
Fără concurență,
de la început!

Culturi curate fără iarba vântului
și buruieni cu frunza lată.
• Erbicid cu aplicare toamna în postemergență.
• Efect foarte bun împotriva buruienii iarba vântului
 (Apera spica-venti).
• Spectru larg de combatere a buruienilor
 dicotiledonate.
• Rezolvă buruieni problemă din culturile de cereale 
 păioase precum: Veronica spp., Galium aparine
 sau Papaver spp.
• Omologat în culturile de grâu, orz de toamnă,
 triticale și secară.



ERBICID ERBICIDCitadel® Citadel®

Efect de lungă durată împotriva 
buruienilor problemă din culturile
de cereale păioase

• Citadel® este un erbicid postemergent, selectiv
 pentru cereale păioase, cu aplicare în toamnă
 pentru combaterea buruienilor
 monocotiledonate și dicotiledonate anuale.
• Datorită efectului combinat al celor 3 substanțe
 active (diflufenican, penoxsulam și florasulam),
 Citadel® are acțiune atât la nivelul solului cât și
 la nivel foliar, având un efect foarte bun chiar și
 în condiții mai puțin favorabile.

• În caz de cultură calamitată după un tratament în toamnă cu Citadel®, în primăvara următoare, se
 pot înființa următoarele culturi: porumb sau cereale de primăvară.

• În cazul unei rotații normale, se pot înființa următoarele culturi: în toamna următoare, după recoltarea
 culturilor tratate cu Citadel®, se pot înființa: rapiță de toamnă, cereale de toamnă; în primăvara
 anului următor, după recoltarea culturilor tratate cu Citadel®, se poate înființa orice cultură.

• Aplicarea în toamnă a produsului Citadel® reduce competiția buruienilor cu plantele de cultură,
 pentru hrană și apă, încă din primele stadii de vegetație, asigurând un start mai bun al culturii de
 cereale și o trecere mai bună peste iarnă.
• Aplicarea din toamnă a erbicidului Citadel® oferă un spor de producție de aproximativ 10% (aprox. 
 600 kg/ha) și este de cele mai multe ori mai profitabilă comparativ cu erbicidarea de primăvară.

Mod de acțiune

Citadel® 2021 - Efecte după aplicarea în toamna 2020

Tehnologia de aplicare

• Citadel® se aplică toamna, în postemergență, la culturile de grâu și orz de toamnă, triticale, secară,
 în doză de 1.0 litru/ha, începând cu faza de o frunză până la stadiul culturii tratate de 3 frați
 (BBCH 11-23), cu excepția culturii de secară, unde se aplică până la 3-4 frunze (BBCH 11-14), iar
 buruienile dicotile să nu depășească faza de 4 frunze.
• Se va aplica un singur tratament pe sezon, pe aceeași suprafață.
 Cantitatea de soluție recomandată: 200-300 litri/ha.
• Înainte de aplicarea produsului în cultura de secară de toamnă, se recomandă consultarea
 deținătorului autorizației cu privire la cât de sensibil este soiul de secară cultivat.
• Produsul Citadel® se aplică când temperatura aerului este cuprinsă între 5 și 250 C, pe plantele
 neatacate de boli și dăunători, neafectate de îngheț, secetă și umiditate excesivă.

Cultură calamitată

Rotația culturilor
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Principalele buruieni combătute
de erbicidul Citadel® în culturile de
cereale păioase

SPECTRU DE COMBATERE

Iarba vântului
Apera spica-venti ++++

Specii de brassica
Brassica spp. ++++

Traista ciobanului
Capsella bursa-pastoris ++++

Albăstrea
Centaurea cyanus ++++

Turiță
Galium aparine ++++

Sugel
Lamium amplexicaule ++++

Sugel
Lamium purpureum ++++

Mac
Papaver spp. ++++

Rocoină
Stellaria media ++++

Punguliță
Thlaspi arvense ++++

Urzică
Urtica urens ++++

Veronica
Veronica hederifolia ++++

Veronica
Veronica persica ++++

Viorea de ogor
Viola arvensis ++++

Stellaria mediaApera spica-venti

Papaver spp.Brassica spp.

Thlaspi arvenseCapsella bursa-pastoris

Urtica urensCentaurea cyanus

Veronica hederifoliaGalium aparine

Veronica persicaLamium amplexicaule

Viola arvensisLamium purpureum
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