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AVANTAJE:
  Cea mai bună toleranţă la temperaturi scăzute
  Producţii foarte bune şi constante
  Bună toleranţă la secetă
  Cel mai bine vândut hibrid timpuriu din portofoliul 

    Syngenta

PARTICULARITĂŢI 
  Toleranţă la Phoma, Sclerotinia şi Verticillium 
  Posedă o bună rezistenţă la polignire şi scuturare
  Conţinut ridicat de ulei
  Vigoare foarte bună
  Înflorire timpurie, plantă de talie medie
  Coacere uniformă, pierdere rapidă a umidităţii
  Densitatea recomandată la semănat: 50-60 seminţe/m2

Hibrid timpuriu
Vigoare bună 

la răsărire
Toleranţă bună

la iernare
Productivitate Toleranţă la scuturarea 

boabelor din silicve 

NK Technic
Tehnica profitului!
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AVANTAJE:
  Potenţial de producţie foarte înalt
  Conţinut ridicat de ulei

PARTICULARITĂŢI
  Este primul hibrid SAFECROSSTM în lume
  Rezistenţă foarte bună la iernare
  Se adaptează foarte bine la condiţiile din  

    perioada germinării
  Tolerant la condiţiile de stres termic şi hidric
  Nivel scăzut de glucozinolaţi
  Maturare uniformă
  Densitatea recomandată la semănat: 

    50-60 seminţe/m2

 Hibrid timpuriu

NK Petrol

Toleranţă bună
la iernare

Productivitate 

Vigoare şi producţii ridicate!
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AVANTAJE:
  Potenţial de producţie excepţional
  Robust, aspect fizic impresionant
  Cel mai bine cunoscut hibrid din portofoliul Syngenta

PARTICULARITĂŢI
  Rezistent la scuturare şi la polignire
  Vigoare bună la ieşirea din iarnă
  Toleranţă la Phoma
  Conţinut ridicat de ulei
  Talie medie-înaltă
  Capacitate de ramificare deosebită
  Coacere uniformă - pretabil pentru recoltare directă
  Bună adaptabilitate în zonele de cultură a rapiţei în  

    Moldova
  Densitate recomandată la semănat: 50-60 seminţe/m2

 Hibrid semi-timpuriu

Nelson
Un învingător
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Toleranţă la 
Phoma

Productivitate Toleranţă la scuturarea 
boabelor din silicve 

Toleranţă bună
la iernare
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AVANTAJE:
  Vigoarea bună din toamnă
  Asigură cel mai bun start al culturii de rapiţă
  Toleranţă bună la iernare datorită instalării bune a culturii    

    încă din toamnă
  Conţinut bun de ulei

PARTICULARITĂŢI
  Toleranţă bună la cădere 
  Dezvoltare bună în primăvară având înflorirea timpurie 

    şi o prelungire a perioadei fotosintetice
  Talie medie şi compactă
  Face faţă presiunii de boli, având toleranţă bună la Phoma
  Adaptabil la toate condiţiile de sol
  Densitate recomandată la semănăt: 50–60 boabe/m2

SY Harnas
Performant în fiecare sezon 

Toleranţă bună
la iernare

Productivitate Toleranţă la scuturarea 
boabelor din silicve 

Toleranţă la 
Phoma

Vigoare bună 
la răsărire

NOUTATE

Hibrid semi-timpuriu



SY Vesuvio
Atinge randamentul maxim

5

NOUTATE

AVANTAJE:
  Producţii mari şi stabile
  Dezvoltare rapidă şi viguroasă în toamnă
  Conţinut bun de ulei

PARTICULARITĂŢI
  Talie medie şi compactă
  Capacitate de ramificare foarte bună
  Performanţă bună în condiţii de temperaturi înalte şi secetă
  Toleranţă bună la cădere
  Toleranţă la Phoma
  Timpurietate la înflorire: medie
  În condiţii de soluri bune cu aport suficient de apă, 

    valorifică foarte bine condiţiile dovedindu-şi potenţialul 
    de producţie
  Potrivit pentru semănat în sistem minimum tillage
  Densitatea recomandată la semănat: 50-60 seminţe/m2

Hibrid semi-timpuriu
Productivitate Ramificare 

puternică
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Cercetătorii companiei noastre au dezvoltat un sistem inovativ de hibridizare, bazat pe moştenirea de tip 
nucleară, numit SAFECROSS ™ . Astfel, noul sistem a fost capabil de a îmbunătăţi în mod semnificativ 
productivitatea hibrizilor de rapiţă Syngenta, rezistenţa lor la factorii de stres şi la boli.

Hibrizii de rapiţă SAFECROSS ™  au obţinut cu succes înregistrarea în majoritatea ţărilor din Europa. 
Patru dintre aceştia NK Petrol, NK Technic, SY Harnas şi SY Vesuvio sunt deja înregistraţi şi în Moldova.

Hibrizii de rapiţă ai companiei Syngenta au un nivel ridicat de rezistenţă la iernare, un conţinut înalt de ulei şi un 
excelent potenţial de productivitate atunci când este respectată tehnologia de cultivare.

Putere de ramificare, vigoare şi producţii ridicate

Una dintre cele mai promiţătoare culturi ale companiei Syngenta este rapiţa. 
Astăzi compania noastră este unul dintre cei mai importanţi producători de seminţe de rapiţă. 
Hibrizii Syngenta sunt bine cunoscuţi şi foarte solicitaţi în rândul agricultorilor din vestul şi centrul Europei. 
Datorită investiţiilor active în cercetare şi dezvoltare, Syngenta are o bază ştiinţifică şi tehnologică puternică 
pentru crearea de hibrizi noi, extrem de productivi.
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Dăunători de sol şi de
frunze din primele faze de

dezvoltare

Buruieni monocotiledonate
şi dicotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate
anuale şi perene 

Buruieni dicotiledonate
anuale şi perene

Mană,
alternarioză

Putregai alb, fomoza, 
alternarioza

Puricii cruciferelor,
gândacul lucios

Stadiul de 
dezvoltareProblema

CruiserOSR

Galera Super

0,15 l/ha

0,75  l/ha

1,3-1,6  l/ha

0,15-0,3  l/ha

0,12-0,2 kg/ha

2,5 kg/ha

0,75-1,5  l/ha

0,4-1,0  l/ha

12,0-15,0 l/t

0,15 l/ha

Program tehnologic
pentru cultura de rapiţă

ErbicideTratament sămânţă Fungicide Insecticide



Putere pentru performanţă!
CRUISER OSR reprezintă soluţia unică şi completă 
pentru tratamentul seminţelor de rapiţă.

Protejează sămânţa şi tânăra plantă, în primele faze 
de vegetaţie, împotriva principalilor dăunători şi boli 
transmise prin sămânţă şi sol, inclusiv mana.

În multe cazuri s-a observat că plantele provenite 
din seminţe tratate cu CRUISER OSR dezvoltă 
rădăcini mai lungi şi tulpină mai viguroasă.

Permite o absorbţie mai bună a apei şi a substanţelor 
nutritive şi o dezvoltare mai bună a culturii.

Boli şi insecte 
controlate

Vigoare Producţie 
ridicată



  Posedă o selectivitate foarte bună pentru cultura de rapiţă.
  Exclude concurenţa din partea buruienilor în cele mai 

    critice fenofaze de dezvoltare.
  Acţiune de lungă durată, ceea ce permite controlul 

    buruienilor care apar eşalonat.
  Nu prezintă pericol pentru culturile din asolament.
  Poate fi utilizat în amestec cu alte erbicide.

Erbicid selectiv pentru cultura de rapiţă

Cultura Spectru de combatere Norma de consum,
l/ha

Faza de aplicare Timp de pauză
(numărul maxim de 

tratamente)

Rapiţă Buruieni mono- şi 
dicotiledonate anuale 1,3-1,6

Prin stropirea solului până la 
semănat cu încorporare - (1)

Substanţa activă: S-metolaclor, 960 g/l

Erbicid Ambalat la  
5 litri
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  Combate efectiv toate buruienile monocotiledonate anuale
    şi perene.
  Este absorbit de frunze şi translocat spre rădăcini în scurt 

    timp după aplicare.
  Este rezistent la spălare de ploi deja după 1-2 ore de 

    la aplicare.
  Poate fi utilizat în amestec cu alte produse de uz fitosanitar.
  Comod în aplicare.

Putere şi flexibilitate în combaterea 
gramineelor 

Cultura Spectru de combatere Norma de 
consum,

l/ha

Faza de aplicare Timp de pauză
(numărul maxim de 

tratamente)

Rapiţă Buruieni monocotiledonate 
anuale 0,75

Prin stropirea semănăturilor în 
perioada de vegetaţie (în faza de 2-4 
frunze ale buruienilor)

- (1)

Buruieni monocotiledonate 
anuale si perene 1,5

Prin stropirea semănăturilor în perioa-
da de vegetaţie la înălţimea de 
10-15 cm a buruienilor perene

- (1)

Substanţa activă: fluazilofop-P-butil, 150 g/l

Erbicid Ambalat la  
5 litri
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  Eficient în combaterea tuturor buruienilor monocotiledonate 
    anuale şi perene. 
  Are proprietăţi sistemice şi în scurt timp după administrare

    este depistat în toate punctele de creştere, inclusiv ale 
    rădăcinilor. 
  Acţionează foarte bine şi în combaterea buruienilor trecute 

    de faza optimă, cu condiţia rectificării dozei. 
  Norma de consum este flexibilă, care depinde de buruieni 

    şi de faza lor de dezvoltare. 
  Este foarte selectiv faţă de cultura de rapiţă. 
  Deja după o oră de la administrarea produsului, nu mai 

    există riscul ca el să fie spălat de precipitaţii.
  Datorită distrugerii sistemului radicular al buruienilor, se  exclude  

    apariţia buruienilor - problemă pentru următoarele culturi. 

Elimină pentru totdeauna buruienile 
monocotiledonate perene

Cultura Spectru de combatere Norma de 
consum,

l/ha

Faza de aplicare Timp de pauză
(numărul maxim de 

tratamente)

Rapiţă Buruieni monocotiledonate 
anuale 0,4

Prin stropirea semănăturilor în faza de 
2-4 frunze ale buruienilor anuale - (1)

Buruieni monocotiledonate 
anuale si perene 1,0

Prin stropirea semănăturilor la 
înălţimea de 10-15 cm a buruienilor 
perene

- (1)

Substanţa activă: haloxifop-R-ester metilic, 108 g/l

Erbicid Ambalat la  
5 litri

11



  Datorită compuşilor activi, erbicidul Galera Super 364 SL
    combate o varietate largă de buruieni.
  Posedă o eficacitate excepţională în combaterea 

    buruienilor - problemă (pălămidă, susai, muşeţel, 
    albăstriţe, turiţa, mac roşu etc.) din cultura de rapiţă.
  Asigură controlul buruienilor datorită acţiunii sistemice 

    asupra lor.
  Previne apariţia buruienilor rezistente faţă de produs 

    datorită substanţei active Picloram.
  Câmpurile tratate cu erbicidul Galera Super 364 SL rămân

    curate pentru următoarele culturi.
  Nu are restricţii în asolament.
  Este foarte flexibil în alegerea perioadelor de administrare.
  Este compatibil cu alte produse de uz fitosanitar.

Alegerea care face diferenţă în 
combaterea buruienilor din rapiţă

Cultura Spectru de combatere Norma de consum,
l/ha

Faza de aplicare Timp de pauză
(numărul maxim de 

tratamente)

Rapiţă Buruieni dicotiledonate 
anuale şi perene 0,15-0,3 

Prin stropirea semănăturilor 
toamna sau primăvara, 
până la apariţia butonilor flo-
rali (8-10 frunze la rapiţă) 

- (1)

Substanţa activă: clopiralid+picloram+aminopiralid, 267+80+17 g/l

Erbicid Ambalat la  
5 litri
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  Erbicid selectiv cu proprietăţi sistemice unice.
  Efectiv în combaterea buruienilor problemă (susai, pălămidă)

    din semănăturile de rapiţă.
  Distruge aparatul foliar şi rădăcinile, astfel înlătură buruienile 

    greu de combătut.
  Soluţie sigură în combaterea buruienilor anuale şi perene.
  Este foarte bine metabolizat de culturile la care este 

    recomandat.
  Noua formă preparativă cu un conţinut mai mare de 

    substanţă activă îl face mult mai comod de utilizat.
  Este rezistent la spălarea de precipitaţii după 1-2 ore

    de la administrare.

Erbicid postemergent pentru un control 
sigur al buruienilor dicotiledonate 
perene din rapiţă

Cultura Spectru de combatere Norma de 
consum,

kg/ha

Faza de aplicare Timp de pauză
(numărul maxim de 

tratamente)

Rapiţă Specii de pălămidă, 
hrişcă, romaniţă, susai 0,12 - 0,2 Prin stropirea semănăturilor în 

faza de 3-4 frunze ale culturii - (1)

Substanţa activă: clopiralid, 750 g/kg

Erbicid Ambalat la  
2 kg
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  Acţiune sistemică, translaminară şi de contact în combaterea
    ciupercilor din clasa oomicetelor (agenţi patogeni ce 
    provoacă mane).
  Descompunere rapidă în sol.
  Conţine două substanţe active din grupe chimice şi cu

    mecanism de acţiune diferit.
  Protejează creşterile noi.
  Forma preparativă comodă şi uşor de utilizat.
  Se dizolvă rapid în apă, ceea ce permite formarea calitativă a 

    soluţiei de lucru.

O soluţie eficientă împotriva agenţilor 
patogeni care provoacă mane

Cultura Spectru de combatere Norma de 
consum,

kg/ha

Faza de aplicare Timp de pauză
(numărul maxim de 

tratamente)

Rapiţă Fomoza, alternarioza, 
mana 2,5 Prin stropire în perioada de 

vegetaţie 14 (2)

Substanţa activă: mancozeb+mefenoxam, 640+40 g/kg

Fungicid Ambalat la  
5 kg
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  Este compus din două substanţe active, ambele din grupe
    chimice şi cu mecanism de acţiune diferit.
  Influenţează pozitiv asupra proceselor fiziologice ale 

    plantelor.
  Ridică imunitatea plantelor şi toleranţa lor la condiţii critice

    de mediu.
  Optimizează asimilarea azotului.
  Inhibă sinteza etilenei.
  Prelungeşte perioada de vegetaţie – “green effect”.
  Spectru larg de boli prevenite şi combătute.
  Posedă acţiune antisporulantă.
  Flexibil în perioada de utilizare.
  Fotostabilitate înaltă.
  Penetrează rapid ţesuturile plantei.
  Rezistent la spălări de precipitaţii.
  Compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar.

Xtra recoltă, Xtra Calitate, Xtra Profit

Cultura Spectru de combatere Norma de consum,
l/ha

Faza de aplicare Timp de pauză
(numărul maxim de 

tratamente)

Rapiţă Putregai alb, fomoza, 
alternarioza 0,75 Prin stropire în perioada de 

vegetaţie 21 (1-2)

Substanţa activă: azoxistrobin+ciproconazol, 200+80 g/l

Fungicid Ambalat la  
5 litri
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Măreşte perioada 
de umplere a bobului

Mai mult conţinut 
de ulei

Recoltă înaltă şi 
de calitate

Acţiune:
Sistemică

Translaminară
De contact

Efect fiziologic unic 
- “green effect”

Fotostabilitate 
ridicată

Protecţie împotriva 
bolilor

Soluţia Syngenta pentru combaterea bolilor este Amistar Xtra: 
fungicid modern, cu spectru larg de acţiune, care prelungeşte perioada de timp 
în care cultura de rapiţă rămâne verde (“green effect“)

XTRA SIGURNAŢĂ fără costuri suplimentare!



  Insecticid de contact.
  Posedă efect rapid şi de şoc pentru dăunători.
  Acţiune de lungă durată.  
  Eficient în combaterea dăunătorilor rozători şi sugători.
  Nu este fitotoxic pentru culturile agricole.
  După administrare se fixează bine în stratul de ceară, ceea 

    ce îl face mai stabil la spălări de precipitaţii şi de insolaţie.
  Este creat după tehnologia ZEON.
  Compatibil cu alte produse de uz fitosanitar.

Deseori imitat, niciodată egalat

Cultura Spectru de combatere Norma de consum,
l/ha

Faza de aplicare Timp de pauză
(numărul maxim de 

tratamente)

Rapiţă
Gândacul lucios al 
rapiţei, puricii 
cruciferelor 

0,15 Prin stropire în faza de 
îmbobocire a culturii 30 (1)

Substanţa activă: lambda-cihalotrin, 50 g/l

Insecticid Ambalat la  
5 litri
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DĂUNĂTORI
Puricii cruciferelor (Phyllotreta sp.)   
Gândacul lucios (Meligethes aeneus) 

BOLI
Fomoza (Phoma lingam)
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)
Alternarioza (Alternaria brassicae)

din cultura de rapiţă
Principalii dăunători şi principalele boli
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Puricii cruciferelor (Phyllotreta sp.)

Atac pe cotiledoane în toamnă
  O singură generaţie pe an

  Iernează ca adult în zona superficială a solului, sub resturile de
    plante

  Când temperaturile depăşesc 8°C, începe perioada de hrănire:

    - rod epiderma superioară şi mezofilul frunzelor, iar epiderma
       inferioară rămâne intactă

    - frunzele au aspect „ciuruit’’

Adult pe rapiţă

DĂUNĂTORI

Utilizaţi  pentru combaterea 
puricilor cruciferi!

! IMPORTANT!



  Puricii cruciferelor - purici negri

    - adulţii apar în iunie-iulie, atacând până în luna noiembrie

    - daune mari se înregistrează în condiţii de secetă

    - larvele trăiesc în sol şi nu produc pagube

    - o femelă depune eşalonat cca 300 ouă până în luna iulie

    - incubaţia este de 10-25 de zile

    - larvele pătrund sub epiderma radicelelor şi creează spaţii
      superficiale în rădăcini

    - în septembrie apar adulţii noii generaţii

DĂUNĂTORI
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Gândacul lucios (Meligethes aeneus)

  O generaţie pe an

  Iernează în stadiul de adult în stratul superficial al solului la
    2-3 cm adâncime sau sub resturile vegetale

  Atacă rapiţa chiar înainte de înflorire

  Câmpurile unde apar primele flori sunt cele mai susceptibile,
    gândacul fiind atras de luminozitatea galbenului florilor

  Ouăle sunt depuse în butonii florali (400 de ouă; câte 1-2 ouă în
    fiecare perforaţie)

  Adulţii atacă butonii florali, hrănindu-se cu polen şi nectar;
    prin roaderea pistilului, are loc fenomenul de sterilitate şi 
    cădere prematură a florilor

  Larvele se hrănesc cu polen, cu petale şi antere si nu produc
    pagube la fel de mari ca adulţii

DĂUNĂTORI

21

Utilizaţi  pentru 
combaterea gândacului lucios din 
cultura de rapiţă! Aplicaţi la apariţia 
primelor insecte în câmp!

! IMPORTANT!



Cum combatem gândacul lucios?

Ou

Larve pe butonul floral

Adulţi pe butonul floral 

DĂUNĂTORI
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Utilizaţi capcane galbene din plastic pentru
a detecta activitatea insectelor!

Determinaţi astfel
perioada optimă pentru tratament!

! IMPORTANT!

Utilizaţi  pentru 
combatere!

! IMPORTANT!



Poza  1 Poza 2

Poza 4

Poza 3

Poza 5

Fomoza (Phoma lingam)

  Atacul se manifestă pe frunze 
şi pe tulpini

  Pe cotiledoane şi frunzele 
adevărate apar pete circulare,
galben-brune, cu centrul 
cenuşiu-albicios

  Apar puncte negre (picnidii -
fructificaţiile ciupercii) care 
conţin milioane de spori şi pot fi 
transportaţi la distanţe de peste 
8 km

  Necrozele de pe colet limite-
ază alimentarea părţii aeriene, 
slăbirea ţesuturilor, frângerea 
tulpinii, deschiderea prematură 
a silicvei, şi în final, pierderi de 
producţie

  Petele pe frunze nu sunt foarte
dăunătoare, atacul la colet pro-
voacă pagube

  Phoma – startul în toamnă!
    - este cea mai păgubitoare boală pentru cultura de rapiţă
    - prima infecţie are loc în toamnă
    - infecţia la tulpină este foarte importantă
    - cu cât infecţia are loc mai devreme în toamnă, cu atât mai mare
       şi mai puternică este contaminarea mai târziu, în luna mai

    - primele simptome apar devreme în toamnă sub forma unor pete 
      pe frunze (poza 1), mai târziu sunt vizibile nişte puncte închise 
      la culoare (picnidiile) (poza 2) şi (poza 3)

    - leziunile produse de Phoma în toamnă duc la îmbolnăvirea
      tulpinii în primăvară cu pierderi de producţie de până la 25%

BOLI

23

Utilizaţi 
pentru combaterea

fomozei!

! IMPORTANT!
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Ciclul de dezvoltare a bolii:



Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)

  Sclerotinia îşi începe atacul în aprilie-iunie prin germinarea
sporilor din sol, când aceştia au condiţii favorabile, respectiv
temperatura în sol creşte peste 6-10°C. Se formează fructificaţii
care eliberează ascosporii (formă de rezistenţă a patogenului).

- sporii luaţi de vânt se împrăştie pe petale şi frunze unde îşi
   încep atacul asupra plantei de rapiţă
- primele leziuni apar, în mai iar atacul sever pe frunze, tulpină şi
   ramificaţii duce la îngălbenirea şi căderea prematură a plantelor
- prin plantele atacate, Sclerotinia îşi continuă ciclul de înmulţire
- plantele bolnave prezintă fenomenul de îngălbenire şi ofilire
- pe tulpină se observă zone de culoare deschisă, albe sau
   galben-deschise
- zonele afectate se acoperă cu o pâslă albă (miceliul ciupercii) în
   care se formează mai târziu scleroţii; ţesuturile tulpinii sunt
   distruse, iar planta nu mai este aprovizionată cu elemente
   nutritive deasupra locului unde este afectată
- scleroţii sunt de culoare neagră, de forme diferite şi mărimi 
   variate
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Utilizaţi 
pentru combaterea

putregaiului alb!

! IMPORTANT!
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- pe frunză apar alterări şi necrozări ale ţesuturilor; 
- la 8-10 zile de la înflorire, când petalele încep să cadă, se produce  
  infecţia frunzelor, apoi a peţiolului şi, în final, a tulpinii (manşon alb)
- silicvele se decolorează şi se deschid prematur
- se transmite prin scleroţi, care rezistă în sol 6-8 ani
- apariţia bolii este influenţată de umiditatea atmosferică ridicată şi
  o temperatură moderată de 14-25° C

Apariţie pe frunză

Scleroţi pe tulpină

Părţi decolorate ale plantei

Ciclul de dezvoltare a bolii:
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Alternarioza (Alternaria brassicae)

  Atacul este exploziv în perioadele umede şi calde

  Pe frunze se formează pete circulare brun-cenuşii, negricioase,
    încadrate de un halou galben de decolorare; aceleaşi pete
    alungite, negricioase apar pe tulpini şi pe linia de sudură a
    silicvei; zonele atacate se înnegresc, silicvele crapă; înregistrăm
    pierderi de producţie de aproximativ 25%

  Se aplică două tratamente; cel mai important este aplicat la
    căderea petalelor (control şi asupra Sclerotinia)

Utilizaţi 
pentru combaterea

alternariozei!

! IMPORTANT!



Echipa Syngenta Distribuitori
                 Moldova produse rapiţă

Oleg Cojocaru 
Director Suport Vânzări
tel.: 069 225 152
e-mail: oleg.cojocaru@syngenta.com

Alexandru Neamţu 
Reprezentant Suport Vânzări
tel.: 069 348 001
e-mail: alexandru.neamtu@syngenta.com

Violeta Severin 
Specialist Marketing
tel.: 060 977 000
e-mail: violeta.severin@syngenta.com

Alena Abdurahmanova
Manager Înregistrări
tel.: 069 124 309
e-mail: alena.abdurahmanova@syngenta.com

Vadalex-Agro SRL
str. L. Deleanu 7/6, Chişinău, MD 2071
tel.: 022-605-944, 022-605-949, 022-605-940

Gold Corn SRL
str. Shevchenko 92, Tiraspol, MD 3301
tel.: 069967087, 078852055 

Licorent-Agro SRL
str. Suveranităţii 12, Glodeni, MD 4901
tel.: 0249-22-240

CP C.V.A. - VIROCAGRO
str. Independenţei 36/A, Soroca, MD 3001
tel.: 0230-33-876

Protecţia Plantelor SRL
str. Betania 2, Ialoveni, MD 6801
tel.: 0268-85-901
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