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 • Granstar® Super este un erbicid sistemic selectiv, 
absorbit prin frunze dar şi prin rădăcini, care opreşte 
rapid creşterea buruienilor sensibile.

 • Granstar® Super acţionează asupra buruienilor 
inhibând diviziunea celulară în rădăcini, în vârfurile 
de creştere şi mugurii axiali, oprind creşterea şi 
dezvoltarea acestora în câteva ore de la aplicare. 

 • După câteva zile de la tratament, buruienile se 
îngălbenesc sau înroşesc, se necrozează şi mor, în 2-3 
săptămâni de la aplicare. 

 • Două ore fără ploaie sunt suficiente pentru ca produsul 
să fie absorbit de către plante fără să fie spălat. 

DuPont™

Conţine: 25 % tifensulfuron-metil şi 25 % tribenuron-metil. 
Formulare: granule solubile. Ambalat la 40 g şi 200 g.

 • Granstar® Super combate un spectru larg de buruieni 
cu frunză lată inclusiv cele problemă precum 
pălămida, muştarul sălbatic, scaieţii, loboda, rocoina, 
punguliţa, iarba roşie, zămoşiţa, etc. Spectrul de 
combatere acoperă peste 70 specii de buruieni.

 • Granstar® Super este selectiv pentru cerealele 
păioase, fără implicaţii asupra recoltei;

 • Granstar® Super se poate aplica până la apariţia 
completă a frunzei stindard;

 • Granstar® Super combate buruienile perene şi reduce 
sursa de îmburuienare pentru culturile ce urmează în 
rotaţie;

 • Granstar® Super poate fi folosit la temperaturi peste 
5 grade Celsius;

 • Granstar® Super îmbunătăţeşte dispersia substanţei 
active în soluţia de stropit

 • Reduce reziduurile de pe pereţii rezervorului, numărul 
de spălări, cantitatea de apă necesară spălării 
asigurând astfel eficacitatea produsului.

AvAntAjE

Erbicid pentru cereale păioase cu spectru larg 
în combaterea buruienilor cu frunză lată

Granstar® Super 50 SG este omologat cu certificat nr. 2674 / 2006

 • Granstar® Super se utilizează în postemergenţă la 
cereale păioase în primăvară de la înfrăţit până la 
apariţia frunzei stindard. 

 • Momentul optim de aplicare este în perioada de 
creştere activă a buruienilor, respectiv din faza de 
cotiledoane până la maxim 6 frunze adevărate.

MOD DE utIlIzARE

MOD DE ACŢIunE

Grâu: postemergent - doză: 40gr/ha
Volumul de apă:  200- 400 l/ha 
Număr de tratamente: 1/an.

Granstar® Super

Înaintea oricărei utilizări, citiţi cu atenţie eticheta care însoţeşte produsul
® este marcă înregistrată a companiei DuPont de nemours
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Granstar®RECOMAnDĂRI

 • În condiţii de deficit hidric în sol şi/sau atmosferă se 
recomandă utilizarea adjuvantului trend® în doza de 
250 ml/ha. 

 • Pentru o combatere superioară a pălămidei aplicarea 
erbicidului se face când buruiana are maxim 10-15 
cm înălţime (rozetă cu 4-6 frunze). Pentru lărgirea 
spectrului de buruieni cu frunză lată combătute, 
Granstar® Super se poate amesteca în rezervorul 
maşinii cu erbicide pe bază de 2,4D, dicamba, 
bromoxinil sau fluroxipir.

 • Granstar® Super asigură o combatere bună a turiţei 
(Galium aparine) dacă este aplicat în faza de 2-3 
verticilii. Pentru o combatere superioară a turiţei 
la infestări puternice sau aflată în faze avansate de 
creştere se recomandă amestecul produsului cu 
Cerlit™ în doză de 400 ml/ha.

 • Curăţă terenul pentru culturile următoare din cadrul 
rotaţiei  (cartof, sfeclă sau floarea soarelui) la care 
combaterea buruienilor cu frunză lată este dificilă. 

 • Fără restricţii pentru culturile care urmează în rotaţie 
(rapiţă, culturi succesive de porumb şi soia).

 • În caz de compromiterea culturilor de cereale tratate  
cu Granstar® Super, indiferent de cauză, se pot 
resemăna numai cereale de primăvară (grâu, ovăz, 
orzoaică) după arătură adâncă.

SIStEM DE 
AutEntIFICARE 
A CAlItĂŢII 
DuPOnt
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Granstar®
BuruieNi seNsiBile (2-4 frunze)

Ardeiul broastei (Polygonum persicaria)

Dragavei (Rumex crispus)

Graşiţă (Portulaca oleracea)

Hrana vacii (Spergula arvensis)

loboda albă (Chenopodium album)

lobodă sălbatică (Atriplex patula)

lungurică (Galeopsis tetrahit)

Mac roşu (Papaver rhoeas)

Măcrişul calului (Rumex obtusifolius)

Muşeţel sălbatic (Matricaria inodora)

Muştar negru (Brassica nigra)

Muştar sălbatic (Sinapis arvensis)

Palamida (Cirsium arvense)

Punguliţă (Thlaspi arvense)

Ridiche sălbatică (Raphanus raphanistrum)

Rocoină (Stellaria media)

Romaniţa (Anthemis spp.)

Samulastră de floarea soarelui (Helianthus annuus)

Samulastră de rapiţă (Brassica oleracea)

BuruieNi seNsiBile

Sugel (Lamium spp.)

Ştir sălbatic (Amaranthus retroflexus)

teişor (Abutilon teophrasti)

traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris)

zămoşiţă (Hibiscus trionum)

BuruieNi mediu comBătute

Cornaci (Xanthium italicum)

Iarbă roşie (Polygonum lapathifolium)

turiţă (Galium aparine)

trei fraţi pătaţi (Viola arvensis)

troscot (Polygonum aviculare)

BuruieNi reZisteNte

Doritoare (Veronica hederifolia)

Fumărita (Fumaria officinalis)

Holera (Xanthium spinosum)

Rochiţa rândunicii (Convolvulus arvensis)

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE

" An de an cultiv aproximativ 300 ha cu grâu, obţinând rezultate excelente utilizând produsele 
duPont™ iar începând cu anul 2010 folosesc cu încredere şi erbicidul Granstar® super în 
combaterea buruienilor cu frunză lată. voi introduce şi pe viitor erbicidul Granstar® super în 
schemele de tratament la cereale păioase pentru siguranţa unor culturi şi recolte sănătoase.
utlizarea produselor DuPont™ mi-a adus întotdeauna multe satisfacţii şi realizări şi le 
recomand cu încredere şi celorlalţi fermieri."

Extra protecţie.
Extra profit.
Contaţi pe DuPont.

S.C. CIt Santău SRl
Santău, jud. Satu Mare
Administrator lucaci Alexandru


