
ERBICIDE

Biceps® Garant
Erbicid pe bază de trei componente la 
semănăturile sfeclei de zahăr

Substanţa activă:
desmedifam, 70 g/l, fenmedifam, 90 g/l şi etofumesat, 
110 g/l.

Forma preparativă:
Concentrat emulsionabil.

Spectrul de acţiune:
Specii sensibile la Biceps® Garant sunt ştirul (specii), am-
brozia pelinifolie, şopîrliţa (specii), muştarul sălbatic, trosco-
tele (specii), voinicică (specii), fumăriţa medicinală, rocoina, 
cruciuliţa obişnuită, lobodă răşchirată, loboda (specii), firuţa 
anuală, zârna neagră, traista-ciobanului, lungurica,turiţa 
agăţătoare, iarba grasă, ridichea sălbatică, hrana-vacii, trei-
fraţi-pătaţi, punguliţa; 
-mediu sensibile – albăstriţa comună, măturica, urzica, iarba 
vântului obişnuit, susaiul legumicol, pelinul obişnuit, iarba 
bărboasă, meişor roşcat, săricica, mohorul verde, dentiţa, 
jaleşul anual; 
-slab sensibile - teişorul, pirul târâtor, coada vulpii, muşeţe-
lul (specii), pălămida, susaiul de câmp, pirul gros.

Mecanismul de acţiune:
Posedă o acţiune translaminară, pătrunde prin frunze. Com-
bate buruienile în faza de dezvoltare timpurie a acestora, 
dereglând fotosinteza şi metabolismul proteic, încetinind 
creşterea ţesuturilor merisistemice şi divizarea celulelor, 
limitând formarea stratului de ceară. 

Viteza şi simptomele acţiunii:
Efectul erbicid se manifestă peste 4 - 8 zile după aplicare.
Iniţial se observă decolorarea frunzelor, intensificându-se 
treptat până la cloroză. Apoi buruienile se ofilesc treptat şi 
se usucă. Pieirea lor totală are loc peste 2 - 3 săptămâni.

Recomandări pentru utilizare:
Efectuarea tratamentului cu Biceps® Garant se face imediat 
după pregătirea soluţiei de lucru. Termenele  depind, în 
mare măsură, de stadiul de dezvoltare a buruienilor. Reţi-
neţi! Trebuie de amintit că, mărirea normei de consum de 
Biceps® Garant cu peste 2 l/ha este posibilă numai atunci 
când sfecla intră în faza de 4 frunze adevărate şi există 
condiţii optime de dezvoltare a culturii. 

Pregătirea soluţiei de lucru:
Biceps® Garant se amestecă prealabil în ambalajul de fabri-
caţie. Rezervorul pulverizatorului se umple aproximativ pe 
jumătate cu apă, se conectează dispozitivul de amestecare, 
se adaugă cantitatea de erbicid calculată şi măsurată pen-
tru o singură încărcare, apoi se continuă umplerea rezer-
vorului în timp ce se află sub agitare. Amestecarea nu se va 
înceta nici în timpul tratării pentru a asigura omogenitatea 
soluţiei de lucru. 

Compatibilitate:
Biceps® Garant este compatibil în amestecuri cu diferite 
erbicide, adăguate la acesta pentru a extinde spectrul de 
acţiune, de exemplu, cu Pilot®, cu graminicid Miura®, Quic-
kstep® etc.

Norma de consum a soluţie de lucru:
200 l/ha.

Ambalaj:
canistră 5 l

Cultura Norma de 
consum l/ha Modul şi perioada de aplicare

Termenul de aştep-
tare (Numărul de 

tratamente)

Sfecla de 
zahăr

1 Stropirea de 3 ori a semănăturilor în faza de cotiledoane a buruieni-
lor (la primul, al doilea și al treilea „val” la intervale de 7 - 14 zile) – (3)

1,5 Stropirea de 2 ori a semănăturilor în faza de cotiledoane a buruieni-
lor (la primul și la al doilea „val” la intervale de 7 - 14 zile) – (2)

3 O singură stropire în faza de 4 frunze adevărate și în fazele inițiale  
de creștere a buruienilor – (1)

Recomandări pentru utilizare:


