
ERBICIDE

Lazurit® Super
Erbicid sistemic preemergent şi postemergent 
pentru combaterea buruienilor dicotiledonate 
şi monocotilidonate anuale într-o formulare 
unicală lichidă concentrată – nanoemulsie

Substanţa activă:
metribuzin, 270 g/l.

Forma preparativă:
Concentrat solubil.

Spectrul de acţiune:
Dintre buruienile dicotiledonate sunt sensibile la Lazurit® 
Super astfel de specii ca - ambrozia pelinifolie, albăstriţa 
comună, şopârliţă (specii), troscotul (specii), muştarul sălbatic, 
voinicica, curnuţii (specii), fumăriţa medicinală, rocoina, tei-
şorul, măturica, cruciuliţa obişnuită, loboda (specii), spanacul 
sălbatic (specii), traista-ciobanului, zârna neagră (specii), 
lungurica (specii), iarba grasă, ridichea sălbatică, ştirul (specii), 
jaleşul anual, urzica moartă, punguliţa de câmp etc. Dintre 
buruienile monocotilidonate sensibile la erbicid sunt - iarba 
bărboasă, obsiga, coada vulpii, firuţa anuală, ovăzul, raigrasul 
(Lolium rigidum), raigrasul aristat, iarba bărboasă, meişorul 
roşcat, rogozul (specii), mohorul (specii), meiul african. În plus, 
Lazurit® Super inhibă şi unele buruieni perene, cum ar fi păpă-
dia medicinală şi susaiul legumicol (din seminţe).

Mecanismul de acţiune:
Este absorbit în buruiene prin frunze, rădăcini şi colţi. Se 
deplasează în direcţie acropetală, posedă o acţiune sis-
temică, inhibă procesul de fotosinteză, acţionează asupra 
sistemului de transport al electronilor. 

Viteza de acţiune: 
Fiind utilizat înainte de răsărirea culturilor, erbicidul nimi-
ceşte buruienile în momentul răsăririi lor, în postemergenţă 
- în decurs de 10 - 20 zile după tratament. Erbicidul previne 

apariţia celui de-al doilea „val” de buruieni, deoarece împie-
dică germinarea buruienilor în sol. 

Perioada acţiunii de protecţie:
Lazurit® Super protejează culturile de buruieni în decurs de 
1 - 2 luni şi mai mult (cartoful – practic până la acoperirea cu 
vrejuri a intervalelor dintre rânduri), în funcţie de condiţiile 
meteorologice, tipul de sol şi gradul de cultivare a câmpului. 

Pregătirea soluţiei de lucru:
Deoarece Lazurit® Super este disponibil într-o formă pre-
parativă performantă, nu este necesară pregătirea soluţi-
ei-mamă! Soluţia de lucru se recomandă să se pregătească 
imediat înainte de stropire. Înainte de pregătirea soluţiei 
de lucru erbicidul se va amesteca minuţios în ambalajul de 
fabricaţie. Rezervorul pulverizatorului se umple cu apă în 
proporţie de cel puţin 4/5. Cu dispozitivul de amestecare 
pornit se adaugă cantitatea de erbicid, necesară pentru o 
alimentare a pulverizatorului. Apoi, amestecând continuu, 
rezervorul se umple cu apă până face plinul. Recipientul golit 
se clăteşte cu apă de câteva ori şi conţinutul lui se toarnă în 
rezervorul pulverizatorului. Concentraţia maximă a erbicidu-
lui în soluţia de lucru nu trebuie să depăşească 0,5%!

Compatibilitate:
Pentru mărirea spectrului de acţiune şi reducerea normelor 
de consum, Lazurit® Super poate fi utilizat în amestecuri cu 
alte produse, în special, cu erbicidul Escudo®.

Norma de consum a soluţie de lucru:
La cartof - 200 - 300 l/ha, tomate răsădite - 500 l/ha, to-
mate semănate - 300 - 400 l/ha.

Ambalaj: canistră 5 l

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

Termenul de 
aşteptare (Numărul 

de tratamente)

Cartof (soiuri medii 
și tardive)

0,9 + 0,45 Stropirea buruienilor care vegetează înainte de răsărirea culturii, cu trata-
mentul ulterior la înălțimea vrejurilor de cartof de 5 cm 60 (2)

1 - 1,3 Stropirea buruienilor care vegetează la înălțimea vrejurilor de cartof de 
5 cm

60 (1)Tomate răsădite 1,2 1,6 Stropirea buruienilor care vegetează peste 15 - 20 zile după răsădirea  
răsadului în sol 

Tomate semănate 1,1 1,4 Stropirea buruienilor care vegetează în faza de 5 - 7 frunze ale culturii

Recomandări pentru utilizare:


