
NIXON 50 SG
Erbicid postemergent  selectiv, pentru combaterea buruienilor graminee anuale și perene din 
cultura porumbului.

Omologat în România cu certificat de omologare nr:   .... PC/19.12.2016
Substanță activă: nicosulfuron
Concentrație: 500 g/kg
Formulare: granule solubile în apă

MOD DE ACȚIUNE 
Nixon 50 SG este un erbicid selectiv cu acțiune sistemică. Aplicat  foliar se absorbe în principal prin 
frunze, este transferat rapid în plantă stopând creșterea și dezvoltarea buruienilor. Efectul erbicidului 
este vizibil într-o perioadă de 7-21 zile după aplicare. Combaterea totală a buruienilor se realizează 
într-o perioadă mai lungă, de până la 3-4 săptămâni, însă acestea îşi încetează creşterea imediat după 
tratament. Acţionează cel mai bine asupra buruienilor în stadiu incipient de dezvoltare (stadiul de 2-3 
frunze).
Nixon 50 SG  inhibă diviziunea celulară în vârful de creștere al lăstarilor și rădăcinilor oprind astfel 
creșterea buruienilor sensibile în câteva ore după aplicare.
Temperaturile scăzute survenite după aplicarea produsului pot determina o acțiune  de  combatere a 
buruienilor  într-un interval mai indelungat de timp.



CULTURA AGENT DE DĂUNARE DOZE

Porumb
Buruieni monocotiledonate și 

dicotiledonate
• 60-80 gr/ha (singur)

Porumb
Buruieni monocotiledonate și 

dicotiledonate

• NIXON 50 SG 60gr/ha + 
 RINCON 25 SG 30gr/ha +
 Asystent + 0.05% (amestec)

Porumb
Buruieni monocotiledonate și 

dicotiledonate

• NIXON 50 SG 80gr/ha + 
 RINCON 25 SG 40gr/ha +
 Asystent + 0.05% (amestec)

Spectrul de buruieni
Echinochloa crus-galli (iarbă bărboasă) – este combătută în faza incipientă de 3 frunze până la sfarsitul 
fazei de înfrățire. 
Agroyron repens (Pirul târâtor) – recomandă a fi combătut în faza de la 3 la 6 frunze. Buruienile mediu 
sensibile în etapele tardive de dezvoltare (peste 6 frunze) pot fi  rezistente la acțiunea produsului .
Vremea caldă și umedă accelerează acţiunea produsului, timpul rece și uscat poate întârzia acţiunea 
acestuia.

Sensibilitatea buruienilor fața de produsul NIXON 50 SG în amestec cu produsul RINCON / Egzecutor 
25 SG și adjuvantul Asystent+ 0,05%.

Buruieni sensibile: Echinochloa crus-galli (Iarba bărboasă), Viola tricolor (Trei frați pătați), Agroyron 
repens (Pirul târâtor), Polygonum convolvulus (Hrișcă urcătoare), Polygonum persicaria (Ardeiul 
broaştei), Amaranthus retroflexus (Știr), Setaria  glauca (Mohor).

Buruieni moderat sensibile:  Chenopodium album (Spanac sălbatic)



MOD DE UTILIZARE 
Porumb 
Perioada de aplicare: produsul se aplică postemergent, în faza de 2-8 frunze de porumb 
(BBCH 10-18). 

NIXON 50 SG aplicat la porumb

Pentru completarea spectrului de combatere, se poate aplica şi cu erbicide pe baza de 2,4 D, dicamba, 
bromoxinil, fluroxipir  cu respecarea  fenofazei  de aplicare  și citirea instructiunilor de pe  eticheta 
produselor , 

Aplicarea produsului trebuie efectuată devreme în etapa post-emergență, în faza de 2-8 frunze de 
porumb (BBCH 12-18). Tratamentul se efectuează când majoritatea buruienilor dicotiledonate sunt 
în stadiul de 2-4 frunze.

Doza maximă / recomandată pentru o singură administrare:
Produsul NIXON 50 SG trebuie utilizat împreună cu produsul RINCON 25 SG și adjuvantul Asystent+ 
în următoarele dozaje:

Doza maximă / recomandată pentru o singură administrare:
NIXON 50 SG în doză de 80 g/ha + Egzecutor 25 SG/RINCON 25 SG 40 g/ha + adjuvantul Asystent+ 
0,05% vol.

sau



Doza maximă / recomandată pentru o singură administrare:
NIXON 50 SG în doză de 60 g/ha + Egzecutor 25 SG/RINCON 25 SG 30g/ha + adjuvantul Asystent+ 
0,05% vol.

Dozele la care se aplică produsele se vor calcula în funcție de spectrul de buruieni  din cultura de 
porumb , fenofaza buruienilor și recomandarile  de pe  eticheta  fiecarui produs introdus in amestec 

Cantitatea recomandată de apă: 200-300 l/ha
Numărul maxim de tratamente în perioada de  vegetaţie: 1 

ATENȚIONARE

1. O eficacitate maximă se obţine când erbicidul si /sau amestecul se aplică  pe buruieni tinere, 
aflate în stadiul de creştere activă.

2. Precipitaţiile abundente într-un interval mai scurt de 4 ore de la tratament pot reduce eficienţa 
acţionării produsului.

CONTRAINDICAŢII

Produsul  nu se va utiliza:
 – pe o cultură de porumb  tratată anterior  cu un insecticid de sol organofosforic.  De asemenea nu 

se aplică insecticide foliare organofosforice cu mai puţin de 7 zile înainte și  după tratament;
 – pe plante afectate de ger, secetă, băltirea apei, atacul dăunătorilor sau bolilor, precum şi plantele 

care prezintă simptome de deficienţă a nutrienţilor;
 – În loturi de  multiplicare  pentru sămânță (linii parentale sau linii consangvinizate),  porumbul 

pentru floricele, porumbul zaharat, varietați de porumb sensibile și  fără obţinerea de informaţii 
suplimentare de la producătorul de sămânţă;                  

 – În timpul aplicării tratamentului se va evita: aplicarea sau driftul produsului pe culturile limitrofe;
 – la porumbul dulce și porumbul pentru floricele, în faza de dezvoltare de peste 8 frunze la porumb;
 – imediat după o perioadă rece de lungă durată, pe plantele a căror creştere a fost îngreunată de 

temperaturile joase, tratamentul poate fi făcut după reluarea creșterii intense a porumbului;
 – la temperaturi ale aerului mai mici de 10°C și de peste 25°C;
 – pe plantele slăbite și afectate de ger, secetă, paraziți sau boli;
 – pe plantele umede (rouă, ploaie);
 – cu aviație utilitară.

În scopul de a preveni dezvoltarea rezistenţei la unele specii de buruieni, se recomandă aplicarea 
produsului în dozele recomandate.



Soluții de  combatere a 
buruienilor în postemergență  
în cultura de porumb

  Rincon 25 SG 40 gr+

NIXON 50 SG 80 gr/ha + Asystent 0,05% 

NIXON 50 SG
PARTENERI ÎN TANK MIX  PENTRU  CONTROLUL DICOTILEDONATELOR 

60-80 g/ha Nixon 50 SG 
+

florasulam + Asystent 0,05%

60-80 g/ha Nixon 50 SG 
+

dicamba + Asystent 0,05%

60-80 g/ha Nixon 50 SG 
+

bromoxinil + Asystent 0,05%

60-80 g/ha Nixon 50 SG + 30-40 g/ha RINCON 25 SG 
+

2,4 D + Asystent 0,05%


