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Ce con]ine

Când se aplic`

Pachetul Cereale T1 ofer` un spectru larg de combatere a bolilor [i buruienilor 
dicotiledonate din culturile de grâu, orz [i orzoaic`. 

Este compus din dou` produse sistemice, formånd o solu]ie unic` prin sinergia a
6 substan]e active aplicate \ntr-o singur` trecere, con]inând 15 litri fungicid
Falcon Pro® [i 1 kilogram erbicid Celexium®, recomandat pentru tratarea a 20 hectare.

Pachetul este recomandat s` fie aplicat ca prim tratament la cultura de grâu [i orz.

Momentul de aplicare este de la \nceputul alungirii tulpinii
[i pân` la apari]ia frunzei stindard (stadiile BBCH 30 –37).

Doza recomandat` de aplicare este de 0,7 l/ha Falcon Pro® + 50 g/ha Celexium®.
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\n 2021

CELEXIUM®

Solu]ia optim` impotriva 
buruienilor dicotiledonate 
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Falcon Pro® + Celexium®
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Condi]ii [i recomand`ri
de aplicare

V` recomand`m s` pulveriza]i în zilele 
în care viteza vântului este sub 15 km/h

Umiditatea relativ` a aerului ≥60%

Temperatura anun]at` ≥5°C far` risc de \nghe];
Amplitudini termice reduse < 15°C

Ploile c`zute la 3 ore dup` aplicare
NU afecteaz` eficacitatea tratamentului



Beneficii

Protejeaz` investi]ia printr-un control excelent 
al unui spectru larg de boli [i buruieni chiar [i la 

temperaturi mai sc`zute.

Sinergia celor 6 substan]e active \ntr-o singur` 
aplicare asigur` cel mai bun raport calitate-pre].

Interval larg de aplicare [i protec]ie de lung` 
durat` f`r` s` restric]ioneze rota]ia culturilor.



Informații produs FALCON PRO® CELEXIUM®

Segment produs Fungicid Erbicid

Conținut în substanțe active
Protioconazol: 53 g/L
Spiroxamină: 224 g/L
Tebuconazol: 148 g/L

Florasulam: 105.0 g/kg 
Metsulfuron-metil: 82.8 g/kg 
Tribenuron-metil: 83.0 g/kg

Omologare culturi
grâu, orz, orzoaică grâu, orz, orzoaică, secară, 

triticale şi ovăz.

Formulare Concentrat  emulsionabil (EC)
Granule dispersabile în apă 
(WG)

Agent dăunator combătut

Făinare - Blumeria graminis, 
Septoriozelor - Septoria 
spp. ruginii brune (Puccinia 
econdita), helmintosporiozei 
(Drechslera spp.); 0,6 L/
ha la orz şi orzoaică pentru 
combaterea făinării
(Blumeria graminis) şi 
helmintosporiozei (Drechslera 
spp.) şi 0,8 L/ha pentru 
Fusarium spp. la aceleaşi 
culturi.

Buruieni dicotiledonate 
anuale şi perene (Cirsium 
arvense)

Conținut pachet 15 litri 1 kilogram

Suprafața recomandată 
pentru tratare

20 hectare

CELEXIUM®

Celexium® este marca înregistrata FMC
Falcon Pro® este marca inregistrata BAYER
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Septorioze (Septoria spp.)

Combate bolile foliare și ale spicului la culturile de grâu și orz.

Fuzarioza spicelor (Fusarium spp.)

 Făinarea grâului
 (Blumeria graminis sin. Erysiphe graminis)     

Helmintosporioza grâului 
(Drechslera tritici repentis)

Rugina brună (Puccinia recondita)

Pătarea reticulară a frunzelor de orz
( Drechslera teres = Pyrenophora teres 

= Helminthosporium teres.)
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Elimin` buruienile 
dicotiledonate din culturile 

de cereale p`ioase
Principalele buruieni dicotiledonate anuale [i perene.

Pentru toate speciile de buruieni comb`tute de erbicidul Celexium® consulta]i eticheta 
produsului. Recomand`m aplicarea produsului conform instruc]iunilor de pe etichet`.

Turița

Muștar sălbatic

Trei frați pătațiRocoina

Macul

Hrișcă urcătoare

Veronica persica

Traista ciobanului

Rapița de ulei 
(samulastra)

Mușățel

Ardeiul broaștei

Pălămidă

Fumăriță

Albăstrița

Spanac sălbatic

Sensibil >95% Mediu Sensibil 70-85% Mediu Rezistent <70%



Oferta este valabilă din 1 martie 2022,
în limita stocului disponibil.

Utilizați în siguranță produsele
de protecție a plantelor.

Citiți întotdeauna înaintea utilizării eticheta 
produsului și informațiile despre produs.
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