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S.C. “Slatava Grup” S.R.L. este o companie ce activează în sectorul agrar al Republicii 
Moldova de peste 15 ani. Are în portofoliu peste 2000 de clienți din toate zonele țării cât 
și propriile suprafețe plantate cu livezi de măr, prun și vița de vie. Totodată a fost mereu 
în căutare de alternative și inovații, propunând soluții mai bune agricultorilor, astfel cre-
ând valoare adăugată pentru clienții noștri. Datorită experienței bogate în segmentarea 
pieței agricole, răspunde nevoilor agricultorilor și poate oferi pe parcursul întregului 
proces soluții diferențiate și universale de protecție a plantelor.

De-a lungul anilor, a dat dovadă de profesionalism și dăruire de sine, câștigând astfel 
recunoașterea și încrederea clienților din întreaga țară. Prezența zilnică a specialiștilor în 
proctecția plantelor în fiecare zonă a țării: Nord, Centru și Sud, facilitează depistarea și 
soluționarea unei eventuale probleme în timp foarte scurt. Sfaturile și soluțiile propuse sunt 
susținute și de către cei mai buni doctori habilitați în agricultură din Republica Moldova.

Din multitudinea companiilor producătoare de pesticide, S.C. “Slatava Grup” S.R.L. a 
creat un parteneriat de succes cu Ningbo Sunjoy Agroscience Co. Ltd., bazat pe calitățile 
și realizările lor înalte. În 2014 produsele ei au fost înregistrate și importate în Republica 
Moldova, având an de an o ascensiune atât în departamentul înregistrării de noi pre-
parate, cât și în sectorul de vânzări, astfel la sfârșitul anului 2020 are deja omologate 
în Republica Moldova 40 de preparate: insecticide, fungicide și erbicide. Iar tendința de 
dezvoltare este ca în următorii 2-3 ani să dețină omologarea a până la 100 de produse, 
punînd accentul pe cele bio, benefice mediului înconjurător.

Ningbo Sunjoy Agroscience Co. Ltd, stabilind relații de afaceri solide cu clienți impor-
tanți din peste 80 de țări, și-a majorat volumul vânzărilor la export, clasându-se timp de 
mai mulți ani printre primele 10 întreprinderi producătoare de pesticide din China, iar în 
2019 a înregistrat un volum al exporturilor de peste 5.3 miliarde US dolari. Sunjoy Agrosci-
ence este una din cele mai mari uzine de stat din China producătoare de pesticide.

Echipa responsabilă de înregistrare este familiarizată cu politicile și reglementările 
privind înregistrarea pesticidelor din întreaga lume și a oferit servicii de înregistrare și 
asistență tehnică cu privire la cca 6000 de produse pentru mii de clienți din 88 de țări, 
așa ca Spania, Germania, Polonia, Ungaria, Romania, Moldova etc.

Cu S.C. “Slatava Grup” S.R.L. ai garanția unei recolte înalte!
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 17-10-24-01-0174 din 24.10.2017

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Acarin WP este un acaricid cu 
acțiune de contact și ingestie, care 
inhibă respirația mitocondrială a 
acarienilor. Preparatul se caracteri-
zează prin toxicitate înaltă față de 
dăunători și termen de protecție 
sporit a culturii.

PROPRIETĂȚI:
• Acționează asupra tuturor sta-

diilor de dezvoltare (ouă-larve-
adulți) puternic pronuțată 
acțiunea ovicidă (la apariția 
populației de vară).

• Limitează recolonizarea acarieni-
lor.

• Selectivitate înaltă, nu acțio- 
nează asupra masculilor și acarie-
nilor răpitori.

• Inofensiv pentru albine (poate fi 
aplicat în perioada înfloririi).

AVANTAJE:
• Prezintă proprietăți translamina-

re, suplimând astfel acarienii și pe 
partea inferioară a frunzei.

• Este eficient într-un diapazon 
mare de temperaturi .

• Compatibil cu multe fungicide, in-
secticide și fertilizanți foliari.

• Aderență bună pe plante, rezis- 
tență mare la precipitații.

• Nu este fitotoxic pentru plante.
TEHNICA DE APLICARE:
• Nu depășiți dozele  

recomandate.
• Nu pulverizați în condiții de vânt.
• Folosiți un volum de soluție su-

ficient pentru a asigura o bună 
acoperire a foliajului.

• Se aplică primăvara la ieșirea a 
70-80% a larvelor.

• Vara – la apariția populației de 
vară.

Cultura Organismul nociv
Norma de
consum, 

kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Acarianul rosu al mărului
(Tetranychus viennensis)
Acarianul roșu al pomului
(Panonychus ulmi) 0,4 - 0,5

30 (1-2)

Prun
Acarieni
(Bryobidae, tetranychidae)

21 (1-2)

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: tebufenpirad 200 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
pulbere umectabilă (WP)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – III/III
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INSECTICID

®

5 WG2A tarius

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Actarius 25 WG este un insecticid 
sistemic din grupa neonicotinoide 
ce acționează prin contact și in-
gestie. Afectează sistemul nervos 
central și periferic al insectei, ceea 
ce duce la peirea dăunătorilor. 
Produsul pătrunde rapid în plantă 
și apoi este transportat acropetal 
prin sistemul vascular, protejând 
întreaga plantă precum și noile 
creșteri.

PROPRIETĂȚI:
 Spectru larg de combatere.
 Posedă acțiuni sistemice remar-

cabile.
 Eficacitate biologică înaltă.

 Acțiune rapidă asupra dăunăto-
rilor.

 Stabilitate termică.
 Se dizolvă bine în apă.

AVANTAJE:
 Eficacitate de lungă durată.
 Stabil în contactul cu razele so-

lare.
 Rezistent la spălări de precipitații.
 Combate dăunătorii în stadiu 

de larvă și adult.
 Este compatibil cu alte produse 

de uz fitosanitar.
 Norma de consum mica.
 Este un aliat de nădejde cu alte 

insecticide din grupe chimice 
diferite.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele 

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt.
 Nu aplicați înainte de 4-6 ore de 

ploaie.
 Produsul se aplică prin stropire 

cu echipamente terestre cu vo-
lumul necesar de soluție, astfel 
încât să se asigure o acoperire 
uniformă a întregului foliaj, dar 
nu mai mult de punctul de scur-
gere al soluției.

Cultura Organismul nociv
Norma 

de consum, 
kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Viermele merelor
(Cydia pomonella)
Păduchele verde
(Aphis pomi)
Viespea cu ferestrău 
(Hoplocampa testudinea)
Molii tortricide (Tortricidae)

0,25 - 0,3 20 (2-3)

ATENŢIE! Actarius 25 WG nu se aplică pe plante înainte de înflorit şi 
în timpul înfloritului fiind toxic pentru albine. Se recomandă cosiri 
repetate în livadă pentru distrugerea buruienilor înflorite.

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 01-0344 din 23.12.2014

SUBSTANŢA ACTIVĂ: tiametoxam 250 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/I

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:



8 9

IN
SE

CT
IC

ID
E 

   
 

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 17-10-24-01-0171 din 24.10.2017

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt.
 Tratamentul nu se va efectua în 

condiții de stres termic.
 De folosit un volum necesar de 

soluție, astfel încât să se asigure 
o acoperire uniformă a întregului 
foliaj, dar nu mai mult de punctul 
de scurgere al soluției de lucru.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Viermele merelor 
(Cydia pomonella)
Molii tortricide (Tortricidae)
Păduchele verde (Aphis pomi)
Gărgărița bobocilor de măr
(Anthonomus pomorum)

0,15 30 (1-2)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Insecticid ce ține de grupa piretro-
izilor de sinteză. Acționează prin 
afectarea sistemului nervos cen-
tral și periferic al unui număr mare 
de specii de insecte. Are ca rezultat 
o acțiune rapidă („knock-down”) și 
mortalitatea dăunătorilor.

AVANTAJE:
 Combate un spectru larg de dă-

unători.
 Acționează rapid, total și irever-

sibil.
 Acțiune pronunțată prin con-

tact și ingestie.
 Nu este fitotoxic în dozele reco-

mandate la culturile omologate.
 Eficiență maximă la orice stadiu 

de dezvoltare a vătămătorilor.
 Se utilizează în doze mici.
 Avantajos din punct de vedere 

economic.
 Compatibil cu majoritatea pro-

duselor de uz fitosanitar omo-
logate la cultura dată.

 Insecticid non-sistemic cu efect 
rizidual bun pe suprafața tratată.

 Preparatul posedă rezistență 
maximă la spălarea de ploaie cu 
condiția că soluția să fie uscată 
înainte de a începe să plouă.

INDICAȚII DE UTILIZARE:
 La temperaturi înalte cuprin-

se între 25-280 C se recomandă 
efectuarea tratamentelor pe 
timp de noapte.

 Perioda de protecție se va re-
strânge până la 3-5 zile în caz 
de aplicare în zile cu activitate 
solară puternică și temperaturi 
mai mari de 25-270C.

NOTĂ: Se impune respectarea măsurilor de protecție față de albine 
şi zoofagi. Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu 
aplicați pe plante în timpul înfloritului. Nu utilizați produsul în timpul 
sezonului activ al albinelor. A se aplica decât la sfârşitul activității de 
zbor a albinelor.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: alfa-cipermetrin 200 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
concentrat emulsionabil (EC)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – II/I

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 17-10-24-01-0173 din 24.10.2017

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Avante 150 SC este un insecticid 
non-sistemic cu acțiune de con-
tact și ingestie asupra dăunătorilor. 
În organismul insectei acționează 
neurotoxic prin blocarea canalelor 
de sodium din nervii organismelor 
țintă. Imediat la expunerea la doza 
recomandată de produs se schim-
bă comportarea insectelor. Fizio-
logic insecta este paralizată după 
bioactivarea substanței active, își 
oprește activitățile vitale (hrana, 
mișcarea) și în decurs de 24-60 ore 
mor.

PROPRIETĂȚI:
 Insecticid din grupul oxadiazi-

nelor cu mod unic de acțiune, 
cu spectru larg de combatere 
asupra mai multor specii de dă-
unători.

 Eficacitate mare asupra moliilor 
tortricide din livezi.

 Combate larvele din toate sta-
diile larvare de lepidoptere.

 Posedă proprietați ovicide, care 
variază în dependență de specia 
dăunătorilor lepidopteri.

 Toxicitate redusă asupra ento-
mofaunei utile.

AVANTAJE:
 Efectul insecticidului nu este 

influențat de temperaturile ridi-
cate din momentul aplicării, așa 
cum se întâmplă la numeroase 
grupe de insecticide. Tempe-
ratura ridicată de până la 340 C  
(optimul aplicării 22-340 C)  
crește eficacitatea insecticidului.

 Persistența biologică a insecti-
cidului este de 10-14 zile.

 Efect «bio-activare», la apariția 
umezelii (roua, ceață, ploaie) 
preparatul uscat pe suprafața 
fructelor și frunzelor își reface 
activitate de insecticid.

 Manifestă parțial proprietăți 
translaminare.

 Riscul apariției insectelor rezis-
tente este evitat.

TEHNICA DE APLICARE:
 Acoperirea uniformă a 

suprafeței foliare este un factor 
important pentru a obține re-
zultatul maximal.

 Pe timp uscat și torid e nece-
sar de a aplica norma maximă 
a soluției de lucru și pulveriza-
re cu picături mășcate, pentru 
evitarea evaporării a prepara-
tului și o mai bună acoperire a 
suprafeței foliare. Umiditatea 
este factorul cheie în manifes-
tarea efectului ovicid.

 Intervalul între tratamente este 
de 10-14 zile și depinde de inten-
sitatea populării dăunătorului și 
condițiile meteo.

Cultura
Organismul 

nociv

Norma 
de consum, 

l/ha

Termenul de aplicare
(numărul de tratamente)

Măr

Viermele merelor
(cydia pomonella)
Molii tortricide
(Tortricidae)
Molii miniere
(Lithocolletis spp)

0,4 - 0,5

De efectuat tratamentul înainte de 
prima pătrundere a larvelor în înteri-
orul fructelor.

Primul tratament va fi peste 4-7 zile 
după începutul zborului adulților până 
la începutul eclozării larvelor din ouă.

Un efect ovicid mai ridicat se mani-
festă la utilizarea insecticidului pe 
pontele deja depuse în comparație 
cu lucrarea efectuată până la depu-
nerea oulelor de către dăunători.

Maxim 1-2 tratamente pe sezon.

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

ATENŢIE! Avante 150 SC nu se aplică pe plante în timpul înfloritului 
fiind toxic pentru albine. Se recomandă cosiri repetate în livadă 
pentru distrugerea buruienilor înflorite.

 Termenul ultimului tratament: 
30 zile înainte de recoltare.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: indoxacarb 150 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – III/I

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 17-10-24-01-0172 din 24.10.2017

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Bingo 40 EC este un insecticid or-
ganofosforic. Inhibă sinteza coli-
nesterazei, afectând sistemul ner-
vos central și periferic, producând 
blocaje respiratorii, implicit moar-
tea dăunătorilor.

PROPRIETĂȚI:
 Bingo 40 EC este eficace la 

scurt timp după aplicare.
 Oferă activitate rapidă knok-

down efect. 
 Este absorbit rapid de țesuturile 

organelor verzi și apoi translo-
cat în cadrul plantei, astfel con-
trolând dăunătorii care se hră-
nesc pa suprafața inferioară a 
frunzelor.

 Substanța activă insecticidă pe-
netrantă (sistemică) cu acțiune 
de contact și ingestie.

AVANTAJE:
 Este foarte eficient în comba-

terea insectelor cu rezistență la 
alte grupe de insecticide.

 Asigură o protecție eficace îm-
potriva insectelor cu aparat bu-

cal de rupt și mestecat cât și a 
celor care înțeapă țesuturile și 
sug seva plantelor.

 Combate dăunătorii în toate fa-
zele de dezvoltare: larvă, nimfă, 
adult.

 Nu este influențat de oscilațiile 
de temperatură.

 Datorită mirosului produsul are 
efect repelent asupra unor in-
secte.

 Se poate combina cu piretro-
izi de sinteză pentru mărirea 
rapidității de acțiune.

 Nu este fitotoxic pentru plante-
le de cultură la dozele recoman-
date.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de 

vânt.
 La tratamente preventive pro-

dusul Bingo 40 EC se aplică la 
temperaturi de peste 00 C.

 Cantitatea de soluție utiliza-
tă va urmări o îmbăire cât mai 
bună a pomilor.

 Pe vegetație aplicarea se va 
efectua la temperaturi nu mai 
mari de 22-250 C.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Viermele merelor 
(cydia pomonella)
Molii tortricide 
(Tortricidae)
Păduchele verde 
(Aphis pomi)
Viespea cu ferestrău 
(Hoplocampa testudinea)

2,0 - 2,5 40 (1-2)

Prun

Viermele prunelor
(Cydia funebrana)
Viespea cu ferestrău
(Hoplocampa flava)
Viespea semințelor de prun 
(Eurytoma schreineri)
Păduchele cenușiu 
(Hyalopterus pruni)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

ATENŢIE! Bingo 40 EC nu se aplică pe plante în timpul înfloritului fiind 
toxic pentru albine. Se recomandă cosiri repetate în livadă pentru 
distrugerea buruienilor înflorite.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: dimetoat 400 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
concentrat emulsionabil (EC)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – III/I

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
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Confinor ®

0 SL2

INSECTICID

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 01-0539 din 22.06.2016

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Confinor 20 SL este un insecticid 
cu activitate sistemică de lungă 
durată în plante, acționând prin 
contact și ingestie asupra dăună-
torilor. Imidaclopridul perturbă ire-
versibil funcțiile vitale prin întreru-
perea activității sistemului nervos. 
Datorită acestui mod de acțiune 
complex, produsul are o eficacitate 
excepțională inclusiv asupra dău-
nătorilor rezistenți la insecticidele 
convenționale utilizate în prezent 
pentru tratamente în perioada de 
vegetație.

AVANTAJE:
 Insecticid cu acțiune sistemică.
 Acționează atât prin contact 

cât și prin ingestie asupra insec-
telor dăunătoare.

 Spectru larg de activitate 
atât împotriva insectelor care 
înțeapă și sug sucul celular, cât 
și asupra celor care rod părțile 
aeriene ale plantei.

 Combate formele rezistente la 
insecticidele convenționale.

 Aplicarea tratamentului nu este 
influențată de temperatură.

 Confinor 20 SL este des utili-
zat în programele de combate-
re integrată, fiind compatibil în 
amestec cu majoritatea produ-
selor fitosanitare. Înainte de uti-
lizare verificați listele de compa-
tibilitate și efectuați un test.

 Imidaclopridul odată ajuns în 
plantă se transformă în antide-
presant natural – acid klornicotil.

 Durata lungă de protectie.
 Produsul nu este fitotoxic la do-

zele recomandate.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt.
 Se aplică cu mijloace de stropit 

terestre, cu sisteme de agitare 
continuă pentru a oferi o pul-
verizare mai fină și o acoperire 
uniformă a plantelor tratate. 

ATENŢIE! Confinor 20 SL se aplică la avertizare, ca tratament foliar în 
perioada de vegetație după înflorire.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Viermele merelor 
(Cydia pomonella)
Molii tortricide (Tortricidae)
Păduchele verde (Aphis pomi)
Viespea cu ferestrău
(Hoplocampa testudinea)

0,3 - 0,35

30 (1-2)

Prun

Viermele prunelor 
(Cydia funebrana)
Viespea semințelor 
(Eurytoma schreineri)
Păduchele cenușiu 
(Hyalopterus pruni)
Viespea cu ferestrău
(Hoplocampa flava)

30 (2-3)

SUBSTANŢA ACTIVĂ: imidacloprid 200 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
concentrat solubil (SL)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/I

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.
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INSECTICID

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 01-0343 din 23.12.2014

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Kolaps 480 SC este un insecticid 
cu acțiune sistemică, acționând 
asupra insectelor dăunatoare prin 
contact și ingestie. Kolaps 480 SC 
acționează la nivelul sistemului 
nervos al insectelor, blocând des-
fășurarea activităților vitale. Efec-
tul propriu-zis constă în perturba-
rea ireversibilă a funcțiilor vitale 
ale centrilor nervoși al insectelor 
dăunatoare și în final moartea lor.

Posedă o selectivitate 
excepţională faţă de insectele 
polenizatoare (albine, bondari).

AVANTAJE:
 Produsul are o eficacitate foarte 

bună și un spectru larg de acti-
vitate atât împotriva insectelor 
care înțeapă și sug sucul celu-
lar, cât și asupra celor care rod 
părțile aeriene ale plantei.

 Combate la fel de eficient și for-
mele rezistente la insecticidele 
convenționale utilizate până 
acum.

 Activitatea nu este influențată 
de temperaturile din momen-
tul efectuării tratamentului sau 
de preciptațiile căzute ulterior 
acestora.

 Kolaps 480 SC își extinde aria de 
utilizare în programe de comba-
tere integrată pentru tratamen-
te preflorale, în timpul și după 
înflorit.

 Prezintă un grad redus de toxi-
citate.

 Se administrează în norme re-
duse la hectar.

IMPORTANT:
Pentru a evita apariția fenomenu-
lui de rezistență încrucișată, Ko-
laps 480 SC nu va fi inclus în pro-
gramele de tratament alături de 
produsele ce au substanțe active 
din aceeași grupă chimică (clo-
ronicotinile). El trebuie inclus în 
programele de stropiri alături de 
insecticide din alte grupe chimice: 
piretroizi de sinteză (de ex.: Alfa 
Prim 20 EC), carbamați sau orga-
nofosforice.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de 

vânt.
 De folosit un volum necesar de 

soluție, astfel în cât să se asigu-
re o acoperire uniformă a între-
gului foliaj, dar nu mai mult de 
punctul de scurgere al soluției.

Cultura
Organismul 

nociv

Norma 
de consum, 

l/ha

Modul şi 
perioada 

tratamentului

Perioada de 
pauză

(numărul de 
tratamente)

Măr

Gândacul păros 
al florilor 
(Epicometis hirta)

0,3 – 0,35

Prin stropire 
în perioada 
de vegetație 
la apariția 
dăunatorului

28 (2-3)
Viermele merelor 
(Cydia pomonella)
Molii tortricide 
(Tortricidae)
Păduchele verde
(Aphis pomi)
Viespea cu ferestrău 
(Hoplocampa testudinea)

Prin stropire 
în perioada de 
vegetație

Prun

Viermele prunelor 
(Cydia funebrana)
Păduchele cenușiu 
(Hyalopterus pruni )
Gândacul păros 
al florilor
(Epicometis hirta)
Viespea cu ferestrău 
(Hoplocampa spp.)
Viespea semințelor 
(Eurytoma schreineri)

Prin stropire 
în perioada de 
vegetație

30 (1-2)

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: tiacloprid 480 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – III/III
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MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Mospelat 20 SL este un insecticid 
sistemic, pe bază de acetamiprid, 
din grupa produselor neonico-
tinoide. Acetamiprid acționează 
asupra sistemului nervos central, 
interferând în transmiterea impul-
surilor nervoase. 

AVANTAJE:
 Mospelat 20 SL este un insecti-

cid sistemic, unic cu o excelență 
activitate translaminară;

 Formularea lichidă, foarte per-
formantă și ușor de utilizat;

 Controlează un spectru larg de 
dăunători - rozători și sugători; 

 Substanța activă a produsului 
are un efect knock-down;

 Prezintă o acțiune rapidă, pro-
vocând în scurt timp după ad-
ministrare, paraliza și moartea 
insectei;

 Insectele sunt controlate de pe 
ambele fețe ale frunzei;

 Nu este afectat de temperatură, 
stabil în contactul cu razele so-
lare;

 După aplicare, pătrunde transla-
minar în plante și nu este spălat 
de ploi sau apa de irigare;

 Non-fitotoxic pentru plantele 
cultivate.

COMPATIBILIATEA:
 Mospelat 20 SL este compati-

bil cu majoritatea produselor 
de uz fitosanitar sau fertilizanți, 
făcând excepție cele cu reacție 
alcalină (ex. Zeama Bordeleză) 
și uleiuri minerale. Pentru o fo-
losire corectă trebuie de verifi-
cat compatibilitatea produselor 
care se vor amesteca.

Norma de consum a soluției de lucru: 1000 - 1500 l/ha.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Viermele merelor 
(Cydia pomonella)
Molii tortricide (Tortricidae)
Păduchele verde 
(Aphis pomi)
Păduchele din San Jose
(Quadraspidiotus 
perniciosus)
Viespea cu ferestrău 
(Hoplocampa testudinea)

0,3 - 0,45

28 (2-3)

Prun

Viermele prunelor 
(Cydia funebrana)
Molia orientală 
(Grapholita molesta)
Molii tortricide 
(Tortricidae) 
Viespea semințelor 
(Eurytoma schreineri)
Viespea cu ferestrău 
(Hoplocampa spp.)

28 (2)

TEHNICA DE APLICARE:
 Mospelat 20 SL trebuie aplicat la 

dozele recomandate, în perioada 
de eclozare a primelor larve;

 Nu pulverizați în condiții de vânt;
 Nu aplicați înainte de 2-4 ore de 

ploaie;
 Produsul se aplică prin stropire 

cu echipamente terestre cu vo-
lumul necesar de soluție, astfel 
încât să se asigure o acoperire 
uniformă a întregului foliaj, dar 
nu mai mult de punctul de scur-
gere al soluției.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 20-06-11-01-0692 din 11.06.2020

SUBSTANŢA ACTIVĂ: acetamiprid 200g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
concentrant solubil (SL) 

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – III/III

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 01-0538 din 22.06.2016

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Oferiți acoperire bună a plante-

lor.
 Nu pulverizați în condiții de vânt.
 Nuret D 55 EC se aplică pe vege-

tație, la apariția primilor dăună-
tori în cultură.

 Ploaia survenită la două ore de 
la aplicare nu reduce eficacita-
tea produsului. 

 Soluția de lucru trebuie să fie 
utilizată la ziua de pregătire.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Viermele merelor 
(Cydia pomonella)
Molii tortricide 
(Tortricidae)
Gărgărița mugurilor 
(Sciaphobus squalidus)
Minierul circular 
(Cemiostoma scitella)
Viespea cu ferestrău
(Hoplocampa 
testudinea)

1,5 40 (2-3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

ATENŢIE! Nuret D 55 EC nu se aplică pe plante în timpul înfloritului 
fiind toxic pentru albine. Se recomandă cosiri repetate în livada 
pentru distrugerea buruienilor înflorite.

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Nuret D 55 EC este un insecti-
cid combinat cu două substanțe 
active cu acțiune sistemică și de 
contact. Efectul inițial se mani-
festă datorită contactului, inges-
tiei și vaporilor rezultați la apli-
care. Persistența este obținută 
numai prin ingestie. Insecticidul 
acționează prin inhibarea colines-
terazei, acționează prin afectarea 
sistemului nervos, provocând pa-
raliciul, după care survine moartea. 
Prin efectul puternic al vaporilor 
acționează și asupra dăunătorilor 
ascunși (insecte defoliatoare, mi-
nătoare și sugătoare ascunse în 
frunzele răsucite).

PROPRIETĂȚI:
 Nuret D 55 EC se caracterizează 

ca insecticid de contact și in-
gestie cu caracter de fumigant. 
Prin efectul puternic al vaporilor 
acționează și asupra daunatori-
lor ascunși (insecte minătore și 
defoliatoare ascunse în frunzele 
răsucite)

 Se folosește foarte ușor, având 
un efect rapid și de durată. 

 Nu este necesar aplicarea unui 
număr mare de tratamente la 
hectar, aducând astfel beneficii 
economice.

 Efectul se manifestă asupra tu-
turor formelor mobile ale insec-
tei (adulți, larve și nimfe).

 Este înalt efectiv într-un di-
apazon larg de temperaturi, 
acționează atât la temperaturi 
scăzute , cât și ridicate.

COMPATIBILITATEA:
Nuret D 55 EC este compatibil cu 
alte pesticide, făcând excepție cele 
cu reacție puternic alcalină, dar 
pentru o folosire corectă trebuie 
de verificat compatibilitatea pro-
duselor care se vor amesteca.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: cipermetrin 50 g/l +
                                   clorpirifos 500 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
concentrat emulsionabil (EC)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – III/I

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
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Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Viermele merelor 
(Cydia pomonella)
Molii tortricide 
(Tortricidae)

0,5 - 0,7 7 (2-3)

Prun

Viermele prunelor 
(Cydia funebrana)
Molia orientală 
(Grapholita molesta)
Molii tortricide 
(Tortricidae)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

ATENŢIE! Proclein 5 WG nu se aplică pe plante în timpul înfloritului 
fiind toxic pentru albine. Se recomandă cosiri repetate în livadă 
pentru distrugerea buruienilor înflorite.

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Proclein 5 WG este un insecticid 
de origine naturală, obținut prin 
fermentație, pe bază de benzoat 
de emamectin, care aparține gru-
pei chimice avermectine. Proclein 
5 WG acționează prin blocarea 
transmiterii semnalelor nervoase 
ale insectei, ce traversează cana-
lele de clor de la nivelul mușchilor. 
Insecta își încetează imediat hrăni-
rea, paralizează ireversibil și moare 
într-un timp relativ scurt.

PROPRIETĂȚI:
 Proclein 5 WG este un insecti-

cid systemic (translaminar sau 
penetrant), care combate un nu-
măr mare de lepidoptere (omizi, 
molii,viermi,etc) din pomicultură;

 Datorită formei preparative ino-
vatoare, asigură eficiență spori-
tă, acțiune rapidă și protecție 
pe termen lung al plantelor de 
la penetrare;

 Efect ovicid (dacă lucrările se 
efectuiază în faza „cap negru”);

 Eficiență ridicată în toate 
condițiile meteorologice: cât la 

temperaturi ridicate (mai mare 
de +350 C), la fel și la precipitații 
abundente;

 Perioada scurtă de așteptare 
până la recoltare.

AVANTAJE:
 Eficacitate de lungă durată;
 Stabil în contactul cu razele so-

lare;
 Rezistent la spălări de precipitații;
 Non – fitotoxic pentru plantele 

cultivate, nu provoacă stres, nu 
afectează aspectul commercial 
al producției;

 Inofensiv pentru entomofauna 
utilă peste 2-24 ore de la aplicare;

 Este compatibil cu alte produse 
de uz fitosanitar;

 Norma de consum mica;
 Este un aliat de nădejde cu alte 

insecticide din grupe chimice 
diferite.

COMPATIBILITATEA:
Proclein 5 WG este compatibil 
cu majoritatea produselor de uz 
fitosanitar, totuși pentru orice 
combinații se va face în prealabil 

un test de compatibiliate fizico-
chimică și efectuați un test pe cul-
tura respectivă. Nu este compati-
bil cu pesticide cu reacție alcalină 
(preparate pe bază de sulf și zea-
mă bordeleză) și uleiuri minera-
le. Nu de utilizat în combinații cu 
produsele pe bază de clorotalonil, 
fosetil de aluminiu și fertilizanți. 

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt.
 Aplicarea tratamentelor se reco-

mandă a se executa dimineața 
sau seara când temperatura 
este moderată (250 C) sau scă-
zută;

 Tratamentele se încep la apariția 
primelor larve din ou înaintea 
inițierii penetrării în fructe.

 Produsul se aplică prin stropire 
cu echipamente terestre cu vo-
lumul necesar de soluție, astfel 
încât să se asigure o acoperire 
uniformă a întregului foliaj, dar 
nu mai mult de punctul de scur-
gere al soluției.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 20-06-11-01-0694 din 11.06.2020

SUBSTANŢA ACTIVĂ: benzoat de emamectin 50 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – III/I

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
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Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Viermele merelor 
(Cydia pomonella)
Molii tortricide (Tortricidae)
Păduchele verde (Aphis pomi)
Molii miniere (Litocoletis spp)

0,8 - 1,0 28 (2)

Prun

Viermele prunelor 
(Cydia funebrana)
Molia orientală 
(Grapholita molesta)
Molii tortricide (Tortricidae) 
Păduchele cenușiu 
(Hyalopterus pruni)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

ATENŢIE! Prodeuz 11 OD nu se aplică pe plante în timpul înfloritului 
fiind toxic pentru albine. Se recomandă cosiri repetate în livadă 
pentru distrugerea buruienilor înflorite.

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Prodeuz 11 OD este un produs cu 
activitate multiplă: sistemică, de 
contact și de șoc. Prodeuz 11 OD 
combină acțiunea sistemică de 
lungă durată a tiaclopridului cu 
acțiunea de șoc a deltametrinu-
lui. La circa 1 oră după efectuarea 
tratamentului, tiacloprid pătrun-
de în plante și este distribuit spre 
vârfurile de creștere, iar deltame-
trin rămâne pe suprafața organe-
lor tratate. Tiacloprid acționează 
la nivelul sistemului nervos al in-
sectelor, blocând desfășurarea 
activităților vitale. Deltametrin 
acționează la nivelul sistemului 
nervos al insectelor, având și efect 
repelent și inhibitor de nutriție 
asupra insectelor. 

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 20-06-11-01-0697 din 11.06.2020

SUBSTANŢA ACTIVĂ: tiacloprid 100 g/l + 
                                   deltametrin 10 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
ulei dispersabil (OD) 

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/III

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

PROPRIETĂȚI:
 Formularea de ultima generație 

- ulei dispersabil (OD), conferă 
produsului o aderență și o pă-
trundere în plantă a componen-
tei sistemice superioare celor-
lalte formulari.

 Modul complex de acțiune con-
feră un spectru larg de activi-
tate și permite combaterea in-
clusiv a formelor rezistente la 
insecticide din alte grupe.

AVANTAJE:
 Control rapid și sigur al unui 

spectru larg de dăunători la măr 
și prun;

 Acțiune rapidă în toate stadiile 
de dezvolatare a dăunătorilor;

 Eficacitate de lungă durată, 
până la 10-14 zile;

 Insectele sunt controlate de pe 
ambele fețe ale frunzei;

 Stabil în contactul cu razele so-
lare;

 Rezistent la spălări de precipitații;
 Non – fitotoxic pentru plantele 

cultivate. 

COMPATIBILITATEA:
Prodeuz 11 OD poate fi amestecat 
în rezervor cu majoritatea 
fungicidelor, dar este recomandată, 
o verificare preliminară pentru 
compatibilitatea fizico-chimică a 
componentelor mixte și efectuați 
un test pe cultura respectivă. 
Prodeuz 11 OD nu este compatibil 
cu pesticide cu reacție alcalină sau 
acidă (Zeamă bordeleză), nu este 
compatibil cu produsele uleioase. 
Nu se recomandă de amestecat cu 
alte insecticide.

TEHNICA DE APLICARE:
 Prodeuz 11 OD trebuie aplicat la 

dozele recomandate, în perioa-
da de eclozare a primelor larve;

 Nu pulverizați în condiții de 
vânt;

 Nu aplicați înainte de 2-4 ore de 
ploaie;

 Produsul se aplică prin stropire 
cu echipamente terestre cu vo-
lumul necesar de soluție, astfel 
încât să se asigure o acoperire 
uniformă a întregului foliaj, dar 
nu mai mult de punctul de scur-
gere al soluției.
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Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Viermele merelor 
(Cydia pomonella)
Molii tortricide 
(Tortricidae spp.)
Viespea cu ferestrău 
(Hoplocampa 
testudinea)

0,2 - 0,25 20 (1-2)

Rapiță

Viespea rapiței 
(Athalia rosae)
Păduchele cenușiu 
al verzii (Brevicoryne 
brassicae)
Gândacul lucios al 
rapiței (Meligethes 
aeneus)

0,08 - 0,1 30 (1-2)

Norma de consum a soluției de lucru: măr: 1000 - 1500 l/ha; 
  rapiță: 200 - 400 l/ha. 

ATENŢIE! Se impune respectarea măsurilor de protecție față de albine 
şi zoofagi. Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu 
aplicați pe plante în timpul înfloritului. Nu utilizați produsul în timpul 
sezonului activ al albinelor. 

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Zenin 25 SC este un insecticid pi-
retroid, cu o puternică acțiune de 
contact și ingestie asupra adulților 
și larvelor unei game largi de dă-
unători. După aplicare, substanța 
activă penetrează rapid cuticula 
insectei acționând asupra siste-
mului nervos, dăunătorul încetea-
ză să se hrănească, după care pa-
ralizează și mor repede.

AVANTAJE:
 Acțiune pronunțată prin contact 

și ingestie asupra dăunătorilor;
 Acționează rapid, total și irever-

sibil;
 Nu este fitotoxic în dozele reco-

mandate la culturile omologate;
 Se utilizează în doze mici;
 Avantajos din punct de vedere 

economic;
 Compatibil cu majoritatea pro-

duselor de uz fitosanitar omo-
logate la cultura dată;

 Insecticid non-sistemic cu efect 
rizidual bun pe suprafața tratată;

 Preparatul posedă rezistență 

maximă la acțiunea razelor UV 
și precipitațiilor cu condiția ca 
soluția să fie uscată înainte de a 
începe să plouă;

INDICAȚII DE UTILIZARE:
Se va evita aplicarea la tempera-
turile ridicate din timpul zilei, când 
dăunătorii sunt puțin expuși și fot-
odegradarea este intensă.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt.
 Tratamentul nu se va efectua în 

condiții de stres termic.
 De folosit un volum necesar de 

soluție, astfel încât să se asigu-
re o acoperire uniformă a între-
gului foliaj, dar nu mai mult de 
punctul de scurgere al soluției 
de lucru.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 20-06-11-01-0695 din 11.06.2020

SUBSTANŢA ACTIVĂ: lambda-cihalotrin 250 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
suspenzie concentrată (SC) 

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – III/I

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
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Atribut® 70 WP
FUNGICID

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 17-12-22-02-0229 din 22-12-2017

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Atribut 70 WP este un fungi-
cid organic de contact din grupa 
ditiocarbamaților, care blochează 
germinația sporilor și pătrunderea 
miceliului ciupercilor patogene în 
plante.

PROPRIETĂȚI:
 Fungicid cu acțiune de contact 

și preventivă.
 Este un fungicid de tip multisait, 

care împiedică apariția formelor 
rezistente.

 Sursă de zinc întro formă acce-
sibilă pentru plante, care favori-
zează dezvoltarea sănătoasă a 
plantelor.

 Utilizat în normele indicate este 
bine tolerant de plante.

AVANTAJE:
 Fungicid de bază de o înaltă 

performanță pentru combate-
rea bolilor micotice.

 Datorită formulării superioare, 
aderă foarte bine la suprafața 
organelor tratate și are un bun 
efect remanent care se mani-
festă pe o durată de 7-10 zile pe 
zona tratată, în dependență de 
condițiile climaterice.

 Prezintă o rezistență buna la 
precipitații.

 La normele recomandate nu 
este toxic pentru albini.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt.
 Folosiți un volum necesar de 

soluție, astfel încât să se asigure 
o bună acoperire uniformă a în-
tregului foliaj.

 Atribut 70 WP se utilizea-
ză pentru tratamente pe 
vegețatie, efectuate preven-
tiv la avertizare sau când sunt 
condiții favorabile de dezvolta-
re a patogenilor. În condiții de 
presiune mare de infecție se va 
utiliza doza maximă. 

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Rapănul mărului
(Venturia inaequalis)
Filostictoza
(Phyllosticta briardi)

2,5 - 3,0 30 (2-3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

SUBSTANŢA ACTIVĂ: propineb 700 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
pulbere umectabilă (WP)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – III/III
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 17-12-22-02-0223 din 22-12-2017

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt.
 De folosit un volum necesar de 

soluție, astfel încât să se asigu-
re o acoperire uniformă a între-
gului foliaj, dar nu mai mult de 
punctul de scurgere al soluției 
de lucru.

 Intervalul între tratamente  
7-10 zile, în cazul căderii 
precipitațiilor mai mult de 25 
mm, intervalul între tratamente 
se micșorează.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr
Rapănul mărului 
(Venturia inaequalis)

0,7 - 1,0 30 (2-3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

ATENŢIE! Nu se va amesteca în soluția de lucru, preaparate cu reacție 
alcalină (spre ex.: zeamă bordeleză) şi cele cu conținut de ulei!

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Delin 70 WG este fungicid cu 
acțiune de contact și preventivă. 
Perturbează sporii agenților pato-
geni la etapa de germinare.

PROPRIETĂȚI:
 Fungicid cu efect multi-site în 

combaterea superioară a rapă-
nului la măr.

 Substanța activă ditianon are 
efect preventiv fiind una dintre 
cele mai active substanțe din ca-
tegoria fungicidelor de contact.

AVANTAJE:
 Asigură o calitate înaltă a pro-

dusului finit și păstrării lui.
 Posibilitatea de aplicare în toate 

fazele de dezvoltare a culturii.
 Nu este fitotoxic la culturile tra-

tate.
 Risc redus de rezistență.
 Substanța activă ditianon în 

apă nu se dizolvă complect, 
o parte a substanței acti-
ve la prezența picăturilor de 
apă(ploaie, ceață, rouă) conti-
nuă să se dizolve și astfel se 

lungește acțiunea preparatului.
 După prelucrare pe plante se 

formează o pătură impermia-
bilă care împiedică pătrunderea 
infecției în plante.

 Manifestă un bun efect curativ 
în tratarea leziunilor mecanice 
provocate de precipitațiile cu 
grindină, prin aplicarea a două 
tratamente consecutive cu 
concentrația de 0.1 % a fungici-
dului la un interval de 7 zile.

 Inofensiv pentru albini și ento-
mofagi.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: ditianon 700 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/IV

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 17-12-22-02-0222 din 22-12-2017

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Dimorf MZ 90/600 WP este un 
fungicid pe bază de dimetomorf și 
mancozeb. 

Dimetomorf – pătrunde rapid în 
plantă prin frunze, lăstari și ajun-
ge în sistemul vascular. Circulând 
acopertal nimicește miceliul pa-
togenilor și protejează planta de 
infecția primară. 

Mancozeb – formează un ecran 
protector la suprafața plantelor, 
protejând planta de infecția se-
cundară. Întrerupe formarea pere-
telui celular al ciupercii și este ac-
tiv în toate stadiile ciclului evalutiv 
al ciupercilor.

PROPRIETĂȚI:
 Este un fungicid de contact cu 

acțiune translaminară cu siste-
micitate locală.

 Produsul aplicat foliar are o 

bună activitate preventivă, cu-
rativă și antisporulantă cu efect 
rizidual îndelungat.

 Inhibă dezvoltarea celulelor 
fungice în aproape toate fazele 
de dezvoltare.

AVANTAJE:
 Produsul este absorbit și trans-

locat în plantă timp de 1-2 ore 
după aplicare, creând un strat 
protector pe suprafață, cu pro-
tejarea culturii chiar și în vreme 
ploioasă. 

 Produs de neînlocuit în progra-
ma de antirezistență.

 Compatibil cu majoritatea in-
secticidelor, fungicidelor și sti-
mulatorilor de creștere omolo-
gate la cultura dată.

 La dozele omologate, în condiții 
normale, produsul este bine to-
lerat de plante și nu manifestă 
fenomen de fitotoxicitate.

 Nu este toxic pentru albine.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 De folosit un volum necesar de 

soluție astfel încât să se asigure 
o acoperire uniformă a întregului 
foliaj și a părților mai puțin expu-
se ale butucilor de vie (mai ales 
partea inferioară și ciorchinii).

 Pentru rezultate optime, trata-
mentele cu Dimorf MZ 90/600 
WP se vor efectua preventiv.

 Intervalul dintre tratamente se 
adaptează în funcție de condițiile 
climaterice și presiunea de infec-
ție, de la 7 până la 14 zile.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Vița 
de vie

Mana 
(Plasmopara viticola)

2,0 - 2,5 30 (2-3)

Norma de consum a soluției de lucru: 600 - 800 l/ha.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: dimetomorf 90 g/kg + 
                                   mancozeb 600 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
pulbere umectabilă (WP)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/IV
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 17-12-22-02-0224 din 22-12-2017

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Efalin 80 WP are acțiune pre-
ventivă și curativă prin inhibarea 
germinației sporilor și de blocare a 
dezvoltării miceliului în plantă.

PROPRIETĂȚI:
 Prezintă o proprietate unică de 

stimulare a sistemelor de auto-
apărare a plantelor și nu dezvol-
tă fenomen de rezistență.

 Manifestă acțiune sistemică și 
translaminară în plantă.

 Are acțiune preventivă și curati-
vă asupra patogenilor.

 Produsul se remarcă printr-o 

mobilitate foarte mare în toate 
țesuturile plantei.

AVANTAJE:
 Foarte bine tolerat de culturile 

agricole în diferite faze de dez-
voltare și poate fi utilizat și în 
timpul înfloririi.

 Odată pătruns în plantă, se dis-
tribuie ascendent și descendent 
permițând astfel protejarea or-
ganelor vegitative și fructifere 
într-o perioadă lungă de timp.

 Intensifică imunitatea plantelor 
împotriva pătrunderii infecției 
în celule.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt. 
 Oferiți o bună acoperire a plan-

telor.
 Momentul optim de aplicare a 

fungicidului Efalin 80 WP la măr, 
pentru combaterea focului bac-
terian al rozaceelor, este în feno-
faza buton roz- începutul înflori-
tului până la scuturarea petalelor, 
pentru a preveni infecția care are 
loc prin stigmatul florii. 

 De utilizat volumul de soluție 
maximal și doza maximă a pre-
paratului.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Rapănul mărului 
(Venturia inaequalis)
Focul bacterian 
(Erwinia amylovora)
Fitoftoroza 
(Phitophthora cactorum)

5,0 30 (2)

Vița 
de vie

Mana (Plasmopara viticola) 3,0 - 3,5 30 (3)

Norma de consum a soluției de lucru: măr: 800 - 1000 l/ha; 
 vița de vie: 600 - 800 l/ha.

ATENŢIE! Incompatibil cu îngrăşămintele foliare care conțin azot 
şi nutritienți pentru plante, cât şi cu produsele pe bază de cupru, 
dicofol şi pirimetanil. Efalin WP 80 nu trebuie amestecat sau aplicat 
cu formulări uleioase şi substanțe tensioactive. Formarea unui strat 
de ulei pe frunziş, împiedică pătrunderea acestuia în plantă.Pentru 
o mai mare siguranță testați compatibilitatea şi fitotoxicitatea 
produselor înainte de utilizare.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: fosetil de aluminiu 800 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
pulbere umectabilă (WP)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/IV

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 02-0542 din 22.06.2016

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Empact 25 SC este un fungicid cu 
acțiune sistemică care este absor-
bit de aparatul foliar și translocat 
rapid în întrega plantă, protejând 
astfel și noile creșteri ale acesteia. 
Acționează prin inhibarea biosin-
tezei ergosterolului necesar for-
mării membranei celulare a pato-
genului, în acest fel fiind stopată 
creșterea hifelor.

AVANTAJE:
 Este soluția cea mai bună dato-

rită acțiunii sistemice și a efec-
tului preventiv și curativ.

 Perioada de acțiune 10-14 zile.
 Cel mai mobil dintre triazolii 

moderni.
 Are efect regulator, redirecțio- 

nând nutrienții către organele 
de fructificare.

 Eficient împotriva bolilor mico-
tice.

 La concentrațiile recomandate 
produsul nu este fitotoxic.

 Posedă eficacitate majoră în li-
mitele minime de temperaturi.

 Compatibil cu majoritatea in-
secticidelor și fungicidelor, dar în 
prealabil este necesar efectua-
rea unui test de compatibilitate.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele recomandate.
 Acoperirea uniformă a suprafeței foliare și a părților mai puțin expuse 

ale butucilor de vie (mai ales partea inferioară și ciorchinii) este un 
factor important pentru a obține rezultatul maximal.

 Rezultatul maximal se obține când tratamentele se aplică preventiv, 
înainte de apariția primelor simptome de infecție.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr
Făinarea mărului
(Podosphaera leucotricha)

0,25 - 0,3 30 (2-3)

Vița 
de vie

Făinarea viței de vie
(Uncinula necator)

0,15 20 (3)

Grâu

Făinarea grâului
(Erysiphe graminis)
Rugina (Puccinia spp)
Septorioza (Septoria spp)
Sfâșierea frunzelor
(Helmintosporium spp)

0,75 40 (1-2)

Norma de consum a soluției de lucru: măr: 800 - 1000 l/ha; 
 vița de vie: 600 - 800 l/ha; 
 grâu: 200 - 400 l/ha.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

SUBSTANŢA ACTIVĂ: flutriafol 250 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/II
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Forsaj ® 62,5 WG
FUNGICID

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 02-0328 din 19.11.2014 

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Ciprodinil-ul blochează dezvolta-
rea miceliului și penetrarea lui în 
țesuturi. Are capacități sistemice 
și translaminare. Fludioxonil-ul 
are acțiune de contact și previne 
germinarea sporilor de infecție pe 
suprafața organelor tratate.

PROPRIETĂȚI:
 Risc scăzut de apariție a rezis- 

tenței.
 Combate rapănul mărului în fa-

zele critice.
 Fungicidul are o acțiune dublă 

sistemică și de contact, reco-
mandat preventiv și curativ.

 Rezistent la spălare.
 Eficacitatea preparatului nu de-

pinde de temperatura aerului. 

AVANTAJE:
 Este rapid absorbit de organele 

tratate.
 Activitatea produsului nu de-

pinde de temperatura aerului.
 Micșorează efectiv infecția boli-

lor de depozit, mărind perioada 
de păstrare a producției.

 Nu face plasă pe fructe.
 Compatibil cu majoritatea pro-

duselor de uz fitosanitar.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt 

sau înainte de 2-4 ore de ploaie.
 Aplicați un volum necesar de 

soluție, astfel încât să asigurați 
o acoperire uniformă a intregu-
lui foliaj.

 Evitați punctul de scurgere al 
soluției.

 Asigurați funcționarea agitato-
rului pe toată durata tratamen-
tului.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr
Rapănul mărului
(Venturia inaequalis)

0,35 - 0,4 15 (2-3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

SUBSTANŢA ACTIVĂ: ciprodinil 375 g/kg + 
                                   fludioxonil 250 g/kg 

FORMA PREPARATIVĂ: 
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate - IV/IV



40 41

FU
N

GI
CI

D
E 

   
 

Flint Stars®

SC

FUNGICID

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 20-12-17-02-0856 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Flint Stars SC este un fungicid cu 
acțiune sistemică, complex, care 
conține două substanțe active: pi-
rimetanil și trifloxistrobin, cu me-
canisme de acțiune diferit.

Pirimetanil - care acționează prin 
inhibarea capacității ciupercii de a 
produce enzime necesare proce-
sului de infecție. Drept urmare are 
loc stoparea creșterii tubului de 
germinație și a miceliului.
Trifloxistrobin - substanța activă 
mesosistemică ce se caracterizea-
ză printr-o aderență foarte bună 
cu stratul ceros al frunzei, urmat 
de redistribuirea prin faza de va-

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Făinarea mărului 
(Podosphaera leucotricha)
Rapănul mărului
(Venturia inaequalis)

0,5 - 0,7 32 (2-3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

SUBSTANŢA ACTIVĂ: pirimetanil 400 g/l + 
                                   trifloxistrobin 120 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
suspensie concentrată (SC) 

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – III/IV

pori și redepunerea pe organele 
verzi noi formate. Ciclul de dez-
voltare a ciupercilor este înterupt 
încă din stadiile primare prin inhi-
barea germinației sporilor.

AVANTAJE:
 Fungicid sistemic, mezostemic 

combinat cu o substanță acti-
vă dublă și un spectru larg de 
acțiune.

 Eficiență excepțională datorită 
a două mecanisme diferite de 
acțiune complementare una cu 
alta.

 Efect protector, curativ și anti-
sporulant.

 Rezistență la ploaie și performanță 
la temperaturi scăzute.

 Redistribuirea completă a fun-
gicidului prin acțiune sistemică 
și faza gazoasă.

 Excelent pentru utilizare în pro-
grame anti-rezistență.

 Aplicare flexibilă cu posibilitatea 
de a prelungi intervalul dintre 
tratamente.

 Inofensiv pentru albini și fauna 
utilă.

COMPATIBILITATEA:
Flint Stars SC este compatibil cu 
majoritatea fungicidelor și insec-
ticidelor. Nu utilizați Flint Stars SC 
în amestec cu produse care conțin 
aluminiu. Pentru siguranță, în fie-
care caz se recomandă efectuarea 
unui test de compatibilitate.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt 

sau înainte de 2-4 ore de ploaie.
 Aplicați un volum necesar de solu-

ție, astfel încât să asigurați o aco-
perire uniformă a întregului foliaj.

 Evitați punctul de scurgere al so-
luției.

 Asigurați funcționarea agitato-
rului pe toată durata tratamen-
tului.
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MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Kapton 80 WG este un fungicid 
de contact cu acțiune preventi-
vă și curativă. Substanța activă 
captan penetrează rapid în sporii 
ciupercilor susceptibile, împiedică 
germinarea acestora sau stopea-
ză creșterea tubului germinativ și 
penetrarea lui în țesuturile plan-
tei, împiedicând astfel instalarea 
infecțiilor pe organele tratate. Me-
canizmul biochimic al substanței 
active se referă la blocarea 
respirației și diviziunii celulare a 
patogenilor.

AVANTAJE:
 Acțiune multi-site, împiedi-

că apariția fenomenului de 
rezistență la patogen;

 Aderență sporită determinând 
stabilizarea în condiții meteo 
nefavorabile ale timpului;

 Este un component important 
în sistemele integrate de pro-
tecție a plantelor;

 În cazul epifitotiilor se utilizea-
ză în amestec cu produse din 

altă grupă chimică cu acțiune 
sistemică;

 Poate fi utilizat de-a lungul în-
tregii perioade cu risc de atac.

 Prin aplicarea produsului îna-
inte de recoltare se previne în 
mod eficient apariția bolilor de 
depozit;

 Produsul se dizolvă foarte bine 
în apă, ceea ce asigură distri-
buția lui uniformă pe organele 
tratate.

 În dozele recomandate nu po-
sedă acțiune fitotoxică.

 Nu este toxic pentru albini și 
păsări.

COMPATIBILITATEA: 
Produsul Kapton 80 WG este com-
patibil cu majoritatea insecticidelor 
și fungicidelor. Nu este compatibil 
cu produsele cu reacție puternic 
alcalină (preparate pe bază de sulf 
și zeamă bordeleză) și cu uleiuri mi-
nerale. Se recomandă să se facă un 
test fizico-chimic pentru ameste-
cul preconozat și efectuați un test 
pe cultura respectivă.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Oferiți o acoperire bună a plan-

telor.
 Nu pulverizați în condiții de vânt 

sau înainte de 4-6 ore de ploaie.
 Tratamentele se efectuează di-

mineța sau seara la temperaturi 
cuprinse între +150 C și +250 C. 

 În zilele posomorâte tratamen-
tele se pot efectua și în decur-
sul zilei.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Rapănul mărului
(Venturia inaequalis) 
Filostictoza 
(Phyllosticta briardi)

2,0 - 2,5 28 (2-3)

Norma de consum a soluției de lucru: 1000 - 1500 l/ha.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 20-01-23-02-0618 din 23.01.2020.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: captan 800 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/IV
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FUNGICID

®

840 DFKupr macs

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 20-12-17-02-0854 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
La contactul cu suprafața tratată, 
oxiclorura de cupru eliberează ionii 
de cupru activi care acționează prin 
coagularea proteinelor din țesuturile 
agentului patogen, care își pierd capa-
citatea de infectare și de germinare a 
sporilor prevenind infecția primară.

PROPRIETĂȚI:
 Kuprumacs 840 DF este un fungi-

cid de contact pe bază de cupru, 
care asigură un efect protector 
preventiv asupra patogenilor.

 Acțiune anti-bacteriană eficient 
contra focului bacterian al rozace-
elor, bacterioze.

 Kuprumacs 840 DF crează un strat 
protector care împiedică pătrun-
derea agenților patogeni în plantă. 
Cristalele de cupru metalic aderă 
la suprafața frunzelor tratate. În 
timpul contactului cu apa, ionii de 
cupru sunt eliberați și devin activi 
împotriva agenților patogeni țintă.

 Kuprumacs 840 DF este disponi-
bil într-o formă modernă - granule 
dispersabile în apă, ușor de utilizat, 
manevrat și depozitat.

Cultura Organismul nociv
Norma de 
consum, 

kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)
Măr Rapăn (Venturia inaequalis)

3,0

20 (2)
Prun

Pătarea roșie (Polystigma Rubrum)
Ciuruirea bacteriană (Xanthomonas pruni)
Clasterosporioza (Clasterosporium carpophillum)

Vița 
de vie

Mana viței de vie (Plasmopara viticola)
Fomopsisul viței de vie (Phomopsis viticola)
Rugeola infecțioasă (Pseudopeziza tracheiphila) 

30 (2-3)

Cireș
Clasterosporioza (Clasterosporium carpophillum) 
Cocomicoza (Coccomyces hiemalis)
Monilioza (Monilia laxa)

2,5 - 3,0

20 (2)

Cartof
Mana cartofului (Phytophthora infestans)
Alternarioza cartofului (Alternaria solani)

2,5

Căpșun
Pătarea albă (Mycosphaerella fragariae)
Pătarea brună (Marssonina fragariae)

2,2 - 2,5 14 (2)

Norma de consum a soluției de lucru: măr: 800 - 1000 l/ha; vița de vie: 600 - 800 l/ha;
 cartof și căpșun: 200 - 400 l/ha.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

SUBSTANŢA ACTIVĂ: oxiclorură de cupru 840 g/kg
echivalent cu 500 g/kg ioni de cupru activi (Cu2+)

FORMA PREPARATIVĂ: 
granule uniform dimensionate (DF) 

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/III

AVANTAJE:
 Nu produce fitotoxicitate - produs 

modern și performant.
 Bioactivitate sporită, dispersie 

bună și un control rezidual bun.
 Preparatul nu produce praf – lipsa 

unui impact negativ asupra munci-
torilor.

 Se dizolvă ușor și repede în apă.
 Rezistență crescută la spălare și 

aderare rapidă pe suprafața frunzei.
 Nu creează rezistență și învinge 

formele rezistente apărute la fun-
gicidele sistemice.

 Toxicitate scăzută (poate fi utilizat 
în producția ecologică).

 Eficient la temperaturi scăzute.
 Inofensiv pentru albini.

COMPATIBILITATEA:
Kuprumacs 840 DF este compatibil cu 
majoritatea insecto-fungicidelor folosi-
te în mod curent în Moldova. Nu este 
compatibil cu soluțiile acide (ph mai 
mic de 5.5), precum și a preparatelor 
pe bază de fosetil de aluminiu. Pentru 
siguranță în fiecare caz se va face în 
prealabil un test de compatibilitate fi-
zico-chimică și efectuați un test pe cul-

tura respectivă. Dacă se formează fulgi 
sau sedimente ca urmare a amestecării, 
preparatele nu pot fi utilizate simultan.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele recomandate.
 Nu se recomandă de efectuat trata-

mente la temperatura aerului peste 
25oC sau în prezența excesului de 
umeditate pe plante.

 Folosiți un volum necesar de soluție, 
astfel încât să se asigure o bună 
acoperire uniformă a întregului fo-
liaj. Evitați punctul de scurgere al 
soluției de lucru.

 La pomii fructiferi prima lucrare se 
aplică primăvara devreme, la ieșirea 
din repausul vegetativ, pentru com-
baterea formelor hibernante ale 
agenților patogeni.
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 17-12-22-02-0237 din 22-12-2017

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Magnat 75 WG este absorbit de 
părțile aeriene ale plantei și dis-
tribuit acropetal în interiorul 
țesuturilor, unde blochează extin-
derea ciupercii prin inhibarea pro-
cesului de sinteză a ergosterolilor 
ceea ce duce la incapabilitatea 
ciupercii de a-și forma perete ce-
lular.

AVANTAJE:
 Fungicid sistemic cu acțiune 

protectivă, curativă și eradicati-
vă.

 Odată pătruns în plantă este 
translocat prin xilemn în toate 
organele verzi ale plantei, inclu-
siv în lăstarii apăruți după apli-
carea tratamentului.

 Poate fi aplicat în toate fazele de 
dezvoltare a plantei, în condiții 
extreme se pot face tratamente 
chiar și în timpul înfloritului fără 
a afecta polenizarea și calitatea 
fructelor.

 Stabil la precipitațiile atmosferice.
 „Stop-efect” pronunțat.

 Spectru larg de acțiune și efica-
citate biologică înaltă.

 Inofensiv pentru albini.

COMPATIBILITATEA:
Produsul poate fi utilizat în amestic 
cu majoritatea fungicidelor, insec-
ticidelor și îngrășămintelor foliare, 
cu excepția celor cu reacție alcalină, 
acide și oxidante. Pentru o mai mare 
siguranță se va consulta lista de 
compatibilitate și se va face un test.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 De folosit un volum necesar de 

soluție astfel încât să se asigure 
o acoperire uniformă a întregului 
foliaj și a părților mai puțin expu-
se ale butucilor de vie (mai ales 
partea inferioară și ciorchinii).

 Tratamentele se aplică preven-
tiv sau la apariția primelor sem-
ne de infecție, intervalul între 
tratamente 7-10 zile.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr
Făinarea mărului 
(Podosphaera  
leucotricha) 0,25 - 0,3 35 (2-3)

Vița 
de vie

Făinarea viței de vie
(Uncinula necator)

Norma de consum a soluției de lucru: măr: 800 - 1000 l/ha; 
 vița de vie: 600 - 800 l/ha.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: tebuconazol 750 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – III/III
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FUNGICID

Nanto®

50 SC

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 20-12-17-02-0851 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Substanța activă fluazinam face 
parte dintr-o nouă clasă chimică - 
diarilamine, care se caracterizează 
printr-un risc scăzut de apariție a 
raselor rezistente. Mecanismul de 
acțiune a fluazinamului se bazea-
ză pe întreruperea producerii de 
energie în interiorul ciupercii, re-
spectiv oprirea germinării sporilor 
și mobilitatea acestora.

PROPRIETĂȚI:
 Fungicid de contact cu efect 

antisporulant, ce stopează ger-
minarea și mobilitatea sporilor.

 Are acțiune preventivă.
 Rezistent la precipitații.
 Eficacitate de lungă durată.
 Acțiune complexă - împiedică 

apariția formelor rezistente.
 Formulare lichidă, ușor de utili-

zat și de aplicat.

COMPATIBILITATEA:
Nanto 50 SC este în general com-
patibil cu majoritate insecticide-
lor și fungicidelor, făcând excepție 

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Rapănul mărului
(Venturia inaequalis)

0,75

32 (2)
Monilioaza
(Monilia spp.)

1,25

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

SUBSTANŢA ACTIVĂ: fluazinam 500 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
suspensie concentrată (SC)   

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/IV

cele cu reacție alcalină (preparate 
cuprice, sulfuri), incompatibil cu 
Dodina. Pentru siguranță, în fie-
care caz se va face în prealabil un 
test de compatibilitate fizico-chi-
mică și efectuați un test pe cultura 
respectivă.

FITOTOXICITATE:
Nu aplicați în amestecuri sau la 
intervale scurte de timp cu in-
secticide pe bază de abamectină, 
deoarece poate apărea fitotoxici-
tate. Folosit conform recomandă-
rilor acestei etichete, nu este de 
așteptat să apară fitotoxicitate.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt sau 

înainte de 4-6 ore de ploaie.
 Aplicați un volum necesar de soluție, 

astfel încât să asigurați o acoperi-
re uniformă a întregului foliaj, evitați 
punctul de scurgere al soluției.

 Pentru obținerea unor efecte maxime 
de combatere la pomii fructiferi, se 
aplică tratamentul preventiv, imediat 
ce condițiile climaterice au atins pa-
rametrii necesari declanșării infecției.

 Produsul nu trebuie aplicat atunci 
când există condiții meteorologice 
precum: vânturi puternice, îngheț, 
temperaturi ridicate și stres hidric al 
plantelor.
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Norus®

75 WG

FUNGICID

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 20-12-17-02-0849 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Norus 75 WG este un fungicid 
sistemic, cu acțiune preventivă și 
curativă împotriva unui spectru 
larg de fitopatogeni. Substanța 
activă ciprodinil penetrează ra-
pid în miceliul ciupercilor sus-
ceptibile și împiedică instalarea 
infecțiilor pe organele tratate 
prin blocarea respirației și divi-
ziunii celulare a acestora. Se ab-
soarbe bine și rapid prin frunze, 
manifestă translocare acroperta-
lă și translaminară.

PROPRIETĂȚI:
 Mecanism de acțiune unic.
 Acțiune sistemică, preventivă și 

curativă.
 Risc scăzut de apariție a rezis-

tenței.
 Este recomandat chiar și pentru 

utilizarea lui în perioada înflori-
tului.

 Protejează și noile creșteri.
 Favorizează dezvoltarea apara-

tului foliar sănătos și intensifică 
procesul de fotosinteză.

Cultura Organismul nociv
Norma de 
consum, 

kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr
Rapănul mărului
(Venturia inaequalis) 
Monilioza (Monilia spp. ) 0,3 - 0,4 28 (2-3)

Prun
Pătarea roșie a frunzelor
(Polystigma rubrum)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

SUBSTANŢA ACTIVĂ: ciprodinil 750 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/IV

AVANTAJE:
 Eficacitate excepțională și la in-

festări foarte puternice.
 Este un produs strategic care 

poate fi administrat și la tempe-
raturi mai mici (de la +50C).

 Rezistent la spălări de precipitații.
 Forma preparativă și normă de 

consum comodă pentru o mai 
bună siguranță ecologică.

 Compatibil cu alte produse de 
uz fitosanitar.

 Este indispersabil în toate sis-
temele moderne de protecție a 
plantațiilor pomicole.

 Utilizarea în amestec cu parte-
nerii cu acțiune de contact pre-
cum: Sanntozeb 80 WP, Kapton 
80 WG în raport de 1:1 este be-
nefică într-o strategie durabilă 
de protecție pe termen lung.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt 

sau înainte de 2-4 ore de ploaie.
 Aplicați un volum necesar de 

soluție, astfel încât să asigurați 
o acoperire uniformă a întregu-
lui foliaj.

 Evitați punctul de scurgere al 
soluției.

 Tratamentele împotriva monilio-
zei se recomandă a se aplica pre-
ventiv de la stadiul de buton alb, 
deschiderea primelor flori până 
la sfârșitul scuturării petalelor.

 Asigurați funcționarea agitatoru-
lui pe toată durata tratamentului.
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 17-12-22-02-0227 din 22-12-2017

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Red Gold 68 WP este un fungi-
cid combinat pe bază de două 
substanțe active: metalaxil-M 
și mancozeb. Metalaxil-M are 
acțiune sistemică, este preluat 
rapid de părțile verzi ale plante-
lor distribuit acropetal în toată 
planta și în noile creșteri, inhi-
bă sinteza proteinelor și supri-
mă astfel dezvoltarea ciuperci-
lor. Mancozeb-ul are acțiune de 
contact formând o barieră pro-
tectoare, la suprafața plantelor, 
împiedicând germinarea spori-
lor.

AVANTAJE:
 Red Gold 68 WP este mai supe-

rior ca alte fungicide moderne, 
prezintă siguranță deosebită în 
condiții climaterice complicate.

 Fungicid cu acțiune dublă: sis-
temică și de contact.

 Are efect preventiv și curativ.
 Protejază planta din interior, 

precum și noile creșteri apărute 
la scurt timp după tratament. 

 Protecție de durată a culturii.
 Înlătură riscul apariției formelor 

rezistente.
 Eficacitate ridicată și în condiții 

de presiune mare de infecție.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 De folosit un volum necesar de 

soluție, astfel încât să se asigure 
o acoperire uniformă a întregu-
lui foliaj, inclusiv a părților mai 
puțin expuse ale butucilor de 
vie (mai ales partea inferioară și 
ciorchinii).

 Eficacitatea cea mai bună se 
obține când tratamentele se 
aplică preventiv, înainte de sau 
la apariția primelor simptome 
de infecție.

 Intervalul dintre tratamente 
variază, de la 7 până la 14 zile, 
adaptându-se în funcție de 
condițiile climaterice și a presi-
unii de infecție.

 De efectuat tratamentele la 
temperatura cuprinsă între +150 
C și +250 C.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Vița 
de vie

Mana 
(Plasmopara viticola)

2,0 - 2,5 60 (2-3)

Cartof
Mana (Phytophthora 
infestans)

2,5 20 (2-3)

Norma de consum a soluției de lucru: vița de vie: 600 - 800 l/ha; 
 cartof: 300 - 400 l/ha.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

SUBSTANŢA ACTIVĂ: mancozeb 640 g/kg + 
                                   metalaxil-M 40 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
pulbere umectabilă (WP)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/IV
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Rotengo ®

0 S2 C

FUNGICID

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 20-12-17-02-0855 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Rotengo 20 SC este un fungicid 
cu acțiune protectivă, curati-
vă și eradicativă. Piraclostrobin 
este o substanță activă din fa-
milia strobilurinelor cu acțiune 
translaminară și sistemie locală, 
ce inhibă germinația sporilor și 
controlează creșterea micelului 
și sporularea. Substanța activă 
beneficiază de o lipofilie înal-
tă, presiune scăzută a vapori-
lor și solubilitate în apă. Aceas-
ta din urmă îi asigură, de altfel, 
rezistență la spălare. Piraclos-
trobinul este preluat rapid de 
apă și distribuit laminar. O parte 
din substanța activă se leagă și 
de stratul ceros al frunzei, unde 
formează un depozit, iar mole-
cula rămâne activă pe o perioa-
dă de câteva săptămâni.

AVANTAJE:
 Eficacitate ridicată împotriva 

rapănului și făinarii.
 Asigură o protecție de încredere 

și uniformă a masei vegetative 

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Făinarea mărului 
(Podosphaera leucotricha)
Rapănul mărului
(Venturia inaequalis)

0,5 - 0,6 28 (2)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

SUBSTANŢA ACTIVĂ: piraclostrobin 200 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
suspensie concentrată (SC)   

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/III

datorită mișcării translaminare 
și a sistemiei locale a substanței 
active.

 Produsul are o puternică acțiune 
preventivă, inhibând mobilita-
tea și germinarea zoosporilor.

 Prezența particulelor (depozitu-
lui) de produs la suprafața frun-
zelor permite redistribuirea cu 
ocazia perioadelor de reumec-
tare a vegetației.

 Datorită proprietăților sale 
fungicide, combinate cu o bună 
rezistență la spălare, Rotengo 
20 SC asigură o protecție foarte 
bună și de durată pe frunze și 
fructe.

 La dozele omologate, în condiți 
normale, produsul este bine to-
lerat de plante și nu manifestă 
fenomen de fitoxicitate.

 Inofensiv pentru albini și ento-
mofagi.

COMPATIBILITATEA:
Rotengo 20 SC este în gene-
ral compatibil cu insecticide și 
fungicide, ca și cu îngrășăminte 

foliare, făcând excepție cele cu 
reacție alcalină, acidă și oxidanți 
puternici. Pentru siguranță, în fi-
ecare caz se va face în prealabil 
un test de compatibilitate fizi-
co-chimică și efectuați un test 
pe cultura respectivă.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt 

sau înainte de 2-4 ore de ploaie.
 Aplicați un volum necesar de 

soluție, astfel încât să asigurați 
o acoperire uniformă a întregu-
lui foliaj.

 Evitați punctul de scurgere al 
soluției.

 Asigurați funcționarea agitato-
rului pe toată durata tratamen-
tului. 

 Pentru obținerea unor efecte 
maxime de combatere la pomii 
fructiferi, se aplică tratamentul 
preventiv începând cu fenofaza 
de buton roz până la începu-
tul coacerii fructelor. Intervalul 
dintre tratamente este de 10-
14 zile. În cazul perioadelor cu 
presiune de infecție mare, in-
tervalul între tratamente să nu 
depășească 9 zile.
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 02-0345 din 23.12.2014

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Sanntozeb 80 WP este un fungi-
cid profilactic de contact, ce inhibă 
germinarea sporilor ciupercilor pa-
togene, blocând fermenții.

AVANTAJE:
 Acțiune multi-site (întrerupe ac-

tivitatea enzimatică în 6 puncte 
diferite), împiedică apariția fe-
nomenului de rezistență la pa-
togen.

 Aderența sporită determinând 
stabilizarea în condiții meteo 
nefavorabile ale timpului.

 Este un component important 
în sistemele integrate de pro-
tecție a plantelor.

 În cazul epifitotiilor se utilizează 
în amestec cu produse din altă 
grupă chimică cu acțiune siste-
mică.

 Poate fi utilizat de-a lungul în-
tregii perioade cu risc de atac.

 Produsul se dizolvă foarte bine 
în apă, ceea ce asigură distribuția 
lui uniformă pe organele tratate.

 În dozele recomandate nu po-
sedă acțiune fitotoxică.

 Nu este toxic pentru albini și 
păsări.

COMPATIBILITATEA:
Compatibil cu majoritatea fungi-
cidelor sistemice, insecticidelor și 
fertilizanților. Nu este compatibil 
cu pesticide cu reacție alcalină și 
uleiuri minerale (polisulfuri, zeama 
bordeleză). Înainte de aplicare este 
necesar să se verifice compatibili-
atea componentelor amestecului.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Oferiți o acoperire bună a plan-

telor.
 Nu pulverizați în condiții de vânt 

sau înainte de 4-6 ore de ploaie.
 Tratamentele se efectuează di-

mineța sau seara la temperaturi 
cuprinse între +150 C și +250 C. 

 În zilele posomorâte tratamen-
tele se pot efectua și în decur-
sul zilei.

 Intervalul de timp între tra-
tamente este de 7-10 zile, în 
funcție de gradul de atac și 
condițiile climaterice.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr
Rapănul mărului
(Venturia inaequalis)

3,0 - 3,5 30 (2-3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: mancozeb 800 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
pulbere umectabilă (WP)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/III
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 02-0543 din 22.06.2016

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Constă în inhibarea capacității ciu-
percii de a produce enzimele nece-
sare procesului de infecție.

PROPRIETĂȚI:
 Fungicid sistemic și translami-

nar cu efect curativ și eridicativ. 
 Spectru larg de combatere a 

patogenilor din culturile de măr 
și prun.

 Este cel mai potrivit pentru a fi 
utilizat într-un program de tra-
tamente preventive.

 Curativ acționează în primele 48 
ore de la infecție.

AVANTAJE:
 Eficacitate înaltă la temperaturi 

scăzute între +80C și +120C.
 Eficiență înaltă contra agenților 

patogeni în perioada de păstrare.
 Rezistență la spălare (2 ore după 

tratament).
 Administrat cu 6 ore înainte de 

precipitații manifestă efectul 
fungistatic pînă la 60 mm de 
precipitații.

COMPATIBILITATEA:
Scalos 400 SC este compatibil 
cu majoritatea insecticidelor și 
fungicidelor folosite, cu excepția 
celor pe bază de cupru, ce conțin 
aluminiu și celor cu reacție puter-
nic alcalină. Dar pentru o folosire 
corectă, este necesar să se verifi-
ce compatibiliateta componente-
lor lui.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Folosiți un volum de soluție 

suficient de mare pentru a asi-
gura o bună acoperire a folia-
jului de stropit, se va evita și-
roirea.

 Nu pulverizați în condiții de vânt 
și temperaturile ridicate a aeru-
lui. Se va administra preventiv 
înaintea începutului infectării 
primare a plantelor.

 Numărul tratamentelor trebuie 
să fie adaptat sensibilitații soiu-
lui și gradului de risc de apariție 
a bolii.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Rapănul mărului 
(Venturia inaegualis)

0,8 21 (2)

Monilioza 
(Monilia fructigena)

1,2 21 (2)

Prun

Monilioza 
(Monilia spp)
Clasterosporioza
(Clasterosporium 
carpophilium)
Polistigmoza 
(Polystigma rubrum)

1,0 28 (2-3)

Vița 
de vie

Putregaiul cenușiu 
(Botritis cinerea)

2,0 - 2,5 30 (2-3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: pirimetanil 400 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/IV
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 02-0541 din 22.06.2016 TEHNICA DE APLICARE:

 Nu depășiți dozele  
recomandate.

 Nu pulverizați în condiții de vânt 
și temperaturile joase ale aeru-
lui (< 120 C). 

 Oferiți o bună acoperire a plan-
telor. 

Tratamente preventive: se reco-
mandă aplicarea produsului în 
principal preventiv, pentru a evi-
ta infestarea ireversibilă și eradi-
carea bolii din cultură. Intervalul 
dintre tratamente, se adaptează 

în funcție de condițiile climateri-
ce evoluția bolii, a culturii și este 
de 7-10 zile și dacă este necesar se 
poate reduce și la câteva zile (4-5 
zile) în perioada cu ploi abundente 
și nebulozitate (ceață, negură).

Tratamente curative: împotriva 
infecțiilor cu rapăn se poate trata 
curativ în cel mai scurt timp posibil 
(maximum 24-48 ore) de la infecta-
re. După prima aplicare curativă, se 
repetă tratamentul cu efect pre-
ventiv după 5-7 zile în funcție de 
condițiile climaterice.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr
Rapănul mărului 
(Venturia inaequalis)

0,25 - 0,3 20 (2-3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Scorus 25 EC este difuzat rapid de 
către părțile aeriene ale plantei 
prin acțiunea sistemică, care con-
tribuie la perturbarea biosintezei 
sterinelor, care mențin duritatea 
membranei celulare. Substanța 
activă inhibă formarea sporilor și 
creșterea miceliului patogenului în 
țesuturile plantei.

PROPRIETĂȚI:
 Scorus 25 EC manifestă 

proprietăți translaminare asi-
gurând o protecție uniformă a 
frunzelor.

 Este foarte bine tolerat de cul-
turile agricole indiferent de faza 
de dezvoltare.

 Are efect preventiv, curativ și 
repulsiv.

 Ploile survenite după 2 ore de la 
administrare nu diminuiază efi-
cacitatea preparatului.

AVANTAJE:
 Este un produs strategic în toa-

tă sistema de protecție a plan-
telor pomicole.

 Este foarte bine tolerat de cul-
turile agricole indiferent de faza 
de dezvoltare, poate fi utilizat și 
în faza de înflorire totală.

 Acțiunea preparatului nu depin-
de de condițiile climaterice, însă 
există diapazonul optimal al 
temperaturilor, unde eficacita-
tea maximă este în intervalul de 
+140 C până la +250 C, însă la tem-
peraturlie sub +120 C acțiunea 
brusc scade.

 Utilizarea în amestec cu parte-
nerii cu acțiune de contact pre-
cum Sanntozeb 80 WP, Atribut 
70 WP în raport de 1:1 este be-
nefică într-o strategie durabilă 
de protecție pe termen lung.

 Normă de consum mică.
 Micșorează semnificativ viabi-

litatea sporilor generațiilor vii-
toare.

COMPATIBILITATEA:
Compatibil cu majoritatea produse-
lor de uz fitosanitar și fertilizanți. Nu 
se recomandă amestecuri pe bază 
de cupru. Înainte de utilizare se va 
efectua un test de compatibiliate.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: difenoconazol 250 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
concentrat emulsionabil (EC)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate - IV/IV
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 17-12-22-02-0238 din 22-12-2017

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Substanța activă datorită acțiunii 
sistemice, este rapid absorbită 
de plante prin frunze și distribui-
tă cu seva prin toată planta. Blo-
chează fisiunea nucleară, inhibă 
germinația sporilor și întrerupe 
creșterea miceliului și sterilizarea 
formelor de fructificație ceea ce 
duce la moartea agentului pato-
gen.

AVANTAJE:
 Fungicid sistemic cu o excelen-

tă acțiune curativă și protectivă. 
 Asigură protecția pe o perioadă 

îndelungată datorită stabilității 
la lumina solară și la precipitații.

 Are o remanență destul de în-
delungată în sol.

 Are spectru larg de acțiune asi-
gurând combaterea cu succes a 
făinării și putregaiului cenușiu.

 Nu prezintă fitotoxicitate la do-
zele recomandate.

 Se pot aplica tratamente și în 
timpul înfloritului.

 Aplicat la ultimele tratamente 

se vor preveni și apariția bolilor 
din timpul depozitării.

COMPATIBILITATEA:
Scut 70 WP poate fi utilizat în 
amestec cu majoritatea fungicide-
lor, insecticidelor și îngrășămintelor 
foliare, cu excepția celor alcaline 
(de ex.: zeamă bordeleză) și acide. 
Totuși în fiecare caz concret urmea-
ză să fie verificată compatibilitatea 
produselor care se vor amesteca.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 De folosit un volum necesar de 

soluție astfel încât să se asigure 
o acoperire uniformă a întregu-
lui foliaj și inclusiv a părților mai 
puțin expuse ale butucilor de 
vie (mai ales partea inferioară și 
ciorchinii).

 Eficacitatea cea mai bună se 
obține cănd tratamentele se 
aplică preventiv, înainte de/ sau 
la apariția primelor simptome 
de infecție.

 Intervalul dintre tratamen-
te se adaptează în funcție de 
condițiile climaterice, presiu-
nea de infecție și variază de la 7 
până la 14 zile.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, kg/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr 
Făinarea mărului
(Podasphaera 
leucotricha)

2,0 - 2,5 30 (2-3)

Vița 
de vie

Putregaiul cenușiu 
(Botrytis cinerea)
Făinarea viței de vie 
(Uncinula necator)

Norma de consum a soluției de lucru: măr: 800 - 1000 l/ha;
  vița de vie: 600 - 800 l/ha. 

SUBSTANŢA ACTIVĂ: tiofanat-metil 700 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
pulbere umectabilă (WP)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/IV
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Stroly ®

5 WG0

FUNGICID

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 20-12-17-02-0853 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Stroly 50 WG este un fungicid 
sistemic pe bază de kresoxim-
metil, din familia strobilurinelor. 
Substanța activă, kresoxim-metil, 
este absorbită de suprafața foliară 
și translocată prin xilem în tot cor-
pul plantei. Kresoxim-metil-ul inhi-
bă respirația mitocondrială a fun-
gilor, germinația sporilor, creșterea 
miceliului și producerea sporilor.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr
Rapănul mărului
(Venturia inaequalis)

0,25 - 0,3 35 (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800 - 1000 l/ha.

NOTĂ: Stroly 50 WG se aplică preventiv. În cadrul tratamentelor în 
bloc se aplică maxim 2 stropiri consecutive. Aplicarea strobilurinelor 
trebuie să alterneze cu stropiri cu produse din alte grupe. Pentru o 
eficacitate mai bună se recomandă de a aplica un tratament combinat 
Stroly 50 WG (cu efect uni-site) + Kapton 80 WG (cu efect multi-site).

SUBSTANŢA ACTIVĂ: kresoxim-metil 500 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/IV

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

AVANTAJE:
 Acțiune sistemică, preventivă și 

curativă contra patogenilor.
 Distribuție uniformă pe toată 

suprafața.
 Intensifică fotosinteza (efect 

colateral).
 Substanța activă rămâne după 

aplicare la suprafața frunzelor ca 
un depozit solid, particulele fiind 
absorbite în stratul subticular.

 Eliberarea substanței 
active se face treptat, 
fapt ce conferă o lungă 
perioadă de acțiune.

 Poate fi aplicat fără ris-
curi de fitotoxicitate, 
având o selectivitate 
excelentă.

 Inofensiv pentru albini 
și entomofauna utilă.

 Compatibil cu majorita-
tea fungicidelor, insecti-
cidelor și cu fertilizanți.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt sau 

înainte de 2-4 ore de ploaie.
 Se va asigura o pulverizare fină și uni-

formă a foliajului până la punctul de 
scurgere a soluției.

 Stroly 50 WG se aplică la măr începând 
cu fenofaza de buton roz, până la în-
ceputul fructificării (fructe de mărimea 
nucilor).

 Asigurați funcționarea agitatorului pe 
toată durata tratamentului.
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MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Topik 10 EC este un fungicid cu 
acțiune sistemică pe bază de pen-
conazol, care acționează împotriva 
ciupercilor în momentul penetrării 
acestora în plantă și în perioada 
de formare a haustorilor. Produsul 
oprește dezvoltarea bolilor prin in-
terferarea în procesul de biosinte-
ză al sterolilor (ergosterolului) din 
membranele celulare.

PROPRIETĂȚI:
 Activitate sistemică acropetală 

și mezosistemică.
 Acționează și prin faza de gaz 

(vapori).
 Acționează preventiv și curativ.
 Acțiune de lungă durată.
 Eficacitate înaltă împotriva făi-

nărilor, mai cu seamă a infecțiilor 
primare.

 Este foarte bine tolerat de către 
plante.

AVANTAJE:
 În scurt timp după administrare 

este absorbit de către organele 
verzi ale plantei.

 Deja după 1-2 ore de la adminis-
trare, produsul este rezistent 
față de spălări de precipitații.

 Pentru o mai bună eficacitate 
acesta se poate amesteca cu 
alte produse (pe bază de sulf).

 Are remanență destul de mare 
în sol.

 Se utilizează într-un diapazon 
mare de temperaturi.

 Compatibil cu numeroase pro-
duse de uz fitosanitar folosite 
astăzi pe piață.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt 

sau înainte de ploaie.
 Folosiți un volum necesar de 

soluție, astfel încât să se asi-
gure o bună acoperire unifor-
mă a întregului foliaj și inclusiv 
a părților mai puțin expuse ale 
butucilor de vie (mai ales partea 
inferioară și ciorchinii).

 Pentru a avea cele mai bune 
rezultate tratamentele se vor 
aplica preventiv:

La măr: Topik 10 EC se aplică de la 
începutul înfrunzirii până la scu-
turarea petalelor, la interval de 7 
zile între tratamente pentru sto-

parea infecțiilor primare și contro-
lul infecțiilor secundare de făinare. 
După această perioadă, intervalul 
dintre tratamente poate fi de 7-14 
zile. Intervalul dintre tratamente se 
adaptează în funcție de condițiile 
climaterice, evoluția bolii și a culturii.
La vița de vie: primul tratament cu 
Topik 10 EC se recomandă a se apli-
ca preventiv, înainte de dezvoltarea 
bolii. Dacă au apărut primele simp-
tome de făinare se aplică 2-3 trata-
mente consecutive la intervalul de 
5-7 zile, după care se reiau aplică-
rile preventive 10-14 zile. În cazurile 
în care în continuare persistă riscul 
dezvoltării în masă a făinării, se re-
comandă tratamente mai dure cu 
utilizarea concomitentă (în sistemul 
tank mix) produse pe bază de sulf.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr
Făinarea mărului
(Podosphaera 
leucotricha)

0,4 - 0,45

20 (2-3)

Vița 
de vie

Făinarea viței de vie
(Uncinula necator )

0,35 - 0,45

Norma de cosum a soluției de lucru: măr: 800 - 1000 l/ha; 
 vița de vie: 600 - 800 l/ha.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 02-0330 din 19-11-2014

SUBSTANŢA ACTIVĂ: penconazol 100 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
concentrat emulsionabil (EC)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – III/III
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 03-0545 din 22.06.2016

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Glifor 480 SL este un erbicid total, 
neselectiv cu acțiune sistemică 
asupra unui spectru larg de buru-
iene. Produsul acționează prin blo-
carea biosintezei acizilor aminici 
aromatici practic la toate buruie-
nile anuale și perene.

AVANTAJE:
 Erbicid neselectiv eficient în 

combaterea tuturor buruenilor 
și tufarilor.

 Datorită adjuvantului și surfac-
tantului, substanța activă este 
absorbită mai bine de către 
plante și face ca produsul să fie 
mult mai rezistent față de spă-
larea de către precipitații.

 Erbicidul acționează atât la apa-
ratul foliar cât și la sistemul ra-
dicular și nu permite ca planta 
să regenereze.

 Eficacitate înaltă în curățirea 
câmpurilor de buruiene proble-
matice.

 Fără restricții în rotația culturi-
lor.

 Cele mai bune rezultate se ob-
țin în condiții de temperatură și 
umiditate relativ ridicate.

MOD DE ACȚIUNE:
Erbicidul este eficient numai 
pentru buruienile ce se află în 
vegetație activă. Produsul este 
absorbit rapid prin toate orga-
nele verzi ale plantei, se translo-
că prin plantă acumulându-se în 
țesuturile meristematice (vârfurile 
de creștere) ale rădăcinii pe care 
le distruge. Translocarea în plante 
este în mare măsură influențată de 
condițiile de vegetație pe care le 
au plantele de buruieni (în plantele 
stresate translocarea este lentă și 
adeseori incompletă, în timp ce în 
plantele cu creștere activă trans-
locarea este accelerată). La circa 
trei ore de la aplicare, el pătrun-
de în plante și acționează asupra 
organelor generative, distrugând 
complet buruienile. Simptomele 
acțiunii preparatului se văd după 
7-10 zile, când buruienile se îngăl-
benesc și se usucă.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Nu pulverizați în condiții de vânt 

pentru a evita deriva pe culturi-
le adiacente. 

 Pentru erbicidare totală se apli-
că în faza de creștere intensivă a 
buruienilor. În plantațiile de măr 

produsul se va aplica în benzi pe 
rândul de plante, dirijat sub co-
roanele pomilor, pe vreme fără 
vânt cu condiția protejării culturii.

 Nu afectează pomii fructiferi 
dacă produsul ajunge pe coar-
ja matură. Benzile tratate nu se 
vor cosi sau toca în decurs de 10 
zile de la tratament.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Măr

Buruieni mono-  
și dicotiledonate 
anuale și perene

2,0 - 4,0

- (1)Câmpuri după 
recoltarea 
culturilor 
agricole

4,0

Norma de consum a soluției de lucru: 150 - 300 l/ha.

ATENŢIE! 
 Nu se aplică pe părțile verzi ale culturii.
 Nu se aplică pe buruienile în stare de stres, buruieni îmbătrânite, pe tempe-

raturi mai mari de 300 C, arşiță, la prezența picăturilor de rouă pe plantă.
 La pregătirea soluției de lucru produsul se toarnă lent în rezervorul 

maşinii de stropit pentru a nu provoca spumarea excesivă. 

SUBSTANŢA ACTIVĂ: glifosat 480 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
concentrat solubil (SL)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/IV

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 17-12-22-03-0234 din 22-12-2017

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Grin Star 75 WG este absorbit prin frun-
ze și rădăcini și este translocat rapid 
în întreaga plantă. El inhibă diviziunea 
celulară la buruienile sensibile, ca rezul-
tat creșterea buruienilor se blochează 
și ele nu mai concurează cu cultura, ca 
rezultat survine moartea acestora.

AVANTAJE:
 Eficient la o gamă largă de buruieni 

cu frunza lată.
 Fără restricții asupra culturii ce ur-

mează în rotație.
 Posibilitatea preparării unor tank-

miksuri.
 Formulare modernă: risc- pericol re-

dus pentru mediu.
 Ploaia survenită la două ore după 

aplicare, nu reduce eficacitatea pro-
dusului.

 Flexibil în aplicare, de la răsărire până 
la 8 frunze ale florii soarelui și frunza 
stindard la grâu.

 Raport preț/calitate excelent-eco-
nomic.

 Nu este fitoxic pentru culturile omo-
logate la concentrațiile recomandate. 

RAPIDITATE DE ACȚIUNE:
Primele simptome de suprimare a bu-
ruienilor apare la 5-8 zile după tratare, 
distrugerea completă apare după 10-25 
zile, în funcție de tipurile de buruieni 
și condițiile climaterice. Timpul cald și 
umed intensifică acțiunea erbicidului, 
dar timpul răcoros și uscat încetinește 
acțiunea lui.

COMPATIBILITATEA:
Grin Star 75 WG poate fi utilizat în ames-
tec cu majoritatea fungicidelor, insec-
ticidelor și îngrășămintelor foliare, cu 
excepția celor cu reacție puternic alcalină 
sau acidă. Nu se recomandă utilizarea 
Grin Star 75 WG cu erbicide graminicide.

PREVENIREA DERIVEI:
Evitați deriva soluției de stropit pe cultu-
rile alăturate sensibile precum: sfecla de 
zahăr, rapița, legume, pe suprafețele ce 
urmează a fi cultivate sau sursele de apă.

RESTRICȚII:
 Nu aplicați produsul pe culturi care 

suferă de stres: secetă, temperaturi 
extreme, bălțire, infestate de insec-

te, dificiențe nutritive sau alți factori 
ce reduc creșterea.

 Nu aplicați pe culturi umezite de 
ploaie sau rouă.

 Nu aplicați pe solurile foarte nisipoa-
se cu conținut foarte scăzut în ma-
terie organică.

 Nu aplicați produsul la temperaturi 
sub +100 C sau peste +250 C.

 Nu aplicați produsul peste floarea 
soarelui în faza cotiledoane sau care 
au depășit faza de 8 frunze.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele recomandate.
 Eficacitate maximă se obține în faza 

de 2-4 frunze a buruienilor cu frunza 
lată anuale și în faza de rozetă la cele 
perene. Tratamentele se efectuează 
primăvara în postemergență până în 
stadiul de 8 frunze a floarei soarelui 
și la cereale păioase de la înfrățire 
până la aparița frunzei stindard. Aso-
cierea erbicidului cu surfactantul 
Trant permite combaterea superi-
oară a buruienilor mediu sensibile, 

precum și o mai bună translocare a 
produsului în plantă. 

 În caz de compromitere a culturilor 
de grâu sau floarea soarelui tratate 
cu Grin Star 75 WG, indiferent de ca-
uză, se pot resemăna numai floarea 
soarelui (exclusiv hibrizi rezistenți la 
erbicidul Grin Star 75 WG) sau cerea-
le de primăvară (grîu, ovăz, orz) după 
arătură adîncă.

Cultura
Organismul 

nociv
Norma de 
consum

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Floarea soarelui 
(exclusiv hibrizi 
rezistenți la erbicidul 
Grin Star 75 WG)

Buruieni  
dicotiledonate  
anuale și perene

30 - 50 g/ha +
SAS Trant 

200 ml/ha

- (1)

Grâu

Buruieni dicotiledo-
nate anuale, inclusiv 
cele rezistente la 2.4 
D și unele perene

20 - 25 g/ha +
SAS Trant 

200 ml/ha

Norma de consum a soluției de lucru: 200 - 300 l/ha.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

SUBSTANŢA ACTIVĂ: tribenuron–metil 750 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ: 
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/IV
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Ilumins®

105 OD

ERBICID

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 20-12-17-03-0858 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Ilumins 105 OD - erbicid selectiv, sistemic, 
postemergent pentru combaterea buruie-
nilor monocotiledonate și dicotiledonate 
anuale și perene din cultura porumbului. 
Nicosulfuron – acționează sistemic prin 
stoparea diviziunii celulare și blochează 
sinteza aminoacizilor. Mesotrion – este 
absorbită prin rădăcină, tulpină și frunze 
și este translocată în toată planta. Inhibă 
sinteza carotenoidei, în consecință clo-
rofila se distruge ceea ce duce la albirea 
buruienilor.

PROPRIETĂȚI:
 Este un erbicid postemergent pentru 

cultura porumbului.
 Eficient în combaterea buruienilor mono 

și dicotiledonate anuale și perene.
 Posedă doi compuși activi din grupe 

chimice diferite. 
 Are acțiune multiplă, în principal foliară, 

dar și la sol, radiculară și antigerminativă.
 Este recomandat să fie administrat în 

faze timpurii a buruienilor.
 În dependență de varietatea buruienilor 

și intensitatea lor se va corecta și doza 
preparatului.

Cultura
Organismul 

nociv

Norma de 
consum, 

l/ha

Perioada de pauză
(numărul 

de tratamente)

Porumb
Buruieni mono și 
dicotiledonate 
anuale și perene

1,5 - 2,2 - (1)

Norma de consum a soluției de lucru: 200-400 l/ha.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

SUBSTANŢA ACTIVĂ: mesotrion 75 g/l + 
                                   nicosulfuron 30 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
ulei dispersabil (OD) 

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – III/IV

AVANTAJE:
 Combinația ideală între două substanțe 

active pentru un spectru mai larg de bu-
ruieni combătute.

 Acțiune multiplă - ceea ce îl face eficient 
în combaterea buruienilor problemă (con-
trol total împotriva costreiului din rizomi).

 Formulare unică - OD (ulei dispersabil).
 Flexibilitate în alegerea momentului 

aplicării, începând cu 3 frunze până la 
stadiul de 6-8 frunze a porumbului.

 Selectivitate bună față de cultură.
 Soluția dintr-o singură trecere.

Restricții de utilizare: Nu aplicați Ilumins 
105 OD la loturi de hibridare de porumb. 
Nu aplicați Ilumins 105 OD în cazul în care 
semințele și/sau cultura de porumb au 
fost tratate cu insecticide organofosfo-
rice. Nu amestecați Ilumins 105 OD cu 
fertilizanți foliar sau îngrășăminte minera-
le. Nu aplicați în amestec cu alte erbicide 
sulfonilureice sau în sole tratate cu acest 
tip de produse. În anumite condiții, după 
tratamente cu Ilumins 105 OD pot apărea 
simptome tranzitorii de îngălbenire și/sau 
limitarea creșterii culturii la un interval de 
1-2 săptămâni de la aplicare. Acestea sunt 

rapid depășite, nefiind observate efecte ne-
gative asupra producției.
Aplicarea nu se recomandă la culturile afla-
te în stres: atac de dăunători, temperaturi 
scăzute, exces de umidiate sau secetă. 
Evitați aplicarea produsului la temperaturi 
mai mici de 100C sau mai mari de 250C. 
Recultivarea: Porumbul pentru boabe sau 
pentru furaj poate fi resemănat imediat 
în cazul compromiterii culturii tratate cu 
Ilumins 105 OD. Arătura este recomandată 
înainte de resemănare.
Rotația culturilor: În toamnă se pot semă-
na grâu și orz de toamnă după porumbul 
tratat cu Ilumins 105 OD. În primăvara ur-
mătoare pot fi semănate porumb pentru 
boabe și furaj, orz sau grâu de primăvară. 

Atenționări: Folosiți doza mai mare pe soluri 
mai grele sau cu infestare puternică cu bu-
ruieni. Eficacitate optimă a tratamentului se 
obține în condițiile de pregătire bună a patu-
lui germinativ, fără bulgări, bine mărunțit în 
primăvară, după arătura de toamnă. 
Se va urmări aplicarea erbicidului Ilumins 
105 OD în stadii timpurii de dezvoltare a bu-
ruienilor astfel:
- buruieni dicotiledonate 2-4 frunze, gra-

minee 2 frunze până înainte de înfrățit, 
costrei din rizomi 10-20 cm.

- doza recomandată în general în cazul 
îmburuienărilor cu buruieni anuale este 
de 1,5 l/ha, în cazul îmburuienărilor pre-
dominante cu costrei din rizomi se va 
utiliiza doza maximă

Spectru de combatere –  
buruieni mono și dicotiledonate:
Teișor (pristolinic), Știr sălbatic, Spanac săl-
batic, Ciumăfaie, Pălămidă, Lobodă, Nap, 
Busuioc sălbatic, Mac de câmp, Ardeiul 
broaștei, Troscot, Hrișcă urcătoare, Iarba 
roșie, Iarba grasă, Zârna neagră, Susai, Hra-
na vacii, Rocoina, Trei frați pătrați, Cornuți, 
Păpădie, Traista ciobanului, specii de Urzică, 
specii de Mohor, Firuță anuală, Costrei.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele recomandate;
 Nu cultivați după aplicarea erbicidului 

Ilumins 105 OD și nu aplicați pe cultura 
de porumb proaspăt cultivată.

 Nu pulverizați în condiții de vânt.
 Aplicarea se efectuiază pe timp uscat, se-

nin și calm, când precipitațiile în primele 
8-10 ore după tratament sunt improbabile.

 Trebuie luate măsuri pentru a evita 
împrăștierea soluției de tratare pe cul-
turile învecinate și/sau pe terenurile 
neagricole din afara ariei de tratare.
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CERTIFICAT DE OMOLOGARE: 
Nr. 03-0553 din 17.08.2016

MECANISMUL DE ACȚIUNE: 
Miuris 125 EC este un erbicid cu 
acțiune sistemică, selectiv. Sub-
stanța activă a erbicidului este ra-
pid absorbită de frunze și alte părți 
aeriene ale buruienilor monocoti-
ledonate. Ulterior se translocă în 
toate punctele de creștere inten-
să, inclusiv în rădăcini și rizomi, 
unde distruge lipidele din celulele 
meristematice. Erbicidul nu pă-
trunde în sol și nu are nici un efect 
asupra buruienilor care apar după 
tratament.

AVANTAJE:
 Miuris 125 EC este selectiv pen-

tru culturile cu frunza lată.
 Nici o limitare privind etape-

le de dezvoltare a culturilor în 
timp de aplicare a produsului.

 Eficiență înaltă contra samuras-
lei de cereale păioase.

 Protecția durează până la 
sfîrșitul perioadei de vegetație.

RAPIDITATE DE ACȚIUNE:
 Primele simptome de supri-

mare a buruienilor apare la 
7-10 zile. Buruienile tratate își 
încetează creșterea, frunzele 
tinere capătă o nuanță gălbuie. 
Distrugerea completă apare la 
1-3 săptămîni după tratare, în 
fucție de tipurile de buruieni și 
de condițiile climaterice. Cul-
tivarea ar trebui să fie evitată 
timp de 2-3 săptămîni după 
tratament.

 Ploile survenite până la 2 ore de 
la tratament diminuiază eficaci-
tatea erbicidului.

TEHNICA DE APLICARE:
 Nu depășiți dozele  

recomandate.
 Se aplică cu stropitori suspen-

date sau remorcate, evitând ca 
erbicidul să ajungă accidental 
pe culturi monocotilidonate 
de porumb, cereale păioase, 
etc.

 Cele mai bune rezultate se ob-
țin prin pulverizarea buruieni-

lor în faza de creștere intensi-
vă. Nu se recomandă utilizarea 
erbicidului asupra culturii în 
condiții de stres (ca urmare a 
înghețului, vânt, daune de in-
secte, nutriția plantelor rău, 
sau erbicide utilizate anterior).

 Miuris 125 EC nu este fitotoxic 
pentru culturile dicotiledonate 
dacă sunt respectate normele 
de aplicare.

Cultura Organismul nociv
Norma de 

consum, l/ha
Modul şi perioada 

de utilizare

Floarea 
soarelui,
Soia

Buruieni 
monocotiledonate
anuale

0,6
Prin stropirea semănătu-
rilor în faza de 2-4 frunze 

a buruienilor anuale.

Buruieni 
monocotiledonate
anuale și perene

1,0 - 1,2
Prin stropirea semănătu-
rilor în faza de 10-15 cm 

a buruienilor perene.

Norma de consum a soluției de lucru: 200 - 300 l/ha.

ATENŢIE! Nu se recomandă amestecuri cu erbicide împotriva 
buruenilor dicotilidonate la culturile date.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: quizalofop-P-etil 125 g/l

FORMA PREPARATIVĂ: 
concentrat emulsionabil (EC)

TOXICITATE: 
clasa de periculozitate – IV/IV

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
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MOD DE ACȚIUNE:
 Îmbunătățește proprietățile 

de umectare a soluției de lu-
cru, ceea ce determină forma-
rea unei pelicule uniforme pe 
suprafața plantelor;

 Sporește aderarea și ușurează pă-
trunderea erbicidului în țesuturi;

 Crește eficacitatea și viteza de 
acțiune a erbicidului în perioa-
dele cu creștere redusă, deter-
minată de secetă sau tempera-
turi scăzute și pentru buruieni 
care sunt greu de umectat.

AVANTAJE:
Trant îmbunătățește acțiunea 
substanței active pe frunze și per-
mite utilizarea dozelor reduse a 
erbicidului.

DOZA RECOMANDATĂ:
 Trant se utilizează în normă 

de 0,1% (100 ml/100 lit. apă) la 
consumul soluției de lucru 200 
-300 l/ha;

 La lucrările cu un volum mai 
mic, trebuie de utilizat nu mai 
puțin de 150 ml Trant la hectar; 

 În condiții toride se recomandă 
de mărit norma de consum la 
Trant până la 300 ml/ha.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
 Se folosește cu erbicidul Grin 

Star 75 WG;
 Rezervorul stropitoarei se um-

ple pe jumătate cu apă și se 
adaugă cantitatea necesară de 
erbicid, cu agitarea continuă 
a soluției. Se oprește agitarea 
soluției, se adaugă Trant și se 
umple rezervorul cu volumul 
necesar de apă, continuând din 
nou agitarea soluției;

 Când se amestecă mai multe 
produse în rezervorul echipa-
mentului de erbicidat, Trant se 
adaugă ultimul după omogeni-
zarea soluției.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: alcool isodecil etoxilat 900 g/l

ADJUVANT 
PENTRU UTILIZARARE 
ÎN POSTEMERGENȚĂ 

CU ERBICIDE SULFONILUREICE

S.C. „Slatava Grup” S.R.L.

Republica Moldova, 
mun. Chișinău, MD-2071, 
str. Alba Iulia 190/1, of. 21

tel/fax: (+373) 22 750 710; 
Nicolae Gordila, consultant superior:

(+373) 69 16 22 91

www.slatavagrup.md  e-mail: slatavagrup@gmail.com

GARANȚIA UNEI
RECOLTE ÎNALTE
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