
ERBICIDE

Suhovey®

Desicant și erbicid cu acțiune de contact 
împotriva buruienelor anuale la culturile anuale 
de primăvară cultivate sub tehnologia minitil și 
noutil

Substanța activă:
Diquat 150 gr/l. Cu conţinut de diquat dibromidă 280 gr/l 
(150 gr/l ion - diquat).

Forma preparativă:
Proprietăţile produsului:
• Acţiune rapidă – recoltarea după desicaţie este posi-

bilă peste 5-7 zile.
• Nu este spălat de precipitaţii.
• Oferă posibilitatea de a programa perioada recoltării 

indiferent de condiţiile climaterice.
• Acelerarează şi omogenizează procesul de maturare 

a seminţelor.
• Procesul de recoltare devine mai uşor datorită uscării 

concomitente şi a buruienelor care sunt în vegetaţie.
• Reduce posibilitatea de răspîndire şi dezvoltare a 

bolilor la floarea soarelui şi cartof.
• Posibilitatea tratamentelor avia.

Caracteristica substanței active:
Diquat face parte din grupa chimică Dipirilide.  

Spectru de acțiune:
Suhovey® este un erbicid total cu acţiune de contact. 

Modul de acțiune:
Diquatul perturbă procesele fiziologice şi biochimice din 
plantă, se reduce capacitatea de reţinere a apei în ţesu-
turi ceea ce duce la moartea celulelor şi în final la uscarea 
plantelor.

Viteza de acțiune:
Suhovey® usuca plantele în decurs de 2-7 zile, în dependen-
ţă de de condiţiile climaterice şi starea fiziologică a plan-

telor. În condiţii de vreme răcoroasă (t° mai joasă de 13°C) 
viteza de acţiune poate să scadă neesenţial.

Recomandări de utilizare:
În cultura de floarea soarelui desicaţia se va efectua în faza 
cînd calatidiul va căpăta culoarea galbenă, în cultura de car-
tof se va efectua desicarea la sfîrşitul perioadei de formare 
a tuberculilor şi maturare a cojii. În calitate de erbicid este 
recomandat utilizarea pînă la răsărirea culturii. Pentru pre-
gătirea soluţiei de lucru este necesar utilizarea apei curate! 

Factorii ce influențează eficacitatea:
Suhovey® are o acţiune foarte rapidă şi o aderenţă bună 
(nu este spălat de ploaie deja după 10-15 min.) din aceste 
considerente putem gestiona recoltarea şi în condiţii de 
umiditate. Eficacitatea nu este condiţionată de temperatu-
ra aerului, este efectiv atît la temperaturi înalte (mai mari 
de 25°C), cît şi la temperaturi scăzute (mai joase de 10°C). 
În condiţii climatice cu zile însorite acţiunea produsului 
sporeşte.

Compatibilitatea:
Suhovey® nu este utilizat în amestecuri cu alte produse din 
considerentul epocii de utilizare. Poate fi utilizat în ameste 
cu ureea şi/sau selitra amoniacală. În toate cazurile este ne-
cesar verificarea compatibilităţii produselor în amestec.

Norma de consum a soluției de lucru:
Erbicidare – 50-200 l/ha, desicaţie 100-300.

Ambalaj:
canistră 10 l

Recomandări pentru utilizare:


