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CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Proprietăţi fizico-chimice: GARDOPRIM® PLUS GOLD 500 SC se prezintă sub formă 
de suspensie fină, omogenă, mobilă, cu tendinţă de depunere în timp, dar cu o bună 
capacitate de revenire în sistem omogen, de culoare albă.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
În România produsul este omologat la:

Cultura Agentul dăunător Doza

Porumb
Buruieni anuale, exclusiv dicotiledonate 

rezistente (Sinapis,  Raphanus, 
Xanthium)

4 - 4,5 l/ha
(în funcţie de tipul de sol)

Preemergent
Se aplică o dată la trei 

ani pe acelaşi teren la o 
doză maximă de 850 g de 

terbutilazină la hectar.

Porumb 

Buruieni monocotiledonate şi 
dicotiledonate anuale, inclusiv speciile 

dicotiledonate anuale, rezistente la 
tratamente preemergente (Xanthium, 

Solanum, Sinapis, Abutilon) (porumb 3-4 
frunze, buruieni 

mici 2, maxim 4 frunzuliţe)

4 - 4,5 l/ha
(în funcţie de nivelul de 
infestare şi dominanţa 

buruienilor)
Postemergent timpuriu
Se aplică o dată la trei 

ani pe acelaşi teren la o 
doză maximă de 850 g de 

terbutilazină la hectar.

Floarea-
soarelui

Buruieni anuale 
(excepţie Xanthium, Solanum şi Sinapis)

3,5 - 4 l/ha
(în funcţie de tipul de sol)

Preemergent
Se aplică o dată la trei 

ani pe acelaşi teren la o 
doză maximă de 850 g de 

terbutilazină la hectar

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.

Descrierea produsului:
GARDOPRIM® PLUS GOLD 500 SC este un erbicid selectiv ce conţine 2 substanţe 
active: S-metolaclor şi terbutilazin.
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Amaranthus spp.
Anagallis arvensis
Capsella bursa-pastoris
Chenopodium spp.
Datura ferox
Datura stramonium
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crus-galli
Fumaria officinalis
Galeopsis tetrahit
Lamium spp.
Matricaria spp.
Panicum dichotomiflorum
Panicum miliaceum
Abutilon theophrasti
Atriplex spp.
Hibiscus trionum

Galium aparine
Linaria spp.
Malva neglecta
Plantago spp.
Polygonum aviculare
Polygonum persicaria
Portulaca oleracea
Setaria glauca
Setaria viridis
Senecio vulgaris
Solanum nigrum
Stachys spp.
Stellaria media
Thlaspi arvense
Veronica spp.
Vicia spp.
Viola tricolor












