
ERBICIDE

Demetra®

Erbicid sistemic pentru combaterea buruienilor 
dicotiledonate anuale, inclusiv rezistente la 
2,4-D, şi a unor buruieni perene cu rădăcini 
drajonate

Substanța activă:
fluroxipir, 350 g/l.

Forma preparativă:
Concentrat emulsionabil.

Spectrul de acţiune:
Specii sensibile  la Demetra® sunt - turiţa agăţătoare, vol-
bura de câmp, hrişca urcătoare, lungurica (specii), măcrişul 
(specii), rocoina, nu-mă-uita de câmp, măturica, zârna nea-
gră, păpădia medicinală etc. 
-mediu sensibile - (eficienţa biologică până la 85%): şo-
pârliţa (specii), troscotul comun, fumăriţa medicală, urzica, 
scânteiţa roşietică, floarea-soarelui (samulastră), hrana-va-
cii, romaniţa de câmp, trei-fraţi-pătaţi (specii), lâna caprelor, 
urzica moartă (specii), brânca-ursului (specii). 
-slab sensibile - (pentru o nimicire mai sigură a acestor 
specii din culturi cerealiere se recomandă utilizarea Deme-
trei ® în amestec cu Balerina ®): susaiul (specii), loboda albă, 
mac roşu.

Mecanismul de acţiune:
Fluroxipirul este absorbit rapid, în decurs de 1 oră, prin 
frunzele buruienilor şi, parţial, prin rădăcinile plantelor din 
sol. 
El se deplasează activ prin floem şi xilem, fiind translocat 
în toată planta, inclusiv în punctele de creştere, dereglând 
dezvoltarea celulelor plantelor şi afectează procesele de 
creştere în întregime. 

Viteza şi simptomele acţiunii:
Primele semptome vizibile, în condiţii favorabile se mani-
festă peste câteva ore după aplicarea erbicidului. Pe par-

cursul primelor zile după tratament se observă încetarea 
creşterii buruienilor, peste 3 - 4 zile - decolorarea şi răsuci-
rea frunzelor, apoi - reducerea internodurilor.
Pierirea totală a buruienilor survine după 2 - 3 săptămâni.

Recomandări pentru utilizare: 
Demetra® poate fi aplicat la culturile cerealiere din faza 
începutului înfrăţirii până la încheierea împăierii culturii fără 
riscul deteriorării ei sau scăderii recoltei. Norma minimă de 
erbicid este utilizată în fazele timpurii de dezvoltare a buru-
ienilor şi la un grad scăzut de îmburuienare. Norma maximă 
este aplicată în cazul îmburuienării puternice cu turiţa agă-
ţătoare, în cazul buruienilor crescute excesiv, precum şi în 
cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile în momentul 
optim ca termen pentru tratament. 

Compatibilitate:
Demetra® este compatibil în amestecuri cu erbicide pe bază 
de florasulam, sulfoniluree, dicamba, cu erbicide gramini-
cide, precum şi cu fungicide (de exemplu, Colosal® Pro) şi 
insecticide (Braik®, Borei®).

Norma de consum a soluţie de lucru: 
200 - 300 l/ha.

Ambalaj:
canistră 5 l

Recomandări pentru utilizare:


