
Ușurință în utilizare
Noul Hussar Activ Plus este un produs 
complet. Nu necesită amestecuri cu alte 
erbicide pentru creșterea eficacității sau 
lărgirii spectrului de buruieni controlate. 
Așadar, utilizarea noii soluții este extrem 
de simplă și ușoară. Este suficient să 
măsurați cantitatea de 1 l pentru fiecare 
hectar pe care doriți să îl protejați.

Nu există restricții în rotație
Produsul se descompune rapid în sol și 
nu prezintă niciun risc pentru culturile 
succesive.

/// Culturi  
protejate
Grâu de toamnă,
triticale de 
toamnă, secară

/// Buruieni 
controlate
Buruieni 
monocotiledonate: 
iarba-vântului 

Buruieni dicotiledonate 
anuale: ambrozie, romaniță 
de câmp, traista ciobanului, 
albăstrea, nemțișori de 
câmp, voinicică, fumariță, 
lungurică, turița, ciocul 
berzei, sugel puturos, mușetel 
sălbatic, nu-mă-uita, mac 
sălbatic, rocoină, pungulița, 
ventrilică, trei frați pătați;

Buruieni dicotiledonate 
perene: pălămidă, susai 

Samulastra:
floarea-soarelui, rapiță, lucernă.

/// Fereastra de aplicare
De la începutul înfrățitului 
până la sfârșitul fazei de 
apariție a primului internod 

/// Doza recomandată
1,0 l/ha

Eficacitatea produsului
Hussar Activ Plus
Media a 108 teste, 2013-2018, CEE inclusiv România

 

Materialul conține informații selectate despre produsele date.
Consultați eticheta pentru mai multe informații.

Panseluța
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CE ESTE
AGRICULTURA
DURABILĂ?

Orice activitate care reduce impactul agriculturii asupra mediului, 
permițând o utilizare mai eficientă a resurselor, de exemplu: sol, pământ, 
apă, mașini, produse pentru protecția plantelor, semințe, îngrășăminte 
și energie, protejând în același timp profitabilitatea agriculturii și 
asigurându-i acceptarea din partea societății

www.cropscience.bayer.ro

Alege hibrizi de semințe rezistenți sau toleranți la dăunători, precum și cu alte
caracteristici sustenabile, de exemplu: umiditate scăzută în timpul recoltării
sau toleranță crescută la temperaturi ridicate și secetă.

Respectă cu strictețe principiile 
gestionării integrate a dăunătorilor 
și utilizării în condiții de siguranță a 
produselor fitosanitare.

Asigură-te că pachetele de produse 
fitosanitare marcate cu pictograme 
speciale sunt returnate la sistemul 
de colectare a ambalajelor SCAPA.

Adaptează locul pentru spălarea 
pulverizatorului și folosește 
sistemul de îndepărtare a 
deșeurilor.

Păstrează substanțele într-un 
depozit închis cu cheie, fără acces 
neautorizat și fără animale.

Previno rezistența dăunătorilor la 
produsele fitosanitare.

Utilizează soluții digitale care 
să permită aplicarea cu precizie 
a îngrășămintelor, a produselor 
fitosanitare și a semințelor.

CUM POȚI IMPLEMENTA TU AGRICULTURA
DURABILĂ?



Puneți pauză
buruienilor
Acum într-o formulare nouă,
îmbunătățită 

NOU



Visul fiecărui fermier este să elimine 
concurența buruienilor în cel mai 

simplu mod posibil, având totodată 
siguranță în utilizarea produsului.

Mai mult decât atât, ușurință în utilizare, 
precum și o dozare ușoară și simplă.

Toate aceste dorințe se rezumă la un 
singur lucru, un control simplificat al

buruienilor, pentru a uita de probleme.

Sunt posibile aceste vise?

Cu siguranță da. 

Puneți pauză 
buruienilor



Cu noul erbicid Hussar Activ Plus
puteți uita de problema buruienilor

Erbicidul este eficace împotriva buruienilor 
monocotiledonate și dicotiledonate fără 

a fi nevoie de realizarea unui amestec de 
produse. Aplicarea simplificată este asigurată de 

formularea modernă OD și ușurința în aplicare: un 
produs - o doză 1l/ha.

Formularea dispersiei în ulei OD și 
combinația de substanțe active a 
produsului asigură o eficacitate ridicată, un 
efect vizual rapid în combaterea buruienilor 
monocotiledonate: iarba vântului, precum și 
a buruienilor dicotiledonate problemă: turița, 
macul sălbatic, pălămida.

De remarcat este efectul vizual rapid și 
eficacitatea ridicată în controlul buruienilor 
problemă în sezonul de primăvară.

Formulare modernă, ușor de utilizat
Formularea OD asigură o acoperire uniformă a 
buruienilor tratate și absorbția rapidă a produsului. 
Rezistența la spălare înseamnă că eventualele 
precipitații care pot apărea la scurt timp după aplicarea 
tratamentului nu reduc eficacitatea acestuia. 

Hussar Activ Plus conține:
iodosulfuron 10 g/l,

tiencarbazon-metil 7,5 g/l și 2,4 D 300 g/l.



Aplicare flexibilă
Hussar Activ Plus controlează buruienile în 
diferite stadii de dezvoltare ale acestora, totuși, 
buruienile sunt cel mai ușor de combătut în 
fazele incipiente de creștere. 

Viteza de acțiune
Efectele erbicidului sunt vizibile rapid, 
la câteva zile după tratament. Cel mai 
rapid acționează asupra buruienilor 
dicotiledonate, în timp ce acțiunea 
asupra buruienilor monocotiledonate 
poate fi observată în decurs de 3 până 
la 5 săptămâni.
   
Controlează buruienile 
monocotiledonate și 
dicotiledonate
Marele avantaj al aplicării noului 
erbicid Hussar Activ Plus constă 
în combaterea simultană atât a 
buruienilor monocotiledonate, 
cât și a celor dicotiledonate 
deja răsărite, dintr-o 
singură trecere, precum și 
protecția de lungă durată 
asigurată de activitatea 
la sol a substanței active 
tiencarbazon-metil.

litru 
pe hectar

Ușurință în utilizare:


