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Mod de acțiune:

CREW 4 SC este un erbicid sistemic din
categoria sulfonilureicelor, cu omologare
pentru combaterea gramineelor din cul-
tura de porumb.
Produsul prezintă o dublă absorbție, atât
la nivelul aparatului foliar, cât și prin
rădăcini. Ulterior, din aceste puncte, pro-
dusul se răspândește la nivelul întregii
plante. Nicosulfuronul – componenta ac-
tivă a erbicidului – acționează prin blo-
carea diviziunii celulare și oprirea
formării aminoacizilor. Astfel, buruienile
sunt distruse în totalitate după aproxima-
tiv 3 săptămâni de la aplicare.

Proprietăți fizico-chimice:

CREW 4 SC se prezintă sub formă de sus-
pensie fină, omogenă, mobilă, cu tendință
de depunere în timp și o bună capacitate
de revenire în sistem omogen. Produsul
conține 40 g/l nicosulfuron.

Avantaje:

- dublă absorbție: prin frunze și rădăcini;
- flexibilitate în aplicare, putând fi adminis-
trat singur sau asociat;

- selectivitate foarte bună;
- fără efect remanent pentru cultura urmă-
toare.

Conține: 40 g/l nicosulfuron
Omologat în România cu Certificat de omologare nr.

2807/15.10.2008

Recomandări de utilizare:

Cultura

Porumb

Buruieni combătute

Sorghum halepense (costrei din 
rizomi)
Buruieni monocotiledonate anuale

Doza de aplicare l/ha

1 – 1,5 l/ha postemergent

0,8 l/ha postemergent

CREW 4 SC este omologat în România conform tabelului de mai jos: 

Folosiţi produsele pentru protecţia plantelor în condiţii de siguranţă.
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare.

Nufarm alături de tine! Soluţii optime. Formulări avansate.
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CREW 4 SC se aplică prin tratamente în ve-
getație, când buruienile sunt răsărite, iar po-
rumbul este în stadiul de 4 - 6 frunze.

Pentru combaterea buruienilor monocotiledo-
nate anuale (stadiu optim: 2 – 4 frunze,
înainte de înfrățire) se aplică doza de 
0,8 l/ha CREW 4 SC iar pentru combaterea
costreiului din rizomi (talie de 15 – 20 cm) se
aplică 1 – 1,5 l /ha, în funcție de nivelul de
infestare și faza de dezvoltare a costreiului.
tSoluția de stropit se prepară astfel: se umple
rezervorul mașinii de stropit până la ½ cu
apă curată, se adaugă cantitatea necesară
de produs și se completează rezervorul cu
apă până la umplere. Soluția se va agita pe
toată perioada tratamentului.

Soluția de stropit nu se va păstra pentru a se
trata zilele următoare.

Cantitatea necesară de soluție recomandată
a se aplica pe un hectar este de 200 - 300 l. 

Eficiența produsului poate fi influențată nega-
tiv de temperaturi scăzute sau prea ridicate și
când plantele de cultură se dezvoltă în
condiții de stres.

Buruienile sunt distruse în totalitate după
aproximativ 3 săptămâni de la aplicare.
CREW 4 SC are flexibilitate în aplicare,
putând fi aplicat singur sau asociat.

CREW 4 SC nu are efect remanent pentru cul-
tura următoare.
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Compatibilitate:

CREW 4 SC este compatibil cu majoritatea
erbicidelor folosite în mod curent în Româ-
nia la cultura porumbului. Pentru o mai
mare siguranță se va consulta lista de com-
patibilitate și se va face un test.

Distribuitor:

Curățarea echipamentului:

După aplicarea tratamentului cu 
CREW 4 SC se vor spăla foarte bine
echipamentele utilizate. 

Nufarm România SRL, Str. Poet Andrei Mureșanu nr. 11-13,
Sector 1, cod 011841, București

Mod de utilizare:

Producător:

Nufarm SAS, 28 Blv. Camelinat, Gennevilliers CEDEX,
France

Nufarm alături de tine! Soluţii optime. Formulări avansate.


