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Primii paşi în cultura de cereale pãioase!

Alegerea unei seminþe din categorii biologice superioare, atent selecþionatã şi 
tratatã constituie primul pas spre obþinerea unor recolte mari şi de calitate.

Practica agricolã din ultimii ani a determinat creşterea intensitãþii atacului dãunãto-
rilor de sol, foliari şi patogenilor cu transmitere prin sãmânþã şi sol. Aceasta se 
datoreazã în principal rotaþiei deficitare a culturilor, monoculturii şi lipsei trata-
mentului adecvat la sãmânþã. 

Schimbãrile climatice au condus de asemenea la modificãri ale ciclului de viaþã 
al insectelor, cu repercusiuni asupra dimensiunii populaþiei de dãunãtori, a inten-
sitãþii de atac şi a perioadei de manifestare a atacului.

O problemã majorã cu care vã confruntaþi este atacul dãunãtorilor şi al bolilor.       
Gândacul ghebos, viermii sârmã, afidele, cicadele, mãlura, tãciunele, fuzarioza şi 
sfâşierea frunzelor produc daune semnificative asupra culturii dumneavoastrã.

Toate acestea pot fi evitate cu un tratament corespunzãtor al seminþelor.

Protecþie completã într-un singur produs

SPECTRU DE COMBATERE

Afide (Aphididae), viermi sârmã (Agriotes spp.), 
gândacul ghebos, (Zabrus tenebrioides), 
fuzariozã (Fusarium spp.), mãlura comunã (Tilletia 
caries), septoriozã (Septoria tritici), tãciunele zburãtor 
(Ustilago tritici)

1.3 l/t
sãmânþã

Grâu 
de toamnã

DOZA 
RECOMANDATÃ

Standard Celest Top

Celest Top este un insecto-fungicid sistemic pentru tratamentul 
seminþelor de grâu, foarte eficace în protecþia cerealelor împotriva 

celui mai larg spectru de boli cu transmitere prin sol şi sãmânþã, 
precum şi împotriva dãunãtorilor foliari şi de sol.

Celest Top este un amestec complex de trei substanþe active: un insecticid 
(tiametoxam) şi douã fungicide (fludioxonil, difenoconazol), cu moduri de 
acþiune şi spectru de activitate diferite.

Beneficii:
•  Asigurã vigoare la rãsãrire, rãdãcini puternice şi bine dezvoltate,                      
    aspect important în situaþii de stres termic şi hidric

•  Activitate asupra celui mai larg spectru de boli şi dãunãtori (de sol  
     şi foliari)

•  Translocare rapidã în bob şi tânãra plantã, oferind acþiune de 
   lungã duratã

Primii paşi în cultura de cereale pãioase!

Toate acestea pot fi evitate cu un tratament corespunzãtor al seminþelor.

Alegerea unei seminþe din categorii biologice superioare, atent selecþionatã şi tratatã 
constituie primul pas spre obþinerea unor recolte mari şi de calitate.

Practica agricolã din ultimii ani a determinat creşterea intensitãþii atacului dãunãtorilor de sol, 
foliari şi patogenilor cu transmitere prin sãmânþã şi sol. Aceasta se datoreazã în principal rotaþiei 
deficitare a culturilor, monoculturii şi lipsei tratamentului adecvat la sãmânþã. 

Schimbãrile climatice au condus de asemenea la modificãri ale ciclului de viaþã al insectelor, cu 
repercusiuni asupra dimensiunii populaþiei de dãunãtori, a intensitãþii de atac şi a perioadei de 
manifestare a atacului.

O problemã majorã cu care vã confruntaþi este atacul dãunãtorilor şi al bolilor. Gândacul 
ghebos, viermii sârmã, afidele, cicadele, mãlura, tãciunele, fuzarioza şi sfâşierea 

frunzelor produc daune semnificative asupra culturii dumneavoastrã.

Celest Top este un insecto-fungicid sistemic pentru tratamentul 
seminþelor de grâu şi orz, foarte eficace în protecþia cerealelor 
împotriva celui mai larg spectru de boli cu transmitere prin sol şi 
sãmânþã, precum şi împotriva dãunãtorilor foliari şi de sol.

Celest Top este un amestec de trei substanþe active: un insecticid 
(tiametoxam) şi douã fungicide (fludioxonil, difenoconazol), cu moduri 
de acþiune şi spectru de activitate diferite.

Beneficii:
• Asigurã vigoare la rãsãrire, rãdãcini puternice şi bine dezvolta- 
 te, aspect important în situaþii de stres termic şi hidric
• Activitate asupra celui mai larg spectru de boli şi dãunãtori (de  
 sol şi foliari)
• Translocare rapidã în bob şi plantã şi acþiune de lungã duratã

Protecþie completã într-un singur produs

SPECTRU DE COMBATERE

Afide, viermi sârmã (Agriotes spp.), gândacul ghebos 
(Zabrus tenebrioides), muştele cerealelor (Oscinella frit 
L., Mayetiola destructor Say.), cicadele, fuzariozã 
(Fusarium spp.), mucegai de zãpadã (Microdochium 
nivale), mãlura comunã (Tilletia caries), mãlura piticã 
(Tilletia controversa), septoriozã cu transmitere prin sol 
şi sãmânþã  (Septoria nodorum), helmintosporiozã 
(Cochliobolus sativus), tãciunele zburãtor (Ustilago 
tritici)

Afide, viermi sârmã (Agriotes spp.),  gândacul ghebos 
(Zabrus tenebrioides), muştele cerealelor (Oscinella frit 
L., Mayetiola destructor Say.), cicadele, fuzariozã 
(Fusarium spp.), mucegai de zãpadã (Microdochium 
nivale), sfâşierea frunzelor cu transmitere prin sol şi 
sãmânþã (Pyrenophora graminea), helmintosporiozã 
(Cochliobolus sativus)

1.3 l/t
sãmânþã

Grâu

Orz
1.5 l/t
sãmânþã

DOZA 
RECOMANDATÃ

Standard Celest Top

Celest Star este fungicid pentru tratamentul seminþelor de cere-
ale ce asigurã controlul de lungã duratã a bolilor cu transmitere 
prin sãmânþã şi sol. Conþine douã substanþe active cu proprietãþi 
fizice şi chimice diferite, dar cu acțiune complementarã. 
Una penetreazã sãmânþa pentru a combate infecþiile adânci şi 
are o activitate sistemicã localã. Este eficace în special împotriva 
lui Fusarium spp., Pyrenophora graminea, având efect de lungã 
duratã împotriva lui Fusarium nivale.
Cea de-a doua are acþiune sistemicã şi este mai solubilã în 
plantã, ceea ce asigurã o translocare rapidã și protecþia noilor 
creşteri. Acționeazã în special împotriva speciilor de Ustilago.

Beneficii:
• Asigurã cel mai bun start la rãsãrire
• Foarte activ împotriva fuzariozei, tãciunilor şi sfâşierii
 frunzelor
• Acþiune de lungã duratã

Primul pas spre producþii mari şi de calitate

SPECTRU DE COMBATERE

Mãlura comunã (Tilletia spp.)
Fuzariozã (Fusarium spp.)
Mãlura piticã (Tilletia controversa)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda)
Sfâşierea frunzelor (Pyrenophora graminea)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda)
Sfâşierea frunzelor (Pyrenophora graminea)  

1 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

Orz 
de toamnã

Grâu

Orzoaicã

DOZA 
RECOMANDATÃ

Distribuþia fludioxonil-ului 
la 4 zile de la semãnat

Distribuþia fludioxonil-ului la 
50 de zile de la semãnat

scãzut ridicat

Netratat Fludioxonil Standard

Eficacitate foarte bunã pe Fusarium spp.

Formula câştigãtoare

SPECTRU DE COMBATERE

Mãlura comunã (Tilletia caries)
Putregaiuri fuzariane ale rãdãcinilor 
(Fusarium spp.) 1,5 l/t

sãmânþã

Grâu

DOZA 
RECOMANDATÃ

• 

Dividend Formula M deschide noi orizonturi în dezvoltarea 
tehnologiei pentru tratamentul seminþelor.

Acum Syngenta vã pune la dispoziþie o tehnologie modernã, sigurã 
şi uşor de utilizat, Dividend Formula M, un fungicid pentru tratamen-

tul seminþelor de grâu, cu un conþinut de difenoconazol de 30 g/l.
Formularea bazatã pe apã, caracterizatã prin curgeri rapide, acoperire 
foarte bunã şi impact vizual puternic sporeşte încrederea utilizatorilor 
seminþelor.

Beneficii:
•  Creşterea productivitãþii
•  Reducerea prafului

•  Instalaþii uşor de curãþat şi întreþinut
•  Culoare intensã

•  Acoperire uniformã a seminþelor
•  Satisfacþia utilizatorilor seminþelor tratate

Un start mai bun, o recoltã mai mareTăciunele zburător (Ustilago nuda) 
Putrgaiurile rădăcinilor (Fusarium oxysporum)
Pătarea brună a orzului (Erysiphe graminis)

SPECTRU DE COMBATERE

Putregai fuzarian al rãdãcinilor (Fusarium)
Fãinare (Erysiphe graminis)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda) 
Putregaiurile rãdãcinilor (Fusarium oxysporum)
Pãtarea brunã a orzului (Erysiphe graminis)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda)
Putregaiul obişnuit al rãdãcinilor (Bipolaris sorokiniana)
Pãtarea reticularã a frunzelor (Pyrenophora graminea) 

1 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

Orz 
de toamnã

Orz 
de 
primãvarã

Grâu

DOZA 
RECOMANDATÃ

Dividend Star este produsul pentru tratamentul seminþelor ce conþi-
ne douã fungicide sistemice complementare cu proprietãþi fizice şi 
chimice diferite, ideale pentru controlul de lungã duratã a diferitelor boli 
transmisibile prin seminþe şi sol.
Ciproconazol este mai mobil în þesutrile plantei şi are o sistemicitate ridica-
tã. Este un fungicid triazolic ce inhibã biosinteza ergosterolilor.
Difenoconazol este de asemenea sistemic, dar cu o mobilitate mai scãzutã, 
iar ca o consecinþã, difuzarea în þesuturile plantei este mai lentã. O mare 
parte rãmâne aproape de tulpinã rezultând o duratã de pretecþie mai lungã, 
mai ales împotriva bolilor care acþioneazã în partea inferioarã a plantei: Fusa-
rium spp. şi Tilletia spp. 

Beneficii:
• Complet - spectru larg de combatere
• Sigur - selectiv pentru culturã
• Performant - eficace chiar şi împotriva bolilor dificile (Ustilago 
    spp. la orz şi Fusarium spp. la grâu) 

Dividend M deschide noi orizonturi în dezvoltarea tehnologiei 
pentru tratamentul seminþelor.
Acum Syngenta vã pune la dispoziþie o tehnologie modernã, 
sigurã şi uşor de utilizat, Dividend M, un fungicid pentru trata-
mentul seminþelor de grâu, cu un conþinut de difenoconazol de 
30 g/l.
Formularea bazatã pe apã, caracterizatã prin curgeri rapide, 
acoperire foarte bunã şi impact vizual puternic sporeşte încrede-
rea utilizatorilor seminþelor.

Formula câştigãtoare

SPECTRU DE COMBATERE

Mãlura comunã (Tilletia spp.)
Fuzariozã (Fusarium spp.)

Mucegaiul de zãpadã 
(Fusarium nivale)

1 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

Grâu

Grâu

DOZA 
RECOMANDATÃ

Beneficii:
• Creşterea productivitãþii
• Reducerea prafului
  • Instalaþii uşor de curãþat şi întreþinut
      • Culoare intensã
           • Acoperire uniformã a seminþelor
                 • Satisfacþia utilizatorilor seminþelor tratate
• 



Primii paşi în cultura de cereale pãioase!

Alegerea unei seminþe din categorii biologice superioare, atent selecþionatã şi 
tratatã constituie primul pas spre obþinerea unor recolte mari şi de calitate.

Practica agricolã din ultimii ani a determinat creşterea intensitãþii atacului dãunãto-
rilor de sol, foliari şi patogenilor cu transmitere prin sãmânþã şi sol. Aceasta se 
datoreazã în principal rotaþiei deficitare a culturilor, monoculturii şi lipsei trata-
mentului adecvat la sãmânþã. 

Schimbãrile climatice au condus de asemenea la modificãri ale ciclului de viaþã 
al insectelor, cu repercusiuni asupra dimensiunii populaþiei de dãunãtori, a inten-
sitãþii de atac şi a perioadei de manifestare a atacului.

O problemã majorã cu care vã confruntaþi este atacul dãunãtorilor şi al bolilor.       
Gândacul ghebos, viermii sârmã, afidele, cicadele, mãlura, tãciunele, fuzarioza şi 
sfâşierea frunzelor produc daune semnificative asupra culturii dumneavoastrã.

Toate acestea pot fi evitate cu un tratament corespunzãtor al seminþelor.

Protecþie completã într-un singur produs

SPECTRU DE COMBATERE

Afide (Aphididae), viermi sârmã (Agriotes spp.), 
gândacul ghebos, (Zabrus tenebrioides), 
fuzariozã (Fusarium spp.), mãlura comunã (Tilletia 
caries), septoriozã (Septoria tritici), tãciunele zburãtor 
(Ustilago tritici)

1.3 l/t
sãmânþã

Grâu 
de toamnã

DOZA 
RECOMANDATÃ

Standard Celest Top

Celest Top este un insecto-fungicid sistemic pentru tratamentul 
seminþelor de grâu, foarte eficace în protecþia cerealelor împotriva 

celui mai larg spectru de boli cu transmitere prin sol şi sãmânþã, 
precum şi împotriva dãunãtorilor foliari şi de sol.

Celest Top este un amestec complex de trei substanþe active: un insecticid 
(tiametoxam) şi douã fungicide (fludioxonil, difenoconazol), cu moduri de 
acþiune şi spectru de activitate diferite.

Beneficii:
•  Asigurã vigoare la rãsãrire, rãdãcini puternice şi bine dezvoltate,                      
    aspect important în situaþii de stres termic şi hidric

•  Activitate asupra celui mai larg spectru de boli şi dãunãtori (de sol  
     şi foliari)

•  Translocare rapidã în bob şi tânãra plantã, oferind acþiune de 
   lungã duratã

Primii paşi în cultura de cereale pãioase!

Toate acestea pot fi evitate cu un tratament corespunzãtor al seminþelor.

Alegerea unei seminþe din categorii biologice superioare, atent selecþionatã şi tratatã 
constituie primul pas spre obþinerea unor recolte mari şi de calitate.

Practica agricolã din ultimii ani a determinat creşterea intensitãþii atacului dãunãtorilor de sol, 
foliari şi patogenilor cu transmitere prin sãmânþã şi sol. Aceasta se datoreazã în principal rotaþiei 
deficitare a culturilor, monoculturii şi lipsei tratamentului adecvat la sãmânþã. 

Schimbãrile climatice au condus de asemenea la modificãri ale ciclului de viaþã al insectelor, cu 
repercusiuni asupra dimensiunii populaþiei de dãunãtori, a intensitãþii de atac şi a perioadei de 
manifestare a atacului.

O problemã majorã cu care vã confruntaþi este atacul dãunãtorilor şi al bolilor. Gândacul 
ghebos, viermii sârmã, afidele, cicadele, mãlura, tãciunele, fuzarioza şi sfâşierea 

frunzelor produc daune semnificative asupra culturii dumneavoastrã.

Celest Top este un insecto-fungicid sistemic pentru tratamentul 
seminþelor de grâu şi orz, foarte eficace în protecþia cerealelor 
împotriva celui mai larg spectru de boli cu transmitere prin sol şi 
sãmânþã, precum şi împotriva dãunãtorilor foliari şi de sol.

Celest Top este un amestec de trei substanþe active: un insecticid 
(tiametoxam) şi douã fungicide (fludioxonil, difenoconazol), cu moduri 
de acþiune şi spectru de activitate diferite.

Beneficii:
• Asigurã vigoare la rãsãrire, rãdãcini puternice şi bine dezvolta- 
 te, aspect important în situaþii de stres termic şi hidric
• Activitate asupra celui mai larg spectru de boli şi dãunãtori (de  
 sol şi foliari)
• Translocare rapidã în bob şi plantã şi acþiune de lungã duratã

Protecþie completã într-un singur produs

SPECTRU DE COMBATERE

Afide, viermi sârmã (Agriotes spp.), gândacul ghebos 
(Zabrus tenebrioides), muştele cerealelor (Oscinella frit 
L., Mayetiola destructor Say.), cicadele, fuzariozã 
(Fusarium spp.), mucegai de zãpadã (Microdochium 
nivale), mãlura comunã (Tilletia caries), mãlura piticã 
(Tilletia controversa), septoriozã cu transmitere prin sol 
şi sãmânþã  (Septoria nodorum), helmintosporiozã 
(Cochliobolus sativus), tãciunele zburãtor (Ustilago 
tritici)

Afide, viermi sârmã (Agriotes spp.),  gândacul ghebos 
(Zabrus tenebrioides), muştele cerealelor (Oscinella frit 
L., Mayetiola destructor Say.), cicadele, fuzariozã 
(Fusarium spp.), mucegai de zãpadã (Microdochium 
nivale), sfâşierea frunzelor cu transmitere prin sol şi 
sãmânþã (Pyrenophora graminea), helmintosporiozã 
(Cochliobolus sativus)

1.3 l/t
sãmânþã

Grâu

Orz
1.5 l/t
sãmânþã

DOZA 
RECOMANDATÃ

Standard Celest Top

Celest Star este fungicid pentru tratamentul seminþelor de cere-
ale ce asigurã controlul de lungã duratã a bolilor cu transmitere 
prin sãmânþã şi sol. Conþine douã substanþe active cu proprietãþi 
fizice şi chimice diferite, dar cu acțiune complementarã. 
Una penetreazã sãmânþa pentru a combate infecþiile adânci şi 
are o activitate sistemicã localã. Este eficace în special împotriva 
lui Fusarium spp., Pyrenophora graminea, având efect de lungã 
duratã împotriva lui Fusarium nivale.
Cea de-a doua are acþiune sistemicã şi este mai solubilã în 
plantã, ceea ce asigurã o translocare rapidã și protecþia noilor 
creşteri. Acționeazã în special împotriva speciilor de Ustilago.

Beneficii:
• Asigurã cel mai bun start la rãsãrire
• Foarte activ împotriva fuzariozei, tãciunilor şi sfâşierii
 frunzelor
• Acþiune de lungã duratã

Primul pas spre producþii mari şi de calitate

SPECTRU DE COMBATERE

Mãlura comunã (Tilletia spp.)
Fuzariozã (Fusarium spp.)
Mãlura piticã (Tilletia controversa)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda)
Sfâşierea frunzelor (Pyrenophora graminea)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda)
Sfâşierea frunzelor (Pyrenophora graminea)  

1 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

Orz 
de toamnã

Grâu

Orzoaicã

DOZA 
RECOMANDATÃ

Distribuþia fludioxonil-ului 
la 4 zile de la semãnat

Distribuþia fludioxonil-ului la 
50 de zile de la semãnat

scãzut ridicat

Netratat Fludioxonil Standard

Eficacitate foarte bunã pe Fusarium spp.

Formula câştigãtoare

SPECTRU DE COMBATERE

Mãlura comunã (Tilletia caries)
Putregaiuri fuzariane ale rãdãcinilor 
(Fusarium spp.) 1,5 l/t

sãmânþã

Grâu

DOZA 
RECOMANDATÃ

• 

Dividend Formula M deschide noi orizonturi în dezvoltarea 
tehnologiei pentru tratamentul seminþelor.

Acum Syngenta vã pune la dispoziþie o tehnologie modernã, sigurã 
şi uşor de utilizat, Dividend Formula M, un fungicid pentru tratamen-

tul seminþelor de grâu, cu un conþinut de difenoconazol de 30 g/l.
Formularea bazatã pe apã, caracterizatã prin curgeri rapide, acoperire 
foarte bunã şi impact vizual puternic sporeşte încrederea utilizatorilor 
seminþelor.

Beneficii:
•  Creşterea productivitãþii
•  Reducerea prafului

•  Instalaþii uşor de curãþat şi întreþinut
•  Culoare intensã

•  Acoperire uniformã a seminþelor
•  Satisfacþia utilizatorilor seminþelor tratate

Un start mai bun, o recoltã mai mareTăciunele zburător (Ustilago nuda) 
Putrgaiurile rădăcinilor (Fusarium oxysporum)
Pătarea brună a orzului (Erysiphe graminis)

SPECTRU DE COMBATERE

Putregai fuzarian al rãdãcinilor (Fusarium)
Fãinare (Erysiphe graminis)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda) 
Putregaiurile rãdãcinilor (Fusarium oxysporum)
Pãtarea brunã a orzului (Erysiphe graminis)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda)
Putregaiul obişnuit al rãdãcinilor (Bipolaris sorokiniana)
Pãtarea reticularã a frunzelor (Pyrenophora graminea) 

1 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

Orz 
de toamnã

Orz 
de 
primãvarã

Grâu

DOZA 
RECOMANDATÃ

Dividend Star este produsul pentru tratamentul seminþelor ce conþi-
ne douã fungicide sistemice complementare cu proprietãþi fizice şi 
chimice diferite, ideale pentru controlul de lungã duratã a diferitelor boli 
transmisibile prin seminþe şi sol.
Ciproconazol este mai mobil în þesutrile plantei şi are o sistemicitate ridica-
tã. Este un fungicid triazolic ce inhibã biosinteza ergosterolilor.
Difenoconazol este de asemenea sistemic, dar cu o mobilitate mai scãzutã, 
iar ca o consecinþã, difuzarea în þesuturile plantei este mai lentã. O mare 
parte rãmâne aproape de tulpinã rezultând o duratã de pretecþie mai lungã, 
mai ales împotriva bolilor care acþioneazã în partea inferioarã a plantei: Fusa-
rium spp. şi Tilletia spp. 

Beneficii:
• Complet - spectru larg de combatere
• Sigur - selectiv pentru culturã
• Performant - eficace chiar şi împotriva bolilor dificile (Ustilago 
    spp. la orz şi Fusarium spp. la grâu) 

Dividend M deschide noi orizonturi în dezvoltarea tehnologiei 
pentru tratamentul seminþelor.
Acum Syngenta vã pune la dispoziþie o tehnologie modernã, 
sigurã şi uşor de utilizat, Dividend M, un fungicid pentru trata-
mentul seminþelor de grâu, cu un conþinut de difenoconazol de 
30 g/l.
Formularea bazatã pe apã, caracterizatã prin curgeri rapide, 
acoperire foarte bunã şi impact vizual puternic sporeşte încrede-
rea utilizatorilor seminþelor.

Formula câştigãtoare

SPECTRU DE COMBATERE

Mãlura comunã (Tilletia spp.)
Fuzariozã (Fusarium spp.)

Mucegaiul de zãpadã 
(Fusarium nivale)

1 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

Grâu

Grâu

DOZA 
RECOMANDATÃ

Beneficii:
• Creşterea productivitãþii
• Reducerea prafului
  • Instalaþii uşor de curãþat şi întreþinut
      • Culoare intensã
           • Acoperire uniformã a seminþelor
                 • Satisfacþia utilizatorilor seminþelor tratate
• 



Primii paşi în cultura de cereale pãioase!

Alegerea unei seminþe din categorii biologice superioare, atent selecþionatã şi 
tratatã constituie primul pas spre obþinerea unor recolte mari şi de calitate.

Practica agricolã din ultimii ani a determinat creşterea intensitãþii atacului dãunãto-
rilor de sol, foliari şi patogenilor cu transmitere prin sãmânþã şi sol. Aceasta se 
datoreazã în principal rotaþiei deficitare a culturilor, monoculturii şi lipsei trata-
mentului adecvat la sãmânþã. 

Schimbãrile climatice au condus de asemenea la modificãri ale ciclului de viaþã 
al insectelor, cu repercusiuni asupra dimensiunii populaþiei de dãunãtori, a inten-
sitãþii de atac şi a perioadei de manifestare a atacului.

O problemã majorã cu care vã confruntaþi este atacul dãunãtorilor şi al bolilor.       
Gândacul ghebos, viermii sârmã, afidele, cicadele, mãlura, tãciunele, fuzarioza şi 
sfâşierea frunzelor produc daune semnificative asupra culturii dumneavoastrã.

Toate acestea pot fi evitate cu un tratament corespunzãtor al seminþelor.

Protecþie completã într-un singur produs

SPECTRU DE COMBATERE

Afide (Aphididae), viermi sârmã (Agriotes spp.), 
gândacul ghebos, (Zabrus tenebrioides), 
fuzariozã (Fusarium spp.), mãlura comunã (Tilletia 
caries), septoriozã (Septoria tritici), tãciunele zburãtor 
(Ustilago tritici)

1.3 l/t
sãmânþã

Grâu 
de toamnã

DOZA 
RECOMANDATÃ

Standard Celest Top

Celest Top este un insecto-fungicid sistemic pentru tratamentul 
seminþelor de grâu, foarte eficace în protecþia cerealelor împotriva 

celui mai larg spectru de boli cu transmitere prin sol şi sãmânþã, 
precum şi împotriva dãunãtorilor foliari şi de sol.

Celest Top este un amestec complex de trei substanþe active: un insecticid 
(tiametoxam) şi douã fungicide (fludioxonil, difenoconazol), cu moduri de 
acþiune şi spectru de activitate diferite.

Beneficii:
•  Asigurã vigoare la rãsãrire, rãdãcini puternice şi bine dezvoltate,                      
    aspect important în situaþii de stres termic şi hidric

•  Activitate asupra celui mai larg spectru de boli şi dãunãtori (de sol  
     şi foliari)

•  Translocare rapidã în bob şi tânãra plantã, oferind acþiune de 
   lungã duratã

Primii paşi în cultura de cereale pãioase!

Toate acestea pot fi evitate cu un tratament corespunzãtor al seminþelor.

Alegerea unei seminþe din categorii biologice superioare, atent selecþionatã şi tratatã 
constituie primul pas spre obþinerea unor recolte mari şi de calitate.

Practica agricolã din ultimii ani a determinat creşterea intensitãþii atacului dãunãtorilor de sol, 
foliari şi patogenilor cu transmitere prin sãmânþã şi sol. Aceasta se datoreazã în principal rotaþiei 
deficitare a culturilor, monoculturii şi lipsei tratamentului adecvat la sãmânþã. 

Schimbãrile climatice au condus de asemenea la modificãri ale ciclului de viaþã al insectelor, cu 
repercusiuni asupra dimensiunii populaþiei de dãunãtori, a intensitãþii de atac şi a perioadei de 
manifestare a atacului.

O problemã majorã cu care vã confruntaþi este atacul dãunãtorilor şi al bolilor. Gândacul 
ghebos, viermii sârmã, afidele, cicadele, mãlura, tãciunele, fuzarioza şi sfâşierea 

frunzelor produc daune semnificative asupra culturii dumneavoastrã.

Celest Top este un insecto-fungicid sistemic pentru tratamentul 
seminþelor de grâu şi orz, foarte eficace în protecþia cerealelor 
împotriva celui mai larg spectru de boli cu transmitere prin sol şi 
sãmânþã, precum şi împotriva dãunãtorilor foliari şi de sol.

Celest Top este un amestec de trei substanþe active: un insecticid 
(tiametoxam) şi douã fungicide (fludioxonil, difenoconazol), cu moduri 
de acþiune şi spectru de activitate diferite.

Beneficii:
• Asigurã vigoare la rãsãrire, rãdãcini puternice şi bine dezvolta- 
 te, aspect important în situaþii de stres termic şi hidric
• Activitate asupra celui mai larg spectru de boli şi dãunãtori (de  
 sol şi foliari)
• Translocare rapidã în bob şi plantã şi acþiune de lungã duratã

Protecþie completã într-un singur produs

SPECTRU DE COMBATERE

Afide, viermi sârmã (Agriotes spp.), gândacul ghebos 
(Zabrus tenebrioides), muştele cerealelor (Oscinella frit 
L., Mayetiola destructor Say.), cicadele, fuzariozã 
(Fusarium spp.), mucegai de zãpadã (Microdochium 
nivale), mãlura comunã (Tilletia caries), mãlura piticã 
(Tilletia controversa), septoriozã cu transmitere prin sol 
şi sãmânþã  (Septoria nodorum), helmintosporiozã 
(Cochliobolus sativus), tãciunele zburãtor (Ustilago 
tritici)

Afide, viermi sârmã (Agriotes spp.),  gândacul ghebos 
(Zabrus tenebrioides), muştele cerealelor (Oscinella frit 
L., Mayetiola destructor Say.), cicadele, fuzariozã 
(Fusarium spp.), mucegai de zãpadã (Microdochium 
nivale), sfâşierea frunzelor cu transmitere prin sol şi 
sãmânþã (Pyrenophora graminea), helmintosporiozã 
(Cochliobolus sativus)

1.3 l/t
sãmânþã

Grâu

Orz
1.5 l/t
sãmânþã

DOZA 
RECOMANDATÃ

Standard Celest Top

Celest Star este fungicid pentru tratamentul seminþelor de cere-
ale ce asigurã controlul de lungã duratã a bolilor cu transmitere 
prin sãmânþã şi sol. Conþine douã substanþe active cu proprietãþi 
fizice şi chimice diferite, dar cu acțiune complementarã. 
Una penetreazã sãmânþa pentru a combate infecþiile adânci şi 
are o activitate sistemicã localã. Este eficace în special împotriva 
lui Fusarium spp., Pyrenophora graminea, având efect de lungã 
duratã împotriva lui Fusarium nivale.
Cea de-a doua are acþiune sistemicã şi este mai solubilã în 
plantã, ceea ce asigurã o translocare rapidã și protecþia noilor 
creşteri. Acționeazã în special împotriva speciilor de Ustilago.

Beneficii:
• Asigurã cel mai bun start la rãsãrire
• Foarte activ împotriva fuzariozei, tãciunilor şi sfâşierii
 frunzelor
• Acþiune de lungã duratã

Primul pas spre producþii mari şi de calitate

SPECTRU DE COMBATERE

Mãlura comunã (Tilletia spp.)
Fuzariozã (Fusarium spp.)
Mãlura piticã (Tilletia controversa)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda)
Sfâşierea frunzelor (Pyrenophora graminea)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda)
Sfâşierea frunzelor (Pyrenophora graminea)  

1 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

Orz 
de toamnã

Grâu

Orzoaicã

DOZA 
RECOMANDATÃ

Distribuþia fludioxonil-ului 
la 4 zile de la semãnat

Distribuþia fludioxonil-ului la 
50 de zile de la semãnat

scãzut ridicat

Netratat Fludioxonil Standard

Eficacitate foarte bunã pe Fusarium spp.

Formula câştigãtoare

SPECTRU DE COMBATERE

Mãlura comunã (Tilletia caries)
Putregaiuri fuzariane ale rãdãcinilor 
(Fusarium spp.) 1,5 l/t

sãmânþã

Grâu

DOZA 
RECOMANDATÃ

• 

Dividend Formula M deschide noi orizonturi în dezvoltarea 
tehnologiei pentru tratamentul seminþelor.

Acum Syngenta vã pune la dispoziþie o tehnologie modernã, sigurã 
şi uşor de utilizat, Dividend Formula M, un fungicid pentru tratamen-

tul seminþelor de grâu, cu un conþinut de difenoconazol de 30 g/l.
Formularea bazatã pe apã, caracterizatã prin curgeri rapide, acoperire 
foarte bunã şi impact vizual puternic sporeşte încrederea utilizatorilor 
seminþelor.

Beneficii:
•  Creşterea productivitãþii
•  Reducerea prafului

•  Instalaþii uşor de curãþat şi întreþinut
•  Culoare intensã

•  Acoperire uniformã a seminþelor
•  Satisfacþia utilizatorilor seminþelor tratate

Un start mai bun, o recoltã mai mareTăciunele zburător (Ustilago nuda) 
Putrgaiurile rădăcinilor (Fusarium oxysporum)
Pătarea brună a orzului (Erysiphe graminis)

SPECTRU DE COMBATERE

Putregai fuzarian al rãdãcinilor (Fusarium)
Fãinare (Erysiphe graminis)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda) 
Putregaiurile rãdãcinilor (Fusarium oxysporum)
Pãtarea brunã a orzului (Erysiphe graminis)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda)
Putregaiul obişnuit al rãdãcinilor (Bipolaris sorokiniana)
Pãtarea reticularã a frunzelor (Pyrenophora graminea) 

1 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

Orz 
de toamnã

Orz 
de 
primãvarã

Grâu

DOZA 
RECOMANDATÃ

Dividend Star este produsul pentru tratamentul seminþelor ce conþi-
ne douã fungicide sistemice complementare cu proprietãþi fizice şi 
chimice diferite, ideale pentru controlul de lungã duratã a diferitelor boli 
transmisibile prin seminþe şi sol.
Ciproconazol este mai mobil în þesutrile plantei şi are o sistemicitate ridica-
tã. Este un fungicid triazolic ce inhibã biosinteza ergosterolilor.
Difenoconazol este de asemenea sistemic, dar cu o mobilitate mai scãzutã, 
iar ca o consecinþã, difuzarea în þesuturile plantei este mai lentã. O mare 
parte rãmâne aproape de tulpinã rezultând o duratã de pretecþie mai lungã, 
mai ales împotriva bolilor care acþioneazã în partea inferioarã a plantei: Fusa-
rium spp. şi Tilletia spp. 

Beneficii:
• Complet - spectru larg de combatere
• Sigur - selectiv pentru culturã
• Performant - eficace chiar şi împotriva bolilor dificile (Ustilago 
    spp. la orz şi Fusarium spp. la grâu) 

Dividend M deschide noi orizonturi în dezvoltarea tehnologiei 
pentru tratamentul seminþelor.
Acum Syngenta vã pune la dispoziþie o tehnologie modernã, 
sigurã şi uşor de utilizat, Dividend M, un fungicid pentru trata-
mentul seminþelor de grâu, cu un conþinut de difenoconazol de 
30 g/l.
Formularea bazatã pe apã, caracterizatã prin curgeri rapide, 
acoperire foarte bunã şi impact vizual puternic sporeşte încrede-
rea utilizatorilor seminþelor.

Formula câştigãtoare

SPECTRU DE COMBATERE

Mãlura comunã (Tilletia spp.)
Fuzariozã (Fusarium spp.)

Mucegaiul de zãpadã 
(Fusarium nivale)

1 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

Grâu

Grâu

DOZA 
RECOMANDATÃ

Beneficii:
• Creşterea productivitãþii
• Reducerea prafului
  • Instalaþii uşor de curãþat şi întreþinut
      • Culoare intensã
           • Acoperire uniformã a seminþelor
                 • Satisfacþia utilizatorilor seminþelor tratate
• 



Primii paşi în cultura de cereale pãioase!

Alegerea unei seminþe din categorii biologice superioare, atent selecþionatã şi 
tratatã constituie primul pas spre obþinerea unor recolte mari şi de calitate.

Practica agricolã din ultimii ani a determinat creşterea intensitãþii atacului dãunãto-
rilor de sol, foliari şi patogenilor cu transmitere prin sãmânþã şi sol. Aceasta se 
datoreazã în principal rotaþiei deficitare a culturilor, monoculturii şi lipsei trata-
mentului adecvat la sãmânþã. 

Schimbãrile climatice au condus de asemenea la modificãri ale ciclului de viaþã 
al insectelor, cu repercusiuni asupra dimensiunii populaþiei de dãunãtori, a inten-
sitãþii de atac şi a perioadei de manifestare a atacului.

O problemã majorã cu care vã confruntaþi este atacul dãunãtorilor şi al bolilor.       
Gândacul ghebos, viermii sârmã, afidele, cicadele, mãlura, tãciunele, fuzarioza şi 
sfâşierea frunzelor produc daune semnificative asupra culturii dumneavoastrã.

Toate acestea pot fi evitate cu un tratament corespunzãtor al seminþelor.

Protecþie completã într-un singur produs

SPECTRU DE COMBATERE

Afide (Aphididae), viermi sârmã (Agriotes spp.), 
gândacul ghebos, (Zabrus tenebrioides), 
fuzariozã (Fusarium spp.), mãlura comunã (Tilletia 
caries), septoriozã (Septoria tritici), tãciunele zburãtor 
(Ustilago tritici)

1.3 l/t
sãmânþã

Grâu 
de toamnã

DOZA 
RECOMANDATÃ

Standard Celest Top

Celest Top este un insecto-fungicid sistemic pentru tratamentul 
seminþelor de grâu, foarte eficace în protecþia cerealelor împotriva 

celui mai larg spectru de boli cu transmitere prin sol şi sãmânþã, 
precum şi împotriva dãunãtorilor foliari şi de sol.

Celest Top este un amestec complex de trei substanþe active: un insecticid 
(tiametoxam) şi douã fungicide (fludioxonil, difenoconazol), cu moduri de 
acþiune şi spectru de activitate diferite.

Beneficii:
•  Asigurã vigoare la rãsãrire, rãdãcini puternice şi bine dezvoltate,                      
    aspect important în situaþii de stres termic şi hidric

•  Activitate asupra celui mai larg spectru de boli şi dãunãtori (de sol  
     şi foliari)

•  Translocare rapidã în bob şi tânãra plantã, oferind acþiune de 
   lungã duratã

Primii paşi în cultura de cereale pãioase!

Toate acestea pot fi evitate cu un tratament corespunzãtor al seminþelor.

Alegerea unei seminþe din categorii biologice superioare, atent selecþionatã şi tratatã 
constituie primul pas spre obþinerea unor recolte mari şi de calitate.

Practica agricolã din ultimii ani a determinat creşterea intensitãþii atacului dãunãtorilor de sol, 
foliari şi patogenilor cu transmitere prin sãmânþã şi sol. Aceasta se datoreazã în principal rotaþiei 
deficitare a culturilor, monoculturii şi lipsei tratamentului adecvat la sãmânþã. 

Schimbãrile climatice au condus de asemenea la modificãri ale ciclului de viaþã al insectelor, cu 
repercusiuni asupra dimensiunii populaþiei de dãunãtori, a intensitãþii de atac şi a perioadei de 
manifestare a atacului.

O problemã majorã cu care vã confruntaþi este atacul dãunãtorilor şi al bolilor. Gândacul 
ghebos, viermii sârmã, afidele, cicadele, mãlura, tãciunele, fuzarioza şi sfâşierea 

frunzelor produc daune semnificative asupra culturii dumneavoastrã.

Celest Top este un insecto-fungicid sistemic pentru tratamentul 
seminþelor de grâu şi orz, foarte eficace în protecþia cerealelor 
împotriva celui mai larg spectru de boli cu transmitere prin sol şi 
sãmânþã, precum şi împotriva dãunãtorilor foliari şi de sol.

Celest Top este un amestec de trei substanþe active: un insecticid 
(tiametoxam) şi douã fungicide (fludioxonil, difenoconazol), cu moduri 
de acþiune şi spectru de activitate diferite.

Beneficii:
• Asigurã vigoare la rãsãrire, rãdãcini puternice şi bine dezvolta- 
 te, aspect important în situaþii de stres termic şi hidric
• Activitate asupra celui mai larg spectru de boli şi dãunãtori (de  
 sol şi foliari)
• Translocare rapidã în bob şi plantã şi acþiune de lungã duratã

Protecþie completã într-un singur produs

SPECTRU DE COMBATERE

Afide, viermi sârmã (Agriotes spp.), gândacul ghebos 
(Zabrus tenebrioides), muştele cerealelor (Oscinella frit 
L., Mayetiola destructor Say.), cicadele, fuzariozã 
(Fusarium spp.), mucegai de zãpadã (Microdochium 
nivale), mãlura comunã (Tilletia caries), mãlura piticã 
(Tilletia controversa), septoriozã cu transmitere prin sol 
şi sãmânþã  (Septoria nodorum), helmintosporiozã 
(Cochliobolus sativus), tãciunele zburãtor (Ustilago 
tritici)

Afide, viermi sârmã (Agriotes spp.),  gândacul ghebos 
(Zabrus tenebrioides), muştele cerealelor (Oscinella frit 
L., Mayetiola destructor Say.), cicadele, fuzariozã 
(Fusarium spp.), mucegai de zãpadã (Microdochium 
nivale), sfâşierea frunzelor cu transmitere prin sol şi 
sãmânþã (Pyrenophora graminea), helmintosporiozã 
(Cochliobolus sativus)

1.3 l/t
sãmânþã

Grâu

Orz
1.5 l/t
sãmânþã

DOZA 
RECOMANDATÃ

Standard Celest Top

Celest Star este fungicid pentru tratamentul seminþelor de cere-
ale ce asigurã controlul de lungã duratã a bolilor cu transmitere 
prin sãmânþã şi sol. Conþine douã substanþe active cu proprietãþi 
fizice şi chimice diferite, dar cu acțiune complementarã. 
Una penetreazã sãmânþa pentru a combate infecþiile adânci şi 
are o activitate sistemicã localã. Este eficace în special împotriva 
lui Fusarium spp., Pyrenophora graminea, având efect de lungã 
duratã împotriva lui Fusarium nivale.
Cea de-a doua are acþiune sistemicã şi este mai solubilã în 
plantã, ceea ce asigurã o translocare rapidã și protecþia noilor 
creşteri. Acționeazã în special împotriva speciilor de Ustilago.

Beneficii:
• Asigurã cel mai bun start la rãsãrire
• Foarte activ împotriva fuzariozei, tãciunilor şi sfâşierii
 frunzelor
• Acþiune de lungã duratã

Primul pas spre producþii mari şi de calitate

SPECTRU DE COMBATERE

Mãlura comunã (Tilletia spp.)
Fuzariozã (Fusarium spp.)
Mãlura piticã (Tilletia controversa)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda)
Sfâşierea frunzelor (Pyrenophora graminea)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda)
Sfâşierea frunzelor (Pyrenophora graminea)  

1 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

Orz 
de toamnã

Grâu

Orzoaicã

DOZA 
RECOMANDATÃ

Distribuþia fludioxonil-ului 
la 4 zile de la semãnat

Distribuþia fludioxonil-ului la 
50 de zile de la semãnat

scãzut ridicat

Netratat Fludioxonil Standard

Eficacitate foarte bunã pe Fusarium spp.

Formula câştigãtoare

SPECTRU DE COMBATERE

Mãlura comunã (Tilletia caries)
Putregaiuri fuzariane ale rãdãcinilor 
(Fusarium spp.) 1,5 l/t

sãmânþã

Grâu

DOZA 
RECOMANDATÃ

• 

Dividend Formula M deschide noi orizonturi în dezvoltarea 
tehnologiei pentru tratamentul seminþelor.

Acum Syngenta vã pune la dispoziþie o tehnologie modernã, sigurã 
şi uşor de utilizat, Dividend Formula M, un fungicid pentru tratamen-

tul seminþelor de grâu, cu un conþinut de difenoconazol de 30 g/l.
Formularea bazatã pe apã, caracterizatã prin curgeri rapide, acoperire 
foarte bunã şi impact vizual puternic sporeşte încrederea utilizatorilor 
seminþelor.

Beneficii:
•  Creşterea productivitãþii
•  Reducerea prafului

•  Instalaþii uşor de curãþat şi întreþinut
•  Culoare intensã

•  Acoperire uniformã a seminþelor
•  Satisfacþia utilizatorilor seminþelor tratate

Un start mai bun, o recoltã mai mareTăciunele zburător (Ustilago nuda) 
Putrgaiurile rădăcinilor (Fusarium oxysporum)
Pătarea brună a orzului (Erysiphe graminis)

SPECTRU DE COMBATERE

Putregai fuzarian al rãdãcinilor (Fusarium)
Fãinare (Erysiphe graminis)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda) 
Putregaiurile rãdãcinilor (Fusarium oxysporum)
Pãtarea brunã a orzului (Erysiphe graminis)

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda)
Putregaiul obişnuit al rãdãcinilor (Bipolaris sorokiniana)
Pãtarea reticularã a frunzelor (Pyrenophora graminea) 

1 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

Orz 
de toamnã

Orz 
de 
primãvarã

Grâu

DOZA 
RECOMANDATÃ

Dividend Star este produsul pentru tratamentul seminþelor ce conþi-
ne douã fungicide sistemice complementare cu proprietãþi fizice şi 
chimice diferite, ideale pentru controlul de lungã duratã a diferitelor boli 
transmisibile prin seminþe şi sol.
Ciproconazol este mai mobil în þesutrile plantei şi are o sistemicitate ridica-
tã. Este un fungicid triazolic ce inhibã biosinteza ergosterolilor.
Difenoconazol este de asemenea sistemic, dar cu o mobilitate mai scãzutã, 
iar ca o consecinþã, difuzarea în þesuturile plantei este mai lentã. O mare 
parte rãmâne aproape de tulpinã rezultând o duratã de pretecþie mai lungã, 
mai ales împotriva bolilor care acþioneazã în partea inferioarã a plantei: Fusa-
rium spp. şi Tilletia spp. 

Beneficii:
• Complet - spectru larg de combatere
• Sigur - selectiv pentru culturã
• Performant - eficace chiar şi împotriva bolilor dificile (Ustilago 
    spp. la orz şi Fusarium spp. la grâu) 

Dividend M deschide noi orizonturi în dezvoltarea tehnologiei 
pentru tratamentul seminþelor.
Acum Syngenta vã pune la dispoziþie o tehnologie modernã, 
sigurã şi uşor de utilizat, Dividend M, un fungicid pentru trata-
mentul seminþelor de grâu, cu un conþinut de difenoconazol de 
30 g/l.
Formularea bazatã pe apã, caracterizatã prin curgeri rapide, 
acoperire foarte bunã şi impact vizual puternic sporeşte încrede-
rea utilizatorilor seminþelor.

Formula câştigãtoare

SPECTRU DE COMBATERE

Mãlura comunã (Tilletia spp.)
Fuzariozã (Fusarium spp.)

Mucegaiul de zãpadã 
(Fusarium nivale)

1 l/t
sãmânþã

1.5 l/t
sãmânþã

Grâu

Grâu

DOZA 
RECOMANDATÃ

Beneficii:
• Creşterea productivitãþii
• Reducerea prafului
  • Instalaþii uşor de curãþat şi întreþinut
      • Culoare intensã
           • Acoperire uniformã a seminþelor
                 • Satisfacþia utilizatorilor seminþelor tratate
• 



Tratament sãmânþã cereale

     = marcã înregistratã a unei companii din grupul Syngenta. 
Toate drepturile asupra acestui catalog revin SA Syngenta Agro Services AG

Utilizaþi cu precauþie produsele fitosanitare. Citiþi întotdeauna eticheta şi informaþiile despre produs înainte de   
utilizare. Respectaþi indicaþiile privind riscurile specifice şi urmãriþi mãsurile specifice de siguranþã înscrise pe  
eticheta produsului. În caz de accidente sau în situaþii de urgenþã sunaþi la Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, 
Anglia. Tel.: +44 1484 538 444; Fax: +44 1484 554 093

Reprezentanþa SA Syngenta Agro Services AG din Republica Moldova
Str. Puşkin 47/1, block A, oficiul 2, MD 2005, Chişinãu, Republica Moldova
Tel.: +373 22 243 275; Tel./Fax: +373 22 204 750
www.syngenta.md


