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Mod de acţiune:

ALLIANCE 660WG are în componenţă
două substanţe active, ambele cu acţiune
sistemică. Produsul este un erbicid sul-
fonilureic, selectiv, ce se absoarbe în
plantă prin frunze și rădăcină, fiind
translocat rapid în întreaga plantă. 
Metsulfuron-metil-ul inhibă diviziunea
celulară în vârfurile de creștere ale lăsta-
rilor și rădăcinilor buruienilor sensibile. 
Componenta diflufenican are deaseme-
nea acţiune sistemică, acţionează prin 
inhibarea procesului de sinteză a
carotenoidelor, iar speciile de buruieni
sensibile sunt puternic clorozate, apoi
necrozate și distruse.

Proprietăţi fizico-chimice:

ALLIANCE 660 WG se prezintă sub formă
de granule fine, omogene, fără tendinţă
de sfărâmare, de culoare albă, ce conţine
6% metsulfuron metil și 60 % diflufenican.

Avantaje:

- Erbicid complex cu spectru larg de combatere; 
- Foarte selectiv pentru cerealele păioase; 
- Poate fi aplicat și la temperaturi mai scăzute 
(peste 5  ̊C); 

- Doza de aplicare redusă; 
- Spectru larg de combatere a buruienilor din 
cultura de cereale; 

- Translocare rapidă în plantă, ce determină 
oprirea dezvoltării buruienilor la scurt timp 
după aplicare; 

- Eficienţa tratamentului foarte bună. 

Conține: 6 % metsulfuron-metil + 60 % diflufenican 
Omologat în România cu Certificat nr. 2794/14.08.2008 

Mod de utilizare:

Cultura

Grâu

Buruieni combătute

Buruieni dicotiledonate anuale și
perene

Doza de aplicare l/ha

0,100 kg/ha postemergent
se aplică singur sau asociat cu
adjuvant (în condiţii de secetă
sau fază avansată a buruienilor)

Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos: 

ALLIANCE 660WG se aplică primavara,
când speciile de buruieni sunt răsărite în
masă - peste 70% - și sunt în fază optimă
(2 - 4 frunze). 
Produsul se aplică la cultura de grâu,

când plantele sunt în stadiul de 3 frunze,
până la faza de sfârșit al înfrăţirii
(cod BBCH 10-29). 
Doza de aplicare a erbicidului este de

100 g/ha - singur sau asociat cu 

adjuvanţi, în cazul depășirii fazei optime a
buruienilor la tratament.
Cantitatea de apă recomandată la hectar

este cuprinsă între 200 – 400 l. Când den-
sitatea culturii și/sau a buruienilor este
mare, se va utiliza cantitatea de 400 l
de apă/ha.

Nufarm alături de tine! Soluţii optime. Formulări avansate.

Folosiţi produsele pentru protecţia plantelor în condiţii de siguranţă.
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare.
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Tratamentele nu se aplică atunci când tem-
peraturile sunt în scădere (sub 5oC), la cul-
turile stresate din cauza secetei, băltirea
apei, atacul bolilor și dăunatorilor. 
Nu se va aplica tratament cu ALLIANCE pe

soluri nisipoase, foarte ușoare. 
Nu se va aplica tratament cu ALLIANCE în

culturile de cereale păioase infestate puternic
cu buruieni dicotiledonate.

Se va aplica numai un singur tratament cu
ALLIANCE la orice cultură de cereale
păioase. 

După aplicarea tratamentului cu ALLIANCE,
se vor spăla foarte bine echipamentele uti-
lizate.

Rotaţia culturilor: În condiţii normale de
umiditate și a unor rotaţii normale, erbicidul
ALLIANCE nu prezintă restricţii deosebite, ex-
cepţie făcând cultura sfeclei pe solurile ba-
zice (cu pH peste 7), a rapiţei de toamnă sau
în condiţii de secetă excesivă, când se im-
pune efectuarea de arături adânci. 
În cazul compromiterii culturii de cereale
păioase tratate cu ALLIANCE, se pot reîn-
sămânţa numai cereale păioase cu efectu-
area lucrărilor de arat. 
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Spectru de buruieni combătute:

Anthemis spp. (romaniţa de câmp), 
Capsella bursa pastoris (traista ciobanului), 
Centaurea cyanus (albăstriţa), 
Cirsium arvense (pălămida)*,
Daucus carota (morcov sălbatic), 
Galeopsis tetrahit (lungurica),
Geranium spp. (ciocul berzei),
Lamium spp. (sugel), 
Matricaria spp. (mușeţel sălbatic), 
Myosotis arvensis (nu mă uita), 
Papaver rhoeas (mac), 
Raphanus raphanistrum (ridiche sălbatică), 
Rumex spp. (măcriș), 
Sinapis arvensis (muștar sălbatic), 
Senecio vulgaris (spălăcioasă), 
Stellaria media (rocoina),
Solanum nigrum (zârna),
Xanthium spp. (cornuţi),
Samulastră de rapiţă,
Samulastră de floarea soarelui.

Atriplex patula (loboda),
Apera spica-venti (iarba vântului),
Chenopodium album (loboda salbatică),
Thlaspi arvense (punguliţa),
Sonchus arvensis (susai),
Polygonum persicaria (iarba roșie),
Polygonum aviculare (troscot),
Polygonum convolvulus (hrișcă urcătoare).

Buruieni foarte sensibile:

Important !

Compatibilitate:

ALLIANCE este compatibil cu majoritatea
produselor fitosanitare existente pe piaţă,
mai puţin produsele pe bază de clorpiri-
fos, dimetoat, flutriafol. Înainte de utilizare
verificaţi listele de compatibilitate și efectu-
aţi un test. 

Distribuitor:

Producător:

Nufarm România SRL
Str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 11-13,
București

Nufarm SAS
Bl. Camelinat 28 Gennevilliers
Cedex, Franţa

Buruieni sensibile:

Convolvulus arvensis (volbura),
Equisetum arvense (coada calului),
Fumaria officinalis (fumariţa),
Galium aparine (turiţa),
Vicia spp. (măzărichea).

* - plantele să fie sub 10 cm inălţime.

Buruieni rezistente:

Nufarm alături de tine! Soluţii optime. Formulări avansate.


