geranium spp). 

Lobodă albă (Chenopodium spp) 

Lungurică (Galeopsis tetrahit)

Mac sălbatic (Papaver rhoeas)

Măcriş (Rumex crispus)

Mei păsăresc (Lithospermum arvense)

Muşeţel (Matricaria chamomilla)

Muştar sălbatic (Sinapis arvensis)

Nu-mă-uita (Myosotis arvensis)

Pălămidă (Cirsium arvense)

Păpădia (Taraxacum oficinale)  

Piciorul cocoşului (Ranunculus spp)

Pucioasă (Bifora radians)

Punguliţă (Thlapsi arvenses)

Rocoină (Stellaria media)

Romaniţă de câmp (Anthemis arvensis)

Ruşcuţă primăvăratică (Adonis vernalis)

Samulastră de fl soarelui (Helianthus annuus)

Buruieni sensiBile 

Samulastră de lucernă (Medicago sativa) 

Struna cocoşului (Cerastium arvense) 

Sânziene (Galium rotundifolium)

Spălăcioasă (Senecio vulgaris)

Susai (Sonchus arvensis)   

Ştir (Amaranthus retroflexus)

Talpa gâştei (Atriplex spp) 

Traista ciobanului (Capsella bursa pastoris)

Troscot (Polygonum aviculare) 

Urzică moartă (Urtica urens)

Zârnă (Solanum nigrum)

Buruieni meDiu cOmBătute

Doritoare (Veronica spp) 

Hrişcă urcătoare (Polygonum convolvulus) 

Trei fraţi pătaţi (Viola tricolor) 

Turiţa (Galium aparine)

Buruieni reZistente

Fumăriţa (Fumaria officinalis)

Volbură (Convolvulus arvensis) 

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE


