
Rincon 25 SG
Erbicid selectiv postemergent  pentru combaterea buruienilor graminee anuale și perene și a 
buruienilor dicotiledonate din culturile de porumb și cartof.

Omologat în România cu certificat de omologare nr: 147PC/16.03.2016

Substanță activă: rimsulfuron
Concentrație: 250 g/kg
Formulare: granule autodispersabile

MOD DE ACȚIUNE
Rincon 25 SG este un erbicid selectiv cu acțiune sistemică. Absorbit în principal prin frunze, este 
transferat rapid în interiorul plantei stopând creșterea și dezvoltarea buruienilor. Efectul erbicidului 
este vizibil într-o perioadă de 7-21 zile după aplicare. Acţionează cel mai bine asupra buruienilor 
anuale aflate în stadiul de 2-3 frunze. Rincon 25 SG inhibă diviziunea celulară în vârful de creștere al 
lăstarilor și rădăcinilor oprind astfel creșterea buruienilor sensibile în câteva ore după aplicare.

Temperaturile  scăzute   de  după aplicarea produsului pot determina  o  acțiune  de  combatere a 
buruienilor  într-un interval mai indelungat de timp.
Pentru controlul total al pirului târâtor, aplicarea produsului Rincon 25 SG se face când buruiana este 
în faza de dezvoltare de 3-4 frunze.



CULTURA AGENT DE DĂUNARE DOZE

Porumb
Buruieni dicotiledonate și 

monocotiledonate
• 60 gr/ha 

Cartof
Buruieni dicotiledonate și 

monocotiledonate
• 60 gr/ha

MOD DE UTILIZARE

Amestecul în rezervor de RINCON 25 SG 60 g/ha + Asystent+0,05 %

Buruienile foarte sensibile (HS): 
Panicum miliaceum (Mei), Amaranthus retroflexus (Știr sălbatic), Chenopodium album (Lobodă 
sălbatică), Solanum nigrum (Zârna), Sinapis arvensis (Muştar sălbatic), Brassica sp. (Crucifere).

Buruienile sensibile (S):
Datura stramonium (Ciumăfaie), Echinochloa crus-galli (Iarbă bărboasă), Galium aparine (Turiţă), 
Matricaria inodora (Mușețel nemirositor), Capsella bursa-pastoris (Traista ciobanului), Stellaria media 
(Rocoină), Centaurea cyanus (Albăstriţă), Thlaspi arvense (Punguliţă), Sorghum halepense (Costrei din 
rizomi).

Buruienile moderat sensibile (MS):
Chenopodium album (Lobodă sălbatică), Agropyron repens (Pir târâtor), Setaria sp. (Mohor), Convolvulus 
arvensis (Volbură), Viola arvensis (Trei frați pătați), Echinochloa crus-galli (Iarbă bărboasă)

Buruienile moderat rezistente (MT): 
Xanthium sp. (Cornuţi), Convolvulus arvensis (Volbură).

Buruienile rezistente (T):
Ambrosia elatior (Ambrozie), Xanthium sp. (Cornuţi), Hibiscus trionum (Zămoșiță), Solanum nigrum 
(zarna )



MOD DE UTILIZARE
Porumb
Perioada de aplicare: produsul se aplică postemergent, în faza de 1-7 frunze de porumb 
(BBCH 10-17). 

Rincon 25 SG aplicat la porumb

Cartof
Perioada de aplicare: produsulul se aplică postemergență, până la faza de începere a acoperirii 
intervalului dintre rânduri (până la BBCH 30).

Rincon 25 SG aplicat la cartof

Doza maximă pentru o singură administrare: 60 g/ha
Doza recomandată pentru o singură administrare: 60 g/ha.
Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 1.



Pentru a extinde spectrul de combatere a buruienilor și pentru a crește eficiența în vederea combaterii 
speciilor de pir târâtor, cornuţi și costrei din rizomi, se recomandă utilizarea produsului RINCON 25 SG 
în amestec cu adjuvantul Asystent+ la o doză de: RINCON 25 SG 60 g/ha + Asystent+ 0,05 %.

Volumul recomandat de apă: 200-400 l/ha.

ATENȚIONARE:

1. O eficacitate maximă se obţine când erbicidul 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 
eficacitatea acțiunii 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  culturi de  multiplicare  pentru sămânță (linii parentale sau linii consangvinizate)  ,porumbul 
pentru floricele, porumbul zaharat, varietați de porumb  sensibile și  fara   obţinerea de informaţii 
suplimentare de la producătorul de sămânţă      

                
 – În timpul aplicării tratamentului a se evita: aplicarea  sau driftul produsului pe culturile limitrofe.


