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DuPont vine în întimpinarea provocărilor cu care se confruntă fermierii prin 
soluții inovatoare atât pentru prezent, cât și pentru viitor.

În agricultură, succesul pentru clienții noștri înseamnă recolte sănătoase şi 
profitabile. Pentru DuPont, înseamnă ceva mai important: hrănirea durabilă a 
populației la nivel global. Misiunea noastră este să asigurăm produse agricole, 
de la semințe la produse pentru protecția plantelor, pentru a genera o 
productivitate mai ridicată a culturilor, precum și alimente mai bogate în 
nutrienți. Considerăm că, împreună cu clienții noștri, putem găsi mai multe 
soluții pentru a îmbunătăți cantitatea, calitatea și durabilitatea rezervei de 
alimente a lumii.

DuPont Protecția Plantelor se asociază cu fermierii de astăzi pentru a 
răspunde nevoilor de mâine. Experiențele acestora ne ajută să creăm soluții 
pentru controlul insectelor, al buruienilor și al bolilor pentru a îmbunătăți 
productivitatea și calitatea recoltelor. Armonizarea cunoștințelor noastre 
globale cu expertiza locală ne permite să transformăm ideile în răspunsuri. 
Suntem călăuziți de un angajament profund de a proteja resursele naturale, 
prin minimizarea impactului produselor noastre. Împreună, găsim soluţii mai 
bune de a-i ajuta pe fermieri să atingă potențialul maxim al culturilor și să 
producă alimente mai sănătoase și mai nutritive.



DuPont™

Cordus® Plus

Erbicid selectiv pentru combaterea în 
postemergență a buruienilor graminee 
și buruienilor cu frunza lată, anuale și perene 
la porumb

     
  

 
  

   

   

Soluție completă în postemergență

E�cacitate maximă în combaterea buruienilor în 
postemergență la porumb

Selectivitate bună față de cultură

Fără restricții în rotația culturilor

Tehnologia completă 
împotriva buruienilor
Tehnologia completă 
împotriva buruienilor
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Volbură Mohor  Susai     Ambrozie   

MOD DE ACŢIUNE

Eficacitatea excepțională a  acțiunii 
Cordus® Plus este rezultatul intensificării 
efectului de erbicid și a interconexiunii acțiu-
nii a trei substanțe active, care aparțin diferi-
tor clase chimice.

Rimsulfuron, nicosulfuron și dicamba mani-
festă o acțiune sistemică excepțională și 
penetrează rapid în  plantă.

Rimsulfuron și nicosulfuron sunt asimilate 
preponderent de frunze și transportate în 
vârfurile de creștere ale buruienilor. Aceste 
substanțe active sistează diviziunea celulelor 
în locurile de creștere a lăstarilor și în rădă-
cini, iar în consecință creșterea buruienilor 
încetează la câteva ore de la aplicare.

Combinarea echilibrată a nicosulfuronului 
și rimsulfuronului asigură un înalt nivel de 
control și viteză de acțiune asupra buruieni-
lor graminee.

Dicamba este asimilată de frunze și de siste-
mul radicular și posedă proprietatea de a se 
transloca în toate direcțiile: de la rădăcini 
spre vârfurile de creștere și de pe părțile 
terestre ale plantei spre perișorii absorbanți 

Substanțe active:  . . .  Rimsulfuron 23 g/kg
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nicosulfuron 92 g/kg
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dicamba 550 g/kg

Formulare:  . . .granule dispersabile în apă
Ambalaj:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 g

Conținutul de dicamba sporește eficacita-
tea Cordus® Plus în combaterea buruienilor 
dicotiledonate anuale (specii de crucifere, 
Chenopodium (spanac sălbatic), Xanthium 
spp (curnuț), Polygonum convolvulus (hrișcă 
urcătoare), Ambrosia, Solanum (zârnă sau 
umbra nopții), Amaranthus (știr), Melan-
drium ș.a.), dar și împotriva buruienilor dico-
tiledonate perene (Convolvulus arvenis 
(volbură), Sonchus arvensis (susai), Cirsium 
arvense (pălămidă), Euphorbia cyparissias 
(laptele cucului sau busuioacă măgărească). 

La cultivarea porumbului folosind tehnolo-
gia ”no till”, se recomandă utilizarea Cordus® 
Plus, deoarece la folosirea acestei tehnologii 
are loc modificarea tipului de infestare,  
crește ponderea speciilor de buruieni care se 
înmulțesc prin rizomi. La momentul aplicării 
erbicidelor, buruienile dicotiledonate sunt 
deja în creștere avansată, de aceea este nece-
sară utilizarea produselor combinate cu un 
conținut de mai multe substanțe active din 
clase diferite.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

 Aplicarea singulară a Cordus® Plus, ca 
erbicid postemergent în culturile de 
porumb, reprezintă o alternativă eficientă 
a combaterii buruienilor  înainte de semă-
nat și în preemergentă și, de regulă, nu 
necesită protecție suplimentară în perioa-
da de vegetație

 Cordus® Plus este recomandat pentru 
utilizare în culturile de porumb pentru 
boabe și siloz.

Doza de utilizare a Cordus® Plus depinde 
de gradul infestării, de spectrul buruienilor și 
reprezintă 330  - 440 g/ha + Trend® 90, 200 
ml/ha:
 330 g/ha  - pentru buruieni graminee  

anuale, buruieni dicotiledonate anuale și 
perene

 440 g/ha  - pentru buruieni graminee 
perene, buruieni dicotiledonate anuale și 
perene

Dozarea Cordus® Plus conform ambalaju-
lui și normelor de aplicare:

 10 ambalaje la 10 ha = 440 g/ha
 9 ambalaje la 10 ha = 396 g/ha
 8 ambalaje la 10 ha = 352 g/ha

Volumul de soluție este de 200-300 l/ha. 
Pentru îmbunătățirea penetrării substanțelor 
active, mai ales în condiții de deficit hidric, se 
recomandă utilizarea produsului Trend® 90 
în medie 200-250 ml/ha.

Cordus® Plus se aplică în stadiul de dezvol-
tare al porumbului de la 2 la 6 frunze.

Stropirea aplicată în timp optim (în stadiile 
timpurii de dezvoltare a buruienilor), în core-
lație cu doza corespunzătoare de utilizare a 
produsului și cu respectarea recomandărilor 
de aplicare eficientă (temperatura până la 
25°C, acoperirea suficientă a buruienilor, 
viteza stropitoarei  - nu mai mare de 7 
km/oră, utilizarea duzelor de injecție), repre-
zintă momentele principale pentru un nivel 
înalt de eficacitate.

PERIOADA ACȚIUNII DE COMBATERE

Cordus® Plus este utilizat pentru controlul 
buruienilor care deja au răsărit la momentul 
tratării. Cu toate acestea, dacă timpul este 
răcoros și umed, controlul buruienilor este 
posibil datorită asimilării produsului de către 
sistemul radicular, respectiv, perioada acțiu-
nii de protecție se mărește până la 2-3 săptă-
mâni.

radiculari, ceea ce este foarte important 
pentru controlul buruienilor dicotiledonate 
perene și al distrugerii sistemului lor radicu-
lar.

Semnele vizuale ale acțiunii Cordus® Plus 
în combaterea buruienilor dicotiledonate 
(inhibarea creșterii, ofilirea, deformarea, 
decolorarea, necroza) pot fi observate la 3-7 
zile după aplicare, în dependență de condiții-
le climaterice.

Acțiunea erbicidului Cordus® Plus se inten-
sifică în perioada creșterii active a buruieni-
lor. Căldura și umezeala sporesc performanța 
erbicidului, în timp ce timpul rece și uscat le 
întârzie activitatea și apariția simptomelor.

ACȚIUNE INCOMPARABILĂ ASUPRA 
BURUIENILOR ”PROBLEMATICE”

Datorită combinației echilibrate a rimsulfu-
ronului și a nicosulfuronului, Cordus® Plus 
controlează principalele buruieni graminee, 
inclusiv specii de Agropyron (pir târâtor), 
Panicum (mei), Echinochloa (iarbă bărboasă), 
specii de Setaria (mohorul), Avena fatua (ovă-
zul sălbatic) ș.a.
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SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE

Buruieni graminee

Sorghum halepense (costrei mare) 

Agropyron repens (pir târâtor) 

Avena fatua (odos/ovăz sălbatic) 

Phleum (timoftica), specii 

Echinochloa (iarba bărboasă) 

Sorghum bicolor (sorg) 

Panicum, (mei) specii

Lolium multiflorum (raigras italienesc)

Digitaria sanguinalis (meișor) 

Setaria (mohor), specii 

Alopecurus myosuroides 
(coada vulpii) 

Buruieni dicotiledonate

Ambrosia, (ambrozie), specii

Convolvulus arvenis (volbură) 

Carduus nutans (ciulin) 

Sinapis arvensis (muștar sălbatic) 

Galinsoga parviflora 
(busuiocul dracului) 

Polygonum (hrișcă urcătoare, iarba 
roșie), specii 

Capsella bursa-pastoris 
(traista ciobanului) 

Diplotaxis tenuifolia (rucola sălbatică) 

Datura stramonium (ciumăfaie) 

Senecio vulgaris (cruciuliță) 

Stellaria media (răcovină) 

Malva (nalbă), specii 

Urtica (urzică), specii 

Chenopodium 
(spanac sălbatic, lobodă), specii 

Papaver rhoeas (mac sălbatic) 

Menta arvensis (mentă de câmp) 

Euphorbia (laptele cucului), specii 

Xanthium (curnuț), specii 

Sonchus (susai), specii

Cirsium arvense (pălămidă) 

Mercurialis annua (trepădătoare) 

Galium aparine (turiță) 

Solanum nigrum (zârnă) 

Artemisia vulgaris (pelin negru) 

Raphanus raphanistrum (ridiche 
sălbatică) 

Amaranthus (știr), specii 

Matricaria (mușețel), specii 

Elatine alsinastrum (noroiță)

Fumaria officinalis (fumăriță) 

Helianthus annuus(samulastra de 
floarea-soarelui) 

Viola arvensis (trei frați pătați sin. Viola 
tricolor) 

Rumex (ștevie), specii 
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Buruieni Doza, g/ha Stadiul de dezvoltare a buruienilor

  330-400

Panicum spp, (mei) specii 330-400

Sorghum halepense (costrei), Agropyron repens (pir târâtor) 440

Dicotiledonate anuale 330

Dicotiledonate perene, inclusiv Cirsium arvense (pălămidă) și Sonchus arvensis (susai) 330-400

Convolvulus arvenis (volbură) 400-440

Utilizați întotdeauna Trend® 90  - 200 ml/ha!

Opaiţă albăSusai

SELECTIVITATE

Cordus® Plus este selectiv pentru cultura 
porumbului. Selectivitatea este bazată pe 
proprietățile porumbului de a metaboliza rapid 
și de a dezactiva substanțele active. Totodată, 
nu se recomandă aplicarea produsului la 
porumbul dulce (Zea mays saccharata) și 
porumbul de floricele (Zea mays everta), la 
liniile parentale în cazul producerii semințelor.

TOLERANȚA PLANTELOR DE CULTURĂ

Porumbul este tolerant la Cordus® Plus în faza 
de 2-6 frunze.

RECOMANDĂRI SUPLIMENTARE ȘI 
RESTRICȚII 

 Nu utilizați Cordus® Plus în culturile de 
porumb dulce (Zea mays saccharata) și 
pentru floricele (Zea mays everta), precum și 
la liniile parentale ale hibrizilor culturii.

 Nu utilizați produsul atunci când cultura și 
buruienile sunt în condiții de stres.

 Se recomandă utilizarea Cordus® Plus în 
limitele temperaturilor mediului de la +15°C 
până la +25°C.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE A ERBICIDULUI CORDUS® PLUS

 Nu aplicați Cordus® Plus dacă temperatura 
din noaptea care precedă aplicarea 
tratamentului a fost mai mică decât +10°C.

 Nu aplicați tratamentul dacă în ziua aplicării 
sau în ziua următoare se prognozează 
temperaturi mai mari de +25°C.

 Nu aplicați Cordus® Plus mai târziu de faza de 
șase frunze ale porumbului.

 Nu aplicați tratamentul dacă plantele sunt 
umede de  rouă și ploaie.

 Hibrizii de porumb sensibili pot fi afectați în 
cazul scăderii temperaturii mai jos de 0°C pe 
timp de noapte după tratamente, dar și în caz 
de fluctuații ale temperaturilor cu plus, de la 
30°C până la 5°C și mai jos  - în decurs de 24 
ore.

 Pe parcursul a 7 zile, nu se aplică Cordus® 
Plus pe câmpurile cu porumb, tratate cu 
insecticide fosfororganice și se abține de la 
stropirea porumbului cu insecticide nu mai 
puțin de patru zile de la tratamentul cu 
Cordus® Plus.

 În cazul compromiterii culturii tratate cu 
Cordus® Plus, câmpul poate fi resemănat 
numai cu porumb. După recoltarea 
porumbului, nu există anumite restricții 
pentru rotația culturilor.

Graminee anuale (Echinochloa (iarba bărboasă), Setaria (mohor) ș.a.)

1-3 frunze

15-20 cm (trei frunze)

2-4 frunze până la înfrățire

Lăstari 15-20 cm în lungime

Faza de rozetă - începutul împăierii

1-3 frunze până la înfrățire

Zârnă neagrăCinsteț

COMPATIBILITATE

Datorită spectrului larg de acțiune a Cordus® 
Plus, nu este necesară utilizarea erbicidelor-par-
teneri pentru aplicarea în amestec.

Cordus® Plus nu se amestecă cu insecticide 
fosfororganice și microîngrășăminte, îndeosebi 
cu zinc.

În cazul utilizării amestecurilor cu pluricompo-
nente, se recomandă de a efectua înainte de 
stropire a testului de compatibilitate și testarea 
acestuia pe o porțiune restrânsă de câmp.

COMBATEREA SAMULASTREI DE 
FLOAREA-SOARELUI 

Datorită conținutului de dicamba, Cordus® 
Plus este un erbicid cu un grad sporit de comba-
tere a samulastrei de floarea- soarelui în cultura 
de porumb, inclusiv samulastrei de floarea-soa-
relui, cultivată prin tehnologia ExpressSun®  și  
Clearfield®.

REZISTENȚA LA SPĂLARE

Ploaia căzută la 3 ore după tratamentul cu 
Cordus® Plus nu diminuează eficacitatea produ-
sului. 

RECOMANDĂRI SPECIALE PENTRU ZONELE 
SECETOASE

 Se va mări consumul de soluție la hectar (nu 
mai puțin de 300 l/ha) pentru umezirea sufici-
entă a suprafețelor buruienilor.

 Este necesar de a mări doza de Trend® 90 
până la 300 ml/ha (0,1% de soluție).

 Pentru a accelera penetrarea și intensifica 
acțiunea produsului, îndeosebi în cazul infes-
tării majore cu buruieni graminee (Echinoc-
hloa spp. și Setaria spp.), se poate adăuga în 
soluția de stropit îngrășăminte de amoniu 
(sulfat sau nitrat de amoniu, 3-4 kg/ha), 
împreună cu Trend® 90, 300 ml/ha.

 Se recomandă de a efectua stropirea în orele 
de seară și noaptea. 

 În scopul optimizării acoperirii și a penetrării 
soluției aplicate, nu se recomandă utilizarea 
produsului la o viteză mare de mișcare (mai 
mare de 7 km/oră), e necesar de a verifica 
înălțimea barei stropitoarei, se recomandată 
utilizarea duzelor de injectare.

 Consecutivitatea pregătirii soluției: se va 
adăuga și dizolva în rezervor Cordus® Plus, 
apoi îngrășămintele cu azot, urmând Trend® 
90.
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Datorită conținutului de dicamba, Cordus® 
Plus este un erbicid cu un grad sporit de comba-
tere a samulastrei de floarea- soarelui în cultura 
de porumb, inclusiv samulastrei de floarea-soa-
relui, cultivată prin tehnologia ExpressSun®  și  
Clearfield®.

REZISTENȚA LA SPĂLARE

Ploaia căzută la 3 ore după tratamentul cu 
Cordus® Plus nu diminuează eficacitatea produ-
sului. 

RECOMANDĂRI SPECIALE PENTRU ZONELE 
SECETOASE

 Se va mări consumul de soluție la hectar (nu 
mai puțin de 300 l/ha) pentru umezirea sufici-
entă a suprafețelor buruienilor.

 Este necesar de a mări doza de Trend® 90 
până la 300 ml/ha (0,1% de soluție).

 Pentru a accelera penetrarea și intensifica 
acțiunea produsului, îndeosebi în cazul infes-
tării majore cu buruieni graminee (Echinoc-
hloa spp. și Setaria spp.), se poate adăuga în 
soluția de stropit îngrășăminte de amoniu 
(sulfat sau nitrat de amoniu, 3-4 kg/ha), 
împreună cu Trend® 90, 300 ml/ha.

 Se recomandă de a efectua stropirea în orele 
de seară și noaptea. 

 În scopul optimizării acoperirii și a penetrării 
soluției aplicate, nu se recomandă utilizarea 
produsului la o viteză mare de mișcare (mai 
mare de 7 km/oră), e necesar de a verifica 
înălțimea barei stropitoarei, se recomandată 
utilizarea duzelor de injectare.

 Consecutivitatea pregătirii soluției: se va 
adăuga și dizolva în rezervor Cordus® Plus, 
apoi îngrășămintele cu azot, urmând Trend® 
90.



DuPont™

Lannate®

Insecticid unic cu acțiune rapidă împotriva 
unui spectru larg de dăunători la măr și legume

  

  
    

Acțiune rapidă!Acțiune rapidă! Nou!

Control rapid și sigur al unui spectru larg de 
dăunători la măr, tomate, varză
Acțiune rapidă în toate stadiile de dezvoltare a 
dăunătorilor

Se translocă rapid în țesuturile plantei. Insectele sunt 
controlate de pe ambele fețe ale frunzei 
Activitate reziduală redusă
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SPECTRUL DE ACȚIUNE
Lannate® este un insecticid cu eficacitate 

sporită în combaterea mai multor specii de 
insecte din ordinul lepidopterelor, păduchilor 
(Aphididae), coleopterelor, cicadelor 
(Hemiptera), puricilor, tripșilor (thrips spp.) etc. 
Lannate® are proprietatea de a controla prin 
contact direct insectele adulte, nimfele, larvele, 
dar și ouăle depuse ale dăunătorilor.

MOD DE ACŢIUNE
Lannate® este inhibitor de acetilcolinesterază 

și aparține grupului carbamaților. Acționează 
neurotoxic și afectează funcțiile sistemului 
nervos central al insectelor, rezultatul fiind 
paralizia și moartea insectelor.

Dăunătorii tratați cu Lannate® prezintă 
următoarele simptome:
 convulsie
 hiperactivitate
 paralizie
 tremor

Contactul direct reprezintă o metodă deosebit 
de eficientă în controlul dăunătorilor, deoarece 
Lannate® penetrează rapid insecta prin cuticulă 
sau membrana intersegmentară. Efectul de 
intoxicație a insectei este observat deja la câteva 
minute după aplicarea produsului, iar 

eficacitatea maximă la intervalul de două zile 
după tratament. 

 În cazul contactului direct, Lannate® distruge 
ouăle depuse ale dăunătorilor. De regulă, ouăle 
tratate cu insecticid nu supraviețuiesc dacă 
tratamentul a fost efectuat în faza de ou în 
stadiul de cap negru.  Larva de obicei moare 
înainte de eclozarea ei completă.

Deși o eficacitate sporita de control al insectelor 
reprezintă contactul direct,  ingestia suprafeței 
foliare tratate și a sucului demonstrează un efect 
de înaltă toxicitate asupra dăunătorilor. Insectele 
care nu au avut contact direct cu Lannate® sunt 
controlate prin ingestie.

VITEZĂ DE ACȚIUNE

Produsul pătrunde rapid în mijlocul frunzei, 
creând o concentrație distructivă în sucul celular 
(îndeosebi, important pentru dăunătorii sugă-
tori, păduchi, tripși.) 

 Ultimele studii efectuate de compania DuPont 
au demonstrat că mortalitatea a 40% din 
dăunători se produce în primele 15 minute după 
aplicarea tratamentului în cazul contactului 
direct, dar și în cazul ingestiei suprafeței foliare 
tratate.

  

Larve Păduchi Cicade

Substanțe active:  . . . . . . . . metomil 200g/l
Formulare:  . . . . . . . . . . . concentrat solubil

Ambalaj:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 L, 1 L  
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RECOMANDĂRI DE APLICARE

Lannate® trebuie aplicat la dozele recomanda-
te, în perioada de eclozare a primelor larve. 
Pentru o eficacitate sporită a insecticidului, este 
necesar de a asigura o acoperire foarte bună și 
uniformă a suprafețelor plantelor.

Intervalul de timp între tratamente este de 8-10 
zile.

Rezistența la factorii externi ai mediului 
ambiant

Lannate® este eficient indiferent de condițiile 
climaterice. În cazul precipitațiilor căzute după 
uscarea soluției de lucru pe plantele tratate (de 
obicei, la două ore de la tratament), ca regulă nu 
este necesară efectuarea tratamentului repetat.

Lannate® este rezistent la acțiunea razelor 
solare. 

Compatibilitate        
Lannate® este compatibil cu majoritatea 

fungicidelor, insecticidelor si îngrășăminte-
lor. Lannate® nu este compatibil cu zeama 
bordeleză, soluția sulfocalcică, produse pe 
bază de �er sau soluții puternic alcaline.

Produsele ușor alcaline trebuie folosite 
imediat după amestecul cu Lannate® pentru 
a evita diminuarea acțiunii insecticidului.

Acțiunea asupra insectelor benefice și 
polenizatoare
 În cazul contactului direct, Lannate® este 

toxic pentru multe tipuri de insecte folosi-
toare, însă perioada scurtă de semides-
compunere a produsului  în mediul ambi-
ant contribuie la restabilirea rapidă a 
populației de entomofagi folositoare.

 În cazul contactului direct, Lannate® este 
un produs cu toxicitate sporită pentru 
albine. Deși pericolul devine minim 
pentru polenizatori la momentul când 
soluția de lucru de pe suprafața plantelor 
s-a uscat, este necesar de a limita zborul 
albinelor pe o durată de timp de 48 de ore, 
după aplicarea tratamentului. 

Cultura Varză Tomate Măr

Dăunători Fluturele alb al verzei,
buha verzei, molia verzei,
păduchi, tripși, purici

Buha fructificaţiilor,
păduchi, tripşi

Viermele mărului,
gărgărițe, păduchi

Doza, l/ha 1,0-1,2 2,2 

Volumul de soluție, l/ha 200-700 1000

Numărul maxim de tratamente 2-3

20

2-3 2-3

Timp de pauză, zile 20 20

ACȚIUNE TRANSLAMINARĂ

Lannate® posedă acțiune translaminară - 
are proprietatea de a pătrunde în partea 
inferioară a frunzei și controlează dăunătorii 
atât pe partea superioară, cât și pe cea 
inferioară a frunzei.

1,0-1,2

500-1000



13

 Controlează un spectru larg de dăunători 
rozători și sugători

 Control în toate stadiile de dezvoltare a 
larvelor, posedă activitate de contact în 
combaterea insectelor adulte și a ouălor

 Posedă acțiune rapidă: 40% din insecte 
mor în decurs de 15 minute, 70% - într-o 
oră, 90% - în decurs de patru ore de la 
aplicare.

 Dauna insectelor este redusă rapid după 
aplicarea tratamentului, grație acțiunilor 
de contact și de ingestie.

 Produsul poate � aplicat cu 20 de zile 
înainte de recoltare

 Risc redus de apariție a rezistenței
 Risc redus al acumulării reziduale a 

substanței active în producție
 Rezistent la in�uența factorilor externi ai 

mediului înconjurător
 Se potrivește perfect cu sistemele de 

protecție existente ale legumelor

инсектициды 71

AVANTAJELE APLICĂRII 



DuPont™

Acanto® Plus

Fungicid sistemic complex, cu spectru
larg de combatere a bolilor foliare la
grâu, orz, rapiță, sfecla de zahăr,
soia și �oarea soarelui 

  

 

Produs sistemic cu spectru larg de acțiune: 
preventiv, curativ și eradicant
Redistribuire în fază de vapori. Protejează partea din 
frunză care nu a fost pulverizată
Zonă de protecție uniformă în jurul plantei tratate

Menține cultura verde pentru mai mult timp
Ameliorează rezistența la stresul hidric
Stimulează acumularea suplimentară de biomasă
Spor cantitativ și calitativ de producție

Tinde la producții maxime!Tinde la producții maxime!
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Redistribuire în aer 
(faza de vapori)

Penetrare prin 
baza frunzelor  

Penetrare translaminară   

Компания “Дюпон” рекомендует: высококачественные семена ПИОНЕР®

Рекомендации по применению на пшенице и ячмене

Культура Болезни
Норма 
приме-
нения

Способ и 
время  

обработки

Период
ожидания

Крат ность 
об раб оток 

Озимая 
пшеница 

Мучнистая роса, септориоз 
листьев и колоса, виды ржавчины, 
гельминтоспориозная пятнистость, 

жёлтая пятнистость (пиренофороз), 
альтернариоз 0,5-0,7 

л/га

Опрыскива-
ние в период

вегетации
30 дней 2

Ячмень 
яровой 
и озимый

Сетчатая, полосатая, темно-бурая, 
окаймлённая пятнистости, виды 

ржавчины, мучнистая роса, септориоз

Альтернариоз

Бурая ржавчина

Септориоз и пиренофороз

Жёлтая ржавчина

Мучнистая роса

Схема защиты пшеницы

Пиренофороз Мучнистая росаЖёлтая ржавчина Септориоз колоса

Рекомендации по применению   
Аканто® Плюс на зерновых 
культурах
   Аканто® Плюс 28 к.с.  высокоселективный для исполь-
зования на озимом и яровом ячмене (особенно пиво-
варенном), озимой и яровой пшенице, овсе, тритикале
   Благодаря пикоксистробину – одного из лучших пред-
ставителей стробилуринов, Аканто® Плюс 28 к.с.  

является высокоэффективным против основных пят-
нистостей ячменя (ринхоспориоза и гельминтоспо-
риоза) и проявляет профилактическое и лечебное 
действие как в отношении чувствительных, так и 
резистентных рас

   Обеспечивает высокоэффективный и длительный 
контроль заболеваний, защищает как существую-
щие листья, так и новый прирост

    Предоставляет ещё больше возможностей для сохра-
нения урожая и повышения показателей его качества.

75фунгициды

Рекомендации по применению на пшенице и ячмене

Культура Болезни
Норма 
приме-
нения

Способ и 
время  

обработки

Период
ожидания
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альтернариоз 0,5-0,7 

л/га
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Бурая ржавчина

Септориоз и пиренофороз

Жёлтая ржавчина

Мучнистая роса

Схема защиты пшеницы

Пиренофороз Мучнистая росаЖёлтая ржавчина Септориоз колоса

Рекомендации по применению   
Аканто® Плюс на зерновых 
культурах
   Аканто® Плюс 28 к.с.  высокоселективный для исполь-
зования на озимом и яровом ячмене (особенно пиво-
варенном), озимой и яровой пшенице, овсе, тритикале
   Благодаря пикоксистробину – одного из лучших пред-
ставителей стробилуринов, Аканто® Плюс 28 к.с.  

является высокоэффективным против основных пят-
нистостей ячменя (ринхоспориоза и гельминтоспо-
риоза) и проявляет профилактическое и лечебное 
действие как в отношении чувствительных, так и 
резистентных рас

   Обеспечивает высокоэффективный и длительный 
контроль заболеваний, защищает как существую-
щие листья, так и новый прирост

    Предоставляет ещё больше возможностей для сохра-
нения урожая и повышения показателей его качества.

Translocare sistemică 
în plantă   

Substanțe active:  . . . Picoxistrobin 200 g/l
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciproconazol 80 g/l

Formulare:  . . . . . . suspensie concentrată

Clasa:  . . . . . . . . . . . . .strobilurine + triazoli
Ambalaj:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 l (4x5 l) 
Doza recomandată: . . . . . . . . 0,5  - 1,0 l/ha 

Acanto® Plus are proprietatea de a controla agenți patogeni  - reprezentanți ai claselor ascomicete, 
bazidiomicete, oomicete, deuteromicete, poziționând fungicidul drept parte al programului complex 
și eficient de protecție a recoltei și a calității acesteia.

Acanto® Plus posedă o selectivitate înaltă pentru utilizarea la toate culturile înregistrate. 
Combinația a două substanțe active cu diferite mecanisme de acțiune previne apariția rezistenței. 

Acanto® Plus este inofensiv pentru albinele melifere.
Acanto® Plus este compatibil cu majoritatea produselor pentru protecția plantelor (PPP) moderne, 

însă se recomandă de a efectua pentru fiecare caz testul de compatibilitate.

 Substanță activă de excepție din clasa 
strobilurinelor

 Reprezintă un puternic inhibitor în stadiile 
timpurii de dezvoltare a agenților patogeni

 Inhibă respirația celulelor fungilor, blochea-
ză transmiterea electronilor în mitocondrii

 Posedă acțiune preventivă și curativă
 În urma penetrării (translocare translamina-

ră), se mișcă sistemic prin xilem
 Are proprietatea de a se redistribui și a acțio-

na în faza de vapori
 Pătrunde ușor în plantă și este rezistent 

metabolic

 Aparține clasei triazolilor
 Reprezintă un component sistemic cu acțiu-

ne de protecție și curativă. 
 Ciproconazolul este inhibitorul procesului 

demetilării.
 Stopează creșterea hifelor și a miceliului 

fungilor, datorită dereglării procesului de 
biosinteză a sterolilor în membrana celulară.

ACANTO® PLUS  -ACȚIUNE FUNGICIDĂ
 Posedă proprietatea de a combate e�ci-

ent agenții patogeni, care aparțin celor 
patru clase (ascomicete, bazidiomicete, 
oomicete, deuteromicete).

 Asigură păstrarea recoltei și sporirea 
calității acesteia, îndeosebi în condiții de 
dezvoltare intensă a bolilor.

ACANTO® PLUS  -EFECTUL DE ÎNVERZIRE 
PRELUNGITĂ A CULTURILOR TRATATE

 Stimulează acumularea suplimentară de 
biomasă și optimizează fotoasimilarea

 Ameliorează rezistența la stresul hidric
 Optimizează asimilarea dioxidului de 

carbon și metabolismul azotului 
 Încetinește procesul de formare a etilenei  

- previne îmbătrânirea plantei

Ci
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n
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PROPRIETĂȚI COMPARATIVE ALE STROBILURINELOR

 PICOXI-
STROBIN

AZOXI-
STROBIN

KRESOXIM- 
METIL

TRIFLOXI-
STROBIN

PIRACLO-
STROBIN

Capacitatea de absorbție
(difuzie în stratul ceros)

Medie Redusă Redusă Foarte
redusă

Foarte
redusă

Capacitatea de a se redistribui
și a acționa în faza de vapori

Capacitatea de translocare
translaminară

Sistemicitate (capacitatea de 
a se deplasa prin xilem)

Capacitatea de a se deplasa
sistemic până în vârfurile frunzelor

Capacitatea de a se deplasa prin �oem

Stabilitate metabolică

Da Nu Da Da Nu

Da Da Redusă Redusă Redusă

Da Da Nu Nu Nu

Da Da Nu Nu Nu

Нет Nu Nu Nu Nu

Da Da Redusă Redusă Nu

ACANTO® PLUS  - 
FUNGICID ÎN BAZA UNEIA 
DINTRE CELE MAI BUNE STROBILURINE

 

Sursa: Dave W. Bartlett at all, Syngenta, Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell, Disease Control The Royal Society of Chemistry journal, 2001

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Doza 0,5  - 1,0 l/ha

Volumul soluției 200  - 400 l/ha

Presiunea de lucru 2  - 3 atm.

Numărul de tratamente 1  - 2 pe sezon

Timp de pauză 30 zile

2

Компания “Дюпон” рекомендует: высококачественные семена ПИОНЕР®

Аканто® Плюс на сое – прогрессивное решение, которое обеспечивает:

  высококачественный контроль основных заболе-
ваний сои
  мощное профилактическое и лечебное действие 
против большинства болезней 
  удлиняет фотосинтетическую активность сои, что пози-
тивно влияет на продуктивные показатели культуры
  хорошо смешивается с инсектицидами, особенно с 
инсектицидом Кораген®

Благодаря содержанию двух действующих веществ 
Аканто® Плюс  обеспечивает высокоэффективный 

контроль расширенного спектра болезней сои, осо-
бенно мучнистой росы, переноспороза, ржавчины, 
септориоза, альтернариоза и других возбудителей.

Аканто® Плюс за счёт пикоксистробина позитив-
но влияет на накопление хлорофилла в растении, 
который в свою очередь повышает фотосинтетичес-
кую способность и продуктивный процесс сои. Таким 
образом, Аканто® Плюс является важным элементом в 
системах защиты сои, как при высоком, так и наоборот 
– слабом развитии болезней.

РинхоспориозРинхоспориоз Сетчатая пятнистость / Сетчатый гельминтоспориоз

Ринхоспориоз Септориоз

Гельминтоспориоз

Виды ржавчин

Мучнистая роса

Схема защиты ячменя

76 фунгициды
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  высококачественный контроль основных заболе-
ваний сои
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тивно влияет на продуктивные показатели культуры
  хорошо смешивается с инсектицидами, особенно с 
инсектицидом Кораген®

Благодаря содержанию двух действующих веществ 
Аканто® Плюс  обеспечивает высокоэффективный 

контроль расширенного спектра болезней сои, осо-
бенно мучнистой росы, переноспороза, ржавчины, 
септориоза, альтернариоза и других возбудителей.

Аканто® Плюс за счёт пикоксистробина позитив-
но влияет на накопление хлорофилла в растении, 
который в свою очередь повышает фотосинтетичес-
кую способность и продуктивный процесс сои. Таким 
образом, Аканто® Плюс является важным элементом в 
системах защиты сои, как при высоком, так и наоборот 
– слабом развитии болезней.

РинхоспориозРинхоспориоз Сетчатая пятнистость / Сетчатый гельминтоспориоз

Ринхоспориоз Септориоз

Гельминтоспориоз

Виды ржавчин

Мучнистая роса

Схема защиты ячменя Numărul maxim de 
tratamente pe sezon

Picoxistrobinul posedă proprietăți combinate 
de translocare sistemică și translaminară, de 
redistribuire în aer prin vapori și proprietății de 
difuzie activă pe suprafața frunzelor  - astfel, se 
asigură protecția uniformă atât a părților tratate 
ale plantei, cât și a lăstarilor noi, ceea ce este 
deosebit de important în perioada dezvoltării 
active a culturii.



17

Recomandări de aplicare la grâu și orz

Cultura Boli combătute Doza 
Modul și
perioada

de utilizare
 Timp de

pauză

Numărul
maxim de

tratamente

 
   

Grâu de
toamnă

0,5-0,7 
l/ha

Stropire în 
perioada de 

vegetație 
30 zile 2

Orz de 
toamnă și 
de primăvară

Alternarioză

Rugină brună

Septorioză și pătare reticulară

Rugină galbenă

Făinare

Schema de protecție a grâului

Pătare reticulară          FăinareRugină galbenă          Septorioza spicului             

RECOMANDĂRI DE APLICARE 
ACANTO® PLUS LA CULTURILE CEREALIERE  

77фунгициды

Септориоз Антракноз Альтернариоз Мучнистая роса Белая гниль Фомопсис

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на сое

Культура Болезни 
Норма 

примене-
ния 

Способ и время 
обработки

Срок 
ожидания

Кратность 
обработок 

Соя*

Альтернариоз, антракноз, аскохитоз, 
белая гниль, мучнистая роса, 

ржавчина, переноспороз, септориоз, 
фомопсис, фузариоз

0,5-0,75 
л/га

Опрыскивание в 
период вегетации 30 дней 2

Первое внесение рекомендуется начать в период 
бутонизация – начало цветения; второе внесение в 
период начала налива бобов. 

Наилучший эффект от применения Аканто® Плюс 
достигается при профилактическом внесении или при 
первых проявлениях болезней.

* – регистрация ожидается в 2016 г.

Альтернариоз, 
антракноз, аскохитоз, 
белая гниль, 
мучнистая роса, 
ржавчина, 
переноспороз, 
септориоз, фомопсис, 
фузариоз

обработки

Схема защиты сои 

T1: Acanto® Plus
0,5 – 0,6 l/ha

T2: Acanto® Plus
0,5 – 0,7 l/ha

 Acanto® Plus posedă selectivitate înaltă 
pentru utilizare la orzul de toamnă și de 
primăvară (îndeosebi la cel folosit în fabri-
carea berii), la grâul de toamnă și primăva-
ră , la ovăz, triticale

 Datorită picoxistrobinului, unul dintre cei 
mai performanți reprezentanți ai strobi-
lurinelor, Acanto® Plus este foarte e�cient 

în combaterea pătării orzului (rinhospori-
ozei și helmintosporiozei) și manifestă 
acțiune preventivă și curativă asupra 
raselor sensibile, dar și a celor rezistente

 Asigură un control de durată și de e�cien-
ță înaltă, protejează atât frunzele existen-
te, cât și creșterea nouă

 Oferă mai multe opțiuni pentru sporirea 
cantitativă și calitativă de producție

Făinare, septorioza frunzelor și a 
spicului, rugini, pătări , 

helmintosporioză, pătare galbenă 
(pyrenophora), alternarioză

Pătare reticulară, pătare brună, 
rugini, făinare, septorioză  
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ACANTO® PLUS LA SOIA  - SOLUȚIE EFECTIVĂ, CARE ASIGURĂ:

Rincosporioză      Rincosporioză      Pătare reticulară/Helmintosporioză reticulară

Rincosporioză Septorioză

Helmintosporioză

Rugini

Făinare

Schema de protecție a orzului

Компания “Дюпон” рекомендует: высококачественные семена ПИОНЕР®

6

Аканто® Плюс:  
быстрое проникновение и перемещение в листе сои

Пикоксистробин

Конкурент (стробилурин)

1-й 2-й 3-й день

Конкурент

Аканто® Плюс

Контроль

14 день после 
инфицированияконцентрация д.в.

низкое высокое

Ул
уч

ш
ен

на
я п

ро
ни

ца
ем

ос
ть

Паровая фаза

«Паровая фаза» распространяется на 
расстояние до 20 см от места попадания 

рабочего раствора

Способность Аканто® Плюс перераспределяться 
в воздухе («паровая фаза»),  обеспечивает более 
равномерное покрытие культуры, а также надеж-

но защищает обработанные и, что особенно 
важно, необработанные части растений

Улучшенное проникновение обеспечива-
ет надежный контроль болезней, развитие 
которых начинается с нижних ярусов сои

Уникальность Аканто® Плюс – «паровая фаза»  
пикоксистробина

T1: Acanto® Plus
0,5 – 0,6 l/ha

T2: Acanto® Plus
0,5 – 0,7 l/ha

 Control e�cient al bolilor de bază ale soiei
 Acțiune puternică preventivă și curativă în 

combaterea majorității bolilor
 Prelungirea activității fotosintetice a soiei, 

in�uențând pozitiv asupra indicatorilor de 
productivitate a culturii

 Compatibil cu insecticidele utilizate la 
soia

combaterea unui spectru larg de boli ale soiei, 
îndeosebi al făinării, perenosporozei, al ruginii, 
septoriozei, alternariozei și al altor agenți pato-
geni. 

Acanto® Plus, grație picoxistrobinului, influen-
țează pozitiv acumularea clorofilei în plantă, 
care, respectiv, sporește capacitatea fotosintetică 
și procesul de productivitate a soiei. Astfel,  

Acanto® Plus reprezintă un important element 
în sistemul de protecție a soiei indiferent de 
gradul de dezvoltare a bolilor.

Datorită conținutului a două substanțe active, 
Acanto® Plus asigură o eficacitate sporită în 
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Septorioză    Antracnoză    Alternarioză     Făinare    Mucegai alb   Phomopsis 

Recomandări de aplicare Acanto® Plus la soia 

Cultura Boli combătute Doza Modul și 
perioada de utilizare

Timp de
pauză

Numărul 
maxim de 
tratamente

Soia 0,5-0,75 
l/ha

Stropire în perioada 
de vegetație 

30 zile 2

Schema de protecție a soiei

Компания “Дюпон” рекомендует: высококачественные семена ПИОНЕР®

Схема защиты сахарной свеклы

Церкоспороз РамуляриозМучнистая роса Ржавчина

Акан то®  Плюс  на сахарной 
свекле обеспечивает: 
   Контроль основных заболеваний сахарной свеклы
   Предотвращает потери урожая
   Удлиняет фотосинтетическую активность, 

позитивно влияет на продуктивность и качество 
урожая, улучшает усвоение удобрений

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и время
обработки

Период
ожидания

Кратность
обработок 

Сахарная 
свекла

Церкоспороз, мучнистая роса,
пероноспороз, ржавчина, 

рамуляриоз

0,5-0,7  
л/га

Опрыскивание
в период 

вегетации
30 дней 2

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на сахарной свекле
Рекомендуется 1-2 внесения в зависимости от прогноза фитосанитарной ситуации

Аканто® Плюс на сахарной 
свекле обеспечивает:
  Контроль основных заболеваний сахарной свеклы
  Предотвращает потери урожая
  Удлиняет фотосинтетическую активность, позитив-
но влияет на продуктивность и качество урожая, 
улучшает усвоение удобрений

Схема защиты сахарной свеклы

Церкоспороз РамуляриозМучнистая роса Ржавчина

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и время 
обработки

Пери од 
ожи-

дания

Крат ность 
обрабо-

ток

Сахарная 
свекла

Церкоспороз, мучнистая роса, 
пероноспороз, ржавчина, рамуляриоз

0,5-0,75 
л/га

Опрыс кивание в 
период вегетации 30 дней 2

Рекомендации по применения Аканто® Плюс 28 к.с.  на сахарной свекле

Т1: Аканто® Плюс  
0,5-0,7  л/га

Т2: Аканто® Плюс  
0,5-0,7  л/га

Мучнистая роса, 
церкоспороз, 

пероноспороз, 
ржавчина, рамуляриоз

гербициды82

Компания “Дюпон” рекомендует: высококачественные семена ПИОНЕР®

Fără tratament Acanto® Plus 0,75 l/ha   

Alternarioză, 
antracnoză, 
ascochitoză, mucegai 
alb, făinare, rugină, 
peronosporoză, 
septorioză, 
phomopsis, fuzarioză

Acanto® Plus 0,5 – 0,75 l/ha
1-2 tratamente 

Prima aplicare este recomandată în perioada 
butonizării  - începutul înfloririi; a doua aplicare 
se efectuează în perioada formării boabelor.

Pentru a obține maximul de eficacitate în urma 
aplicării Acanto® Plus se recomandă aplicarea 
preventivă sau la apariția primelor simptome ale bolilor.

Alternarioză, antracnoză, 
ascochitoză, mucegai alb, făinare, 

rugină, peronosporoză, septorioză, 
phomopsis, fuzarioză
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78 фунгициды

6

Acanto® Plus -
penetrare rapidă și translocare în frunza de soia

 
    

Picoxistrobin

Concurent (strobilurin)

1-zi 2-zi 3-zi

Concurent

Acanto® Plus

Control

 Ziua a 14-a  
după infestareconcentrația s.a. 

redusă intensă

 
Pe

ne
tr

ar
e 

op
tim

iz
at

ă

Faza de vapori

    
       

 

Unicitatea Acanto® Plus -
faza de vapori a picoxistrobinului

       

Компания “Дюпон” рекомендует: высококачественные семена ПИОНЕР®

фунгициды

Faza de vapori acționează la distanța de 20 cm 
de la locul pătrunderii soluției 

Proprietatea Acanto® Plus de a se redistribui 
în aer (faza de vapori) asigură o acoperire 

mult mai uniformă a culturii și protejează mai 
sigur părțile tratate, dar și partea plantei care 

nu a fost pulverizată

Penetrarea optimizată asigură un control 
e�cient al bolilor, dezvoltarea cărora începe în 

partea inferioară a plantei de soia
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79

Schema de protecție a sfeclei de zahăr

Cercosporioză            Ramularioză Făinare  Rugină              

   

Cultura Boli combătute Doza Modul și perioada
de utilizare

Numărul
maxim de

tratamente 

Sfecla de zahăr 
Cercosporioză, făinare,
peronosporoză, rugină,

ramularioză

0,5-0,7  
l/ha

Stropire în
perioada de

vegetație 
30 zile 2

Recomandări de aplicare Acanto® Plus la sfecla de zahăr
Se recomandă 1-2 aplicări, în dependență de prognoza situației �tosanitare.

Аканто® Плюс на сахарной 
свекле обеспечивает:
 Контроль основных заболеваний сахарной свеклы
 Предотвращает потери урожая
 Удлиняет фотосинтетическую активность, позитив-

но влияет на продуктивность и качество урожая, 
улучшает усвоение удобрений

Схема защиты сахарной свеклы

Церкоспороз РамуляриозМучнистая роса Ржавчина

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и время 
обработки

Пери од 
ожи-

дания

Крат ность 
обрабо-

ток

Сахарная 
свекла

Церкоспороз, мучнистая роса, 
пероноспороз, ржавчина, рамуляриоз

0,5-0,75 
л/га

Опрыс кивание в 
период вегетации 30 дней 2

Рекомендации по применения Аканто® Плюс 28 к.с.  на сахарной свекле

  

гербициды82
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Timp de
pauză

Făinare, cercosporioză, 
peronosporoză, rugină, 

ramularioză

T1: Acanto® Plus
0,5  - 0,6 l/ha

T2: Acanto® Plus
0,5 – 0,7 l/ha

ACANTO® PLUS LA SFECLA 
DE ZAHĂR ASIGURĂ:                                 

 Controlul principalelor boli ale sfeclei de 
zahăr

 Prevenirea  pierderii de recoltă
 Prelungirea activității fotosintetice, 

sporind cantitatea și calitatea de produc-
ție, ameliorarea  asimilării îngrășămintelor
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80 фунгициды

Floarea- 
soarelui 

 Mucegai alb și cenușiu, phomopsis, 
fomoză,  rugină, mană, 
septorioză, alternarioză

0,7 l/ha
Stropire în

perioada de
vegetație 

30 zile 2

Schema de protecție a �orii-soarelui

Аканто® Плюс на  
подсолнеч нике обеспечивает:
  Контроль основных заболеваний подсолнечника
  Улучшение стойкости против полегания
  Предотвращает потери урожая
  Удлиняет фотосинтетическую активность, позитив-
но влияет на продуктивность и качество урожая

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с.  на подсолнечнике

Первое внесение (Т1) – в стадии 8-10 листов культуры; второе внесение (Т2) – начало бутонизации-цветение

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и 
время обра-

ботки

Пери од 
ожи-

дания

Крат ность 
обрабо-

ток

Подсол-
нечник

Белая и серая гниль, фомопсис, фомоз, 
ржавчина, ложная мучнистая роса, септориоз, 

альтернариоз

0,5-1,0  
л/га

Опрыс кивание 
в период 

вегетации
30 дней 2

Схема защиты подсолнечника

Фомоз Склеротиниоз (белая гниль)Фомопсис Альтернариоз

T1: Acanto® Plus
0,7 l/ha

T2: Acanto® Plus
0,7 l/ha

гербициды 81
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Acanto® Plus la 
�oarea-soarelui asigură:                               

Recomandări de aplicare Acanto® Plus la �oarea-soarelui 
 Prima aplicare (T1) se efectuează în stadiul de 8-10 frunze ale culturii; a doua aplicare (T2)  - la începutul butonizării-în�oririi

Fomoză         Sclerotinioză (mucegaiul alb)Phomopsis       Alternarioză      

Компания “Дюпон” рекомендует: высококачественные семена ПИОНЕР®

инсектициды70

Компания “Дюпон” рекомендует: высококачественные семена ПИОНЕР®

Cultura Boli combătute Doza Modul și perioada
de utilizare

Numărul
maxim de

tratamente
Timp de

pauză

Phomopsis, 
fomoză,  

alternarioză, 
mucegaiuri, mană

 Controlul principalelor boli ale �orii-soa-
relui

 Optimizarea rezistenței la polignire
 Prevenirea pierderii de recoltă
 Prelungirea activității fotosintetice, spor 

cantitativ și calitativ de producție  
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  CilindrosporiozăAlternarioză            

Schema de protecție a rapiței  

Recomandări de aplicare Acanto® Plus  la rapiță 

 
Rapița de 
toamnă 
și de primăvară

 
  

Sclerotinioză (mucegai alb), 
alternarioză, cilindrosporioză, 

mucegai cenușiu 

  
  

 
0,5-1,0 l/ha 1-2 stropiri  în

perioada de vegetație 
   

 30 Zile 2

Аканто® Плюс на рапсе – это экономично 
выгодный шаг, который обеспечивает:
  Предотвращение появление белой гнили (склеротинии)
  Обработка против склеротиниоза снижает поражение альтернариозом, 
ботритисом, и цилиндроспориозом
  Улучшение стойкости культуры против растрескивания стручков
  Предотвращение потери урожая
  Улучшает качество/товарности урожая
  Прибавку урожая, которая окупается даже при низком уровне развития 
инфекции

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и время 
обработки

Пери од 
ожи-

дания

Крат ность 
обрабо-

ток

Рапс озимый 
и яровой

Склеротиниоз (белая гниль), 
альтернариоз, цилиндроспориоз, серая 

гниль

0,5-1,0  
л/га

1-2 опрыскивания в 
период вегетации 30 дней 2

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с.  на рапсе

Склеротиниоз (белая гниль) ЦилиндроспориозАльтернариоз

Схема защиты рапса

Acanto® Plus
1-2 tratamente: 0,5  - 1,0 l/ha

гербициды 83

Cultura Boli combătute Doza Modul și perioada
de utilizare

Numărul
maxim de

tratamente
Timp de pauză

Sclerotinioză (mucegai alb), 
alternarioză, cilindrosporioză, 

mucegai cenușiu 

Sclerotinioză (mucegaiul alb)

Acanto® Plus la rapiță - un tratament 
economic  pro�tabil, care asigură: 
 Prevenirea apariției mucegaiului alb (sclerotinia)
 Tratament împotriva sclerotiniozei, reducând astfel afec-

tarea de alternarioză, botrytis și cilindrosporioză,
 Optimizarea rezistenței culturii la plesnirea păstăilor
 Prevenirea pierderii de recoltă
 Optimizarea calității și a capacității de producție-marfă a 

recoltei
 Sporirea recoltei, care este rentabilă și la un nivel redus 

de dezvoltare a infecțiilor



DuPont™
Talendo®
fungicid

Fungicid sistemic local și translaminar 
specializat în combaterea făinării la 
vița de vie și măr

 
  
 

 
 

De acum făinarea – e doar o fantomă!De acum făinarea – e doar o fantomă!

Acțiune trivalentă - de contact, sistemică locală și prin 
vaporizare
Efect de lungă durată, bazat pe acțiunea biochimică de 
inhibare a viabilității  sporilor și stimulare a mecanis-
mului natural de protecție a plantei

Protejează țesuturile netratate precum și cele nou 
formate după tratament
Datorită efectului gazos protejează ciorchinele și 
după închiderea lui
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DuPont™
Talendo®
fungicid

Fungicid sistemic local și translaminar 
specializat în combaterea făinării la 
vița de vie și măr

 
  
 

 
 

De acum făinarea – e doar o fantomă!De acum făinarea – e doar o fantomă!

Acțiune trivalentă - de contact, sistemică locală și prin 
vaporizare
Efect de lungă durată, bazat pe acțiunea biochimică de 
inhibare a viabilității  sporilor și stimulare a mecanis-
mului natural de protecție a plantei

Protejează țesuturile netratate precum și cele nou 
formate după tratament
Datorită efectului gazos protejează ciorchinele și 
după închiderea lui

Talendo® reprezintă un fungicid inovator în 
controlul făinării în plantațiile de măr și viță de vie. 
Grație modului nou și complex de acțiune, 
manifestă eficacitate sporită și perioadă 
îndelungată de protecție (până la trei săptămâni). 
Se recomandă ca un produs de anti-rezistență. 
Este primul fungicid din Republica Moldova care 
posedă efect de acțiune imunomodulatoare 
(AIM).

Talendo® conține proquinazid  - o substanță 
activă din noua clasă a fungicidelor 
(quinazoline), elaborată de compania DuPont, 
care nu are analogi pe piața fungicidelor. 

TALENDO®   - PARTICULARITĂȚI ALE ACȚIUNII
 Manifestă acțiune pro�lactică de e�cacita-

te sporită, de contact și de lungă durată
 Posedă proprietatea de translocare 

local-sistemică
 Posedă penetrare translaminară, care 

permite produsului de a se transloca în 
părțile inferioare ale frunzei culturii

 Efect unic de tensiune gazoasă (fază de 
vapori) îi mărește raza de acțiune până la 
40 cm de la locul aplicării și permite pene-
trarea în locuri greu accesibile (ex: ciorchi-
nele închis).

CONTROL EFICIENT ȘI DE LUNGĂ DURATĂ
Talendo® asigură o protecție excepțională și 

garantată pe o durată de timp de până la trei 
săptămâni împotriva făinării în plantațiile viței 
de vie și ale mărului. Acțiunea complexă și 
perioada îndelungată a protecției permit 
reducerea semni�cativă a costurilor de 
producere și a tratamentelor de protecție în 
general.

Proprietățile fazei de vapori 

Sporii agenților patogeni ai făinării sau ai 
oidiumului, care ajung pe frunzele culturii 
după aplicarea produsului Talendo®, pierd 
capacitatea de a forma apresorii (ventuze), și, 
astfel, pătrunderea agentului patogen în 
plantă devine imposibilă. Substanța activă 
proquinazid, datorită proprietăților sale, 
inhibă formarea, răspândirea și germinarea 
sporilor, asigurând o diminuare semni�cativă 
a nivelului de infestare și protecție garantată 
împotriva agenților patogeni.

TALENDO®   - UN NOU STANDARD ÎN CONTROLUL 
FĂINĂRII ÎN PLANTAȚIILE DE VIȚĂ DE VIE ȘI MĂR

Substanțe active:  . . .  Proquinazid 200 g/l
Formulare:  . . . . . concentrat emulsionabil
Clasa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quinazoline

Ambalaj:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 L 
Doza recomandată: . . . . . . . 0,2  - 0,25 l/ha 

Efectul gazos permite acoperirea în totalitate 
a suprafeței culturii (a lastarilor pomilor, 
frunzelor, fructelor, coroanei) și controlul 
agenților patogeni în locurile greu accesibile 
pentru pătrunderea soluției de stropit.

FAZA EXCEPȚIONALĂ DE VAPORI: PE O RAZĂ DE PÂNĂ LA 40 CM A SUPRAFEȚELOR TRATATE

Talendo® asigură nivelul sporit de control 
al făinării datorită efectului gazos.

O singură plantă tratată cu fungicidul Talendo® are
proprietatea de a proteja plantele netratate din jur

Gradul de control al patogenului
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SOLUȚIE ANTI-REZISTENȚĂ

Agenții patogeni ai oidiumului și ai făinării 
prezintă un risc sporit de apariție a rezistenței.

Este confirmată rezistența la următoarele 
grupuri de fungicide, aplicate în Republica 
Moldova, în protecția livezilor și a viței de vie: 

 triazoli și imidazoli
 morfoline și spiroketalamine
 strobilurine

Datorită proprietăților sale complexe și unice, 
precum și substanței active inovatoare  - 
proquinazid, Talendo® controlează eficient 
agenții patogeni ai oidiumului și ai făinării, 
inclusiv speciile care manifestă rezistență la 
produse din alte grupuri chimice. 

Din diagramă , observăm procesul de activizare 
a genelor de protecție la infestarea cu făinare, 
pentru a opune rezistență bolii. Talendo® 
posedă proprietatea de a activiza aceste gene, 
obligând imunitatea plantei să funcționeze mult 

mai eficient. Astfel, la aplicarea preventivă, 
produsul activizează și mecanismele interioare 
de protecție împotriva bolilor. Acesta este efectul 
acțiunii imunomodulatoare (AIM).

Studiile au demonstrat că Talendo® nu are 
restricții în aplicarea cu alte produse și este un 
bun partener pentru amestecuri, îndeosebi cele 
utilizate pentru protecția împotriva manei viței 
de vie sau rapănului mărului.

Datorită formulării sale (concentrat 
emulsionabil), Talendo® penetrează rapid 
țesutul frunzei și al lăstarilor, de aceea 
precipitațiile care au loc la două ore de la 
prelucrare nu reduc din eficacitatea fungicidului.

PRIMUL FUNGICID CU ACȚIUNE 
IMUNOMODULATOARE (AIM) ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA

Talendo® posedă proprietatea de a activa o 
parte esențială a genelor culturii, responsabile 
de stimulare a mecanismului natural de protecție 
a plantei.

Stimularea genelor în plantă provoacă reacții 
interioare de protecție și asigură:

 sporirea rezistenței plantațiilor de măr și a 
viței de vie la făinare și oidium

 sporirea e�cacității controlului altor boli
 sporirea rezistenței plantațiilor la tempe-
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Talendo®

Sursă: 
SCRI, 2007
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Reacția diferitor gene de auto-protecție ale culturii, 
care reacționează la infestarea cu făinare și la aplicarea Talendo®

COMPATIBILITATE ȘI SELECTIVITATE REZISTENȚĂ LA SPĂLARE PRIN PRECIPITAȚII

Talendo® + 
făinare            
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Fungicidul a fost aplicat în mijlocul suprafeței 
frunzei și închis cu un capac special pentru a 
exclude protecția în funcție de ”efectul 
gazos”. În imagine poate � observată 
acțiunea e�cientă a fungicidului Talendo® 

împotriva făinării și a răspândirii acesteia, 
datorită acțiunii sistemice locale, în compara-
ție cu controlul și in�uența altor fungicide 
împotriva agentului patogen.

(Sursă: DU PONT DE NEMOURS SAS à NAMBSHEIM)

Pentru a obține o e�cacitate sporită de 
protecție, Talendo® trebuie aplicat preven-
tiv, până la primele semne de apariție a făină-
rii. De asemenea, fungicidul poate � aplicat la 
primele simptome ale bolii, însă, în cazul 
răspândirii extinse a patogenului, este nece-

sar de a aplica Talendo® în amestecuri cu 
produse sistemice, cum ar � triazolii, pentru a 
intensi�ca acțiunea curativă. Pentru obține-
rea efectului maxim, se recomandă un 
program de stropire: două tratamente la măr 
și trei tratamente la vița de vie.

 

  AMBALAJ COMOD 1 L 

Fără tratamentZona din mijloc tratată cu 
Talendo® și acoperită 
cu un capac 

 Fungicid de contact   

AVANTAJELE APLICĂRII TALENDO® 
ÎN PLANTAȚIILE DE MĂR ȘI VIȚĂ DE VIE

RECOMANDĂRI DE APLICARE

TESTE EFECTUATE PENTRU EVALUAREA ACȚIUNII 
TRANSLAMINARE A LUI TALENDO®

Talendo®  

 asigură protecție e�cientă pe o durată de 
până la trei săptămâni;

 posedă acțiune de contact, translaminară și 
sistemică locală în plantă;

 are proprietatea de a se răspândi și a acțio-
na pe o distanță semni�cativă (până la 40 
cm), datorită fazei de vapori (efectului 
gazos). Astfel, protejează suprafețele plan-
telor neatinse direct de stropire;

 este un fungicid unic cu efectul acțiunii 
imunomodulatoare (AIM);

 posedă mod de acțiune inovator;
 precipitațiile nu in�uențează e�cacitatea 

produsului la două ore după aplicare.

1 L de Talendo® este suficient pentru protecția 
eficientă împotriva făinării a 5 ha de plantații de 
măr și vița-de-vie, la doza de 0,2 l/ha.
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Aplicarea preventivă a fungicidului garantea-
ză obținerea rezultatelor performante în 
protecția viței de vie împotriva bolilor.

 Talendo®  este mult mai e�cient la aplica-
rea preventivă.

 Tratamentele preventive trebuie aplicate 
în funcție de prognoza a dezvoltării a bolii

  Vița de vie  

Boala combătută Făinare (oidium) 

Doza 0,2-0,225 l/ha

Volumul de soluție 800 – 1000 l/ha

Numărul maxim de tratamente 3 tratamente cu interval 

Timp de pauză 28 zile

RECOMANDĂRI DE APLICARE A TALENDO®

Talendo® Tanos®

APLICAREA TALENDO®  
ÎN PROGRAMELE DE PROTECȚIE A VIȚEI DE VIE

Repaos 
vegetativ

Umflarea 
mugurilor- 
dezmugurit

2-3 
frunzulițe 

etalate

Lungimea 
lăstarilor 

20-25 cm, 
inflorescențe 

vizibile

Butoni 
florari 

separați 
(până la 
înflorire)

Legarea 
boabelor 

(după 
înflorire)

Bob de 
mazăre

Compactar
ea 

ciorchinelor

Pârgă 
(început)

20-25 zile 
până la 

recoltare

Grație perioadei îndelungate de protecție, la aplicare înainte de în�orire, 
Talendo® asigură protecție e�cientă împotriva oidiumului până la 

următorul tratament după în�orire.

Cultura

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST-SEPTEMBRIE
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Făinarea este o boală periculoasă, care afec-
tează lăstarii pomilor, frunzele, in�orescențe-
le, petalele, fructele și apare vizual sub forma 
unui sediment alb-făinos pe organele afecta-
te. Boala reduce suprafața de asimilare și 
afectează procesul de fotosinteză. Conidiile 
făinării se dezvoltă în mugurii afectați primă-
vara devreme, după care se răspândesc pe 
frunzele noi, provocând infecția repetată.

 O perioadă extrem de critică pentru infes-
tare este perioada în�oririi culturii, de 
aceea, pentru protecția împotriva agentu-
lui patogen, fungicidul trebuie aplicat 

Conform studiilor cercetătorilor, recolta 
merelor la cele mai afectate soiuri poate � 
redusă la 50-80%. Cercetările indică faptul că 
afectarea cronică cu făinare in�uențează 
negativ asupra rezistenței la temperaturi 
scăzute și, după ierni geroase, duce la moar-
tea lăstarilor afectați cu 50%, iar a mugurilor 
cu 85  - 92%.

Cultura Măr

Boala combătută Făinare 

Doza recomandată, l/ha 0,2-0,25 l/ha 

Volumul de soluție , l/ha 1000 l/ha 

Numărul maxim de tratamente  2 tratamente cu interval de 14-21 zile 

Timp de pauză 14 zile 

Primul tratament Al doilea tratament

APLICAREA TALENDO® 
ÎN PLANTAȚIILE DE MĂR ÎMPOTRIVA FĂINĂRII

APLICAREA TALENDO® ÎN PLANTAȚIILE DE MĂR
pentru prima dată preventiv, în perioada 
”butonului roz” (înainte de în�orire) și a 
doua oară după în�orire.

Stropirea în perioada ”butonului roz” și după în�orire, 
precum și pe parcursul perioadei de vegetație a plantațiilor de măr

Talendo® 0,2 l/ha



DuPont™

Tanos®

Niciodată 
nu te lăsa la greu!
Niciodată 
nu te lăsa la greu!

Fungicid complex, cu spectru larg 
în combaterea bolilor la vița de vie 
și floarea soarelui

Protecție preventivă și curativă bună 
împotriva bolilor problemă
Rezistență foarte bună la spălare după 1-2 ore 
de la aplicare
Rămâne mult timp activ pe suprafața foliară

Amestec anti-rezistență prin modul de acțiune 
diferit al celor două substanțe active
Reactivarea produsului prin rouă, ploaie sau irigare
Menține cultura verde mai mult timp
Spor cantitativ și calitativ de producție



31

MOD DE ACȚIUNE

Tanos® este un fungicid  cu două substanțe 
biologic active: 25% cimoxanil și 25% 
famoxadon.

REDISTRIBUIREA SUBSTANȚELOR 
ACTIVE ALE TANOS® PE SUPRAFAȚA 
ȘI ÎN INTERIORUL FRUNZEI

Famoxadon aderă la cuticulă și posedă acțiune 
de protecție. Cimoxanil pătrunde în aparatul 
foliar și are acțiune curativă.

REDISTRIBUIREA FAMOXADONULUI PE 
SUPRAFAȚA ȘI ÎN INTERIORUL FRUNZEI

Datorită proprietății de a se combina cu ceara 
epicuticulară, famoxadonul creează o peliculă la 
suprafața frunzei și acționează ca o barieră de 
protecție, care previne penetrarea profundă a 
plantei de către agentul patogen.

Mai mult, famoxadonul are efect de reactivare. 
Atunci când picăturile de ploaie ajung pe frunză, 
are loc redistribuirea famoxadonului pe suprafața 
foliara. 

Famoxadonul penetrează profund țesuturile 
plantei. Ploaia căzută la două ore după tratament 
nu diminuează eficacitatea fungicidului. 

Substanțe active:  . . .  cimoxanil, 250 g/kg
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . famoxadon, 250 g/kg

Formulare:  . . . . . . . . . granule dispersabile
Ambalaj:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 g  

TANOS® 
Strat ceros

Epidermă

Mezo�l

Famoxadon   Cimoxanil 

Pe supra-
fața foliară

În interio-
rul frunzei 

Reziduurile pe suprafața 
foliară, accesibile pentru apă

Reziduurile pe suprafață, 
combinate cu cuticula și 
inaccesibile pentru apă

Straturile profunde ale cuticulei, 
inaccesibile pentru apă
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100 фунгицидыфунгициды96

Компания “Дюпон” рекомендует: высококачественные семена ПИОНЕР®

SCHEMĂ-TABEL DE APLICARE 

Cultură Viță de vie Tomate Cartof Castravete

Boli combătute Mană   Fitoftoroză
 

Fitoftoroză Perenosporoză

Doza, kg/ha 0,4 0,6 0,6 0,5-0,6

Volum de soluție, l/ha 500–1500 400 400 400

Număr de tratamente 3 tratamente cu 
interval de 8-12 zile

15 zile 15 zile 15 zile 3 zile

4 tratamente cu 
interval de 8-12 zile

2-4 tratamente cu
interval de 8-12 zile

4 tratamente cu
interval de 8-12 zile

Timp de pauză

Sporangii  Sporangii și zoosporii - 
sursa infecției primare

Germinarea zoosporilor,
dezvoltarea miceliului

Dezvoltatea sporilor
în miceliu

CIMOXANIL

   FAMOXADON

MODUL DE ACȚIUNE LA DIFERITE ETAPE DE DEZVOLTARE
A PATOGENILOR

Stoparea germinării 
sporangilor și a zoosporilor

Încapsularea celulelor infectate ale gazdei 
și inhibarea dezvoltării bolii

Inhibarea sporulării și a 
vitalității sporilor
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EFECT DE ECRANARE
Famoxadonul este unicul reprezentant al 

noului grup de substanțe biologic active  - 
oxazolidinonele.

 Posedă acțiune de contact
 Asigură o acțiune de protecție
 Difuzează bine în cuticulă și este depozi-

tat în stratul ceros al frunzei
 Posedă efect de reactivare: este activat și 

redistribuit pe suprafața foliară sub in�u-
ența umezelii

 Este rezistent la spălare
 Nimicește zoosporii

EFECT DE STOPARE
 Posedă acțiune sistemică locală
 Posedă acțiune de penetrare
 Posedă acțiune curativă datorită in�uen-

ței multilaterale asupra agenților pato-
geni.

Alternarioză
(Alternaria solani)

Fitoftoroză 
(Phitophtora cactorum)

Mană (Plasmopara viticola)

 Are efect de ”hipersensibilitate”: inhibă 
dezvoltarea bolilor datorită încapsulării 
celulelor infectate ale plantei

 Inhibă procesul schimbului de substanțe 
ale ciupercii

 Are acțiune antisporulantă

MODUL DE ACȚIUNE AL CIMOXANILULUI

Se manifestă prin inhibarea și stoparea 
numeroaselor procese, care se desfășoară în 
celule:

 sinteza acizilor nucleici
 respirația miceliului
 sinteza proteinelor și a grăsimilor
 penetrabilitatea membranei
 încapsularea celulelor infectate (reacția 

de ”hipersensibilitate”).
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Proprietăți: 

 Nu este inflamabil
 Nu este coroziv
 Nu este volatil

ATENȚIE: A se utiliza numai în scopul pentru 
care a fost omologat și în conformitate cu 
instrucțiunile alăturate. 
Citiți totdeauna eticheta înainte de utilizare, 
urmați instrucțiunile de utilizare.

Mod de acțiune 

Trend® 90  îmbunătățește proprietățile de 
umectare și formează o peliculă uniformă pe 
suprafața plantelor. Mărește aderența și 
ușurează penetrarea substanței active în
țesuturi. Crește astfel  e�cacitatea și viteza de
acțiune a erbicidului în perioadele cu creștere
redusă în condiții de secetă sau temperaturi
scăzute și pentru buruieni care sunt greu de
umectat.

Recomandări de utilizare

Se folosite cu erbicidele Cordus® Plus, 
Titus®.

Rezervorul stropitoarei se umple pe 
jumătate cu apă și se adaogă cantitatea 
necesară de erbicid, cu agitarea continuă a 
soluției. Se oprește agitarea soluției, se 
adaugă Trend® 90 și se umple rezervorul cu 
volumul necesar de apă, continuând din nou 
agitarea soluției. 

Când se amestecă mai multe produse în 
rezervorul echipamentului de erbicidat, 
Trend® 90 se adaugă ultimul după 
omogenizarea soluției.

Doza recomandată
Trend® 90 se utilizează la doza de 0,1%, 

(100 ml/100 l apă), la volumul de soluție de 
200-300 l/ha.

La tratamentele cu volumul redus de soluție
la hectar se recomandă Trend® 90 - 150 
ml/ha.

În condiții de secetă și temperaturi ridicate 
se recomandă mărirea dozei de Trend® 90 
până la 300 ml/ha.

Conține:  90% alcool isodecil etoxilat

ADJUVANT TREND® 90
DuPont™

Trend® 90 - Surfactant, agent de umectare, adju-
vant pentru utilizare în postemergență cu erbicide 
sulfonilureice ale companiei DuPont.
Trend® 90  îmbunătățește acțiunea substanței 
active pe frunze și permite utilizarea dozelor 
reduse a erbicidelor.
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Proprietăți: 

 Nu este inflamabil
 Nu este coroziv
 Nu este volatil

ATENȚIE: A se utiliza numai în scopul pentru 
care a fost omologat și în conformitate cu 
instrucțiunile alăturate. 
Citiți totdeauna eticheta înainte de utilizare, 
urmați instrucțiunile de utilizare.

Mod de acțiune !!!!!!!

Trend® 90  îmbunătățește proprietățile de 
umectare și formează o peliculă uniformă pe 
suprafața plantelor. Mărește aderența și 
ușurează penetrarea substanței active în 
țesuturi. Crește astfel  e�cacitatea și viteza de 
acțiune a erbicidului în perioadele cu creștere 
redusă în condiții de secetă sau temperaturi 
scăzute și pentru buruieni care sunt greu de 
umectat. 

Recomandări de utilizare

Se folosite cu erbicidele Cordus® Plus, 
Titus®.

Rezervorul stropitoarei se umple pe 
jumătate cu apă și se adaogă cantitatea 
necesară de erbicid, cu agitarea continuă a 
soluției. Se oprește agitarea soluției, se 
adaugă Trend® 90 și se umple rezervorul cu 
volumul necesar de apă, continuând din nou 
agitarea soluției. 

Când se amestecă mai multe produse în 
rezervorul echipamentului de erbicidat, 
Trend® 90 se adaugă ultimul după 
omogenizarea soluției.

 

Doza recomandată
Trend® 90 se utilizează la doza de 0,1%, 

(100 ml/100 l apă), la volumul de soluție de 
200-300 l/ha.

La tratamentele cu volumul redus de soluție 
la hectar se recomandă Trend® 90 - 150 
ml/ha.

În condiții de secetă și temperaturi ridicate 
se recomandă mărirea dozei de Trend® 90 
până la 300 ml/ha.

Conține:  90% alcool isodecil etoxilat

ADJUVANT TREND® 90
DuPont™

Trend® 90 - Surfactant, agent de umectare, adju-
vant pentru utilizare în postemergență cu erbicide 
sulfonilureice ale companiei DuPont.
Trend® 90  îmbunătățește acțiunea substanței 
active pe frunze și permite utilizarea dozelor 
reduse a erbicidelor.

DuPont oferă o nouă versiune a hologramei DuPont™ IZON ®. 
Obiectivul nostru rămâne neschimbat: ne angajăm să ajutăm 
agricultorii să distingă produsele originale DuPont de orice alte 
produse ilegale și contrafăcute oferite pe piață sub pretextul 
produselor originale.

Ce s-a schimbat?  De acum, aceasta este o imagine 3-D 
actualizată a logoului de culoare roșie DuPont, plasat pe un 
fundal verde cu conturul hărții lumii. Holograma IZON ® oferă 
posibilitatea unei verificări vizuale imediate, pentru aceasta este 
necesar de a vizualiza holograma sub unghiuri diferite de 
înclinare și a observa simbolurile corespunzătoare.

Combinația de puncte și tăieturi împreună cu realizarea unei etichete 
autodistructive asigură hologramei IZON™ protecție împotriva falsificării. 
După aplicarea sa pe ambalaj, holograma IZON™ nu poate fi îndepărtată 
decât prin distrugerea ei.

Vă reamintim, că procurarea produselor de la distribuitorii oficiali DuPont este primul 
pas spre obținerea unui produs original.

ATENȚIE! PROTEJAȚI-VĂ ÎMPOTRIVA FALSIFICĂRII! PROCURAȚI PRODUSE NUMAI 
DE LA DISTRIBUITORI AUTORIZAȚI!

ÎNAINTEA UTILIZĂRII PRODUSULUI, RESPECTAȚI RECOMANDĂRILE ȘI NORMELE DE 
SECURITATE, INDICATE ÎN ETICHETĂ!

Înclinați holograma Izon® pentru a vedea punctele care apar și 
dispar la fiecare margine în funcție de unghiul de înclinare:
 1 punct pe marginea din stânga
 2 puncte pe marginea din dreapta
 3 puncte pe marginea superioară
 4 puncte pe marginea inferioară
Calculați punctele, contați pe DuPont!

Citiți textul și asigurați-vă de originalitatea produselor  DuPont™!

Puncte de-a lungul marginilor  

Înclinați holograma Izon®  la stânga sau la dreapta

 la stânga Izon®  
 la dreapta - ©DUPONT

Text multi- unghiular

Noua generație a hologramei DuPont™ Izon® pentru 
determinarea autenticității produselor  - aspectul exterior!

CUM SĂ VĂ PROTEJAȚI DE PRODUSE CONTRAFĂCUTE?

Rezistență la deteriorare

 

Produsele DuPont conțin un cod unic suplimentar, care confirmă originalitatea produsului achiziționat. 
Un cod unic de 7 cifre, care conține atât litere, cât și numere, este situat pe hologramă sub sigla "DuPont".

Puteți verifica imediat originalitatea produsului achiziționat - pentru aceasta trebuie să apelați linia 
telefonică fierbinte DuPont la 0-800-309-309 și să dictați codul din hologramă. 

Verificați codul! 
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Spălarea echipamentului 
și prepararea soluției de stropit

SPĂLAREA ECHIPAMENTULUI 
DE STROPIT
 Se va goli conținutul rezervorului. Se va spăla 

rezervorul, injectoarele și furtunul cu apă 
curată timp de 10 minute.

 Se va goli din nou conținutul rezervorului.

  Se va umple rezervorul cu apă curată şi se va 
adăuga 4-4,5 % hipoclorit de sodiu (1 litru la 
200 litri apă). Pentru spălarea furtunului se va 
conecta pentru 15 minute agitatorul, se va 
scurge apoi toată apa.

 În lipsa hipocloritului de sodiu se va folosi 
soluție de amoniac de uz casnic (30 g la 100 l 
apă). Categoric se va evita amestecul de 
amoniac și hipoclorit de sodiu.

 Repetați operația 2.

 Repetați operația 1.

 Se vor demonta injectoarele și plasa care se 
vor spăla separat cu soluție de hipoclorit de 
sodiu, iar apoi cu apă curată. Nici într-un caz 
nu se va admite scurgerea apei utilizate la 
spălare în bazine sau canale cu apă.

Nu curățați în apropierea suprafețelor 
acvatice. Nu evacuați apa contaminată în 
sisteme de canalizare!

PREPARAREA SOLUȚIEI DE 
STROPIT
ÎN CAZUL PREPARĂRII UNUI AMESTEC DE 
STROPIT, RESPECTAȚI URMĂTOAREA ORDINE DE 
ADĂUGARE ÎN REZERVOR A PRODUSELOR

 Pachete dispersabile în apă

 Granule dispersabile în apă (WG) sau (și) 
pulbere umectabile (WP), (de ex. Cordus® 
Plus, Titus®).

 Emulsii apoase (EW), suspensii concentrate 
apoase (SC), concentrate solubile (SL). de ex. 
Lannate®

 Emulsii concentrate (EC)

 Adjuvanți, uleiuri

 Alți aditivi, fertilizanți, îngrășăminte solubile 
în apă

Înaintea adăugării �ecărui component 
asigurați-vă că produsul precedent este 
complet dizolvat! 
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Spălarea echipamentului 
și prepararea soluției de stropit

SPĂLAREA ECHIPAMENTULUI 
DE STROPIT
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amoniac și hipoclorit de sodiu.
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 Se vor demonta injectoarele și plasa care se 
vor spăla separat cu soluție de hipoclorit de 
sodiu, iar apoi cu apă curată. Nici într-un caz 
nu se va admite scurgerea apei utilizate la 
spălare în bazine sau canale cu apă.

Nu curățați în apropierea suprafețelor 
acvatice. Nu evacuați apa contaminată în 
sisteme de canalizare!

PREPARAREA SOLUȚIEI DE 
STROPIT
ÎN CAZUL PREPARĂRII UNUI AMESTEC DE 
STROPIT, RESPECTAȚI URMĂTOAREA ORDINE DE 
ADĂUGARE ÎN REZERVOR A PRODUSELOR

 Pachete dispersabile în apă

 Granule dispersabile în apă (WG) sau (și) 
pulbere umectabile (WP), (de ex. Cordus® 
Plus, Titus®).

 Emulsii apoase (EW), suspensii concentrate 
apoase (SC), concentrate solubile (SL). de ex. 
Lannate®

 Emulsii concentrate (EC)

 Adjuvanți, uleiuri

 Alți aditivi, fertilizanți, îngrășăminte solubile 
în apă

Înaintea adăugării �ecărui component 
asigurați-vă că produsul precedent este 
complet dizolvat! 

DuPont garantează calitatea ridicată a produsului numai dacă 
este aplicat conform indicațiilor din această etichetă. DuPont nu 
poate veri�ca păstrarea, mânuirea sau modul de utilizare și de 
aceea nu poate � făcut răspunzător pentru recoltele slabe, 
pierderile sau oricare alte pagube determinate de păstrarea 
incorectă, mânuirea, aplicarea sau utilizarea defectuoasă a 
produsului. Orice abatere de la condițiile tehnice menționate 
poate duce la reducerea totală sau parțială a e�cacității. 
Utilizatorul își asumă toate riscurile în cazul nerespectării 
recomandărilor. Pentru informații suplimentare vă rugăm să 
contactați reprezentantul autorizat DuPont în Republica 
Moldova, Institutele sau Stațiunile de pro�l, Centrele de Protecția 
Plantelor sau Serviciile de Carantină Fitosanitară din Republica 
Moldova.

LIMITAREA OBLIGAŢIILOR DE GARANŢIE
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