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CARACTERISTICILE PRODUSLUI
Proprietăţi fizico-chimice:
Produsul ELUMIS se prezintă sub formă de lichid opac de culoare galben-bej, cu miros slab de ulei vegetal.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:
În România produsul este omologat pentru utilizare la:

Cultura Agentul dăunător Aplicare Doza

Porumb Buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate
Post-emergent 

(1 tratament pe sezon)
1,0- 2,0 l/ha

   
Pentru informaţii referitoare la utilizarea produsului şi tehnica de aplicare, sunaţi la numărul de telefon 021-528.12.77, de luni până vineri între orele: 08:00-18:00.

Mod de acţiune:
Erbicidul are acţiune în principal foliară asupra buruienilor răsărite şi o acţiune secundară la sol, fiind absorbit într-o mai mică măsură prin coleoptil şi hipocotil de buruienile în curs de răsărire.   

Observaţii: Folosiţi doza mai mare pe soluri mai grele sau cu infestare puternică cu buruieni. Eficacitatea optimă a tratamentului se obţine în condiţiile de pregătire bună a patului germinativ, 
fără bulgări, bine mărunţit în primăvară, după arătura de toamnă.

Recomandări de aplicare:
Elumis se poate aplica postemergent, având un interval larg de aplicare începând cu 2 până la 8 frunze ale culturii de porumb. Se va urmări aplicarea erbicidului Elumis în stadii timpurii de 
dezvoltare ale buruienilor astfel: buruieni dicotiledonate: 2-4 frunze, graminee: 2 frunze până la înfrăţit, costrei din rizomi: 10-20 cm. 
Doza recomandată în general în cazul îmburuienărilor cu buruieni anuale este de 1,5 l/ha, o doză mai redusă putând fi utilizată când se aplică în stadii timpurii de dezvoltare a buruienilor. În 
cazul îmburuienării predominante cu costrei din rizomi se va utiliza doza maximă. 

Spectru de buruieni combătute:
Dicotiledonate: Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Chenopodium album, Datura stramonium, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium, Polygo-
num persicaria, Portulaca oleracea, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus asper, Stellaria media, Xanthium spp., Veronica persica. 
Graminee: Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Lolium spp., Panicum spp., Setaria viridis, Sorghum halepense din sămânţă şi din rizomi. 

Restricţii de utilizare
Nu aplicaţi Elumis la loturile de hibridare de porumb.
Nu aplicaţi Elumis la porumbul tratat cu insecticide de sol organofosforice. 
Nu amestecaţi Elumis cu fertilizanţi foliari sau îngrăşăminte lichide.
Nu aplicaţi în amestec cu alte erbicide sulfonilureice sau în sole tratate cu acest tip de produse.
În anumite condiţii, după tratamentul cu Elumis pot apărea simptome tranzitorii de îngălbenire şi/sau limitarea creşterii culturii la un interval de 1- 2 săptămâni de la aplicare. Acestea sunt rapid 
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