Sigur în protecţie

CATALOG

PRODUSE DE UZ FITOSANITAR
ŞI FERTILIZANŢI

Compania «AgroDoctor»SRL – direcţia de activitate: comercializarea produselor de uz fitosanitar, fertilizanți, seminţe
şi agroconsalting.

investeşte în dezvoltarea cunoştinţelor şi evoluție, răspunde
nevoilor partenerilor săi prin inovaţie, fiabilitate, şi adaptate
la contextul local «know-how».

Distribuitor oficial al Companiei «Avgust».
«Avgust» este cel mai mare producător a produselor de
uz fitosanitar din Rusia. Deja de ani buni «Avgust» este pe
primul loc în plasarea pe piața rusă a produselor pentru
protecția plantelor. Compania dispune de cea mai modernă
bază de producţie şi de o subdiviziune ştiinţifică solidă.

AGROLOGY tinde spre promovarea produselor de calitate
cu eficiență înaltă ce vor schimba limitele, fertilizării tradiționale a culturilor și produselor pentru protecția plantelor.
În RM pentru cultura viței de vie sunt înregistrate produsele
cuprice Bordelesa 20 EC și Trimaster 19 EC. În curînd Bordolesa va fi omologată pentru culturile pomicole inclusiv și
plantațiile de nuc. Eficacitatea înaltă,cu acțiune de contact,
în combaterea bolilor de origine micotică și bacteriană, forma preparativă inovațională a produsului a fost apreciată
pe deplin de fermieri pe parcursul anului agricol 2017.

Uzinele companiei «Avgust» se află în Rusia şi Belorusia, iar
capacităţile lor de producţie practic permit fabricarea tuturor formelor preparative a pesticidelor.
Produsele «Avgust» oferă posibilitatea de a efectua lucrări
complexe de protecţie practic a întregului spectru de culturi
agricole în orice regiuni şi condiţii pedoclimatice. În plus,
compania a elaborat un service suplimentar unic – Internet
portalul «pole-online», care prezintă în regim de timp real
soluţii tehnologice, utilizate în gospodării în conformitate cu
recomandările specialiştilor regionali ai companiei «Avgust».
«AgroDoctor» propune agricultorilor Moldovei circa 40 de
produse ale companiei «Avgust», omologate în RM, unele
din ele neavând analog pe piaţă, iar asortimentul produselor
fiind în creştere de la an la an.
Din 2017 ”Agrodoctor” SRL,începe o strînsă colaborare cu
compania ”AGROLOGY”SA, devine astfel distribuitorul excluziv al produselor acestei companii.
AGROLOGY – companie în creștere rapidă, cu ani de experiență în domeniul dezvoltării și crearea produselor pentru
protecția plantelor și a fertilizanților. Strategia de succes
este bazată pe dezvoltarea de produse noi şi aprofundarea
în piețe, prin stabilirea unei strănse colaborări cu companii
mari şi Instituții tehnico științifice de cercetare, în diferite
țări. Principalul scop al cooperării este utilizarea de tehnologiei specifice în agricultură la o gamă largă de culturi şi
sisteme de culturi.
De la fondarea sa din 1982, compania ”AGROLOGY” SA, continuă să crească rapid şi ramane fidel valorilor sale de bază:
siguranța și dezvoltarea inovațională. Compania are ca
scop cooperarea și parteneriatul pe termen lung, constant

În RM este în curs de omologare o serie de fertilizați foliari
ai companiei AGROLOGY care vor duce la creșterea calității
produselor agricole, concomitent cu sporirea cantitativă a
recoltelor.
Profesionalismul, experienţa bogată în domeniul protecţiei
plantelor a specialiştilor de la „AgroDoctor”, (aflarea la cea
mai mica distanță de cîmpurile agricultorilor), responsabilitatea pentru rezultatul final, politica comercială loială, flexibilă, mobilitatea şi operativitatea livrărilor - cheia pentru
creşterea în continuare şi creșterii volumelor de vânzări a
produselor companiei «Avgust» pe piaţa de pesticide din
Moldova.
Din asortimentul de fertilizanți, „AgroDoctor” SRL propune
produsele companiei ОАО «Буйский химический завод»/
OAO ”Uzina Chimică din Buisk”. Fertilizanți minerali complecși solubili în apă și cu o eficacitate înaltă «Acvarin»
au arătat rezultate bune în semănăturile diferitor culturi
agricole.
Magazinul «AgroDoctor» SRL dispune de un spectru larg
de produse pentru uz fitosanitar, fertilizanțe, seminţe în
ambalaj mic pentru gospodării ţărăneşti şi grădini. Totodată,
oferă consultaţii şi recomandări privind aplicarea produselor
procurate.
Acest catalog conţine date de bază despre produsele fitosanitare şi fertilizanții din portofoliul „AgroDoctor”SRL,
informaţii mai detaliate puteţi găsi pe site-urile companiilor
ZAO Firma «Avgust», ОАО «Буйский химический завод»/
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Scheme de protecţie a culturilor
agricole

PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR

Bunker®

Produs pentru tratarea semințelor cerealiere
cu eficacitate înaltă și econom în combaterea
infecțiilor din semințe și sol

Substanța activă:

Recomandări pentru utilizare:

Tebuconazol, 60gr/l

Tratarea seminţelor se face preventiv sau imediat înainte
de semănat. Seminţele cerealelor de toamnă proaspăt
recoltate trebuie prelucrate nu mai târziu de 2 - 5 zile pînă
la semănat.
Pentru tratare se recomandă să se folosească seminţe
curăţate de praf şi impurităţi, asigurând astfel o mai bună
aderenţă şi calitate a tratării.Calitatea tratamentului se verifică după intensitatea coloraţiei seminţelor

Forma preparativă:
Suspensie concentrată.

Proprietățile produsului:
•
•
•
•
•

Spectru larg de acţiune
Acţiune sistemică înaltă
Protecţie îndelungată
Norma de consum redusă
Forma preparativă high-tech

Compatibilitatea:

Spectrul de acțiune:

Malura comună,Tăciune, Septorioza grîului, Tăciunele orzului,Helmitosporioza şi Putregaiul fuzarian al rădăcinilor,
Mucegaiul seminţelor de grîu şi orz, Mucegaiul de zăpadă
al grîului.

Viteza de acțiune și perioada de protecție:

Asupra infecţiei seminale acţionează deja după 2 - 4 ore
după însămânţarea. Asigură o protecţie completă împotriva
infecţiei internă şi de suprafaţă a seminţei, Eficient împotriva putregaiurilor rădăcinilor (bazală) şi infecţiei frunzelor
în fazele iniţiale de creştere şi dezvoltare plantelor pînă în
faza de înfrăţire a culturii. Bolile spicului care apar în faze
de dezvoltare mai tîrzii (Mălura şi Tăciunea) sun controlate
prin tratarea seminţelor. Deoarece produsul are eficienţă
nu doar de protecţie dar şi de vindecare, este asigurată suprimarea eficientă a infecţiei chiar şi după apariţia
simptomelor.

Bunker® asigură o protecţie eficientă a seminţelor şi plantelor proaspat răsărite de complexul de agenţi patogeni. În
acest caz, nu necesită consolidarea acţiunii fungicide datorată altor produse. Bunker® este compatibil în amestecurile
cu insecticidele Tabu®, * Tabu® Neo.

Norma de consum a soluție de lucru:

Pentru tratarea 1 t de seminţe se va utiliza 10 l soluţie de
lucru.

Ambalaj:

canistră 5 l.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Grâu și orz
4

Obiectul nociv

Norma de consum l/t

Mălura comună, tăciunele zburător, putregaiul rădăcinilor, fuzarioza și helmintosporioza

0,4 - 0,5
® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR

Vial® ТrusТ

Fungicid sistemic cu două substanțe active
pentru tratarea seminţelor înainte de semănat a
culturilor cerealiere în combaterea complexului
de boli
Substanța activă:

tebuconazol, 60 g/l, tiabendazol, 80 g/l şi componente
antistres.

Forma preparativă:
suspensie concentrată.

Mecanismul de acțiune:

Pătrunde în bob şi deplasîndu-se în embrion, Vial® ТrusТ
distruge mălura comună. Apoi se deplasează spre punctele
de creştere, protejând semănăturile răsărite şi sistemul
radicular al plantelor tinere de atacul agenţilor patogeni
din sol.
Vial® ТrusТ nu doar decontaminează seminţele, dar şi dezinfectează parţial solul şi resturile vegetale din jurul lor. Din
acest motiv este indispensabil în tehnologiile moderne de
cultivare a cerealelor cu aplicarea lucrăriilor, minime sau
„zero”, a solului, precum şi în asolamente, unde saturarea
cu culturi cerealiere constituie depăşeşte 50%, unde se
formează o rezervă mare de infecţie. Soluţia pentru tratarea seminţelor înlătură de asemenea infecţia organelor
vegetative (tulpină şi frunze) la etapele primare de creştere
şi dezvoltare a plantelor. Componentele antistres, din Vial®
ТrusТ, conţin modulatori vegetali biologic activi. Ele reduc
eventual efectul retardant, care uneori în condiţii nefavorabile (de exemplu, secetă, semănături adâncite) pot provoca
compuşi din clasa triazoli, inclusiv tebuconazol. De remarcat
faptul că Vial® ТrusТ întăreşte sistemul imunitar al plantelor,
îmbunătăţeşte încolţirea seminţelor, creşte energia de germinare, asigură o răsărire uniformă şi stimulează creşterea
plantelor.

Viteza și perioada acțiunii de protecție:

inte) sau imediat înainte de semănat. Pot fi tratate din timp
doar seminţele condiţionate care corespund cerinţelor de
păstrare în continuare. Dacă seminţele tratate se vor păstra
în gospodărie până în sezonul următor, este necesar să se
controleze germinaţia. Tratarea seminţelor se efectuează cu
umezirea lor. Pentru tratare se recomandă să se folosească
seminţe curăţate de praf şi impurităţi, asigurând astfel o
mai bună aderenţă şi calitate a tratării. Calitatea tratamentului se verifică după intensitatea coloraţiei seminţelor.

Pregătirea soluției de lucru:

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de aplicarea
produsului. Vial® ТrusТ se va agita în ambalajul de fabricaţie. Cantitatea necesară de pesticid se va amesteca cu apă
într-un recipient aparte, adăugând soluţie de tratare în apă
în proporţie de 1:1.
Rezervorul maşinii de tratare se va umple cu apă pe 1/3
din volum şi, prin amestec continuu, se va turna în el soluţia-mamă de fungicid. Ambalajul golit de produs se va clăti
cu apă de cîteva ori, turnând conţinutul în rezervorul maşinii
cu soluţia de lucru. Recipientul de la produs numaidecît de
clătit de trei ori cu apă şi conţinutul de turnat în rezervorul
cu soluţia de lucru. Apoi amestecînd continuu, rezervorul se
va umple cu apă se amestecă bine până la obţinerea unei
suspensii omogene. Amestecarea se va continua şi în timpul
tratării seminţelor. Soluţia de lucru trebuie utilizată în ziua
pregătirii.

Compatibilitate:

Vial® ТrusТ este compatibil în amestecuri cu insecticidul
pentru tratarea seminţelor Tabu®, * Tabu® Neo.

Asupra infecţiei semincere fungicidul începe să acţioneze
deja peste 2 - 4 ore după semănarea seminţelor tratate.
El protejează semănăturile răsărite şi sistemul radicular al
plantelor tinere pe parcursul unei perioade îndelungate.

Norma de consum a soluție de lucru:

Recomandări pentru utilizare:

flacon 1 l; canistră 5 l.

Tratarea seminţelor se face preventiv (cu cel mult 1 an îna-

Pentru tratarea 1 t de seminţe se va utiliza cel puţin 10 l
soluţie de lucru.

Ambalaj

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Grâu și orz

Obiectul nociv

Norma de consum l/t

Mălura comună, tăciunele zburător, putregaiul rădăcinilor, fuzarioza și helmintosporioza

0,4 - 0,5

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”
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PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR

Oplot® Trio

Fungicid sistemic tricomponent cu conținut
de strobilurine pentru tratarea semințelor
cerealiere

suspensie concentrată.

lui în combaterea putregaiurilor rădăcinilor şi infecţiile organelor aeriene se păstrează pe parcursul primelor perioade de creştere şi dezvoltare a plantelor (de la răsărire pînă
în faza de împaiere). Infecţiile spicului care apar în fazele
de dezvoltare mai tîrzii (Mălura şi tăciunea) sunt controlate
print tratarea seminţelor.

Prioritățile produsului:

Recomandări pentru utilizare:

Substanța activă:

tebuconazol, 45gr/l, difenoconazol 90 gr/l, azoxistrobin
40 gr/l

Forma preparativă:

• Stimulează germinarea seminţelor, obţinerea unor cîmpuri răsăsrite omogen, formarea unui sistem radicular
sănătos, nu are efec retardant
• Obţinerea potenţialului specific soiului, creşterea numărului de tulpini productive lipsite de infecţii.
• Protecţia pe termen îndelungat a plantei împotriva unui
spectru larg de patogeni din sol, seminţe şi infecţii aerogene timpurii ale culturii.
• Activarea imunităţii induse a plantei ca urmare a promovării sintezei compuşilor naturali care prin concentraţia
lor mare în ţesuturi crează condiţii nefavorabile dezvoltării infecţiilor patogene.
• Datorită combinaţiei substanţelor active cu mecanisme
de acţiune diferite reduce la minim riscul apariţiei rezistenţei agenţilor patogeni.
Eficacitatea înaltă a trei subtanţe active.

Viteza și perioada de acțiune:

*Oplot Trio® începe să acţioneze asupra infecţiei din seminţe în decurs de 2-4 ore de la tratare. Protejează seminţa de
infecţii in interior şi exterior cat şi din sol. Eficienţa produsu-

Tratarea seminţelor se face preventiv (cu cel mult 1 an înainte) sau imediat înainte de semănat. Pot fi tratate din timp
doar seminţele condiţionate care corespund cerinţelor de
păstrare. Dacă seminţele tratate se vor păstra în gospodărie până în sezonul următor, este necesar să se verifice
germinaţia. Tratarea seminţelor se efectuează cu umezirea
lor. Pentru tratare se recomandă să se folosească seminţe
curăţate de praf şi impurităţi, asigurând astfel o mai bună
aderenţă şi calitate a tratării. Soluţia de lucru se va pregăti
imediat înainte de aplicarea produsului. Oplot Trio se va
agita în ambalajul de fabricaţie. Cantitatea necesară de
pesticid se va amesteca cu apă într-un recipient aparte,
adăugând soluţie de tratare în apă în proporţie de 1:1.

Compatibilitate:

Oplot Trio® este compatibil cu majoritatea produselor fungicide şi insecticide pentru tratarea semintelor, cu excepţia
produselor cu o reacţie puternic alcalină sau puternic acidă.
Compatibil cu insecticidul pentru tratarea semintelor Tabu®
şi *Tabu® Neo.

Ambalaj

flacon 1 l; canistră 5 l

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Grâu orz
6

Obiectul nociv

Norma de consum l/t

Putregaiul rădăcinilor, mucegaiul semințelor, mucegaiul de zăpadă, mălura comună, tăciunele zburător

0,5 - 0,6

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR

Tabu®

Insecticid sistemic pentru tratarea seminţelor
de grâu şi porumb utilizat în combaterea
dăunătorilor semănăturilor

o calitate mai înaltă a tratării. Calitatea tratării se verifică
după intensitatea colorării seminţelor cu colorant, ce face
parte din componenţa formei preparative.

Substanța activă:
imidacloprid, 500 g/l.

Forma preparativă:
suspensie concentrată.

Mecanismul de acțiune:

Imidacloprid se caracterizează print-un efect acut contacto
- intestinal asupra dăunătorilor.
Tabu® posedă o acţiune sistemică pronunţată, pătrunde
prin rădăcini în germeni şi plantulele tinere, protejându-le
în perioada cea mai vulnerabilă. El are o acţiune puternică
asupra sistemului nervos al insectelor dăunătoare, blocând
receptorii nicotinergici ai nervului postsinaptic.

Viteza de acțiune:

Tabu® suprimă rapid transmiterea semnalelor prin sistemul
nervos central al insectelor, astfel ei pierd, mai întâi, activitatea motrică, încetează a se mai hrăni, iar mai apoi pier în
decurs de 24 de ore.

Perioada acțiunii de protecție:

Dacă se respectă recomandările de utilizare a insecticidului,
se asigură o protecţie totală a răsăririi plantelor de cultură
până în faza de 2-3 perechi de frunze adevărate.

Important!
Dacă semănăturile de cereale sunt atacate de un număr
mare de dăunători, gîndacul ghebos şi de muştele cerealelor (suedeză, neagră, a grîului), cel mai eficient e să se
utilizeze norma de consum maxim admisibil de Tabu® * (0,6
- 0,8 l/t).

Pregătirea soluției de lucru:

Rezervorul maşinii de tratare se va umple cu apă pe 1/3
din volum, se va conecta dispozitivul de amestecare, se va
turna cantitatea calculată de Tabu® şi se va adăuga apă în
rezervor până la volumul necesar. În procesul tratării soluţia
se va amesteca continuu. Soluţia de lucru se va utiliza în
decurs de 24 de ore.

Compatibilitate:

Tabu® poate fi aplicat împreună cu alte produse fungicide
pentru tratarea semintelor, de exemplu, Vial® TrusT,Oplod
Trio, TMTD SC ş.a. În celelalte cazuri înainte de utilizare este
necesar să se verifice compatibilitatea la amestecuri.

Norma de consum a soluție de lucru:
până la 10 l/t.

Recomandări pentru utilizare:

Tratamentul seminţelor se efectuează cu umectarea lor.
Pentru tratare se recomandă folosirea seminţelor curăţate
de praf şi impurităţi, fapt, care asigură o bună aderenţă şi

Ambalaj

flacon 1l; canistră 5 l.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Obiectul nociv

Porumb
Grâu

Norma de consum l/t

Sîrmari și pseudosărmari

6

Gândacul ghebos, gândacii pocnitori

0,5

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”
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PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR

Tabu® Neo*

Produs unic cu componeță dublă, utilizat
la tratarea semintelor pentru combaterea
dăunătorilor din sol și de la suprafață

Substanța activă:

Viteza de acțiune:

Imidacloprid 400 gr/l şi Clotianidin 100 gr/l.

După ingestia produsului dăunătorul rămîne imobilizat, este
întrerupt procesul de hrănire apoi insecta moare în decurs
de 24 de ore.

Forma preparativă:
Suspensie Concentrată

Perioada de acțiune:

Prioritățile produsului:
•

Protejează eficient cultura de spectrul de dăunători
din sol cît şi cei de la suprafaţă în fazele critice – încolţit şi răsărire.
O combinaţie unică a două substanţe active diferite
prin modul de distribuţie şi dezintegrare în plantă,
ceea ce conferă o activitate proporţională în combaterea dăunătorilor cu o perioadă de acţiune îndelungată, în comparaţie cu produsele concurente.
Sinergismul acţiunilor substanţelor active conferă un
efect rapid şi de lungă durată.
Îşi păstrează eficacitatea în condiţii climaterice diferite (gamă largă de temperaturi).
Eficienţa economică prin reducerea numărului de
tratamente în combaterea dăunătorilor.

•

•
•
•

Mecanismul de acțiune:

Clotianidin şi imidacloprid sunt insecticide cu acţiune de
contact şi intestinală, posedă o acţiune sistemică pronunţată. Blocheză receptorii necotinergici ai nervului postsimpatic. În rezultat are loc perturbarea impulsului nervos
ce provoacă blocarea totală a transmiterii acestuia, şi ca
rezultat moartea dăunătorului. Datorită acţiunii sistemice
ambele substanţe active pătrund în sămînţă apoi în rădăcini
iar pe parcurs în toate organele plantei pe măsura dezvoltării lor. Prin redistribuirea treptată a produsului în sistemul
plantă sol se menţine o concentraţie constantă şi eficientă
în plantă distribuită în părţile vulnerabile, nodul de înfrăţire
şi frunze.

În dependenţă de norma de consum utilizată şi condiţiile de
vegetaţie, *Tabu Neo la culturile cerealiere păioase prezintă
o eficacitate înaltă pînă în faza de înfrăţire uneori pînă în
faza de împăiere. Pentru semănăturile timpurii se recomandă utilizarea normei maxime de Tabu Neo.

Recomandări de utilizare:

Tratarea seminţelor se face preventiv (cu cel mult 1 an înainte) sau imediat înainte de semănat. Pot fi tratate din timp
doar seminţele condiţionate care corespund cerinţelor de
păstrare. Pentru tratare se recomandă să se folosească seminţe curăţate de praf şi impurităţi, asigurând astfel o mai
bună aderenţă şi calitate a tratării.

Compatibilitate:

*Tabu Neo® poate fi aplicat împreună cu alte produse
fungicide pentru tratarea semintelor, este compatibil cu
produse precum Vial® TrusT, Oplot Trio, TMTD SC în amestec
cu care formează o soluţie omogenă de culoare roşie fără
sedimente. În celelalte cazuri înainte de utilizare este necesar să se verifice compatibilitatea la amestecuri.

Norma de consum a soluției de lucru:

Pentru tratarea seminţelor de grîu şi orz este necesar 11 l/t

Ambalaj:
canistră 5l

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Grâu
8

Obiectul nociv

Norma de consum l/t

Gândacul ghebos, puricii cerealelor, muștele cerealelor, păduchi.
*Sunt în stadiu de înregistrare

0,5-1

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR

TMTD SC

Fungicid de contact pentru tratarea seminţelor
multor culturi agricole

parte din componenţa produsului. Pot fi tratare seminţele
condiţionate, curăţate de praf şi impurităţi, fapt, care asigură o bună aderenţă şi, prin urmare, o calitate mai înaltă
a tratării.

Substanța activă:
tiram, 400 g/l.

Forma preparativă:
suspensie concentrată.

Pregătirea soluției de lucru:

Mecanismul de acțiune:

TMTD SC dereglează dezvoltarea organelor vegetative
şi generative ale ciupercilor patogeni, aflaţi pe suprafaţa
seminţelor.

Viteza de acțiune:

Infecţia de pe suprafaţa seminţelor şi din sol (mălura comună, mucegaiul seminţelor, fuzariozele, helmintosporiozele,
rizoctoniozele) este inhibată în decurs de 1 - 2 zile după
tratament.

Perioada acțiunii de protecție:

TMTD SC acţionează eficient împotriva infecţiei externe
a seminţelor şi putregaiul (coletului) rădăcinilor, care se
dezvoltă în primele faze de dezvoltare a plantelor. Bolile
organelor reproductive, ce se dezvoltă la etape mai tardive
de creştere a plantelor, sunt nimicite în faza tratamentului
seminţelor.

Recomandări pentru utilizare:

TMTD SC este utilizat pentru tratarea seminţelor preventiv
sau imediat înainte de semănat. Calitatea tratării se verifică
după intensitatea colorării seminţelor cu colorant, ce face

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de tratare.
TMTD se va amesteca bine în ambalajul de fabricaţie. Cantitatea necesară de produs se va amesteca cu apă într-un
recipient aparte, adăugând produsul de tratare în apă în
proporţie de 1:1.
Rezervorul maşinii de tratare se va umple cu apă pe 1/3 din
volum şi, prin amestec continuu, se va turna soluţia-mamă. Ambalajul golit de produs se va clăti cu apă de câteva
ori, turnând conţinutul în rezervorul maşinii cu soluţia de
lucru. Apoi prin amestec continuu, rezervorul se va umple
cu apă şi amestecând bine până la obţinerea unei suspensii
omogene. Amestecarea se va continua şi în timpul tratării seminţelor. Soluţia de lucru trebuie de utilizat în ziua
pregătirii.

Compatibilitate:

TMTD SC este compatibil cu majoritatea produselor fungicide şi insecticide pentru tratarea semintelor, cu excepţia
produselor cu o reacţie puternic alcalină sau puternic acidă.
Compatibil cu insecticidul pentru tratarea semintelor Tabu,
*Tabu® Neo.

Ambalaj

canistră 10 l.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Obiectul nociv

Grâu, orz

Mălura comună, mucegaiul de zăpadă, putregaiul rădăcinilor, helmintosporioza și fusarioza.

Mazăre

Mucegaiul semințelor, putregaiul rădăcinilor, fusarioza .

Floarea-soarelui

Putregaiul alb

Porumb
Sfecla de zahăr

Norma de consum, l/t
TMTD SC

apă

3,5

8 - 10

4-6

5 - 10

4

8 - 10

Mucegaiul semințelor, putregaiul rădăcinilor și tulpinilor

2,5 - 3

8 - 10

Putregaiul rădăcinuțelor, fomoza

8 - 10

15

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”
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ERBICIDE

Balerina®

Erbicid sistemic împotriva buruienilor
dicotiledonate anuale, inclusiv rezistente la 2,4D şi MCPA, şi a unor buruieni perene cu rădăcini
drajonate la semănăturile de păioase şi porumb

Substanţa activă:

2,4-D (2-ester etil hexilic), 410 g/l şi florasulam, 7,4 g/l.

Forma preparativă:
suspo-emulsie.

Spectrul de acţiune:

Balerina® combate peste 150 specii de buruieni dicotiledonate (inclusiv rezistente la 2,4-D şi MCPA), printre care
turiţa agăţătoare, muşeţelul (specii), pălămida, susaiul, volbura, albăstriţa comună, muştarul sălbatic, traista-ciobanului, punguliţa de cîmp, ridichea sălbatică, loboda albă, macul
de câmp, ştirul (specii), rocoina, troscotul (specii), hrişca
urcătoare, ambrozia peliniformă, voinicica, lăptuca, păpădia
medicinală etc.

Mecanismul de acţiune:

Florasulam este un inhibitor al formării fermentului de acetolactatsintază, iar 2,4-D provoacă o reacţie de tip auxinic.
Acest efect dublu al erbicidului scade posibilitatea apariţiei
rezistenţei buruienilor. Erbicidul posedă o acţiune sistemică,
rapid, în decurs de 1 oră, pătrunde prin frunze şi se extinde
în întreaga planta (buruiană), inclusiv rădăcini, blocând dezvoltarea celulelor în ţesuturile tinere.

Viteza şi simptomele acţiunii:

Creşterea buruienilor tratate cu Balerina® încetează peste
24 de ore. Simptomele vizibile ale acţiunii (decolorarea şi
răsucirea frunzelor, scurt nodarea) apar peste 3-4 zile.
În dependenţă de specia buruienilor şi condiţiile meteorologice, pierirea definitivă are loc peste 2 - 3 săptămâni după
tratament.

Particularităţile utilizării:

5 - 10 cm), celor perene cu rădăcini drajonate - în faza rozetei până la formarea tulpinii. Norma maximă de consum
se utilizează în următoarele cazuri: început de o puternică
îmburuienire, predominarea în semănături a buruienilor
perene cu rădăcini drajonate; prezenţa buruienilor crescute
excesiv (turiţa agăţătoare până la o înălţime de 15 - 20 cm,
specii de muşeţel – până la 20 cm, specii de susai şi pălămidă – până la îmbobocire).
Temperatura optimă pentru aplicare - de la 8 până la 25°С,
când are loc creşterea activă a buruienilor şi erbicidul acţionează mai rapid.
Restricţii privind rotaţia culturilor: nu sunt.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Balerina® se va amesteca în prealabil în ambalajul de fabricaţie. Rezervorul pulverizatorului se va umple cu apă curată
pe ½, se va conecta dispozitivul de amestecare, se va adăuga cantitatea calculată şi măsurată de erbicid şi se va continua umplerea rezervorului pulverizatorului, amestecând
concomitent până se face plinul. După pregătirea soluţiei de
lucru, ambalajul golit se va clăti cu apă de trei ori, turnând
conţinutul în rezervorul cu soluţia de lucru.

Compatibilitate:

Balerina® este compatibil în amestec cu alte erbicide sulfonilureice, dicamba, carfentrazon-etil, izoproturon, precum
şi cu fungicide şi insecticide. O eficienţă înaltă în culturile
cerealiere au demonstrat amestecurile Balerina®+Bomba®,
Balerina® +Plugger®; la porumb – amestecurile Balerina®+Dublon Gold®; Balerina® +Dublon Super®; Balerina®
+Escudo®.

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

Efectul optim al erbicidului poate fi atins la tratarea buruienilor dicotiledonate anuale în faza de 2 – 6 frunze (înălţimea

Ambalaj

flacon 1 l; canistră 5 l.

Recomandări pentru utilizare:
Norma de
consum l/ha

Modul și perioada de aplicare

Grâu, orz

0,3 - 0,5

Stropirea semănăturilor în faza înfrățirii până la apariția celui de-al
doilea internod al culturii și în fazele inițiale ale creșterii buruienilor

Porumb

0,3 - 0,5

Stropire în faza celor 3-5 frunze ale culturii

Cultura

10

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)
53 (1)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

ERBICIDE

Biceps® Garant
Erbicid pe bază de trei componente la
semănăturile sfeclei de zahăr

Substanţa activă:

desmedifam, 70 g/l, fenmedifam, 90 g/l şi etofumesat,
110 g/l.

Forma preparativă:

Concentrat emulsionabil.

Spectrul de acţiune:

Specii sensibile la Biceps® Garant sunt ştirul (specii), ambrozia pelinifolie, şopîrliţa (specii), muştarul sălbatic, troscotele (specii), voinicică (specii), fumăriţa medicinală, rocoina,
cruciuliţa obişnuită, lobodă răşchirată, loboda (specii), firuţa
anuală, zârna neagră, traista-ciobanului, lungurica,turiţa
agăţătoare, iarba grasă, ridichea sălbatică, hrana-vacii, treifraţi-pătaţi, punguliţa;
-mediu sensibile – albăstriţa comună, măturica, urzica, iarba
vântului obişnuit, susaiul legumicol, pelinul obişnuit, iarba
bărboasă, meişor roşcat, săricica, mohorul verde, dentiţa,
jaleşul anual;
-slab sensibile - teişorul, pirul târâtor, coada vulpii, muşeţelul (specii), pălămida, susaiul de câmp, pirul gros.

Mecanismul de acţiune:

Posedă o acţiune translaminară, pătrunde prin frunze. Combate buruienile în faza de dezvoltare timpurie a acestora,
dereglând fotosinteza şi metabolismul proteic, încetinind
creşterea ţesuturilor merisistemice şi divizarea celulelor,
limitând formarea stratului de ceară.

Viteza şi simptomele acţiunii:

Efectul erbicid se manifestă peste 4 - 8 zile după aplicare.
Iniţial se observă decolorarea frunzelor, intensificându-se
treptat până la cloroză. Apoi buruienile se ofilesc treptat şi
se usucă. Pieirea lor totală are loc peste 2 - 3 săptămâni.

Recomandări pentru utilizare:

Efectuarea tratamentului cu Biceps® Garant se face imediat
după pregătirea soluţiei de lucru. Termenele depind, în
mare măsură, de stadiul de dezvoltare a buruienilor. Reţineţi! Trebuie de amintit că, mărirea normei de consum de
Biceps® Garant cu peste 2 l/ha este posibilă numai atunci
când sfecla intră în faza de 4 frunze adevărate şi există
condiţii optime de dezvoltare a culturii.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Biceps® Garant se amestecă prealabil în ambalajul de fabricaţie. Rezervorul pulverizatorului se umple aproximativ pe
jumătate cu apă, se conectează dispozitivul de amestecare,
se adaugă cantitatea de erbicid calculată şi măsurată pentru o singură încărcare, apoi se continuă umplerea rezervorului în timp ce se află sub agitare. Amestecarea nu se va
înceta nici în timpul tratării pentru a asigura omogenitatea
soluţiei de lucru.

Compatibilitate:

Biceps® Garant este compatibil în amestecuri cu diferite
erbicide, adăguate la acesta pentru a extinde spectrul de
acţiune, de exemplu, cu Pilot®, cu graminicid Miura®, Quickstep® etc.

Norma de consum a soluţie de lucru:
200 l/ha.

Ambalaj:
canistră 5 l

Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Sfecla de
zahăr

Norma de
consum l/ha

Modul și perioada de aplicare

Termenul de așteptare (Numărul de
tratamente)

1

Stropirea de 3 ori a semănăturilor în faza de cotiledoane a buruienilor (la primul, al doilea și al treilea „val” la intervale de 7 - 14 zile)

– (3)

1,5

Stropirea de 2 ori a semănăturilor în faza de cotiledoane a buruienilor (la primul și la al doilea „val” la intervale de 7 - 14 zile)

– (2)

3

O singură stropire în faza de 4 frunze adevărate și în fazele inițiale
de creștere a buruienilor

– (1)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”
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ERBICIDE

Bomba®

Erbicid bicomponent pentru combaterea unui
spectru larg de buruieni dicotiledonate anuale şi
perene, inclusiv rezistente la 2,4-D şi MCPA, la
semănăturile de culturi cerealiere

Dacă există un număr mare de buruieni greu de combătut
sau cazuri de goluri în semănături, precum şi pe timp de arşiţă, pentru a creşte efectul erbicidului Bomba®, este necesar să fie combinat cu adjuvantul Adiu®, care va îmbunătăţi
acoperirea buruienilor cu soluţie de lucru şi va spori considerabil efectul erbicid. Norma de consum Adiu® - 0,2 l/ha.

Substanţa activă:

tribenuron-metil, 563 g/kg şi florasulam, 187 g/kg.

Forma preparativă:

granule dispersabile în apă.

Spectrul de acţiune:

Specii sensibile sunt peste 100 de specii de buruieni (inclusiv rezistente la 2,4-D şi MCPA), printre acestea numărându-se pliscul cocorului, ambrozia pelinifolie, pălămida (specii), albăstriţa comună, veronica persică, muşcata (specii),
troscotul (specii), măzărichea, muştarul sălbatic şi negru,
hrişca tătărească, voinicica (specii), muştar, rocoina, lăptuci
tătăreşti, linăriţa (specii), piciorul-cocoşului (specii), macul
de câmp, loboda albă, păpădia medicinală, susaiul de câmp,
traista-ciobanului, lungurica (specii), turiţa agăţătoare,
floarea-soarelui (samulastră), romaniţa de câmp, ridichea
sălbatică, romaniţă (specii), hrana-vacii, ştirul (specii), punguliţa de cîmp, urzica moartă (specii) etc.

Mecanismul de acţiune:

Substanţele active din Bomba® sunt inhibitori ai formării
fermentului de acetolactatsintază, care participă la sinteza
aminoacizilor esenţiali. Erbicidul posedă o acţiune sistemică, este absorbit rapid în plante buruiana (concurentă) şi
stopează creşterea lor.

Viteza şi simptomele acţiunii:

Erbicidul este absorbit rapid prin frunze şi se deplasează în
plantă. Creşterea buruienilor sensibile încetează peste câteva ore după tratament, frunzele lor devin treptat clorotice,
iar punctul de creştere se usucă. Pieirea totală se observă
peste 2 - 3 săptămâni după stropire.
Particularităţile utilizării: cel mai bun efect al erbicidului
poate fi atins la tratarea buruienilor în faze timpurii de dezvoltare a acestora: dicotiledonate anuale - în faza a 2 - 6
frunze (înălţimea 5 - 10 cm), perene cu rădăcini drajonate în faza rozetei până la formarea tulpinii.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de aplicare. În
cazul când dispozitivul de amestecare funcţionează normal,
rezervorul pulverizatorului se va umple cu apă curată pe
½, se va conecta dispozitivul de amestecare, se va adăuga
cantitatea calculată şi măsurată de erbicid şi se va continua
umplerea rezervorului pulverizatorului, amestecând concomitent până se face plinul. Adjuvantul se vor adăuga întotdeauna când rezervorul pulverizatorului este aproape plin.

Compatibilitate:

Bomba® este compatibil cu erbicide pe bază de 2,4-D (sare
aminică sau ester) şi dicamba. Se recomandă să se aplice
Bomba® în amestec cu erbicidul Balerina®. Efectul maxim,
în cazul aplicării doar a produsului Bomba®, poate fi atins,
utilizând produsul în amestec cu adjuvantul Adiu®. Erbicidul
mai poate fi utilizat în amestecuri sau consecutiv cu majoritatea insecticidelor şi fungicidelor, permise pentru utilizare
în culturile cerealiere păioase. Bomba® nu trebuie de utilizat
împreună cu insecticide fosfororganice şi de a alterna cu
ele, dacă intervalul dintre stropiri este mai mic de 14 zile,
din cauza pericolului de fitotoxicitate.

Norma de consum a soluţie de lucru:
50 - 300 l/ha.

Ambalaj:

flacon 0,3 kg
Ambalaj binar original, constând în canistră (Adiu®, 2,4 l)
cu compartiment separat pentru forma preparativă uscată
(Bomba®, 300 g) sau flacoane a câte 100 gr.

Recomandări pentru utilizare:

Cultura
Grâu, orz
12

Norma de consum g/ha

Modul și perioada de aplicare

Termenul de
așteptare (Numărul
de tratamente)

25 - 30

Stropirea semănăturilor în faza înfrățirii până la formarea celui de-al
doilea internod al culturii și în fazele inițiale de creștere a buruienilor, în
amestec cu Adiu®

60 (1)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

ERBICIDE

Gaitan®

Erbicid preemergent cu perioada de acțiune
îndelungată, pentru combaterea buruienelor
anuale la cultura de floarea soarelui, ceapă și
morcov
Substanța activă:

Pendimetalin, 330 gr/l.

care: monocotilidonatele au 1-1,5 frunzuliţe iar buruienele
dicotilidonate nu au mai mult de 2 frunze adevărate.

Forma preparativă:

Recomandări pentru aplicare:

Emulsie concentrată.

Caracteristica substanței active:

Pendimetalin face parte din grupa chimica 2,6 dinitroaniline. Prin caracteristicile modului de acţiune inhibă sistemul
radicular.

Spectrul de acțiune:

Combate un spectru larg de dicotilidonate şi monocotilidonate anuale. Din monocotilidonate sensibile sunt: Coada
vulpii, Firuţa, Iarba vîntului, Mei, Iarba bărboasă, Rouriţa,
Mohor (specii) şi altele. Din dicotilidonate sensibile sunt:
Șopîrliţa, Hrişca (specii), Voinicica medicinală, Muştarul
sălbatic, Fumăriţa medicinală, Rocoina, Teişorul, Urzica, Loboda (specii), Piciorul cocoşului, Macul roşu, Nu-mă-uita de
cîmp, Zîrna neagră, Traista ciobanului, Turiţa agăţătoare, Iarbă grasă, Romaniţă de cîmp, Ridichioara sălbatică, Muşeţel)
specii), Trei fraţi Pătraţi, Știr (specii), Urzica moartă.

Gaitan® se utilizează prin erbicidarea preemergentă. Norma
de consum a erbicidului este calculată în dependenţă de
metoda de aplicare şi tipul de sol (conţinutul de humus).
Doar pe solurile grele cu un conţinut înal de humus se va
aplica norma maximă, la fel şi în condiţii meteo cu temperatiri ridicate şi umiditate redusă. Este important ca solul
să fie bine pregatit, omogen nivelat şi fară bulgări. Numai
în cazul respectării cerinţelor pentru aplicare vom obţine o
eficacitate înaltă a produsului şi o ecranizare omogenă.

Compatibilitatea:

Gaitan® poate fi utilizat în amestec cu erbicidele pe bază de
Haloxifop, Glifosat, Imazamox, Diquat, Cleitodim, Clomazon,
Fluroxipir, Metribuzin, Quizalofop, la fel şi cu insecticide. La
utilizarea apei dure pentru soluţia de lucru se recomandă
aplicarea unei norme mai mari de glifosat sau utilizarea
lor separată. În fiecare caz aparte este necesar verificarea
compatibilităţii produselor în amestec.

Norma de consum a soluției de lucru:

Modul de acțiune:

Pendimetalin este absorbit de rădăcini şi colţi în timpul
germinării seminţei, blochează în meresteme diviziunea
celulară şi creşterea acestora. Sub acţiunea produsului buruienele sunt distruse în timpul germinării sau răsăririi lor.
Gaitan combate şi buruienele deja apărute numai în cazul în

200-400 l/ha

Ambalaj:

Canistră 10 l.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Ceapă
Floarea soarelui

Buruiene

dicotilidonate și Monocotilidonate
anuale

Morcov
® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

Norma de
consum a
erbicidului l/ha

Metoda de aplicare

3,0

Erbicidarea solului peste 2-3 zile
după semănat

4,0

Erbicidarea solului pînă la
răsărirea culturii
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ERBICIDE

Galion®

Erbicid sistemic postemergent pentru protecţia
semănăturilor de rapiţă

punctul de creştere se usucă. În funcţie de specie şi condiţiile meteorologice buruenile pier complet peste 2 - 3
săptămâni.

Substanţa activă:

Clopiralid, 300 g/l şi picloram, 75 g/l.

Forma preparativă:

Recomandări pentru utilizare:

Concentrat solubil

Spectrul de acţiune:

Galion® este destinat combaterii buruienilor din familia
Asteraceae, Labiatae, Solanaceae, unele specii din familia
Polygonaceae şi Chenopodioideae etc.
Speciile sensibile la erbicid - , ambrozia pelinifolie, pălămida
de cîmp, Cirsium setosum, albăstriţa comună, măzărichea
de primăvară, Persicaria maculosa, cornuţi (specii), fumăriţa
medicală, trifoi (specii), cruciuliţa, podbalul, lăptuca tătărească, susaiul (specii), zârna, turiţa agăţătoare, romaniţa
puturoasă, muşeţelul (specii) etc.
-mediu sensibile - busuiocul sălbatic, hrişca tătărească,
rocoina, macul de câmp, loboda albă (până la 4 frunze), numă-uita de câmp, lungurica, trei-fraţi-pătaţi, ştirul porcesc,
urzica moartă (specii). Preparatul nu nimiceşte buruienile
crucifere şi graminee.

Mecanismul de acţiune:

Posedă o acţiune sistemică. Substanţele active sunt absorbite prin frunze şi sunt translocate în toată planta, inclusiv şi
sistemul radicular, spre punctele de creştere. Ele substituie
şi blochează funcţiile hormonilor naturali la speciile sensibile de plante, care pier în urma dereglării proceselor de
creştere.

Viteza şi simptomele acţiunii:

Inhibarea creşterii buruienilor sensibile la Galion® are loc
peste câteva ore după erbicidare. În perioada creşterii active a buruienilor, primele simptome vizibile de expunere,
cum ar fi încetarea creşterii, răsucirea, deformarea tulpinilor
şi frunzelor se observă peste 12 - 18 h. Frunzele plantelor
sensibile peste 1 - 3 săptămâni devin clorotice, după care

Efectul maxim al erbicidului Galion® este atins la stropirea
buruienilor tinere, în perioada de vegetaţie activă. Buruienile anuale sunt cele mai vulnerabile în faza de 2 – 6 frunze,
iar cele perene cu rădăcini drajonate - în faza de rozetă. Împotriva turiţei agăţătoare cel mai efectiv este tratamentul
efectuat la o înălţime a buruienilor de până la 8 cm. La înălţimea de la 9 şi până la 15 cm erbicidul opreşte creşterea
şi dezvoltarea turiţei agăţătoare, care, aflându-se la etajul
inferior al plantei, nu face seminţe şi nu aduce daune simţitor la recolta de rapiţă.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Soluţia de lucru se pregăteşte imediat înainte de stropire.
Se măsoară cantitatea necesară de erbicid pentru o încărcare a pulverizatorului. Apoi rezervorul pulverizatorului
se umple aproximativ pe jumătate cu apă, se adaugă în el
cantitatea necesară de erbicid. După aceasta, în rezervor se
adaugă apă până se face plinul, amestecând continuu soluţia de lucru cu ajutorul sistemului hidraulic de amestec.

Compatibilitate:

Poate fi utilizat în amestecuri cu erbicide graminicide (Miura®, Quickstep®), fungicide (Colosal®), insecticide (Braik®,
Borei®, Sirocco®), regulatori de creştere a plantelor şi îngrăşăminte lichide.

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

Ambalat:
flacon 1 l

Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Rapița
14

Buruieni
Buruieni dicotiledonate anuale și
perene (turița agățătoare, specii de
susai, troscot etc.)

Norma de
consum l/ha
0,25 - 0,3

Modul și perioada de aplicare
Stropirea semănăturilor începând cu
faza de 3 - 4 frunze până la apariția
bobocilor la cultură

Termenul de
așteptare
(Numărul de
tratamente)
- (1)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

ERBICIDE

Demetra®

Erbicid sistemic pentru combaterea buruienilor
dicotiledonate anuale, inclusiv rezistente la
2,4-D, şi a unor buruieni perene cu rădăcini
drajonate

cursul primelor zile după tratament se observă încetarea
creşterii buruienilor, peste 3 - 4 zile - decolorarea şi răsucirea frunzelor, apoi - reducerea internodurilor.
Pierirea totală a buruienilor survine după 2 - 3 săptămâni.

Substanța activă:
fluroxipir, 350 g/l.

Forma preparativă:

Concentrat emulsionabil.

Spectrul de acţiune:

Recomandări pentru utilizare:

Specii sensibile la Demetra sunt - turiţa agăţătoare, volbura de câmp, hrişca urcătoare, lungurica (specii), măcrişul
(specii), rocoina, nu-mă-uita de câmp, măturica, zârna neagră, păpădia medicinală etc.
-mediu sensibile - (eficienţa biologică până la 85%): şopârliţa (specii), troscotul comun, fumăriţa medicală, urzica,
scânteiţa roşietică, floarea-soarelui (samulastră), hrana-vacii, romaniţa de câmp, trei-fraţi-pătaţi (specii), lâna caprelor,
urzica moartă (specii), brânca-ursului (specii).
-slab sensibile - (pentru o nimicire mai sigură a acestor
specii din culturi cerealiere se recomandă utilizarea Demetrei ® în amestec cu Balerina ®): susaiul (specii), loboda albă,
mac roşu.
®

Mecanismul de acţiune:

Fluroxipirul este absorbit rapid, în decurs de 1 oră, prin
frunzele buruienilor şi, parţial, prin rădăcinile plantelor din
sol.
El se deplasează activ prin floem şi xilem, fiind translocat
în toată planta, inclusiv în punctele de creştere, dereglând
dezvoltarea celulelor plantelor şi afectează procesele de
creştere în întregime.

Demetra® poate fi aplicat la culturile cerealiere din faza
începutului înfrăţirii până la încheierea împăierii culturii fără
riscul deteriorării ei sau scăderii recoltei. Norma minimă de
erbicid este utilizată în fazele timpurii de dezvoltare a buruienilor şi la un grad scăzut de îmburuienare. Norma maximă
este aplicată în cazul îmburuienării puternice cu turiţa agăţătoare, în cazul buruienilor crescute excesiv, precum şi în
cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile în momentul
optim ca termen pentru tratament.

Compatibilitate:

Demetra® este compatibil în amestecuri cu erbicide pe bază
de florasulam, sulfoniluree, dicamba, cu erbicide graminicide, precum şi cu fungicide (de exemplu, Colosal® Pro) şi
insecticide (Braik®, Borei®).

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

Ambalaj:
canistră 5 l

Viteza şi simptomele acţiunii:

Primele semptome vizibile, în condiţii favorabile se manifestă peste câteva ore după aplicarea erbicidului. Pe parRecomandări pentru utilizare:

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”
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ERBICIDE

Dublon® Gold

Erbicid combinat pentru combaterea
buruienilor monocotilidonate anuale şi perene,
dicotiledonate anuale şi unele perene la
semănăturile de porumb
de creştere, necroza ţesuturilor. Frunzele buruienilor devin
clorotice în decurs de 1 - 3 săptămâni după tratament,
punctele de creştere mor consecutiv şi buruienile pier. Pieirea completă a buruienilor are loc după 15 şi mai multe zile.

Substanţa activă:

nicosulfuron, 600 g/kg şi tifensulfuron-metil, 150 g/kg.

Forma preparativă:

granule dispersabile în apă.

Perioada acţiunii de protecţie:

Spectrul de acţiune:

Buruieni monocotilidonate anuale şi perene, dicotiledonate
anuale şi unele perene. Inclusiv monocotili-donate anuale iarba bărboasă, mohor verde (specii), rouriţă, odosul (ovăzul
sălbatic), meiul sălbatic, mei mărunt păros, meiul african;
monocotilidonate perene - pirul târâtor, costreiul (Sorghum
halepense); dicotiledonate anuale - pliscul cocorului, ambrozia pelinifolie, albăstriţa comună, măzărichea (Vicia hirsuta), troscotul (specii), muştarul sălbatic, voinicică (specii),
buruiana surpăturii, cruşeţeaua, curechi de câmp, cruciuliţa,
loboda (specii), păpădia medicinală, susaiul legumicol, traista-ciobanului obişnuită, lungurica (specii), ridichea sălbatică, muşeţelul (specii), jaleşul anual, Știrul anual, punguliţa de
câmp, urzica moartă; dicotiledonate perene – pălămida de
câmp, lăptuci tătăreşti, susaiul de câmp (galben).

Mecanismul de acţiune:

Posedă o acţiune sistemică selectivă. Substanţele active
pătrund în buruieni prin frunze şi rădăcini, fiind absorbite şi
translocate prin xilem şi floem. Ele inhibă enzima de acetolactatsinteză, implicat în sinteza aminoacizilor esenţiali ale
leucinei, izoleucinei şi valinei, provocând astfel dereglarea
procesului de divizare a celulelor, încetarea creşterii şi pieirea ulterioară a buruienilor.

Viteza şi simptomele acţiunii:

Dublon® Gold pătrunde în plantă aproximativ în 4 ore după
tratament. Încetinirea creşterii buruienilor se observă peste
câteva ore după absorbţia erbicidului. Cu toate acestea,
simptomele vizibile apar la 5 - 10 zile după tratament - o
încetinire accentuată a creşterii, coloraţie antocianică, decolorarea nervaţiunilor, cloroza frunzelor, atrofierea punctelor

În majoritatea cazurilor Dublon® Gold combate eficient
numai acele buruieni, care au răsărit deja sau răsar în momentul tratamentului. În condiţii de umeditate se intensifică
acţiunea erbicidului în sol şi el ţine sub control buruienile
care răsar maximum pe parcursul a trei săptămâni.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de aplicare. În
cazul când mecanismul de amestec funcţionează normal,
rezervorul pulverizatorului se va umple cu apă curată pe
½, se va conecta dispozitivul de amestecare, se va adăuga
cantitatea calculată şi măsurată de erbicid şi se va continua
umplerea rezervorului pulverizatorului cu apă, amestecând
concomitent până se face plinul. Adjuvantul se va adăuga
când rezervorul pulverizatorului este aproape plin.

Compatibilitate:

Dublon® Gold este compatibil cu erbicide pe bază de dicamba şi insecticide din clasa piretroizi. Nu se recomandă
amestecarea Dublon® Gold cu insecticide fosfororganice
pentru a evita vătămarea plantelor de cultură.

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

Ambalaj:

flacon 0,75 kg.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Porumb (cu excepția
porumbului pentru
ulei)
16

Norma de
consum g/ha
50 - 60
70

Modul și perioada de aplicare
Stropirea semănăturilor în faza 3-5 frunze ale culturii la o înălțime
a pirului târâtor de 10 - 15 cm, în faza 1 - 4 frunze ale buruienilor
dicotiledonate și monocotilidonate anuale în amestec cu 0,2 l/ha Adiu®

Termenul de
așteptare
(Numărul de
tratamente)
– (1)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

ERBICIDE

Dublon® Super
Erbicid combinat în combaterea buruienilor
monocotilidonate anuale şi perene,
dicotiledonate anuale şi unele perene la
semănăturile de porumb

tratament (înroşirea nervaţiunilor, cloroza frunzelor, atrofierea vârfurilor de creştere şi necroza ţesuturilor), iar moartea
totală se atestă peste 15 sau mai multe zile.

Substanţa activă:

dicamba, 425 g/kg şi nicosulfuron, 125 g/kg.

Forma preparativă:

Perioada acţiunii de protecţie:

granule dispersabile în apă.

Caracteristica substanţelor active:

dicamba se referă la derivatele acidului benzoic, nicosulfuronul – la clasa chimică a derivatelor sulfonilureei.

Spectrul de acţiune:

Buruieni dicotiledonate şi monocotilidonate anuale şi perene. Dintre monocotilidonate sunt sensibile la Dublon®
Super- pirul târâtor, iarba bărboasă, costreiul, coada-vulpii, firuţa anuală (specii), ovăzul (specii), neghina (specii),
mei mărunt păros, meişor roşcat, rogozul (specii), mohorul
(specii) etc. Dintre dicotiledonate sunt sensibile la erbicid
- ambrozia pelinifolie, pălămida de câmp (specii), brânca
ursului , volbura de câmp, hrişca urcătoare, troscotul (specii),
muştarul sălbatic, laurul porcesc, cornuţii, rocoina, teişorul,
loboda, loboda albă, menta, susaiul (specii), samulastră de
floarea-soarelui, samulastră de rapiţă, zârna neagră,lungurica (specii), turiţa agăţătoare, pelinul (specii), iarba grasă,
ridichioara sălbatică, muşeţelul (specii), cruşăţea de câmp,
jaleşul de baltă, măcrişul (specii), ştirul (specii) etc.

Mecanismul de acţiune:

Dicamba este absorbită prin frunze, iar în condiţii de umiditate suficientă – şi prin rădăcinile buruienilor, fiind translocată apoi prin floem şi xilem spre vârfurile de creştere şi le
inhibă. Nicosulfuronul este un inhibitor al formării fermentului de acetolactatsintază, implicat în sinteza aminoacizilor
esenţiali.
Erbicidul posedă o acţiune sistemică, este absorbit rapid în
plantele buruienilor şi stopează creşterea lor.

Viteza şi simptomele acţiunii:

în majoritatea cazurilor combate eficient numai acele buruieni, care au răsărit deja sau răsar în momentul tratamentului. Pe timp răcoros şi umed erbicidul ţine sub control
buruienile în decurs de maximum trei săptămâni datorită
absorbţiei prin sistemul radicular. De aceea pentru un efect
mai bun al erbicidului în sol nu se recomandă să se efectueze cultivarea intervalelor dintre rânduri mai devreme de 7
zile după erbicidare cu Dublon® Super.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Utilizarea granulelor dispersabile în apă: corespunde celor
indicate în informaţia despre erbicidul Bomba® (pag. 12).

Compatibilitate:

Dublon® Super Poate fi utilizat în amestecuri cu erbicide pe
bază de metribuzin, sulfoniluree, derivate ale fenoxiacizilor,
precum şi cu fungicide şi insecticide. Nu se recomandă să se
amestece Dublon® Super cu erbicide pe bază de bentazon,
precum şi cu insecticide fosfororganice (pe bază de clorpirifos, malation, paration etc.) din cauza eventualei apariţii
a fitotoxicităţii amestecului respectiv faţă de cultură. Nu se
recomandă amestecarea Dublon® Super cu pesticidele, care
posedă o reacţie puternic alcalină sau acidă. În toate cazurile, la pregătirea amestecurilor se va verifica compatibilitatea fizică şi chimică a componentelor lor.

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

Ambalaj:

flacon 0,8 kg.

Pătrunde rapid prin frunze, fiind translocat în întreaga
plantă, dar simptomele vizibile apar peste câteva zile după
Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Norma de
consum kg/ha

Modul și perioada de aplicare

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)

Porumb

0,4 - 0,5

Stropire în faza de 2 - 6 frunze ale culturii și fazele inițiale ale buruienilor în amestec de rezervor cu Adiu®, 0,2 l/ha

60 (1)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”
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ERBICIDE

Kamelot®

Un erbicid de încredere bicomponent cu aplicare
pre- și postemergentă cu spectru larg de
combatere a buruienelor la semănăturile de
porumb și floarea soarelui
Substanța activă:

Recomandări pentru aplicare:

S-metaloclor 212,5 gr/l şi Terbutilazin 187,5 gr/l.

Forma preparativă:

Suspo-emulsie.
Caracteristica substanţei active:
S-metaloclor face parte din grupa cloracetamide, Terbutilazin din grupa chimică triazine.

Spectrul de acțiune:

Combate peste 90 de specii de buruiene dicotilidonate
printre care: Ambrozia pelinifolie, Hrişca (specii), muştar
sălbatic, Muşeţel (specii), Zîrna neagră, Rocoina, Loboda
albă, Susai, Limba Boului, Ridichioara sălbatică, Știr (specii)
şi altele, din monocotilidonate: Iarba Bărboasă, Mohor (specii), Meişor şi altele.

Mecanismul de acțiune:

Kamelot® este un erbicid sistemic care pătrunde uşor în
plantă concurentă şi stopează creşterea acesteea. În sol pătrunde prin cotilidoane la dicotilidonate şi coleoptil la monocotilidonate. În vegetaţie pătrunde prin frunze şi rădăcini
provocînd moartea lor.

Simptomele și viteza de acțiune:

La erbicidarea preemergentă speciile sensibile nu răsar
sau apar cu simptome de cloroză sau necroză pe frunze.
La erbicidarea postemergentă buruienele îşi pierd capacitatea de creştere şi totodată posibilitatea de a concura cu
cultura. Peste 10-20 de zile de la erbicidare buruienele pier
complet.

În cultura de floarea soarelui erbicidarea cu Kamelot® se
aplică preemergent pînă la răsărirea culturii, la porumb
se pot efectua erbicidările pe sol pînă la semănat şi după
semănat, postemergent se aplică erbicidul pînă în faza de 3
frunze ale culturii. Selectivitatea înaltă a produsului permite
aplicarea postemergentă în cultura de porumb pînă în faza
de 3 frunzuliţe numai cu condiţia că buruienele atît monocît şi dicotilidonate nu depăşesc faza de 2 frunze adevărate.
La aplicarea preemergentă în cazuri lipsei umidităţii solului,
pentru o eficienţă înaltă, se recomandă erbicidarea cu
încorporare la adîncimea nu mai mare de 5 cm. Pe soluri
grele cu conţinut mare de humus se recomandă utilizarea
normei maxime a produsului. În condiţii de secetă la fel este
recomandată aplicarea nurmei maxime cu încorporare. Pe
solurile uşoare cu nivel scăzut de humus în stratul 0-20
cm norma de consum a erbicidului 3 l/ha. În cazul utilizării
preemergente a produsului ploile slabe în timpul erbicidării
sau după nu afectează eficacitatea. Înainte de pregătirea
soluţiei de lucru este necesară amestecarea bună a produsului în ambalaj.

Compatibilitatea:

Este compatibil cu toate erbicidele care corespund aceeaşi
faze de aplicare. Este necesar verificarea compatibilităţii
produselor din amestec.

Norma de consum a soluției de lucru:
200-300 10 l/ha

Ambalaj:

Canistră 10 l.

Perioada de protecție:

Kamelot® are capacitatea de a proteja cultura de buruienele
concurente pe întreaga perioadă de vegetaţie.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Buruienele

Porumb

Monocotilidonate și
Dicotilidonate anuale

Floarea soarelui
18

Norma de consum a
produsului l/ha

Modul și termenii de utilizare

4,0

erbicidarea solului pînă la semănat și după semănat (pînă în
faza de 3 frunze ale culturii)

4,0

erbicidarea solului pînă la semănat
® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

ERBICIDE

Quickstep®

Erbicid combinat pentru combaterea
buruienilor monocotilidonate anuale şi perene la
semănăturile culturilor cu frunza lată

Substanţa activă:

Cletodim, 130 g/l şi haloxifop-P-metil, 80 g/l.

centrale ale frunzelor, necroza. Ulterior, frunzele capătă o
coloraţie antocianică, buruienile se ofilesc şi se usucă.

Forma preparativă:

Pregătirea soluţiei de lucru:

Concentrat emulsionabil.

Spectrul de acţiune:

Specii sensibile la Quickstep® - coada vulpii, iarba vântului,
firuţa anuală, odosul (ovăzul sălbatic), ovăzul sudic, iarba
bărboasă, specii de mei, pirul târâtor, meişor roşcat, mohorul roşcat, mohorul verde.

Mecanismul de acţiune:

Erbicid sistemic selectiv. Ambele substanţe active inhibă biosinteza acizilor graşi în rezultatul inhibării acetil-CoA-carboxilazei. Haloxifop-P-metilul este absorbit în plată prin
frunze şi rădăcini, hidrolizându-se până la Haloxifop-P,
care este translocat în ţesuturile meristematice, inhibând
creşterea lor. Cletodimul este absorbit rapid, deplasându-se
din frunzele tratate în sistemul radicular şi în vârfurile de
creştere a buruienilor.

Viteza de acţiune:

Simptomele se manifestă în decurs de 1 - 3 zile după tratament, moartea buruienilor survine în decurs de 1 - 2 săptămâni, în dependenţă de specia buruienei, faza de dezvoltare
a acesteia şi condiţiile meteorologice.

Soluţia de lucru se recomandă să se pregătească imediat
înainte de stropire. Mai întâi, erbicidul se amestecă minuţios
în ambalajul de fabricaţie. Rezervorul pulverizatorului se
umple cu apă pe ½. Cu dispozitivul de amestecare pornit, se
adaugă cantitatea necesară de Quickstep®, calculată pentru
o alimentare a pulverizatorului. Se va umple rezervorul pulverizatorului cu apă amestecând continuu. Ambalajul golit
se clăteşte de trei ori cu apă, turnând conţinutul în rezervorul pulverizatorului.

Compatibilitate:

Quickstep® este compatibil cu erbicide pe bază de desmedifam, fenmedifam şi etofumesat (Biceps® garant), erbicide
pe bază de clopiralid, derivate ale sulfonilureei şi cu un şir
de alte substanţe active. El de asemenea este compatibil cu
multe insecticide şi fungicide. Quickstep® nu este compatibil cu pesticidele care au o reacţie alcalină (pH mai mare de
8,5). Înainte de aplicare este necesar să se verifice compatibilitatea componentelor amestecului.

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

Ambalaj:

canistră 5 l.

Simptomele acţiunii:

Stoparea creşterii şi dezvoltării, cloroza, înroşirea nervurilor
Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Sfecla de
zahăr
Rapița

Norma de
consum l/ha
0,3 - 0,4
0,8
0,3 - 0,4
0,8

Soia

0,4
0,8

Floarea-soarelui

0,35 - 0,4
0,7 - 0,8

Modul și perioada de aplicare
Stropirea semănăturilor în fazele inițiale de dezvoltare a buruienilor
anuale (2 - 4 frunze)
Stropirea semănăturilor la o înălțime a buruienilor perene de 10 - 15 cm
Stropirea semănăturilor în fazele timpurii de dezvoltare a buruienilor
anuale (2 - 4 frunze)
Stropirea semănăturilor la o înălțime a buruienilor perene de 10 - 15 cm
Stropirea semănăturilor în fazele inițiale de dezvoltare a buruienilor
anuale (2 - 4 frunze)
Stropirea semănăturilor la o înălțime a buruienilor perene de 10 - 15 cm
Stropirea semănăturilor în fazele inițiale de dezvoltare a buruienilor
anuale (2 - 4 frunze)
Stropirea semănăturilor la o înălțime a buruienilor perene de 10 - 15 cm

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)

60 (1)
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ERBICIDE

Corsar®

Erbicid postemergent de contact împotriva
multor specii de buruieni dicotiledonate,
inclusiv rezistente la 2,4-D şi MCPA, la culturile
de soie şi mazăre
2 până la 5 frunze adevărate) şi creşte activ.

Substanţa activă:
bentazon, 480 g/l.

Factorii care influenţează eficienţa erbicidlui:

Forma preparativă:

concentrat solubil.
Bentazonul se încadrează în clasa derivatelor tiadiazinelor.

Spectrul de acţiune:

Multe specii de buruieni dicotiledonate, inclusiv rezistente
la 2,4-D şi MCPA.
Specii sensibile - nu-mă-uita de câmp, buruiană de brâncă,
hrişca (specii), troscotul porcesc, iarba grasă (specii), ridichioara sălbatică, piciorul-cocoşului, săgeata de apă (specii),
hrana-vacii, muştar sălbatic, rocoina, punguliţa de câmp,
curnuţii (specii), teişorul, ştirul sălbatic, limbăriţa (specii),
loboda (specii), romaniţa de câmp(specii), curechiul sălbatic,
crinul de baltă, traista-ciobanului, albăstrişa comună, rogozul (specii), ciumăfaia, floarea-soarelui (samulastră), zămoşiţa,turiţa agăţătoare, muşeţelul (specii). Specii mediu sensibile – ambrozia (specii), loboda albă, trandafirul deşertului
(specii), volbura de câmp, fumăriţa medicală, busuiocul sălbatic, pipirig tuberculat (specii), cruciuliţa obişnuită. Specii
slab sensibile - pălămida de câmp, lungurica, urzica moartă,
macul de câmp, veronica (specii), troscotul comun.

Tratamentul se va efectua pe un timp favorabil pentru creşterea plantelor (de la 10 până la 25°С). Temperaturile joase
încetineşte acţiunea vizibilă a produsului.
Culturile cele mai sensibile (mazărea) se recomandă să fie
stropite, pe cât e posibil,pe timp posomorât şi la temperaturi mai mici de 20°С (de exemplu, seara târziu sau dimineaţa devreme), luând în consideraţie sensibilitatea soiului.
Nu se recomandă aplicarea erbicidului, dacă se aşteaptă
îngheţuri de noapte, etc.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Soluţia de lucru se pregăteşte imediat înainte de stropire.
Se măsoară cantitatea necesară de erbicid pentru o singură
alimentare a pulverizatorului. Rezervorul pulverizatorului
se umple cu apă pe ½, se toarnă în el cantitatea necesară
de erbicid, se adaugă apă până se face plinul, amestecând
continuu soluţia cu sistemul hidraulic. Totodată, recipientul
erbicidului, se va clăti de câteva ori, turnând resturile de
produs în rezervorul pulverizatorului.

Compatibilitate:

Mecanismul de acţiune:

Este absorbit de buruiene, mai cu seamă, prin părţile verzi,
posedă un efect de contact.

Corsar® este compatibil în amestecurile alte produse,
excepţie fiind pesticidele, care au o reacţie acidă. Pentru
soia sunt posibile combinaţii cu graminicidele Quickstep®
şi Miura®.

Viteza de acţiune:

Norma de consum a soluţie de lucru:

Semnele vizibile a acţiunii erbicidului, în funcţie de condiţiile
meteorologice, se manifestă peste 1 - 7 zile după aplicare,
iar moartea lor totală survine aproximativ peste 10 - 14 zile.

Recomandări pentru utilizare:

200 - 300 l/ha.

Ambalaj:

canistre 5 l; 10 l

Tratamentul optimal cu Corsar® este atunci când majoritatea buruienilor se află în primele stadii de dezvoltare (de la
Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Norma de
consum l/ha

Modul și perioada de aplicare

Soia

2–3

Stropirea semănăturilor în faza 1 - 3 frunze ale culturii
în fazele inițiale de creștere a buruienilor

Mazărea (cu excepția celei
destinate conservării)

2–3

Stropirea semănăturilor în faza 3 - 6 frunze ale culturii
în fazele inițiale de creștere a buruienilor

20

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)
60 (1)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

ERBICIDE

Lazurit®

Erbicid sistemic pentru combaterea buruienilor
dicotiledonate şi monocotilidonate anuale la
cartof, tomate, soie şi porumb

buruienilor timp de 1 - 2 luni în funcţie de condiţiile meteorologice şi gradul de îmburuienare a câmpului (rezerva de
seminţe de buruieni în sol, diversitatea lor ca specie).

Substanţa activă:
metribuzin, 700 g/kg.

Forma preparativă:

Pulbere umectabilă în pachete solubile a câte 0,5 kg.

Spectrul de acţiune:

Buruieni dicotiledonate şi monocotilidonate anuale. Specii
sensibile - ambrozia pelinifolie, albăstriţa comună, şopârliţă
(specii), busuiocul sălbatic, troscotul (specii), muştarul sălbatic, voinicica (specii), curnuţi (specii), ciumăfaia, fumăriţa
medicinală, cruşeţeaua, rocoina, teişorul, curechiul sălbatic,
măturica, loboda (specii), coada vulpii, spanacul sălbatic
(specii), firuţa anuală, păpădia medicinală, susaiul legumicol,
traista-ciobanului, zârna neagră, lungurica (specii), iarba
grasă, iarba bărboasă, muşeţelul, ridichea sălbatică, rogozul
(specii), jaleşul anual, ştirul (specii), punguliţa de câmp etc.

Mecanismul de acţiune:

Pregătirea soluţiei de lucru:

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de aplicare.
Rezervorul pulverizatorului se va umple pe 1/4 cu apă, apoi,
amestecând continuu, se va adauga cantitatea măsurată de
Lazurit® pentru o încărcare a pulverizatorului. Apoi, amestecând continuu, rezervorul se va umple cu apă până face
plinul şi obţinem o suspensie omogenă. Amestecarea se va
continua şi în timpul erbicidării.
Soluţia de lucru se va utiliza în ziua pregătirii.

Compatibilitate:

Pentru lărgirea spectrului de acţiune şi reducerea normelor
de consum, Lazurit® poate fi utilizat în amestecuri cu alte
erbicide.

Lazurit® este absorbit, mai cu seamă, de rădăcinile buruienilor, dar poate pătrunde în plantă şi prin frunze. Este translocat spre vârful plantei (acropetal) prin xilem.

Norma de consum a soluţie de lucru:

Viteza şi perioada acţiunii de protecţie:

pachet a câte 0,5 kg; cutii a câte 12 kg, ce conţin 4 ambalaje
din polietilenă, în fiecare ambalaj - 6 pachete solubile în apă
a câte 0,5 kg.

Acţionează asupra buruienelor în momentul răsăririi lor la
utilizarea preemergentă sau în decurs de 10 - 20 zile la tratamentul postemergent. Asigură protecţia culturii împotriva

200 - 300 l/ha.

Ambalaj:

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Cartof
Tomate răsădite

Norma de
consum kg/ha
0,7 - 1
0,5 - 0,8
0,7 - 1

Modul și perioada de aplicare
Stropirea solului până la răsărirea culturii
Stropirea culturii la înălțimea tulpinii de 5 - 7 cm
Stropirea buruienilor peste 14 - 15 zile după răsădirea răsadului în sol

Tomate
semănate

0,3 - 0,5

Stropirea plantelor în faza 3 - 4 frunze ale culturii

0,5 - 0,7

Stropire în faza de 5 - 7 frunze ale culturii

Soia

0,5 - 0,7

Stropirea solului până la răsărirea culturii

0,8 - 1
Porumb

0,5 + 0,5

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)

– (1)

Stropirea solului până la răsărirea culturii cu îngropare
Două tratamente: primul – până la răsărirea culturii, al doilea în faza de 3 - 4 frunze a culturii

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

– (2)
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ERBICIDE

Lazurit® Super

Erbicid sistemic preemergent şi postemergent
pentru combaterea buruienilor dicotiledonate
şi monocotilidonate anuale într-o formulare
unicală lichidă concentrată – nanoemulsie
Substanţa activă:
metribuzin, 270 g/l.

apariţia celui de-al doilea „val” de buruieni, deoarece împiedică germinarea buruienilor în sol.

Forma preparativă:

Perioada acţiunii de protecţie:

Concentrat solubil.

Spectrul de acţiune:

Dintre buruienile dicotiledonate sunt sensibile la Lazurit®
Super astfel de specii ca - ambrozia pelinifolie, albăstriţa
comună, şopârliţă (specii), troscotul (specii), muştarul sălbatic,
voinicica, curnuţii (specii), fumăriţa medicinală, rocoina, teişorul, măturica, cruciuliţa obişnuită, loboda (specii), spanacul
sălbatic (specii), traista-ciobanului, zârna neagră (specii),
lungurica (specii), iarba grasă, ridichea sălbatică, ştirul (specii),
jaleşul anual, urzica moartă, punguliţa de câmp etc. Dintre
buruienile monocotilidonate sensibile la erbicid sunt - iarba
bărboasă, obsiga, coada vulpii, firuţa anuală, ovăzul, raigrasul
(Lolium rigidum), raigrasul aristat, iarba bărboasă, meişorul
roşcat, rogozul (specii), mohorul (specii), meiul african. În plus,
Lazurit® Super inhibă şi unele buruieni perene, cum ar fi păpădia medicinală şi susaiul legumicol (din seminţe).

Mecanismul de acţiune:

Este absorbit în buruiene prin frunze, rădăcini şi colţi. Se
deplasează în direcţie acropetală, posedă o acţiune sistemică, inhibă procesul de fotosinteză, acţionează asupra
sistemului de transport al electronilor.

Viteza de acţiune:

Cultura

Cartof (soiuri medii
și tardive)

Pregătirea soluţiei de lucru:

Deoarece Lazurit® Super este disponibil într-o formă preparativă performantă, nu este necesară pregătirea soluţiei-mamă! Soluţia de lucru se recomandă să se pregătească
imediat înainte de stropire. Înainte de pregătirea soluţiei
de lucru erbicidul se va amesteca minuţios în ambalajul de
fabricaţie. Rezervorul pulverizatorului se umple cu apă în
proporţie de cel puţin 4/5. Cu dispozitivul de amestecare
pornit se adaugă cantitatea de erbicid, necesară pentru o
alimentare a pulverizatorului. Apoi, amestecând continuu,
rezervorul se umple cu apă până face plinul. Recipientul golit
se clăteşte cu apă de câteva ori şi conţinutul lui se toarnă în
rezervorul pulverizatorului. Concentraţia maximă a erbicidului în soluţia de lucru nu trebuie să depăşească 0,5%!

Compatibilitate:

Pentru mărirea spectrului de acţiune şi reducerea normelor
de consum, Lazurit® Super poate fi utilizat în amestecuri cu
alte produse, în special, cu erbicidul Escudo®.

Fiind utilizat înainte de răsărirea culturilor, erbicidul nimiceşte buruienile în momentul răsăririi lor, în postemergenţă
- în decurs de 10 - 20 zile după tratament. Erbicidul previne
Recomandări pentru utilizare:

Lazurit® Super protejează culturile de buruieni în decurs de
1 - 2 luni şi mai mult (cartoful – practic până la acoperirea cu
vrejuri a intervalelor dintre rânduri), în funcţie de condiţiile
meteorologice, tipul de sol şi gradul de cultivare a câmpului.

Norma de consum a soluţie de lucru:

La cartof - 200 - 300 l/ha, tomate răsădite - 500 l/ha, tomate semănate - 300 - 400 l/ha.

Ambalaj: canistră 5 l

Norma de consum
l/ha

Modul și perioada de aplicare

Termenul de
așteptare (Numărul
de tratamente)

0,9 + 0,45

Stropirea buruienilor care vegetează înainte de răsărirea culturii, cu tratamentul ulterior la înălțimea vrejurilor de cartof de 5 cm

60 (2)

1 - 1,3

Stropirea buruienilor care vegetează la înălțimea vrejurilor de cartof de
5 cm

Tomate răsădite

1,2 1,6

Stropirea buruienilor care vegetează peste 15 - 20 zile după răsădirea
răsadului în sol

Tomate semănate

1,1 1,4

Stropirea buruienilor care vegetează în faza de 5 - 7 frunze ale culturii

22
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ERBICIDE

Miura®

Erbicid selectiv postemergent pentru
combaterea buruienilor monocotilidonate
anuale şi perene la semnăturile culturilor
agricole
Substanţa activă:

Simptomele acţiunii:

quizalofop-p-etil, 125 g/l.

Stoparea creşterii masei de la suprafaţă şi a sistemului radicular al buruienilor, cloroza frunzelor. Plantele se ofilesc,
ţesuturile lor se usucă, căpătând o coloraţie antocianică.

Forma preparativă:

Concentrat emulsionabil.

Perioada acţiunii de protecţie:

Spectrul de acţiune:

Buruieni monocotilidonate anuale - coada vulpii, iarba
vântului, ovăzul sălbatic, iarba bărboasă, meiul, mohorul
roşcat, mohorul verde, meişor roşcat, neghina, obsiga, firuţa
anuală, samulastre de graminee. Monocotilidonate perene
- pirul târâtor, pirul gros, iarba lui Djonson, iarba vântului,
firuţa sălbatică, stuf.

Mecanismul de acţiune:

Posedă o acţiune sistemică, este absorbit rapid prin frunze
şi alte părţi ale buruienilor, fiind translocat spre vârfurile
de creştere ale lăstarilor şi ale rizomilor. Miura® dereglează
sinteza lipidelor, ce duce la moartea plantei. Erbicidul acţionează doar asupra buruienilor, prezente în semănături la
momentul tratamentului. El nu pătrunde prin sol şi nu acţionează asupra buruiene după stropire.

Viteza de acţiune:

Primele simptome de inhibare a buruienilor apar peste 7 10 zile după stropire, iar moartea lor totală survine peste
1 - 3 săptămâni (în funcţie de specia buruienilor şi condiţiile
meteorologice).

conform respectării tehnologiei de creştere a culturilor
agricole, Miura® asigură protecţia semănăturilor împotriva
buruienilor monocotilidonate anuale din momentul tratamentului până la încheierea perioadei de vegetaţie.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Miura® se va amesteca în prealabil în ambalajul de fabricaţie. Rezervorul pulverizatorului se va umple cu apă curată
pe ½, se va conecta dispozitivul de amestecare, se va adăuga cantitatea calculată şi măsurată de erbicid şi se va continua umplerea rezervorului pulverizatorului, amestecând
concomitent până se face plinul.

Compatibilitate:

În semănăturile de sfeclă Miura ® poate fi utilizat în amestecuri cu erbicide contra buruienilor dicotiledonate (Biceps®
garant, Pilot®), la soia - cu Corsar®.

Norma de consum a soluţie de lucru:

200 - 300 l/ha. În cazul când culturile sunt răsădite des sau
semănăturile sunt îmburuienite, norma de consum a soluţiei
de lucru trebuie mărită.
Ambalaj: canistră 5 l

Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Rapița
Floarea-soarelui
Sfecla de zahăr
Soia

Buruieni

Norma
de
consum
a l/ha

Modul și perioada de aplicare

Monocotilidonate anuale

0,4

Stropirea semănăturilor în faza 2 - 4 frunze ale buruienilor

Monocotilidonate perene

0,8

Stropirea semănăturilor la o înălțime a buruienilor de 10 - 15 cm

Monocotilidonate anuale

0,4 - 0,8

Stropirea semănăturilor în faza 2 - 4 frunze ale buruienilor

Monocotilidonate perene

0,8 - 1,2

Stropirea semănăturilor la o înălțime a buruienilor de 10 - 15 cm

Monocotilidonate anuale

0,4 - 0,8

Stropirea semănăturilor în faza 2 - 4 frunze ale buruienilor

Monocotilidonate perene

1

Monocotilidonate anuale

0,4 - 0,8

Monocotilidonate perene

0,8 - 1

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

Termenul de
așteptare
(Numărul de
tratamente)

– (1)

Stropirea semănăturilor la o înălțime a buruienilor de 10 - 15 cm
Stropirea semănăturilor în faza 2 - 4 frunze ale buruienilor
Stropirea semănăturilor la o înălțime a buruienilor de 10 - 15 cm
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ERBICIDE

Paradox®

Erbicid postemergent împotriva buruienilor
monocotilidonate şi dicotiledonate anuale
la semănăturile de soe, mazăre, precum şi
la hibrizii de floarea-soarelui, rezistenţi la
imidazolinon
Substanţa activă:
imazamox, 120 g/l.

Forma preparativă:

concentrat solubil. Conţine un adjuvant intern specific, care
asigură rezistenţa la spălarea de ploi.

Spectrul de acţiune:

Sunt sensibile buruienile monocotilidonate şi dicotiledonate
anuale şi unele perene, inclusiv - ambrozia pelinifolie, loboda albă, muştarul sălbatic, ovăzul de câmp, curnuţii (specii),
susaiul, fumăriţa medicală, iarba bărboasă, teişorul, mohorul (specii), ştirul (specii) etc. Speciile moderat sensibile
la erbicid - coada vulpii, pelinul (specii), pălămida de câmp,
pirul târâtor etc.

Mecanismul de acţiune:

Substanţa activă este absorbită de partea superioară şi
sistemul radicular al buruienilor, inhibă sinteza câtorva
aminoacizi.

Viteza şi simptomele acţiunii:

Acţiunea erbicidului se manifestă în decurs de o oră după
tratament – el blochează sinteza aminoacizilor esenţiali, ce
duce la stoparea creşterii plantelor sensibile. Semnele vizibile ale acţiunii erbicidului se manifestă peste 5 - 7 zile prin
decolorarea şi brunificarea vârfurilor de creştere, ulterior
survine cloroza şi moartea totală a buruienilor.
Perioada acţiunii de protecţie: în cazul umidităţii suficiente
a solului, acţiunea erbicidului asupra speciilor sensibile se
manifestă în decurs de 3 - 4 săptămâni. Totodată, datorită
activităţii reziduale din sol este amânată apariţia următoarelor „valuri” de buruieni. În continuare, buruienile nou
crescute sunt inhibate de plantele de cultură.

Restricţii:

În anul când se aplică Paradox® poate fi semănat grâul de
toamnă şi rapiţa de toamnă (soiuri şi hibrizi, rezistenţi la
imidazolinon); peste un an – grâul, orzul, ovăzul, triticaRecomandări pentru utilizare:
Cultura
Floarea-soarelui (hibrizi,
rezistenți la Paradox®)
Soia
Mazăre
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lele de toamnă şi de primăvară; porumbul, mazărea, soia,
bobul, sorgul, lucerna, rapiţa şi floarea-soarelui (soiuri şi
hibrizi, rezistenţi la imidazolinon); peste doi ani – ovăzul,
floarea-soarelui (soiuri tradiţionale şi hibrizi); peste trei
ani – orice culturi fără restricţii, inclusiv soiuri tradiţionale şi
hibrizi de rapiţă, sfeclă de zahăr. Probabilitatea consecinţelor imazamoxului este mai înaltă pe soluri acide, în condiţii
de precipitaţii puţine şi în perioade scurte negeroase. Pe
solurile acide (pH mai mic de 5,5), în condiţii de secetă şi perioadă scurtă negeroasă, pentru determinarea consecinţelor, se recomandă să se facă testarea biologică.

Selectivitate:

Selectivitatea culturilor rezistente este un rezultat al metabolismului determinat genetic (degradarea imazamoxului
la plantele rezistente). Conform datelor, de care dispunem,
rezistenţa la Paradox® o manifestă soiurile şi hibrizii de florea-soarelui, utilizaţi în sistemul Clearfield.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de aplicarea
erbicidului. Rezervorul pulverizatorului se umple aproximativ pe jumătate cu apă, se conectează dispozitivul de
amestecare, se adaugă cantitatea de produs, calculată şi
măsurată pentru o singură încărcare, apoi se continuă umplerea rezervorului în timp ce se află sub agitare. Totodată,
recipientele, în care s-a aflat produsul, vor fi clătite de câteva ori cu apă, iar apa de la clătire se va turna în rezervorul
pulverizatorului.

Compatibilitate:

Pentru o protecţie mai eficientă a soii şi a mazării împotriva
buruienilor dicotiledonate (cornuţii, teişorul şi ambrozia),
Paradox® poate fi combinat cu Corsar®.
Norma de consum a soluţie de lucru: 50 - 300 l/ha.
Ambalaj: „twin-pack” – cutie de carton, ce conţine două
canistre a câte 5 l Paradox® şi două canistre a câte 5 l de
Adiu®. Un „twin-pack” se aplică pe o suprafaţă de 25-33 ha.

Norma de
consum, l/ha

Modul și perioada de aplicare

0,3

Stropirea semănăturilor în fazele inițiale de creștere a buruienilor (2
- 4 frunze adevărate) și în faza 4 - 6 frunze adevărate ale culturii

0,25 - 0,35

Stropirea semănăturilor în fazele inițiale de creștere a buruienilor (1
- 3 frunze adevărate) și în faza 1 - 3 frunze adevărate ale culturii

0,25

Stropirea semănăturilor în fazele inițiale de creștere a buruienilor (1
- 3 frunze adevărate) și în faza 1 - 3 frunze adevărate ale culturii

Termenul de
așteptare
(Numărul de
tratamente)

60 (1)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

ERBICIDE

Pilot®

Erbicid sistemic selectiv pentru combaterea
buruienilor dicotiledonate anuale la
semănăturile sfeclei de zahăr

Substanţa activă:

Recomandări pentru utilizare:

metamitron, 700 g/l.

suspensie concentrată.

La sfeclă, Pilot® poate fi întrodus înainte de semănat, preemergent (până la răsărire) şi postemergent (după răsărire).
Este eficientă de asemenea stropirea fracţionară, de trei ori
la o normă de consum de 1,5 l/ha.

Spectrul de acţiune:

Factorii care influenţează eficienţa preparatului:

Forma preparativă:

Specii sensibile la Pilot®: şopârliţa (specii), busuiocul sălbatic, troscotul (specii), muştarul sălbatic, voinicică (specii),
fumăriţa medicală, rocoina, curechiul sălbatic, măturica,
cruciuliţa obişnuită, loboda (specii), loboda albă, traista-ciobanului, zârna neagră, lungurica (specii), turiţa agăţătoare,
iarba grasă, muşeţelul (specii), ridichea sălbatică, meişor
roşcat, Tripleurospermum, ştirul (specii), urzica moartă, punguliţa de câmp, trei-fraţi-pătaţi, iarba bărboasă.

Mecanismul de acţiune:

Inhibă buruienile dicotiledonate anuale în faza iniţială de
creştere a acestora, pătrunzând prin frunze şi rădăcini şi
blocând fotosinteza buruienilor.

Viteza şi perioada acţiunii de protecţie:

Buruienile mor în momentul răsăririi lor, la utilizarea preemergentă, sau în decurs de câteva săptămâni, la tratamentul postemergent. Deoarece Pilot® pătrunde în plante, de
regulă, prin rădăcini, aplicarea lui permite amânarea apariţiei celui de-al doilea „val” de buruieni. Erbicidul asigură
protecţia culturii pe un termen de la 3 până la 12 săptămâni
în funcţie de condiţiile meteorologice şi gradul de pregătire
a câmpului (rezerva de seminţe de buruieni în sol, diversitatea lor ca specie).

Temperatura optimă a aerului pentru stopire – mai sus de
5 şi până la 25°С. Nu se recomandă stropirea semănăturilor
de sfeclă, slăbite sub acţiunea îngheţurilor, arşiţei, dăunătorilor. Nu se recomandă tratarea semănăturile cu mai puţin
de 6 ore înainte de căderea ploii sau când e multă rouă.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Rezervorul pulverizatorului se umple aproximativ pe ¼ de
volum cu apă, se porneşte dispozitivul de amestecare, se
adaugă cantitatea de erbicid măsurată pentru o încărcare a
pulverizatorului, apoi recipientul pulverizatorului se umple
până face plinul, amestecând continuu. Amestecarea se va
continua şi în timpul tratării semănăturilor pentru asigurarea omogenităţii soluţiei de lucru.

Compatibilitate:

Pentru lărgirea spectrului de acţiune, Pilot® poate fi utilizat
în combinaţie cu erbicidul Biceps® garant, precum şi cu
graminicide (Quickstep®, Miura® etc.).

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

Ambalaj:

canistră 10 l

Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Sfecla de
zahăr

Norma de consum
l/ha

Modul și perioada de aplicare

Termenul de așteptare
(Numărul de
tratamente)

1,5 + 1,5 + 1,5

Stropirea de trei ori a semănăturilor în faza frunzelor cotiledonate ale buruienilor (împotriva primului, al doilea și al treilea „val”)

– (3)

5-6

Stropirea semănăturilor în faza a două perechi de frunze adevărate ale culturii

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

– (1)
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ERBICIDE

Plugger®

Erbicid bicomponent pentru combaterea unui
spectru larg de buruieni dicotiledonate anuale
şi unele perene, inclusiv rezistente la 2,4-D și
MCPA, la semănăturile culturilor cerealiere

Substanţa activă:

tribenuron-metil, 625 g/kg şi metsulfuron-metil, 125 g/kg.

rotice, punctul de creştere moare; peste 2 - 3 săptămâni se
atestă pieirea totală a buruienilor.

Forma preparativă:

Particularităţile utilizării:

Plugger® este înalt efectiv contra multor specii dicotiledonate anuale şi perene, cum ar fi pliscul cocorului, ambrozia
pelinifolie (plante răsărite), pălămida de câmp (specii),
buruiană de brâncă, şopârliţa (specii), muşcata (specii),
troscotul (specii), măzărichea, muştarul sălbatic şi negru,
hrişca tătărească, voinicică înaltă (specii), voinicica, buruiana
surpăturii, cruşeţeaua, rocoina, curechiul sălbatic, urzica,
cruciuliţa obişnuită, piciorul-cocoşului, loboda albă, bătrânişul, păpădia medicinală, susaiul (specii), traista-ciobanului,
lungurica (specii), floarea-soarelui sălbatică, romaniţa de
câmp, ridichea sălbatică, muşeţelul (specii), ştevia creaţă,
ştirul sălbatic, trei-fraţi-pătaţi, urzica moartă, punguliţa de
câmp etc. Erbicidul acţionează atât asupra buruienilor răsărite, cât şi a celor care răsar în perioada tratamentului.

Buruienile dicotiledonate anuale sunt extrem de sensibile în
faza a 2 - 4 frunze, cele perene - în faza rozetei.
La selectarea termenului de tratare e mai bine să ne orientăm după stadiul de dezvoltare al buruienilor, dar nu al
culturii. În cazul unei puternice îmburuieniri şi unei densităţi
mari de tulpini ale culturii este necesar să se utilizeze volumul maxim de soluţie de lucru, iar tratamentul să se efectueze în fazele iniţiale de dezvoltăre a culturii şi buruienilor.
Dacă plantele sunt umede de rouă sau ploaie, precum şi
dacă în decurs de 3 ore după tratament se aşteaptă ploaie,
atunci nu se admite aplicarea erbicidului. Dacă în câmp sunt
răspândite buruieni rezistente şi sunt greu de combătut sau
dacă semănăturile sunt rare, precum şi pe timp de arşiţă,
pentru a intensifica efectul erbicidului, trebuie să fie utilizat
împreună cu Adiu®, care vor îmbunătăţi acoperirea buruienilor cu soluţie de lucru şi vor mări simţitor efectul produsului. Norma de consum Adiu® - 0,2 l/ha.

Mecanismul de acţiune:

Pregătirea soluţiei de lucru:

granule dispersabile în apă.

Spectrul de acţiune:

Substanţele active ale erbicidului blochează formarea
fermentului de acetolactatsintază, care participă la sinteza
aminoacizilor esenţiali. Erbicidul posedă o acţiune sistemică,
este absorbit prin frunze şi rădăcini şi se deplasează uşor cu
seva elaborată prin buruieni, blocând creşterea lor.

Viteza şi simptomele acţiunii:

Plugger® este absorbit rapid prin frunze, fiind translocat în
întreaga plantă. Creşterea buruienilor sensibile la erbicid
încetează peste câteva ore după stropire. Viteza manifestării încetinirii creşterii depinde de condiţiile climaterice în
momentul tratamentului (umiditate, temperatura aerului),
componenţa speciilor de buruieni şi fazele lor de dezvoltare
(plantele tinere sunt mai sensibile la erbicid). Peste 1 - 3
săptămâni după tratament, frunzele buruienilor devin clo-

Corespunde celei indicate în informaţia despre erbicidul
Bomba® (pag. 9).

Compatibilitate:

Plugger® poate fi utilizat în amestecuri cu erbicide pe bază
de 2,4-D, dicamba, fluoxipir şi florasulam, precum şi cu
majoritatea insecticidelor şi fungicidelor, omologate pentru
aplicare la culturile cerealiere păioase.

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

Ambalaj:

flacon 100 g

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Grâu, orz
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Termenul de așteptare
(Numărul de
tratamente)

Norma de
consum g/ha

Modul și perioada de aplicare

15 - 20

Stropirea semănăturilor în faza înfrățirii culturii până la formarea celui
de-al doilea internod împreună cu 0,2 l/ha Adiu®

60 (1)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

ERBICIDE

Suhovey®

Desicant și erbicid cu acțiune de contact
împotriva buruienelor anuale la culturile anuale
de primăvară cultivate sub tehnologia minitil și
noutil
Substanța activă:

Diquat 150 gr/l. Cu conţinut de diquat dibromidă 280 gr/l
(150 gr/l ion - diquat).

Forma preparativă:

Proprietăţile produsului:
•
Acţiune rapidă – recoltarea după desicaţie este posibilă peste 5-7 zile.
•
Nu este spălat de precipitaţii.
•
Oferă posibilitatea de a programa perioada recoltării
indiferent de condiţiile climaterice.
•
Acelerarează şi omogenizează procesul de maturare
a seminţelor.
•
Procesul de recoltare devine mai uşor datorită uscării
concomitente şi a buruienelor care sunt în vegetaţie.
•
Reduce posibilitatea de răspîndire şi dezvoltare a
bolilor la floarea soarelui şi cartof.
•
Posibilitatea tratamentelor avia.

Caracteristica substanței active:

Diquat face parte din grupa chimică Dipirilide.

Spectru de acțiune:

Suhovey este un erbicid total cu acţiune de contact.
®

Modul de acțiune:

Diquatul perturbă procesele fiziologice şi biochimice din
plantă, se reduce capacitatea de reţinere a apei în ţesuturi ceea ce duce la moartea celulelor şi în final la uscarea
plantelor.

Viteza de acțiune:

Suhovey® usuca plantele în decurs de 2-7 zile, în dependenţă de de condiţiile climaterice şi starea fiziologică a plan-

telor. În condiţii de vreme răcoroasă (t° mai joasă de 13°C)
viteza de acţiune poate să scadă neesenţial.

Recomandări de utilizare:

În cultura de floarea soarelui desicaţia se va efectua în faza
cînd calatidiul va căpăta culoarea galbenă, în cultura de cartof se va efectua desicarea la sfîrşitul perioadei de formare
a tuberculilor şi maturare a cojii. În calitate de erbicid este
recomandat utilizarea pînă la răsărirea culturii. Pentru pregătirea soluţiei de lucru este necesar utilizarea apei curate!

Factorii ce influențează eficacitatea:

Suhovey® are o acţiune foarte rapidă şi o aderenţă bună
(nu este spălat de ploaie deja după 10-15 min.) din aceste
considerente putem gestiona recoltarea şi în condiţii de
umiditate. Eficacitatea nu este condiţionată de temperatura aerului, este efectiv atît la temperaturi înalte (mai mari
de 25°C), cît şi la temperaturi scăzute (mai joase de 10°C).
În condiţii climatice cu zile însorite acţiunea produsului
sporeşte.

Compatibilitatea:

Suhovey® nu este utilizat în amestecuri cu alte produse din
considerentul epocii de utilizare. Poate fi utilizat în ameste
cu ureea şi/sau selitra amoniacală. În toate cazurile este necesar verificarea compatibilităţii produselor în amestec.

Norma de consum a soluției de lucru:
Erbicidare – 50-200 l/ha, desicaţie 100-300.

Ambalaj:

canistră 10 l

Recomandări pentru utilizare:

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”
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ERBICIDE

Tornado® 500

Erbicid universal cu acţiune totală cu conţinut
sporit de substanţă activă

Substanța activă:

Simptomele acţiunii:

glifosat acid din sare de izopropilamină, 500 g/l.

Se manifestă prin îngălbenirea, brunificarea plantelor, uscarea frunzelor. Ulterior are loc pieirea tulpinilor, mugurilor
subterani, rădăcinilor şi rizomilor.

Forma preparativă:
Concentrat solubil

Particularităţile utilizării:

Spectrul de acţiune:

Toate buruienile dicotiledonate şi monocotiledonate anuale şi perene, inclusiv şi a speciilor agresive (pirul târâtor,
pălămida de câmp, volbura de câmp, amăruţa-de-câmp,
păragina etc.).

Mecanismul de acţiune:

Pătrunde în plante prin frunze şi alte părţi verzi şi este
translocat în toate organele buruienilor, ajungând în sistemul radicular. Blochează sinteza aminoacizilor aromatici, ce
duce la atrofierea vârfurilor de creştere şi moartea totală a
organelor de la suprafaţa şi cele subterane. Nu acţionează
asupra seminţelor.

Viteza de acţiune:

Simptomele vizibile ale efectului erbicid asupra buruienilor
anuale apar peste 4 - 5 zile, asupra celor perene – peste
7 – 10 zile, asupra stufurilor – peste 20 – 30 de zile după
stropire. Moartea totală a buruienilor survine peste 3 - 4
săptămâni după tratament.

Tornado® 500 are o acţiune excepţională asupra buruienilor, mai cu seamă, atunci când sunt fragede şi cresc rapid.
În perioada caniculară, tratamentul e mai bine să se facă
dimineaţa ori seara. În cazul unei secete puternice, stropirea
nu este recomandată. Tratamentul la fel trebuie amânat,
dacă peste 4 - 6 ore după efectuarea acestuia se aşteaptă
ploi sau dacă e multă rouă, descompune produsul pe frunze
şi scade eficacitatea lui. Pentru o eficientă înaltă contra
buruienilor perene, cultivarea solului se efectuează nu mai
devreme decât peste o săptămână după stropire, ca procesul de pieire a rădăcinilor şi rizomilor buruienilor perene să
fie ireversibil.

Compatibilitate:

Se admite aplicarea produsului în amestec cu alte erbicide
şi îngrăşăminte de azot (azotat de amoniu, sulfat de amoniu). Se recomandă să se adauge 10 - 20 kg de sulfat de
amoniu la 1 t de soluţie. Sulfatul de amoniu se va adăuga
mai întâi de toate!
Norma de consum a soluţie de lucru: 100 - 200 l/ha.
Ambalaj: flacon 1 l; canistră 10 l

Recomandări pentru utilizare:
Cultura, obiectul
Câmpurile după recoltarea
culturilor
Terenuri utilizate în alt scop decât pentru agricultură (benzi de
separație a liniilor de transmisie
electrică, rambleurile căilor ferate și șoselelor)

Norma de
consum l/ha

Modul și perioada de aplicare

3-4

Stropirea buruienilor în perioada creșterii lor
active în perioada postrecoltare

1,5-3

Stropirea buruienilor în perioada creșterii lor
active. Culesul ciupercilor și a pomușoarelor
este permis nu mai devreme decât peste 15
zile după tratament

1,5 - 2
Măr, viță de vie
2,5 - 3
Câmpuri destinate pentru semănatul culturilor agricole (inclusiv
păioasele de primăvară, floarea-soarelui, soia, porumbul)
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1,5

Stropirea buruienilor în perioada creșterii lor
active (sub rezerva protecției culturii)

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)

– (1)

Stropirea buruienilor cu 14 zile înainte de
semănatul culturii sau cu 2-5 zile până la
răsărirea culturii
® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

ERBICIDE

Hacker®

Erbicid specializat pentru combaterea speciilor
de susai şi a altor buruieni dicotiledonate anuale
şi perene la semănăturile sfeclei de zahăr şi
rapiţă
Substanţa activă:

Perioada acţiunii de protecţie:

clopiralid, 750 g/kg.

Hacker® protejează cultura până la sfârşitul perioadei de
vegetaţie.

Forma preparativă:

Recomandări pentru utilizare:

granule solubile în apă.

Spectrul de acţiune:

Hacker® combate eficient susaiul (susaiul de câmp), pălămida (pălămida de câmp) şi toate subspeciile ei, susaiul
albastru (lăptuca tătărească), susaiul legumicol, amăruţa-de-câmp (Acroptilon repens), muşeţelul cîinelui,
muşeţelul (specii), pelinul (specii), troscotul (specii), hrişca
tătărească, Hrişcă urcătoare (Fallopia convolvulus), ambrozia pelinifilie, podbalul obişnuit, albăstriţa comună, păpădia
medicinală, cruciuliţa obişnuită şi alte buruieni din familiile
Asteraceae, Leguminoaselor, Poligonaceelor, Solanaceelor.

Mecanismul de acţiune:

Posedă o acţiune sistemică, este absorbit prin frunze, fiind
translocat în vârful de creştere, rădăcini şi rizomi, şi se deplasează uşor prin plantă, dereglând procesul de diviziune
celulară şi blocând creşterea ei.

Viteza şi simptomele acţiunii:

Inhibarea creşterii buruienilor are loc în decurs de câteva
ore după efectuarea tratamentului, simptomele vizibile se
manifestă în urma acţiunii erbicidului, aproximativ peste 12
- 18 ore. În decurs de 1 - 3 săptămâni frunzele buruienelor
sensibile devin clorotice, se îngroaşă şi se răsucesc, tulpinile
la fel se îngroaşă şi crapă, punctul de creştere moare. Moartea totală a buruienilor se observă peste 2 - 3 săptămâni
după stropire şi depinde de componenţa speciilor de buruieni, faza de dezvoltare în momentul tratamentului, gradul
de îmburuienire a câmpului şi de condiţiile meteorologice. Important e că sub acţiunea erbicidului moare nu doar
partea superioară a buruienilor, dar şi sistemul lor radicular,
inclusiv drajonii şi mugurii de regenerare.

Efectul optim al produsului Hacker® este atins la stropire în
perioada creşterii active a plantelor concurente. Buruienile
anuale sunt sensibile la erbicid, mai cu seamă, în faza a 2 - 6
frunze, speciile de susai - în faza rozetei – începutul creşterii tulpinii. În cazul când buruienile trec de faza cea mai sensibilă, precum şi în cazul supra îmburuienirii semănăturilor
este necesar să se utilizeze normele de consum maximale,
recomandate erbicidului.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de stropire. Se
va măsura cantitatea necesară de erbicid pentru o încărcare a pulverizatorului. Apoi rezervorul pulverizatorului se
va umple cu apă curată pe ½, se va conecta dispozitivul de
amestecare, se va adăuga cantitatea calculată şi măsurată
de produs direct în rezervorul pulverizatorului. Se va continua umplerea rezervorului pulverizatorului, amestecând
concomitent până se face plinul.

Compatibilitate:

La semănăturile de sfeclă, Hacker® poate fi utilizat în amestecuri cu erbicide pentru combaterea dicotiledonatelor pe
bază de desmedifam, fenmedifam şi etofumesat (Biceps®
garant), metamitron (Pilot®), cu sulfoniluree şi graminicide
(Quickstep®, Miura®). La semănăturile de sfeclă se recomandă aplicarea erbicidului Hacker®, 100 g/ha în amestec cu
erbicidul Biceps® garant, 2 l/ha în faza de 1 - 3 perechi de
frunze ale culturii.

Norma de consum a soluţie de lucru: 200 - 300 l/ha.
Ambalaj: flacoane a câte 1 kg

Recomandări pentru utilizare:
Cultura,
obiectul
Sfecla de
zahăr

Norma de
consum g/ha

Buruieni

0.2

Pălămida de câmp, susaiul de câmp, susaiul
legumicol, troscotul comun, romanița de câmp,
albăstrița, ambrozia pelinifolie, zămoșița

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

Modul și perioada de
aplicare
Stropirea
semănăturilor în faza
2-3 frunze ale culturii

Termenul de așteptare
(Numărul de
tratamente)
- (1)
29

ERBICIDE

Escudo®

Erbicid sistemic postemergent pentru
combaterea buruienilor monocotiledonate
şi multor dicotiledonate anuale şi perene la
porumb, cartof şi tomate
Substanţa activă:

rimsulfuron, 500 g/kg.

Forma preparativă:

granule dispersabile în apă.

Spectrul de acţiune:

Buruieni dicotiledonate: ambrozia pelinifolie, pălămida
de câmp, măzărichea, busuiocul sălbatic (specii), troscotul
(specii), muştarul (specii), voinicica înaltă (specii), cornuţi
(specii), fumăriţa medicală, rocoina, teişorul, cruciuliţa
(specii), loboda (specii), piciorul-cocoşului (specii), nalba
sălbatică(specii), macul roşu, loboda (specii), morcovul sălbatic, menta de câmp, susaiul (specii), traista-ciobanului,
lungurica, turiţa agăţătoare, floarea-soarelui (samulastră),
iarba grasă, ridichea sălbatică, muşeţelul (specii), toporaşul
(specii), jaleşul anual (specii), măcrişul (specii), ştirul (specii),
punguliţa de câmp, urzica moartă. Buruieni monocotiledonate: costreiul mare (iarba lui Djonson), coada vulpii, ovăzul,
neghina (specii), iarba bărboasă, mei mărunt cu perişori,
pirul târâtor, meişor roşcat(specii), timoftica (specii), mohorul (specii).

ore după tratament. În acest moment buruienile încetează
a mai concura cu plantele de cultură. Dar vizual, efectul
erbicidului se manifestă doar peste 5 - 7 zile, în condiţii meteorologice favorabile, prin încetinirea evidentă a creşterii
şi dezvoltării buruienilor supuse tratării. În plus, se observă
cloroza punctelor de creştere, necroza şi deformarea laminei foliare. Moartea totală a buruienilor se atestă peste 3
- 4 săptămâni.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Corespunde celei indicate în informaţia despre erbicidul
Bomba® (pag.12).

Compatibilitate:

Erbicidul pătrunde în plante, mai cu seamă, prin frunze, deplasându-se uşor spre vârfurile de creştere, unde blochează
fermentul de acetolactatsintază, necesar sintezei aminoacizilor esenţiali – valinei, leucinei şi izoleucinei. Eficienţa erbicidului nu este influenţată de indicele de umiditate a solului.

Dacă în semănăturile de porumb sunt prezente nu doar
buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate sensibile, dar
şi astfel de specii ca loboda, troscotele, zârna neagră, ambrozia, pălămida, susaiul şi volbura, precum şi în cazul depăşirii fazei sensibile, se recomandă să se utilizeze următorul
amestec: Escudo®, 20 - 25 g/ha + Balerina®, 0,3 - 0,5 l/ha.
Pentru tratamentul cartofului şi tomatelor poate fi aplicat
un amestec cu erbicide pe bază de metribuzin (de exemplu,
cu Lazurit® Super). Dacă erbicidul se utilizează în amestec
cu Balerina® sau Lazurit® Super, Adiu® nu se mai adaugă în
soluţia de lucru.
Nu se admite să se utilizeze Escudo® în amestec cu insecticide fosfororganice, precum şi pe parcursul a 14 zile înainte
sau după tratament cu insecticide fosfororganice (indiferent de modul de aplicare a celor din urmă).

Viteza şi simptomele acţiunii:

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

Mecanismul de acţiune:

Principalul simptom în urma acţiunii erbicidului este stoparea bruscă a creşterii buruienilor, atestată peste câteva

Ambalaj: flacon 100 g

Recomandări pentru utilizare:
Cultura,
obiectul

Norma de
consum
g/ha
25

Cartof
15 + 10
Porumb
Tomate
semănate
30

Termenul de
așteptare (Numărul
de tratamente)

Modul și perioada de aplicare
Stropirea răsadurilor după mușuroire, în fazele inițiale de dezvoltare a buruienilor
în perioada creșterii lor active în amestec cu 0,2 l/ha Adiu®
Stropirea răsadurilor după mușuroire la primul „val” și repetat la al doilea val al
buruienilor, în fazele inițiale de dezvoltare a lor în amestec cu 0,2 l/ha Adiu®

30 (1)

30 (2)

20-25

Stropirea semănăturilor în faza de 2 - 6 frunze ale culturii și fazele inițiale de dezvoltare a buruienilor în amestec cu 0,2 l/ha Adiu®

60 (1)

25

Stropirea semănăturilor în faza de 2 - 4 frunze ale culturii și fazele inițiale de dezvoltare a buruienilor în amestec cu 0,2 l/ha Adiu®

20 (1)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

ERBICIDE

Eghida®

Erbicid sistemic postemergent cu efect de
ecranizare pentru combaterea buruienelor
dicotilidonate anuale și unele perene la
semănăturile de porumb
Substanța activă:

Perioada de acțiune:

Mezotrion 480 gr/l

40-60 zile de la aplicarea tratamentului în dependenţă de
norma aplicată, condiţii climaterice, speciile de buruieni şi
starea lor fiziologică.

Forma preparativă:
Suspensie concentrată.

Recomandări pentru aplicare:

Caracteristica substanței active:

Mezotrion face parte din clasa Trichitone

Spectrul de acțiune:

Egida® combate un spectru larg de buruieni dicotilidonate
şi unele monocotilidonate în fază timpurie de dezvoltare. Din dicotilidonate anuale sensibile sunt: Teişorul, Știrul
(specii), Susaiul legumicol, Busuioc sălbatic, Cimăfaia, Cornuţi, Muştarul sălbatic, Cruşeţea de cîmp, Ridichioara sălbatică, Rocoina, Hrişca (specii), Iarba grasă, Piciorul cocoşului,
Ambrozia pelinifolie, Loboda, Urzica moartă, Zîrna neagră,
Spanacul sălbatic. În unele situaţii poate combate şi unele
dicotilidonate perene: Scaetele, Pălămida de cîmp, Susaiul,
Coada calului, Volbura (numai care nimerşte sub tratament),
Aliorul (specii) (în primele faze de dezvoltare), unele monocotilidonate: Castreiul, Mohor lat, Meişor roşcat.

Mecanismul de acțiune:

Mezotrion-ul pătrunde în plantă prin frunze şi rădăcini, ete
distribuit în plantă atît de la vîrf spre bază cît şi de la bază
spre vîrfuri. Inhibă sinteza cloroplastelor.

Viteza și simptomele de acțiune:

După erbicidare în decurs de 1-2 zile buruienele se stopează
din creştere, vîrfurile de creştere se decolorează, urmează
decolorarea totală şi moartea ţesuturilor. Pieirea totală a
buruienelor peste 1-2 săptămîni de la erbicidare, în dependenţă de condiţiile climaterice şi spectrul de specii.

Erbicidarea se face în faza de 3-6 frunze a culturii şi fenofaza de 2-4 frunze a buruienelor. Fazele optime pentru
erbicidare sunt 2-3 frunze – dicotilidonate anuale, rozeta
cu diametru5-8 cm – dicotilidonate perene. Penetrarea şi
distribuţia erbicidului în plantă cu o dezvoltare normală
este mai eficientă decît în cazul buruienelor care sunt în
repaos vegetativ. Este important efectuarea erbicidării să
corespundă cu faza în care planta nu acoperă buruenele. Nu
este recomandată erbicidarea cu Egida® în condiţii de stres
precum seceta, temperaturile scăzute, umiditate înaltă sau
rouă. Nu se reduce eficacitatea erbicidului dacă vor cădea
precipitaţii peste o oră după tratare. Pentru eficacitate înaltă este necesar acoperirea omogenă a buruienelor cu soluţia de lucru. Norma maximă de Egida® se va utiliza în cazul
unei îmburuienări excesive, faza de dezvoltare a buruenelor
depăşită, condiţii climaterice nefavorabile. Evitarea lucrărilor mecanizate o săptămînă pînă la erbicidare şi una după.

Compatibilitatea:

Pentru lărgirea spectrului de acţiune poate fi utilizat în
amestec cu Dublon® Gold, Dublon® Super, Escudo® şi erbicidele pe bază de S-metaloclor.

Norma de consum a soluției de lucru:
100-300 l/ha

Ambalaj:

Canistra 5 l.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Porumb

Norma de consum a
produsului l/ha
0,35 + Adiu 0,2 l/ha

Buruiene
Buruiene dicotilidonate anuale și
unele perene

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

Modul și perioada de lucru
Tratarea semănăturilor în faza de 2-3 frunze pînă în
faza de 5-7 a culturii și fazele timpurii de dezvoltare a
buruienelor (2-4 frunze)
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FUNGICIDE

Colosal®

Fungicid sistemic cu acţiune preventivă şi
curativă pentru combaterea bolilor la cereale,
vița de vie şi rapiţă

Substanța activă:
Tebuconazol, 250 g/l;

Forma preparativă:

Concentrat emulsionabil.

Mecanismul de acţiune:

Posedă o acţiune de protecţie şi tratare. Este translocat
prin xilem, inhibă biosinteza ergosterolului în membranele celulare a agenţilor patogeni şi dereglează procesul de
metabolism.

Viteza de acţiune:

Este absorbit în plante prin părţi asimilabile pe parcursul a
2-4 ore de la aplicare. Datorită acţiunii înalte a
tebuconazolului, deja peste câteva ore după aplicarea fungicidului se observă îmbunătăţirea stării plantelor.

Perioada acţiunii de protecţie:

protejează culturile împotriva infecţiilor pe o perioadă de
4-5 săptămâni de la data tratamentului. Posedă o rezistenţă excelentă la ploaie, Colosal® garantează o protecţie
sigură chiar şi în caz de precipitaţii după utilizare.

Recomandări pentru utilizare:

În perioada de vegetaţie, la culturile cerealiere se pulverizează doar o singură dată. Pentru a obţine efectul maxim,
se recomandă aplicarea fungicidului la primele simptome
ale maladiei. De obicei, prelucrarea plantelor coincide cu
apariţia frunzei stindard la cereale până la sfârşitul perioadei de înspicare. Pentru a proteja în mod eficient spicul
orzului pentru bere, tratamentul se efectuează chiar la
începutul înspicării. Conform tehnologiilor avansate, rapiţa
de toamnă e supusă unui tratament dublu cu Colosal®: de
toamnă şi de primăvară. Tratarea de toamnă începe când la

plantă apar 4 frunze, termenul optim de pulverizare a rapiţei coincide cu faza celor 6 frunze formate.
Tratamentul de primăvară se realizează la reluarea integrală a vegetaţiei rapiţei. Aceasta va asigura accelerarea
dezvoltării tulpinilor laterale cu frânarea concomitentă a
creşterii tulpinii centrale, ameliorând astfel uniformitatea
înfloririi şi coacerii seminţelor, reducerea infecţiei cu alternarioză. Utilizarea produsului Colosal® primăvara poate fi
asociată cu tratamentele insecticide cu Braik® în combaterea unui complex de dăunători. Stropirea viilor împotriva la
făinarie se efectuează de două-trei ori în perioada de vegetaţie la apariţia primelor simptome ale bolii.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Atenţie! La pregătirea soluţiei de lucru a fungicidului în
toate cazurile se recomandă să adauge Colosal® în apă, dar
nu viceversa. Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte
de aplicarea tratamentului. Se va amesteca produsul în
ambalajul de fabricaţie, se va măsura cantitatea necesară
de fungicid pentru o încărcare a pulverizatorului. Rezervorul
pulverizatorului se va umple cu apă pe 1/2. Amestecând
continuu, se va turna cantitatea măsurată de Colosal® în
rezervorul pulverizatorului. Se va umple rezervorul pulverizatorului cu apă până se face plinul. Amestecarea se va
continua şi în timpul tratării plantelor.

Compatibilitate:

Colosal® este compatibil cu majoritatea pesticidelor, cu excepţia produselor cu o reacţie puternic alcalină sau puternic
acidă. Totuşi, în fiecare caz concret urmează să fie verificată
compatibilitatea produselor care vor fi amestecate.

Norma de consum a soluţie de lucru:

La păioase cerealiere şi la rapiţă - 200 - 300 l/ha, la viţa de
vie - 1000 l/ha.

Ambalaj: flacon 1l.
Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Grâu, orz

Obiectul nociv
Rugina brună, făinare
Alternarioza, putregaiul alb, fomoza

Norma de consum
l/ha
0,5 - 0,75

35 (1)

1

30 (2)
- (1)

Rapiță

Efect de reglare a creșterii (retardant), care
ameliorează iernarea culturii

0,7

Struguri

Oidium

0,4
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Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)

30 (2-3)
® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

FUNGICIDE

Сolosal® Pro

Fungicid sistemic bicomponent cu o perioadă
lungă de protecție a diferitor culturi agricole
împotriva unui spectru de boli

Substanţe active:

propiconazol, 300 g/l şi tebuconazol, 200 g/l.

Forma preparativă:

Concentrat emulsionabil.

Mecanismul de acţiune:

Tebuconazolul şi propiconazolul sunt inhibitori ai procesului
de biosinteză a ergosterolului în membranele celulare a
fitopatogenilor. Drept rezultat, are loc distrugerea pereţilor
celulari ai agenţilor patogeni, încetarea creşterii miceliului
şi moartea lui. Substanţele active se deplasează acropetal
prin xilem (de jos în sus prin tulpină spre spic şi de la baza
frunzei spre vârful ei), sunt absorbite rapid de părţile vegetative ale plantelor. Tebuconazolul posedă o acţiune sistemică preventivă şi curativă, având un efect puternic asupra
făinării şi ruginii. Propiconazolul are un efect sistemic
profilactic, puternic distructiv, blochează formarea sporilor
la agenţii patogeni, este eficient în combaterea pătărilor.
Posedă de asemenea efect ca reglator de creştere, fapt,
care asigură plantelor o mai bună asimilare a bioxidului de
carbon şi, respectiv, măreşte acţiunea fotosintezei în plante.

Viteza de acţiune:

Fungicidul este absorbit în plantă prin frunze şi tulpini în
decurs de 2 - 4 ore după tratament, este distribuit rapid
şi egal prin ţesuturile plantei, împiedicând pătrunderea şi
răspândirea agenţilor patogeni şi stopează infestarea deja
produsă.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Soluţia de lucru se recomandă să se pregătească imediat
înainte de aplicare. Pregătirea soluţiei-mamă nu este necesară. Fungicidul se va amesteca în ambalajul de fabricaţie.
Rezervorul pulverizatorului se va umple pe jumătate cu
apă şi, amestecând continuu, se va turna în el cantitatea de
produs, necesară pentru o încărcare a pulverizatorului. Apoi
rezervorul pulverizatorului se va umple cu apă până se face
plinul, amestecând concomitent soluţia de lucru până devine omogenă. După pregătirea soluţiei de lucru, ambalajul
produsului se va clăti de trei ori şi conţinutul se va turna în
rezervorul cu soluţia de lucru. Amestecarea se va continua
şi în timpul tratării plantelor. Toată soluţia de lucru se va
utiliza în ziua pregătirii ei.

Compatibilitate:

Colosal® Pro se combină perfect cu toate insecticidele
produse de compania «Avgust» (Borei®, Braik®, Tanrek®,
Șarpei®), precum şi cu erbicide, de exemplu, la culturile
cerealiere cu Balerina®, Bomba® etc. Nu se admite amestecarea fungicidului cu produse care au o reacţie puternic
alcalină sau puternic acidă. Înainte de aplicare este necesar
să se verifice compatibilitatea şi fitotoxicitatea amestecului
faţă de cultura supusă tratamentului.

Norma de consum a soluţie de lucru:

la culturile de câmp - 200 - 300 l/ha, la viţa de vie - 600800 l/ha, în livezi - 800 - 1500 l/ha.

Ambalaj:
canistră 5 l

Perioada acţiunii de protecţie:

Fungicidul protejează plantele de cultură de infecţiei pe
parcursul a 4 - 5 săptămâni. Datorită penetrabilităţii înalte
Colosal® Pro este rezistent la spălarea de precipitaţii.
Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Obiectul nociv

Norma de
consum a l/ha

Grâu

Făinare, rugina brună, septprioză

Orz

Făinare

Măr

Făinare

0,3

35 (2-3)

Sfecla de zahăr

Cercosporioză, făinare

0,6

35 (2)

Vița de vie

Oidium

0,3

35 (3)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

0,4

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)

0,3 - 0,4

35 (1)
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FUNGICIDE

Kumir®
Fungicid cupric, utilizat în sistemul integrat de
protecția legumelor, fructelor și viței de vie

Substanța activă:

Sulfat de cupru tribazic, 345 gr/l

Avantajele produsului:
•
•
•
•

Eficacitatea înaltă în combaterea bolilor la cartof,
tomate, culturi pomicole, viţa de vie.
Element necesar în sistemul integrat de protecţie a
plantelor complementar fungicidelor sistemice.
Utilizat în programele de combatere a rezistenţei
agenţilor patogeni.
Formă preparativă comodă în utilizare.

Caracteristica substanței active:

Sulfatul de Cupru tribazic face parte din grupa chimică a cupricilor şi este cu acţiune de contact.

Spectrul de acțiune:

Mana şi Alternarioza la cartof şi tomate, Rapăn şi Monilioza
la măr şi păr, mana la viţa de vie.

Modul de acțiune:

Kumir® împiedică dezvoltarea sporilor agentului patogen.
Pentru a obţine o eficacitate înaltă este recomandat utilizarea pînă la producerea infecţiei.

Viteza de acțiune:

Kumir® îşi începe acţiunea imedeat după aplicarea
tratamentului.

Perioada de acțiune:

În dependenţă de condiţiile climaterice şi sursele de infecţie
7-14 zile.la scadenţa acestei perioade este necesar efectuarea unui nou tratament.

Compatibilitatea:

Kumir® este compatibil cu alte pesticide exceptînd pesticidele cu reacţie acidă sau alcalină. Pentru fiecare caz în parte
se vor verifica compatibilitatea produselor, fitotoxicitatea
amestecului pentru fiecare cultură aparte.

Norma de consum a soluției de lucru:

Cartof – pînă la 400 l/ha, tomate cîmp deschis 400-600 l/
ha, culturi pomicole şi viţa de vie pînă la 1000 l/ha.

Ambalaj:

Canistră 10 l.

Recomandări pentru utilizare:
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FUNGICIDE

Metaxil®

Fungicid bicomponent pentru combaterea
bolilor la cartof, tomate, castraveţi, viţa de vie
şi ceapă

Substanţa activă:

mancozeb, 640 g/kg şi metalaxil, 80 g/kg.

Forma preparativă:

Pulbere umectabilă în pachete solubile a câte 0,5 kg.

Mecanismul de acţiune:

Metaxil® posedă o acţiune sistemică şi de contact profilactică, curativă şi eradicativă.

Viteza de acţiune:

Prima substanţă activă (component sistemic) – metalaxilul
- în decurs de 0,5 - 1 oră după tratament pătrunde în plantă
prin frunze şi lăstari, circulînd acropetal, nimiceşte miceliul
patogenilor, este capabil să vindece planta şi o protejează
de infecţia primară în continuare. A doua substanţă activă
(component de contact) – mancozebul – dublează eficienţa
fungicidului prin formarea unui ecran protector la suprafaţa
plantelor, protejînd planta de infecţia secundară.

Pregătirea soluţiei de lucru cu utilizarea
pachetelor cu pulbere solubile în apă:

Se recomandă să se pregătire imediat înainte de aplicarea
tratamentului. Rezervorul pulverizatorului se va umple pe
1/2 cu apă. Cu dispozitivul de amestecare pornit, se va adăuga cantitatea necesară de fungicid, fără a fi deschise pachetele solubile în apă, direct în rezervorul pulverizatorului
şi se va amesteca minuţios până la obţinerea unei suspensii
omogene. Apoi, amestecând continuu, se va umple rezervorul pulverizatorului cu apă până se face plinul. Amestecarea
se va continua şi în timpul tratării plantelor. Deschiderea
ambalajului ermetic, în care se află pachetele solubile în
apă, se va face înainte de a le pune în rezervorul pulverizatorului! A nu se admite pătrunderea umezelii pe pachetele
solubile! Nu se recomandă pregătirea soluţiei de lucru prin
rezervorul de dizolvare prealabilă (rezervorul- dispozitivul de amestecare). Soluţia de lucru pregătită urmează a fi
utilizată în aceeaşi zi.

Compatibilitate:

Perioada acţiunii de protecţie:

Metaxilul® asigură protecţia plantelor contra ciupercilor peronosporale în decurs de 10 - 14 zile din momentul
tratamentului, în dependenţă de condiţiile meteo şi fonul
de infecţie.

Metaxil® este compatibil în amestecuri cu alte pesticide.
Soluţia de lucru trebuie să fie utilizată în decurs de câteva
ore după pregătire. Înainte de pregătire este necesar să se
verifice compatibilitatea şi fitotoxicitatea amestecului asupra culturii supuse tratamentului.

Recomandări pentru utilizare:

Norma de consum a soluţie de lucru:

Metaxilul® este utilizat pentru stropirea plantelor în perioada de vegetaţie. Primul tratament – se face preventiv,
următoarele se aplica la intervale de 10 - 14 zile. Se aplică
prin stropirea culturilor în perioada de creştere activă, deoarece fungicidul este translocat mai rapid. Numărul maxim
de tratamente – 2, la viţa de vie ultimul tratament se face în
cel târziu 14 zile după sfîrşitul înfloririi.

la cartof - 400 l/ha, castraveţi în câmp deschis - 400 - 600
l/ha, tomate în câmp deschis - 300 - 500 l/ha, viţa de vie 800 - 1000 l/ha, ceapă - 600 - 800 l/ha.

Ambalaj:

cutii a câte 1 kg; cutii a câte 12 kg, ce conţin 4 ambalaje din
polietilenă, în fiecare ambalaj - 6 pachete solubile în apă a
câte 0,5 kg sau 3 a câte 1 kg.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Cartof
Ceapă (cu excepția cepei verzi)
Castraveți
Tomate
Vița de vie

Obiectul nociv
Mană, alternarioză
Mană
Mană
Mană, alternarioză
Mană

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

Norma de consum кg/ha
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5 – 3

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)
20 (2)
30 (2)
60 (2)
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FUNGICIDE

Ordan®

Fungicid bicomponent cu acţiune sistemic local pentru protecţia cartofului, tomatelor,
castraveţilor şi viţei de vie împotriva unui
spectru de boli
Substanţa activă:

oxiclorură de cupru, 689 g/kg şi cimoxanil, 42 g/kg.

Forma preparativă:

Pulbere umectabilă în pachete solubile a câte 0,5 kg.

Mecanismul de acţiune:

Datorită prezenţei celor două componente, Ordan® posedă
o acţiune profilactică, curativă şi eradicativă. Oxiclorura de cupru (component de contact) inhibă fermenţii şi
componentele vitale ale celulelor ciupercilor fitopatogene.
Cimoxanilul (component local-sistemic) pătrunde în frunze
în decurs de o oră şi inhibă biosinteza ARN-ului în celulele
agenţilor patogeni.

Viteza de acţiune:

Cimoxanilul este absorbit rapid şi pătrunde adânc în
frunzele plantelor, oxiclorură de cupru menţinându-se pe
suprafaţa foliară.

Perioada acţiunii de protecţie:

Constituie în mediu 7 - 14 zile în funcţie de gradul de infestare. Efectul profilactic durează 7 - 14 zile, curativ - 2 - 4 zile
după infestare.

Particularităţile preparatului:

Ordan® se numără printre cele mai eficiente produse împotriva agenţilor patogeni, care au căpătat rezistenţă la fungicidele fenilamide. El contribuie la menţinerea sensibilităţii
agenţilor patogeni la fenilamide, nu provoacă rezistenţă
încrucişată la alte produse şi din acest motiv este utilizat cu
succes în programe de antirezistenţă. Ordan® asigură intervale mai lungi între stropiri în comparaţie cu fungicidele de
contact, utilizate, de obicei.

Pregătirea soluţiei de lucru cu utilizarea
pachetelor cu pulbere solubile în apă:

Se recomandă să se pregătească imediat înainte de aplicarea tratamentului. Rezervorul pulverizatorului se va umple
pe 1/2 cu apă. Cu dispozitivul de amestecare pornit, se va
adăuga cantitatea necesară de fungicid, fără a fi deschise
pachetele solubile în apă, direct în rezervorul pulverizatorului şi se va amesteca minuţios până la obţinerea unei
suspensii omogene. Apoi, amestecând continuu, se va umple rezervorul pulverizatorului cu apă până se face plinul.
Amestecarea se va continua şi în timpul tratării culturilor.
Deschiderea ambalajului ermetic, în care se află pachetele
solubile în apă, se va face înainte de a le pune în rezervorul
pulverizatorului! A nu se admite pătrunderea umezelii pe
pachetele solubile!

Compatibilitate:

Ordan® poate fi utilizat în amestecuri cu toate pesticidele,
cu excepţia produselor cu o reacţie puternic alcalină sau
puternic acidă.

Norma de consum a soluţie de lucru:

la cartof - 400 l/ha, la castraveţi şi tomate în câmp deschis
- 600 l/ha, în teren protejat - 10 l/100 m2, la viţa de vie 1000 l/ha.

Ambalaj:

cutii a câte 1 kg; cutii a câte 12 kg, ce conţin 4 ambalaje din
polietilenă, în fiecare ambalaj - 6 pachete solubile în apă a
câte 0,5 kg sau 3 a câte 1 kg.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Cartof
Castraveți în teren protejat
Castraveți în câmp deschis

Obiectul nociv
Mană, alternarioză
Mană

Tomate

Mană, alternarioză

Vița de vie

Mană
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Norma de consum
кg/ha

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)

2 - 2,5

20 (2-3)

3

3 (3)

2,5 - 3

14 (3)

2,5 - 3

14 (4)

3

20 (5)
® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

FUNGICIDE

Ordan® MC

Fungicid cu acțiune de contact și sistemic-local
pentru protecția cartofului, legumelor și viței de
vie împotriva unui spectru de boli

Substanța activă:

Mancozeb, 640 gr/kg şi cimoxanil 80 gr/kg.

Forma preparativă:
Pulbere umectabilă.

Avantajele produsului:

Eficacitatea înaltă în combaterea agenţilor patogeni principali la cartofi legume şi viţa de vie.
Element important în schemele de protecţie.
Posibilitatea de utilizare în scheme, pentru evitarea formării
rezistenţei agenţilor patogeni.

Caracteristicile substanței active:

Substanţele active ale fungicidului fac parte din grupe chimice diferite cu diferite moduri de acţiune. Mancozeb aparţine familiei chimice derivaţilor acidului de ditiocarbamat
şi are acţiune de contact. Cimoxanil face parte din derivaţii
alchilici ai ureei, modul de acţiune translaminar.

Spectrul de acțiune:

Ordan® MC are o eficacitate înaltă în combaterea manei şi
alternariozei la cartof şi tomate, mana cepei şi mana viţei
de vie.

Modul de acțiune:

Cimoxanilul inhibă biosinteza ARN-ului în celulele patogenilor. Mancozeb (componentul cu acţiune de contact) dereglează procesele biochimice în celulele patogenilor, blochează maturarea sporilor şi previne răspîndirea infecţiei.

Perioada de acțiune:

Asigură protecţia culturii pe parcursul a 10-14 zile de la
tratare, în dependenţă de sursele de infecţie şi condiţiile climaterice. Datorită activităţii translaminare, produsul
asigură o protecţie mai îndelungată a culturii comparativ cu
produsele cu acţiune de contact.

Recomadări pentru utilizare:

Tratamentele vor fi mai eficiente în cazul în care vor fi efectuate preventiv sau în fazele timpurii de dezvoltare a infecţiei pînă la apariţia simptomelor. Este recomandat tratarea
plantelor şi lastarilor tineri cu o dezvoltare normala, fungicidul se va deplasa mai uşor pe suprafaţa lor. Din aceste
considerente primul tratament se va efectua preventiv iar
următoarele la interval de 10-14 zile.

Compatibilitatea:

Este compatibil cu majoritatea pesticidelor cu reacţie neutră su acidă. Cu toate aceste în dependenţă de cultură este
necesar verificarea reacţiei amestecului şi fitotoxicitatea lui.
Nu este recomandat amestecul Ordan® MC cu produsele cu
reacţie alcalină.

Norma de consum a soluției de lucru:

Cartof pînă la 400 l/ha, tomate cîmp deschis – 500 l/ha,
ceapă – 600 l/ha, viţa de vie pînă la 1000 l/ha.

Ambalaj:
cutie 1 kg

Viteza de acțiune:

Cimoxanil-ul este absorbit rapid în frunze (în decurs de 2
ore), mancozeb formează un strat protector pe suprafaţa
frunzelor.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Obiectul nociv

Norma de consum kg/ha

Cartof

Mana, Alternarioza

2-2,5

Vița de vie

Mana

2,5-3

Ceapă, Tomate

Mana

2,5

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”
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FUNGICIDE

Raiok®

Fungicid sistemic pentru protecţia mărului și
piersicului împotriva unui spectru de boli

Substanţa activă: difenconazol, 250 g/l.
Forma preparativă: Concentrat emulsionabil.
Mecanismul de acţiune:

Difenconazolul dereglează biosinteza sterinelor din organismul ciupercilor. Ca rezultat, sunt inhibate procesele de
prelungire a tuburilor de creştere, de diviziune celulară şi de
creştere a miceliului.

Viteza de acţiune:

Este absorbit în plantă în decurs de 2 ore după tratament.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Perioada acţiunii de protecţie:

Dacă Raiok® este utilizat pentru tratamente profilactice,
atunci în condiţii de dezvoltare moderată a bolilor perioada
acţiunii de protecţie constituie 7 - 15 zile, iar în cazul de
dezvoltare epifitotică a bolii - 7 zile. Efectul curativ este garantat, dacă stropirea va fi efectuată în decurs de 4 zile din
momentul infectării.

Recomandări pentru utilizare:

Raiok® este utilizat prin stropire în perioada de vegetaţie.
La măr, pentru a combate rapănul, se permite să se efectueze până la 3 - 4 tratamente într-un sezon. Termenul de
aşteptare - 20 zile.

Schema tratamentelor profilactice:

Stropirile se efectuează, începând cu faza de buton roz al
mărului. Înainte de faza cînd diametrul fructelor va fi de 10
mm, intervalul dintre tratamente constituie 7 - 10 zile, în
următoarele faze de dezvoltare - 10 - 14 zile. Se efectuează
un bloc de stropiri cu Raiok® sau este alternat cu alte fungicide din alte clase chimice.
Schema tratamentelor la semnalizările serviciului de
prognoze: stropirea se va efectua în cel târziu 4 zile după
începutul infestării. Tratamentele cu fungicidul Raiok® se
efectuează în bloc, dar este posibilă alternarea cu fungicide

Măr
Piersic
38

Norma de
consum l/ha
0,2
0,35 - 0,4
0,2

Soluţia de lucru se recomandă să se pregătească imediat
înainte de aplicarea tratamentului. Se va amesteca fungicidul
în ambalajul de fabricaţie, se va măsura cantitatea de produs
necesară pentru o încărcare a pulverizatorului. Rezervorul
pulverizatorului se va umple pe jumătate cu apă. Amestecând
continuu, se va turna cantitatea măsurată de fungicid în rezervor. Rezervorul pulverizatorului se va umple cu apă până
se face plinul. Amestecarea se va continua şi în timpul tratării.
Ambalajul în care s-a aflat produsul se va clăti de trei ori cu
apă şi conţinutul se va turna în rezervorul cu soluţia de lucru.
Soluţia de lucru pregătită trebuie utilizată în aceeaşi zi.

Compatibilitate:

Fungicidul este compatibil în amestecuri cu majoritatea
pesticidelor aplicate, totuşi, în fiecare caz concret urmează
să fie verificată compatibilitatea produselor care vor fi
amestecate.

Norma de consum a soluţie de lucru:

În mediu de la 800 până la 1500 l/ha (deoarece pentru
tratamente pot fi utilizaţi pulverizatori de diferite tipuri,
volumul soluţiei de lucru poate varia în funcţie de dimensiunile pomilor şi tipul maşinilor de stropit de la 50 până la
2000 l/ha).

Ambalaj: flacon 1 l.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura

din alte clase chimice. În caz de necesitate, după efectuarea
blocului de stropiri cu fungicidul Raiok®, poate fi continuat
tratamentul cu produse din alte clase chimice (peste 8 zile
după ultimul tratament cu fungicidul Raiok®).
Schema tratamentelor în caz de dezvoltare epifitotică a
bolii (precum și pentru protecția soiurilor de măr, sensibile
la rapăn): se efectuează un bloc de stropiri cu fungicidul Raiok® (0,2 l/ha) în amestec cu fungicid de contact (cu normă
de consum, ce constituie 75% din cea obişnuită). Intervalul
dintre stropiri va fi de 7 zile. La sfârşitul vegetaţiei, după
efectuarea blocului de tratamente cu fungicidul Raiok®, după
caz, se efectuează stropirea cu fungicide de contact.

Obiectul nociv

Modul și perioada
de aplicare

Rapăn
Prin stropirea
culturii în perioada
Monilioză
Bășicarea frunzelor de piersic, clasterosporioză de vegetație

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)
20 (3-4)
20 (2)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

FUNGICIDE

Racurs®

Fungicid sistemic bicomponent pentru protecţia
culturilor cerealiere, sfeclei de zahăr şi viţei de
vie de un spectru larg de boli

Substanţa activă:

ciproconazol, 160 g/l şi epoxiconazol, 240 g/l.

Forma preparativă:
Suspensie concentrată.

Mecanismul de acţiune:

Substanţele active ale produsului posedă o acţiune sistemică. Ciproconazolul este un inhibitor al biosintezei sterinelor,
inclusiv a ergosterolului, în celulele agenţilor patogeni,
blocând demetilarea lanosterolului la C-14 prin interacţiunea cu citocromul Р-450. Spre deosebire de alţi inhibitori
a biosintezei sterinelor, această substanţă activă are un
spectru mai larg de acţiune, condiţionat de proprietăţile
fizico-chimice, absorbţia şi translocarea în plante.
Epoxiconazolul, la fel ca şi ciproconazolul, inhibă ergosterolul şi împiedică formarea membranelor celulare ale
miceliului fitopatogenilor. Blochează formarea apresorilor şi
dezvoltarea hifelor ciupercii pe frunză (acţiune profilactică). După infestare, frânează creşterea focarelor de agenţi
patogeni pe frunze şi în interiorul lor, precum şi previne
formarea sporilor (efect eradicativ).

Viteza de acţiune:

Fungicidul este absorbit în plantă în decurs de 2 ore după
efectuarea tratamentului.

Perioada acţiunii de protecţie:

Racurs® asigură protecţia semănăturilor împotriva infecţiei
pentru o perioadă de până la 4 săptămâni din momentul
tratamentului.

bolii. Cerealierele vor fi tratate cu Racurs® de două ori. Primul tratament - în faza sfârşitul înfrăţirii – începutul împăierii, al doilea - în faza frunzei stindard.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de aplicarea
tratamentului. Înainte de utilizare produsul se va amesteca
minuţios în ambalajul de fabricaţie (se va scutura recipientul de câteva ori). Se va măsura cantitatea de fungicid necesară pentru o încărcare a pulverizatorului. Fungicidul se
recomandă să se introducă direct în rezervorul pulverizatorului, dacă mecanismul de amestecare hidraulic funcţionează normal, iar rezervorul este umplut cu apă pe jumătate.
Apoi, amestecând continuu, se va umple rezervorul pulverizatorului cu apă până la volumul necesar. După pregătirea
soluţiei de lucru, ambalajul golit de produs se va clăti de trei
ori cu apă şi conţinutul se va turna în rezervorul cu soluţia
de lucru. Amestecarea se va continua şi în timpul tratării
culturii. Soluţia de lucru se va utiliza în ziua pregătirii ei.

Compatibilitate:

Racurs este compatibil cu alte produse de uz fitosanitar,
cu excepţia produselor cu o reacţie puternic alcalină sau
puternic acidă.

Norma de consum a soluţie de lucru:
La stropirea culturilor de câmp - 200 l/ha.

Ambalaj:

canistră câte 5 l.

Recomandări pentru utilizare:

Stropirea culturilor se va efectua în perioada de vegetaţie
cu scop profilactic sau la apariţia primelor simptome ale
Recomandări pentru utilizare:

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”
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FUNGICIDE

Spirit®

Fungicid sistemic combinat cu un spectru larg
de protecţie a culturilor cerealiere contra unui
spectru de boli

Substanţa activă:

epoxiconazol, 160 g/l şi azoxistrobin, 240 g/l.

nologiile de aplicare a fungicidului, apariţia rezistenţei la
organismele patogene este puţin probabilă.

Forma preparativă:

Pregătirea soluţiei de lucru:

Suspensie concentrată

Mecanismul de acţiune:

Epoxiconazolul împiedică formarea membranelor celulare
ale miceliului fitopatogenilor.
Azoxistrobinul inhibă respiraţia mitocondrială, blocând
transportul electronilor în lanţul citocromilor b şi с1.

Viteza de acţiune:

Prezenţa în compoziţia fungicidului a două substanţe active, ce diferă după mecanism şi modalitatea de acţiune
asupra agenţilor patogeni, oferă protecţie şi stopează
proliferarea sporilor imediat după contactul cu suprafaţa
foliară tratată.

Perioada acţiunii de protecţie:

Spirit® asigură protecţia semănăturilor împotriva infecţiei
pentru o perioadă de până la 4 săptămâni din momentul
tratamentului.

Recomandări pentru utilizare:

Tratamentul se va efectua în perioada de vegetaţie cu
scop profilactic sau la apariţia primelor simptome ale bolii.
Cerealierele vor fi tratate cu Spirit®* de două ori. Primul
tratament - în faza sfârşitul înfrăţirii – începutul împăierii, al
doilea - în faza frunzei stindard.

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de aplicarea
tratamentului. Înainte de utilizare, produsului se va amesteca minuţios în ambalajul de fabricaţie (se va scutura recipientul de câteva ori). Se va măsura cantitatea de fungicid
necesară pentru o încărcare a pulverizatorului. Fungicidul
se recomandă să se introducă direct în rezervorul pulverizatorului, dacă mecanismul de amestecare hidraulic
funcţionează normal, iar rezervorul este umplut cu apă pe
jumătate. Apoi, amestecând continuu, se va umple rezervorul pulverizatorului cu apă până la volumul necesar.
După pregătirea soluţiei de lucru, ambalajul golit de produs se va clăti de trei ori cu apă şi se va turna conţinutul în
rezervorul cu soluţia de lucru. Amestecarea se va continua
şi în timpul tratării culturilor. Soluţia de lucru se va utiliza în
ziua pregătirii ei.

Compatibilitate:

Spirit® este compatibil cu alte produse de uz fitosanitar,
cu excepţia produselor cu o reacţie puternic alcalină sau
puternic acidă.

Norma de consum a soluţie de lucru:
la culturile de câmp - 200 l/ha.

Ambalaj:

Flacon 1 l; canistră 5 l.

Eventualitatea apariţiei rezistenţei:

Dacă se respectă normele recomandate de consum şi tehRecomandări pentru utilizare:
Cultura

Norma de
consum
l/ha

Grâu de
toamnă, orz

0,6 - 0,7

Soia

0,4-0,5
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Obiectul nociv

Modul și perioada de aplicare

Timpul de așteptare
(Numărul de
tratamente)

Făinare, rugina brună,
septorioză, pirenoforoză,
fuzarioză, helmintosporioză
Antracnoză, aliternarioză,
ascohitoză, septorioză, fomoză,
cercosporioză, perinosporoză

Prima stropire - în faza dezvoltării culturii sfârșitul înfrățirii – începutul împăierii;
al doilea - în faza frunzei stindard

37 (2)

Stropirea în timpului vegetației
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FUNGICIDE

Talant®

Fungicid de contact cu acțiune de protecție
împotriva bolilor din livezi și vii

Substanța activă:

Perioada de acțiune:

Clorotalonil, 500 gr/l

Un singur tratament cu Talant® în dependenţă de condiţiile
climaterice, va asigura protecţia pe o perioadă de 7-14 zile.
Are o aderenţă bună, rămîne pe plantă dacă peste 15 min
după aplicare plouă. Ploiele torenţiale sau îndelungate pot
reduce eficacitatea produsului.

Forma preparativă:
Suspensie concentrată.

Caracteristica substanței active:

Clorotalonil este un derivat al benzenului şi fenolului cu
acţiune de contact.

Specru de acțiune:

Măr – rapăn, monilioza; piersic – băşicarea, clasteroporioza;
prun – monilioza; viţa de vie – mana.

Mecanismul de acțiune:

Clorotalonil are acţiune de contact, inhibă germinarea
sporilor agenţilor patogeni, formarea hifelor şi penetrarea
organelor plantelor, astfel este prevenită infecţia.
Clorotalonil nu pătrunde în ţesuturile plantei din acest
considerent el este activ numai pe suprafaţa plantei. Însă
se leagă cu stratul de ceară de pe suprafaţa frunzelor ce
conferă o protecţie bună pe termen îndelugat. Din cauza
capacităţii slabe de penetrare Talant® nu are capacitatea
de stopare a infecţiei deja produse. Este important ca
aplicarea tratamentului cu Talant® să se facă preventiv pînă
la formarea infecţiei.

Recomandări pentru aplicare:

Tratamentele se fac preventiv în scop profilactic la
însumarea condiţiilor optime pentru infecţie.

Compatibilitatea:

Este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar
cu excepţia produselor cu reacţie acidă sau alcalină. Pentru
fiecare amestec în parte se verifică compatibilitatea între
produse şi fitotoxicitatea pentru fiecare cultură aparte.

Norma de consum a soluției de lucru:

Culturile pomicole 1000-1500 l/ha, viţa de vie pînă la 1000
l/ha. Important este acoperirea omogenă a plantelor cu
soluţia de lucru.

Ambalaj:

Canistră 5 l.

Viteza de acțiune:

Talant® începe să acţioneze imediat după aplicarea
tratamentului.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Obiectul nociv

Măr

Rapăn, Monilioză

Piersic

Bășicarea, Clasteroporioza

Prun
Vița de vie

Monilioza
Mana

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

Norma de consum a
produsului, l/ha
2 - 2,5
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INSECTICIDE

Aspid®

Insecticid sistemic cu o eficiență înaltă pentru
combaterea unui spectru larg de dăunători la
măr, rapiță și cartof

Substanșa activă:
Tiacloprid 480 gr/l

Forma preparativă:
Suspensie concentrată

Caracteristica substanței active

Tiaclopridul face parte din clasa neonecotinoizi

Spectru de acțiune:

Aspid combate majoritatea dăunătorilor rapiţei inclusiv
gîndacul lucios al rapiţei, gărgăriţa seminţelor de varză;
dăunătorii mărului: viermele merelor, molia livezilor, gărgăriţa bobocilor de măr, gîndacul păros; dăunătorii cartofului:
gîndacul din colorado.
®

Modul de acțiune:

Tiaclopridul întrerupe transmiterea impulsurilor nervoase.
Pătrunde în organismul dăunătorului atît prin contact direct cît si prin ingestie protejează întreaga plantă, datorită
acţiunii sistemice, inclusiv organele care nu au nimerit sub
tratament.

Viteza de acțiune:

Aspid® acţionează foarte rapid, se manifestă deja în prima
oră după tratare.

Recomandări de utilizare:

Se recomandă efectuarea tratamentului la rapiţă în perioada de vegetaţie la depăşirea pragului economic de dăunare.
tratamentele se fac în perioada zilei fără vînt, rouă şi ploaie.
Se recomandă utilizarean adjuvantului pentru o acoperire
uniformă. Tratamentele în cultura de măr şi cartof în conformitate cu termenii şi recomandările.

Restricții:

Aspid® este un produs cu impact redus asupra entomofaunei benefice. Spre deosebire de alte insecte albinele au
capacitatea de a descompune tiaclopridul, pînă la produşi
inofensivi, în procesele matabolice sub acţiununile unor
fermenţi. Toxicitatea redusă a tiaclopridului asupra albinelor
a fost demonstrată ştiinţific. Cu toate acestea este necesar
respectarea cerinţelor de utilizare, 3-4 km distanţa de zbor
a albinelor şi perioada de aşteptare 48-72 ore.

Compatibilitatea:

Aspid® este compatibil cu majoritatea pesticidelor cu excepţia produselor cu reacţie alcalina.

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

Ambalaj:
flacon 1 l.

Perioada de acțiune:

în mediu 14-21 zile (pînă la 30 de zile).

Recomandări pentru utilizare:
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INSECTICIDE

Borei®

Insecticid bicomponent pentru combaterea unui
spectru larg de dăunători rozători şi sugători,
inclusiv celor cu o viaţă ascunsă, la multe culturi
agricole

Forma preparativă: Suspensie concentrată

piretroizi şi compuşi fosfororganici. Insecticidul îmbină
rapiditatea acţiunii cu o perioadă îndelungată a efectului de
protecţie. El îşi menţine activitatea insecticidă pe timp de
arşiţă şi la expunerea îndelungată a razelor solare intense.

Mecanismul de acţiune:

Restricţii:

Substanţa activă:

imidacloprid, 150 g/l şi lambda cihalotrin, 50 g/l.

Substanţele active ale insecticidului acţionează în mod diferit,
de aceea combinarea lor într-o formă preparativă asigură
o înaltă eficienţă. Imidaclopridul are un efect translaminar
sistemic, pătrunzând în plante prin frunze, tulpini şi rădăcini,
este distribuit prin parenchim şi se deplasează prin xilem.
Lambda cihalotrin rămâne în exterior pe suprafaţa tratată
a plantelor. Borei® inhibă rapid transmiterea semnalelor
prin sistemul nervos central al dăunătorilor. Insectele sunt
afectate atât în timpul tratamentului, cât şi alimentării
pe planta tratată şi în interiorul ei. Astfel este asigurată
combaterea dăunătorilor cu mod de viaţă ascuns, precum şi a
fitofagilor, care se hrănesc de pe partea inferioară a frunzelor
şi de pe alte părţi ale plantelor, unde soluţia de lucru a
insecticidului nu poate nimeri.

Borei® prezintă un pericol major pentru albini (zona limitei
de protecţie pentru albini constituie cel puţin 4-5 km, se
recomandă a restricţiona zborul albinilor timp de cel puţin
120-140 ore).

Viteza de acţiune:

Compatibilitate:

Peste câteva minute după absorbirea insecticidului în
organismul dăunătorilor, aceştia încetează a se mai hrăni şi
mor în decurs de 24 ore.

Perioada acţiunii de protecţie:
Particularităţile preparatului:

Borei® combate populaţiile de dăunători, rezistenţi la
Recomandări pentru utilizare:

Măr
Grâu
Orz
Vița de vie
Porumb
Rapiță
Varză
Mazăre

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de stropire la
unităţi staţionare special echipate de alimentare. În cazurile
când mijloacele speciale de pregătire şi încărcare lipsesc,
soluţia de lucru poate fi pregătită direct în rezervorul
pulverizatorului. În acest caz rezervorul se va umple cu apă
curată pe jumătate, apoi, cu dispozitivul de amestecare
pornit, se va turna în el cantitatea necesară de insecticid,
adăugându-se în continuare apă până la volumul necesar.
Borei® poate fi utilizat în amestecuri cu fungicide, de
exemplu, la culturi cerealiere - cu Colosal® Pro şi Colosal®.
Totuşi, înainte de utilizarea unui amestec concret, este
necesar să se verifice compatibilitatea componentelor lui.

Norma de consum a soluţie de lucru:

În mediu 14 - 21 zile.

Cultura

Pregătirea soluţiei de lucru:

la culturile de câmp - 200 - 400 l/ha, la stropirea în proces
de răsărite - 100 - 200 l/ha, la măr - 800 - 1500, la viţa de
vie - 800 - 1200 l/ha.
Ambalaj: flacon 1 l.

Obiectul nociv
Viermele mărului
Păduchi
Gândacul ghebos, ploșnița cerealelor, tripșii, gândacul ovăzului, păduchi
Ploșnița cerealelor, cărăbușeii cerealelor, gândacul ovăzului, păduchi
Molia verde a strugurelui
Sfredelitorul-porumbului
Gândacul lucios al rapiței, purici
Buha fructificațiilor, albilițele, molia verzei, puricii, păduchele cenușiu al
verzei
Păduchele verde al mazării

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

Termenul de așteptare
Norma de
consum l/ha (Numărul de tratamente)
0,25
0,15
0,25
0,15 - 0,2
0,25
0,15 - 0,2
0,15 - 0,2

30 (2)
30 (1)
10 (2)
40 (1)
20 (1)

0,15 - 0,2

30 (2-3)

0,15 - 0,2

30 (1)
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INSECTICIDE

Braik®

Insecticid din grupa piretroizilor pentru
protecţia culturilor agricole contra unui spectru
larg de dăunători (rozători şi sugători), inclusiv
acarienii
a vântului de cel mult 1 - 2 m/s. Zona de protecţie limitrofă
pentru albini va constitui cel puţin 4 - 5 km, restricţionarea
zborului albinilor - cel puţin 3 - 4 zile.

Substanţa activă:

lambda cihalotrin, 100 g/l.

Forma preparativă:

Pregătirea soluţiei de lucru:

microemulsie.

Mecanismul de acţiune:

Este absorbit rapid în organismul dăunătorilor prin stratul
cuticular, acţionând asupra sistemului nervos central.
Braik® rămâne un timp pe suprafaţa plantelor tratate, realizând o activitate reziduală şi continuând să protejeze culturile datorită efectului repelent (de alungare).

Viteza de acţiune:

în decurs de câteva minute după tratament intervine dezorientarea dăunătorilor, aceştia încetează a se mai hrăni,
după care mor în rezultatul paraliziei totale.

Perioada acţiunii de protecţie:

Soluţia de lucru se va pregătirea imediat înainte de stropire, la unităţi staţionare special echipate de alimentare. În
rezervorul pulverizatorului se va turna cantitatea calculată
de apă şi, pornind dispozitivul de amestecare, se va adăuga insecticidul. Soluţia de lucru pregătită va fi amestecată cu ajutorul pompelor în recipientele de alimentare şi
transportată la locul tratamentelor. Dacă lipsesc mijloacele
mecanizării, pregătirea soluţiilor de lucru nu se admite. În
timpul pregătirii soluţiei de lucru şi alimentării pulverizatorilor este necesar să se evite vărsarea soluţiei de lucru.
Soluţia de lucru trebuie de utilizat în ziua pregătirii ei. După
tratament e necesar în mod obligatoriu să fie spălat şi uscat
pulverizatorul.

Compatibilitate:

Cel puţin 14 zile.

Recomandări pentru utilizare:

Braik® este utilizat pentru stropirea culturilor în perioada
de vegetaţie la apariţia dăunătorilor. Pentru a combate
dăunătorii plantelor răsărite tratamentul se efectuează în
perioada răsăririi culturii.

Eventualitatea apariţiei rezistenţei:

Pentru a evita apariţia rezistenţei, este necesar să se alterneze Braik® cu insecticide din alte clase chimice.

Braik® este compatibil în amestecurile cu majoritatea
pesticidelor, cu excepţia produselor cu o reacţie puternic
alcalină sau puternic acidă. Totuşi, în fiecare caz concret
urmează să fie verificată compatibilitatea produselor care
vor fi amestecate.

Norma de consum a soluţie de lucru:

Pentru tratamente printre puieţi - 100 - 200 l/ha, pentru
stropire în perioada de vegetaţie a culturilor de câmp - 200
- 400, livezi - 1000 - 1500 l/ha.

Ambalaj:

Restricţii:

Braik prezintă un pericol mediu pentru albini. Tratarea
culturii urmează să se efectueze în orele de dimineaţă şi
seară (se admite şi pe timp posomorât, răcoros), la o viteză
®

flacon 1 l; canistră 5 l.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Obiectul nociv

Grâu de toamnă, orz
de toamnă
Măr
Rapiță
Tomate

Ploșnița cerealelor, tripsul grâului, gândacul ovăzului, păduchi,
cărăbușeii cerealelor
Viermele mărului, viespea merelor, moliile frunzelor de măr
Gândacul lucios al rapiței, purici
Buha fructificațiilor, gândacul de Colorado
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Norma de
consum l/ha

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)

0,1

20 (1)

0,4
0,06
0,2

20 (2)
20 (1)
30 (2)
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INSECTICIDE

Herold®

Insecticid înalt selectiv pentru protecţia mărului

Substanţa activă:

Eventualitatea apariţiei rezistenţei:

diflubenzuron, 240 g/l.
suspensie concentrată.

Rezistenţă încrucişată la diflubenzuron nu a fost semnalată.
Se recomandă să se aplice Herold® pentru combaterea
dăunătorilor, populaţiile cărora au căpătat rezistenţă la peretroizi şi insecticidele fosfororganice.

Mecanismul de acţiune:

Pregătirea soluţiei de lucru:

Forma preparativă:

Herold® are un efect de contact şi ingestie, care se datorează dereglării proceselor de năpârlire la insectele
dăunătoare.
El blochează sinteza chitinei şi împiedică formarea cuticulei în procesul năpârlirilor. Herold® nu acţionează asupra
imago, dar dereglează dezvoltarea ouălor şi larvelor (efect
ovicid şi larvicid).
Larvele mor în procesul năpârlirii următoare, când cuticula
se rupe, golind conţinutul corpului. Mortalitatea maximă a
dăunătorilor se atestă peste 2 săptămâni după tratament.
Efectul ovicid se înregistrează la depunerea de către femele
a ouălor pe plantele tratate.

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de stropire la
unităţi staţionare special echipate de alimentare. În unele
cazuri soluţia de lucru poate fi pregătită direct în rezervorul
pulverizatorului. Rezervorul agregatului de alimentare sau
rezervorul pulverizatorului se va umple pe jumătate cu apă,
se va porni dispozitivul de amestecare, se va turna cantitatea calculată de Herold®, iar mai apoi, amestecând în continuare, se va umple rezervorul până se face plinul.
Soluţia de lucru se va utiliza în ziua pregătirii ei. După tratament e necesar în mod obligatoriu să fie spălat şi uscat
pulverizatorul.

Viteza de acţiune:

Moartea larvelor dăunătorilor se observă aproximativ peste
10 zile după stropit, însă deja peste 3 - 5 zile ei încep a se
mişca mai puţin şi reduc brusc din consumul hranei.

Nu se admite utilizarea în amestecuri cu pesticide, ce au
o reacţie puternic alcalină. Înainte de aplicare urmează să fie verificată compatibilitatea produselor care vor fi
amestecate.

Perioada acţiunii de protecţie:

Norma de consum a soluţie de lucru:

Herold® posedă un postefect destul de îndelungat, menţinându-şi activitatea pe parcursul a 25 - 30 zile după
stropire.

Recomandări pentru utilizare:

Compatibilitate:

800 - 1500 l/ha.

Ambalaj:

flacon 1 l; canistră 5 l.

Pentru combaterea viermelui mărului, livezile sunt tratate la
începutul depunerii ouălor dăunătorilor. Pentru soiurile timpurii este suficient un singur tratament, pentru ce le tardive
sunt necesare două.
Termen de aşteptare - 30 de zile.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Măr

Obiectul nociv
Viermele mărului
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Norma de consum l/ha

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)

1

30 (2)
45

INSECTICIDE

Sirocco®

Insectoacaricid sistemic cu spectru larg de
acţiune pentru protecţia diferitor culturi

perioada zborului activ al albinilor. Tratarea plantelor se va
efectua dimineaţa devreme ori seara târziu (se admite ziua
pe timp posomorât, răcoros, când albinile nu ies din stup), la
o viteză a vântului de până la 1 - 2 m/s. Zona de protecţie limitrofă pentru albini va constitui cel puţin 4 - 5 km, restricţionarea zborului albinilor - cel puţin 120 - 140 ore.

Substanţa activă:
dimetoat, 400 g/l.

Forma preparativă:

Concentrat emulsionabil.

Mecanismul de acţiune:

Sirocco® are o acţiune sistemică înaltă şi un efect de
contact. În organismul dăunătorilor inhibă colinesteraza,
acţionând asupra sistemului nervos şi provocând inhibiţia
respiraţiei şi a activităţii cardiace.

Viteza şi simptomele acţiunii:

Înaltă – la nivelul majorităţii insecticidelor fosfororganice.
Moartea insectelor adulte dăunătoare cît şi a larvelor lor are
loc timp de 48 ore după tratare.

Perioada acţiunii de protecţie:
cel puţin 14 zile.

Recomandări pentru utilizare:

Stropirea livezilor se efectuează în momentul când în plantaţii apar dăunătorii în număr ce depăşesc pragul economic
de dăunare. Tratamentul se efectuează înainte sau după
înflorirea mărului.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de stropire
la unităţi staţionare special echipate de alimentare. În
rezervorul unităţii de alimentare se va turna cantitatea calculată de apă şi, cu dispozitivul de amestecare pornit, se va
adăuga insecticidul. După tratament e necesar neapărat ca
pulverizatorul să fie spălat şi uscat.

Compatibilitate:

Sirocco® este compatibil cu majoritatea insecticidelor şi
fungicidelor, cu excepţia produselor care posedă o reacţie
puternic alcalină şi conţin sulf. Înainte de aplicare este necesar să se verifice compatibilitatea componentelor amestecului. Sirocco® este un partener ideal pentru amestecurile
cu peritroizii (Braik®, Șarpei®, Sămpai®). Nu se admite să se
amestece Sirocco® ori să se aplice consecutiv cu erbicide pe
bază de sulfoniluree, dacă intervalul dintre tratamente este
mai mic de 14 zile, altfel există pericolul fitotoxicităţii.

Norma de consum a soluţie de lucru:

Restricţii:

Sirocco prezintă pericol înalt pentru albini. Aplicarea lui
impune respectarea unui şir de reguli. Apicultorii locali
trebuie să fie anunţaţi neapărat în prealabil despre efectuarea tratamentului, termenele lui şi zonele de stropire. Este
interzis tratamentul culturilor entomofile, care înfloresc în
®

în livezi - 600 - 1500 l/ha, la culturile de câmp - 200 - 400
l/ha, viţa de vie - 600 - 1000 l/ha.

Ambalaj:

flacon 1 l; canistră 10 l.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Măr
Prun
Cais
Piersic
Vița de vie
Grâu de toamnă
Orz
Rapiță
Soia
46

Obiectul nociv
Viermele mărului, moliile miniere, păduchi
Viermele prunelor, viespea galbenă și neagră a prunelor
Molia orientală a fructelor, păduchele verde al piersicului
Molia orientală
Molia verde a strugurelui
Păduchi, tripși, ploșnița cerealelor
Păduchi, tripși, ploșnița cerealelor
Gândacul lucios al rapiței, gărgărița galicolă a varzei
Viermele soii, molia păstăilor de soia

Norma de
consum l/ha
1,9
1,9
1,9
1,9
1,5-1,9
1,5
1,5
2
2

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)

40 (2)

30 (1)
30 (1-2)
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INSECTICIDE

Sămpai®

Insecticid din grupa piretroizilor econom pentru
protecţia împotriva dăunătorilor la culturile
cerealiere, cartof, măr şi viţa de vie

înainte de termenul stabilit. Este necesar să se respecte
următoarele restricţii: tratarea culturii se va efectua dimineaţa devreme ori seara după asfinţitul soarelui, la o viteză
a vântului de până la 1 - 2 m/s. Zona de protecţie limitrofă
pentru albini va constitui cel puţin 4 - 5 km, restricţionarea
zborului albinilor - cel puţin 120 ore.

Substanţa activă:
esfenvalerat, 50 g/l.

Forma preparativă:

Concentrat emulsionabil.

Mecanismul de acţiune:

Posedă un mecanism dublu de acţiune asupra dăunătorilor:
de contact şi ingestie, atacă sistemul nervos al dăunătorilor, provocând paralizia lor. În plus, Sămpai® are un bun
efect repelent asupra insectelor şi este capabil să inhibe
nutriţia lor.

Pregătirea soluţiei de lucru:

Sămpai® nu posedă o acţiune sistemică, însă are un postefect destul de îndelungat (circa 2 săptămâni).

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de stropire
la unităţi staţionare special echipate de alimentare. În rezervorul agregatului de alimentare se va turna cantitatea
calculată de apă şi, cu dispozitivul de amestecare pornit,
se va adăuga insecticidul. Soluţia de lucru pregătită va fi
pompată cu ajutorul pompelor în recipientele de alimentare şi transportată la locul tratamentelor. Dacă lipsesc
mijloacele mecanizării, pregătirea soluţiilor de lucru nu se
admite. În timpul pregătirii soluţiei de lucru şi alimentării
pulverizatorilor este necesar să se evite vărsarea soluţiei de
lucru. Soluţia de lucru se va utiliza în ziua pregătirii ei. După
tratament e necesar în mod obligatoriu să fie spălat şi uscat
pulverizatorul.

Recomandări pentru utilizare:

Compatibilitate:

Viteza de expunere:

Moartea dăunătorilor survine în decurs de 0,5 - 2 ore după
aplicarea tratamentului.

Perioada acţiunii de protecţie:

Stropirea culturii se efectuează în perioada de vegetaţie la
apariţia dăunătorilor.

Eventualitatea apariţiei rezistenţei:

Pentru a preveni apariţia rezistenţei dăunătorilor se recomandă alternarea cu insecticide din alte clase chimice.

Restricţii:

Sămpai prezintă pericol înalt pentru albini (clasa 1 de
toxicitate). Nu se admite tratamentul culturilor entomofile
care înfloresc în perioada zborului activ al albinilor, precum
şi vizitarea ulterioară de către albini a câmpurilor tratate
®

Sampai® poate fi utilizat în amestecuri cu alte insecticide şi
fungicide, cu excepţia produselor cu reacţie alcalină. Înainte
de aplicare este necesar să se verifice compatibilitatea
componentelor amestecului.

Norma de consum a soluţie de lucru:

Pentru culturi de câmp - 200 - 400 l/ha, măr - 1000 - 1500
l/ha, vii - 800 - 1200 l/ha.

Ambalaj:

flacon 1 l; canistră 5 l

Recomandări pentru utilizare:
Cultura

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)

Obiectul nociv

Norma de consum, l/ha

Grâu, orz

Ploșnița cerealelor, gândacul ovăzului

0,25 - 0,3

20 (1)

Măr
Vița de vie
Cartof

Viermele mărului
Molia verde a strugurelui
Gândacul de Colorado

0,6 - 0,7
0,4 - 0,6
0,25

30 (2)
45 (1)
20 (1)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”
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INSECTICIDE

Tanrek®

Insecticid din clasa neonicotinoizilor pentru
combaterea unui spectru de dăunători la cartof,
grâu şi măr

Substanţa activă:

Restricţii:

imidacloprid, 200 g/l.

Forma preparativă:
concentrat solubil.

Mecanismul de acţiune:

Posedă o acţiune sistemică pronunţată, pătrunde în plante
prin frunze, tulpină şi rădăcini. Acţionează asupra sistemul
nervos al insectelor dăunătoare. Provoacă perturbarea
transmiterii impulsurilor nervoase, cauzând pierderea
activităţii motrice (imobilizarea completă), încetarea
alimentării şi moartea insectelor. Tanrek® este eficient în
combaterea insectelor adulte şi a larvelor de diferite vârste.

Viteza de acţiune:

Dăunătorii mor în decurs de câteva ore după tratament.

Perioada acţiunii de protecţie:

Protejează plantele cel puţin 14 - 21 zile după tratament, în
funcţie de dăunător şi cultură.

Recomandări pentru utilizare:

Tanrek® poate fi aplicat în faza răsăririi grâului pentru
combaterea dăunătorilor. La celelalte culturi insecticidul se
aplică în perioada de vegetaţie, când numărul de dăunători
atinge pragul economic de dăunare.
Mecanismul acţiunii Tanrek -ului diferă de al piretroizilor,
compuşilor fosfororganici, carbamaţilor, fapt, care reduce
până la minimum eventualitatea apariţiei atât a rezistenţei
directe la insecticid, cât şi a rezistenţei încrucişate la
insecticidele din alte grupe. Produsul nu-şi diminuează
eficienţa la temperaturi înalte ale aerului. Este de asemenea
destul de stabil la spălare de ploaie şi la acţiunea luminii
solare.
®

Cartof
Măr
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Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de stropire
la unităţi staţionare special echipate pentru alimentare.
Pregătirea soluţiei-mamă nu se admite! În rezervorul
pulverizatorului se va turna cantitatea calculată de apă şi,
pornind dispozitivul de amestecare, se va adăuga insecticidul.
Apoi, fără a opri dispozitivul de amestecare, se va mai turna
apă până se face plinul. Soluţia de lucru pregătită se va pompa
în rezervorul pulverizatorului. În unele cazuri, soluţia de lucru
poate fi pregătită direct în rezervorul pulverizatorului. În acest
caz, rezervorul se va umple cu apă curată pe jumătate, apoi, cu
dispozitivul de amestecare pornit, se va turna în el cantitatea
necesară de produs, adăugându-se în continuare apă până
la volumul necesar. În timpul pregătirii soluţiei de lucru şi
alimentării pulverizatorilor este necesar să se evite vărsarea
soluţiei de lucru. Soluţia de lucru se va utiliza în ziua pregătirii
ei. După tratament e necesar în mod obligatoriu să fie spălat şi
uscat pulverizatorul.
Tanrek® este compatibil cu majoritatea pesticidelor
utilizate, cu excepţia produselor cu o reacţie puternic
alcalină sau puternic acidă. Înainte de aplicare este necesar
să se verifice compatibilitatea componentelor amestecului.

Norma de consum a soluţie de lucru:

la culturile de câmp - 200 - 400 l/ha, la măr - 1000 l/ha.

Ambalaj:
flacon 1 l.

Recomandări pentru utilizare:

Grâu

Pregătirea soluţiei de lucru:

Compatibilitate:

Particularităţile produsului:

Cultura

Tanrek® prezintă pericol înalt pentru albini. Nu se admite
tratamentul culturilor entomofile care înfloresc în perioada
zborului activ al albinilor. Tratarea culturilor se va efectua
dimineaţa devreme ori seara târziu, la o viteză a vântului
de până la 2 - 3 m/s. Zona de protecţie limitrofă pentru
albini va constitui cel puţin 4 - 5 km, restricţionarea zborului
albinilor - cel puţin 96 - 120 ore.

Obiectul nociv

Norma de consum
l/ha

Termenul de așteptare
(Numărul de tratamente)

Gândacul ghebos (lave la prima și a doua vârstă)

0,2 - 0,25

- (1)

Păduchi, tripsul grâului, ploșnița cerealelor
Gândacul de Colorado
Viermele mărului, păduchi, moliile defoliatoare

0,15
0,25 - 0,3
0,25 - 0,3

20 (1-2)
20 (2)
30 (3)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

INSECTICIDE

Tayra®

Insecticid fosfororganic cu acțiune rapidă și
îndelungată de protecție împotriva unui spectru
larg de dăunători ai sfeclei de zahăr, grîu și culturi
pomicole
Substanța activă:

Viteza de acțiune:

Clorperifos.

Tayra® începe să cţioneze asupra insectei în decurs de
cîteva minute după tratare şi işi păstrează acţiunea pe o
perioadă îndelungată (2 săptămîni).

Forma preparativă:
Emulsie concentrată.

Perioada de acțiune:
Nu mai puţin de 14 zile.

Proprietățile produsului:

• Combaterea unui spectru larg de dăunători.
• Acţiunea de contact şi intestinală rapidă şi de lungă
durată.
• Combate dăunătorii în toate stadiile de dezvoltare, de la
ou şi larvă pînă la adult.
• Acţionează şi prin vapori, astfel combate şi dăunătorii
ascunşi.
• Eficacitatea înaltă atît la temperaturi joase de primăvară
cît şi la temperaturi înalte vara.

Caracteristica substanței active:

Clorperifos se atribuie clasei fosfororganicelor, are acţiune
de contact, intestinală, acţionează şi pri vapori.

Spectrul de acțiune:

Acţionează asupra unui spectru larg de dăunători, inclusiv
dăunătorii cu modul de viaţa ascuns.

Mecanismul de acțiune:

Tayra® acţionează asupra dăunătorilor prin contact direct în
timpul lucrărilor (acţiunea de contact), prin ingestia parţilor
plantei tratate (acţiunea intestinală) prin inhalarea sub formă de vapori (acţiunea de gazare). Substanţa activă ainsecticidului inhibă fermentul colinesteraza care are un rol important în transmiterea impulsului nervos, ca rezultat apar
crampe care generează paralizia şi duc la moartea insectei.

Restricții:

Tayra® este foarte toxic pentru albini, inclus în grupa I de
toxicitate. Se recomandă efectuarea lucrărilor în zilele răcoroase şi cu cer înorat sau în orele dimineţii şi seara la viteza vîntului de 1-2 m/s. Zona de restricţie zborului albinelor
este de 4-5 km şi pe parcursul a 96-144 ore. Sunt interzise
lucrările cu *Tayra® în apropierea surselor de apă potabilă şi
alte tipuri de bazine acvatice.

Compatibilitatea:

Tayra® este compatibil cu majoritatea insecticidelor şi fungicidelor cu excepţia produselor cu reacţie alcalină. Înainte
de aplicare se verifică compatibilitatea produselor în amestec. Este interzisă amestecul sau utilizarea în decurs de 14
zile a erbicidelor sulfonil ureice.

Norma de consum a soluției de lucru:

Pentru lucrările de combatere a dăunătorilor în faza de
răsărire a culturii 100-200 l/ha, în perioada de vegetaţie
200-400 l/ha, grîu 200-400, livezi 1000-1500 l/ha.

Ambalaj:
Flacon 1 l.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Sfecla pentru zahăr
Măr
Prun
Grîu

Dăunătorul
Gărgărița sfeclei, Rățișoara sfeclei, Rățișoara porumbului
Puricii sfeclei
Păduchele negru al frunzelor de sfclă
Viermele merelor, Molia livezilor
Viermele prunelor
Ploșnițele cerealelor

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

Norma de consum a
produsului, l/ha
2-2,5
1-1,5
0,8
1,5-2
1,5-2
1,2
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INSECTICIDE

Șarpei®

Insecticid din clasa piretroizilor pentru
protecţia multor culturi agricole de un spectru
larg de dăunători

microemulsie.

devreme ori seara târziu (se admite ziua pe timp posomorât
şi răcoros), la o viteză a vântului de până la 1 - 2 m/s. Zona
de protecţie limitrofă pentru albini va constitui cel puţin
4 - 5 km, restricţionarea zborului albinilor - cel puţin 96 120 ore.

Mecanismul de acţiune:

Pregătirea soluţiei de lucru:

Substanţa activă:
cipermetrin, 250 g/l.

Forma preparativă:

În funcţie de specia dăunătorului, stadiul lui de dezvoltare şi
condiţiile meteorologice este cuprinsă între 7 şi 14 zile.

Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de stropire
la agregate staţionare de alimentare, special utilate. În rezervorul agregatului de alimentare se va turna cantitatea
calculată de apă şi, cu dispozitivul de amestecare pornit, se
va adăuga insecticidul. Soluţia de lucru pregătită va fi pompată cu ajutorul pompelor în recipientele de alimentare şi
transportată la locul tratamentelor.
În timpul pregătirii soluţiei de lucru şi alimentării pulverizatorilor este necesar să se evite vărsarea soluţiei de lucru.
Dacă lipsesc mijloacele mecanizării, pregătirea soluţiilor de
lucru nu se admite. Soluţia de lucru se va utiliza în ziua pregătirii ei. După tratament e necesar în mod obligatoriu să
fie spălat şi uscat pulverizatorul.

Recomandări pentru utilizare:

Compatibilitate:

Acţionează asupra sistemului nervos al dăunătorilor. În plus,
este capabil să deregleze depunerea ouălor la imago şi alimentaţia larvelor.

Viteza de acţiune:

În decurs de 10 - 15 min după tratament dăunătorii încetează să se mai mişte, iar apoi în decurs de 1,5 - 2 ore mor în
rezultatul paraliziei generale a tuturor organelor.

Perioada acţiunii de protecţie:

Șarpei® este utilizat pentru stropirea culturilor în perioada
de vegetaţie la apariţia dăunătorilor. Tratamentul semănăturilor împotriva dăunătorilor apăruţi se efectuează
începînd cu răsărirea culturilor.

Eventualitatea apariţiei rezistenţei:

Pentru a preveni apariţia rezistenţei dăunătorilor se recomandă alternarea cu insecticide din alte clase chimice.

Șarpei® este compatibil în amestecuri cu multe pesticide,
excepţie fac produsele cu o reacţie puternic alcalină.

Norma de consum a soluţie de lucru:

Pentru culturile de câmp la răsărire - 100 - 200 l/ha, în timpul vegetaţiei - 200 - 400 l/ha, pentru livezi - 1000 - 1500
l/ha, pentru viţa de vie - 800 - 1200 l/ha.

Ambalaj:

Restricţii:

Prezintă pericol înalt pentru albini. Nu se admite tratamentul culturilor entomofile care înfloresc în perioada zborului
activ al albinilor. Tratarea culturilor se va efectua dimineaţa

flacon 1 l;canistră 5 l.

Recomandări pentru utilizare:
Cultura
Grâu, orz
Măr
Vița de vie
Porumb
Mazăre
Sfeclă de zahăr
50

Obiectul nociv
Ploșnițe, păduchi, gândacul ovăzului
Viermele mărului, moliile miniere, păduchi
Molia verde a strugurelui
Sfredelitorul porumbului
Gărgărița mazării
Buhe, molia minieră a sfeclei

Norma de consum
l/ha

Timpul de așteptare
(Numărul de tratamente)

0,2
0,32
0,38
0,2
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3

25 (1)
25 (3)
25 (2-3)
25 (2)
25 (1)
25 (2)

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

ADJUVANŢI

Adiu®

Adjuvant (substanţă superficial-activă) pentru
aplicare combinată cu erbicide şi sporirea
efectului acestora

Substanţa activă:

alcool isodecil etoxilat, 900 g/l.

Forma preparativă:
lichid

Mecanismul de acţiune:

Adiu® micşorează tensiunea superficială a soluţiei de lucru
a erbicidelor, de aceea picăturile ei mai puţin se rostogolesc
de pe frunze, menţinându-se şi împrăştiindu-se mai bine pe
ele, iar suprafaţa fiecărei picături se măreşte de câteva ori.
Respectiv, creşte şi suprafaţa totală a acoperirii frunzelor cu
soluţie de erbicid.
Datorită structurii chimice speciale, Adiu® măreşte penetrabilitatea substanţei active în frunze. Se întâmplă acest lucru
din mai multe cauze. Pe de o parte, adjuvantul sporeşte
considerabil aderenţa soluţiei de lucru, ce ajută substanţei
active a erbicidului mult mai repede să depăşească bariera
sub forma de ceruri epicuticulare de pe suprafaţa frunzelor.
Pe de altă parte, se intensifică absorbţia substanţei active
şi, deci în frunzele buruienilor ea pătrunde într-o cantitate
mai mare. Drept rezultat, penetrabilitatea soluţiei se măreşte brusc, fapt, care permite să fie nimicite eficient acele
specii de buruieni, frunzele cărora pe timp de arşiţă se acoperă cu un strat de ceară (loboda, pelinul, ştirul, troscotele,

® – marcă comercială înregistrată AO Firma „Avgust”

laptele-cîinelui) sau au o pubescenţă deasă (pălămida, jaleşul, ciulinul (scăieţi), veronica). Devine mai eficient şi combaterea parţială a buruienilor crescute peste măsură.
Adiu®, fiind adăugat în soluţia de lucru a erbicidului, sporeşte simţitor rezistenţa la ploaie a acestuia. În plus,utilizarea
adjuvantului Adiu® împreună cu erbicidul reduce gradul de
evaporare a soluţiei de pe suprafaţa foliară. Adiu® asigură
un înalt grad de dispersie şi stabilitatea soluţiei de lucru a
erbicidului.

Recomandări pentru utilizare:

Se utilizează împreună cu pesticide pentru sporirea eficienţei lor. Norma de consum pentru Adiu® - 0,2 l/ha la un
consum de soluţie de lucru a erbicidului de 200 l/ha.

Pregătirea soluţiei de lucru:

La pregătireaa soluţiei de lucru a erbicidului, adjuvantul
Adiu® se va turna în rezervorul pulverizatorului la sfârşit, altfel, din cauza formării spumei la adăugarea lui, o parte din
soluţie ar putea să curgă din rezervor.

Compatibilitate:

Poate fi aplicat cu erbicide sub formă de granule dispersabile şi solubile în apă (sulfoniluree, imidozolinon, acizi piridincarbonici) pentru sporirea eficienţei lor biologice.
Ambalaj: canistră 5 l; flacon 1l.
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FUNGICIDE

Sulfat de cupru tribazic 359 gr/l

Acțiune puternică, de contact,
protectoare, fungicidă și bactericidă

sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca 810 gr/l

Suspensie concentrată cu nivel înalt:
Suspensiune, eficienţă, stabilitate

SC
SC
sulfat de cupru tribazic 359 gr/l

▪ 359 gr/l sulfat de cupru tribazic
(190 gr/l cupru metalic)
▪ Cea mai populară formă preparativă
a cuprului în Republica Moldova
▪ Tehnologie inovativă Smartflow
▪ Acoperirea omogenă şi persistentă a
plantei

sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca 810 gr/l

®

SC
SC

▪ 810 gr/l zeamă bordoleză
(200 gr/l cupru metalic)
▪ Unica zeamă bordoleză la nivel mondial
sub formă de suspensie concentrată cu
conţinut de cupru metalic 20%
▪ Norma de utilizare mai mică în comparaţie
cu alte produse cuprice
cu
▪ Tehnologie inovativă Smartflow
▪ Acoperirea omogenă şi persistentă a
plantei

Sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca (200 g/l Cu metalic) - Suspenzie concentrata (SC)

Clasic

Sulfat de cupru tribazic (Tri-basic Copper Sulfate) - Suspensie concentrată (SC)
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Sinteză garanta
ntat
nta
ată
tă: Sulfat de cupru
rru tribazic
r
(200 g/l Cuu metalic
metalic)

FUNGICID DE CONTACT CU ACŢIUNE PROTECTIVĂ
ATENŢIE! ÎNAINTE DE FOLOSIREA
CONŢINUTULUI, CITIŢI ATENT ETICHETA.
PERICULOS! OTRĂVITOR!
PERI
ERICOL

Inovaţional
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Acţiune fungicidă şi bactericidă înaltă
Norma de utilizare mai mică în comparaţie cu alte produse cuprice
Rezistentă la spălarea de ploi
Dimensiune ideală a particulelor
Spectru mare a culturilor agricole
Sigur şi simplu în utilizare

FUNGICIDE

Compararea
avantajelor

Eficacitate biologică înaltă
Produsele Smartflow® datorită dimensiunilor optime a particulelor, eliberează mai mulţi ioni de cupru, întarind activitatea lor
biologică

în ceea ce priveşte
structura produselor
de cupru solizi
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Mărimea ideală a particulelor
SC

14

Forma
solidă

12

Procent (%)

10

Sulfat de cupru tribazic 359 gr/l

8
6
sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca 810 gr/l

4
2
0

0.01

0.1

1

10

100

1000

3000

Mai mult de 80% din particule au
diametrul mai mic de 1 μm

Mărimea particulelor (μm)

Acoperirea omogenă a frunzelor
culturilor agricole
SC

Aderență optimizată

Forma
solidă

SC

Dimensiunile ideale ale particulelor în concordanţă cu
elementele secundare incluse în produsele Smartflow®, duc
la o acoperire omogenă a organelor plantei tratate

Forma
solidă

Elementele secundare ca parte componentă a produselor
Smartflow® promovează aderenţa omogenă pe suprafaţa
frunzelor, reduce spalarea produsului de ploi

Sigur și simplu în utilizare
Forma preparativă Smartflow (suspensie concentrată) este comod de măsurat şi utilizat în amestecuri fară
riscuri pentru sănătate, comparativ cu produsele sub forma de praf
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FUNGICIDE

sulfat de cupru tribazic 359 gr/l

sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca 810 gr/l

Trimaster 19 SC şii Bordelesa 20SC
prezintă produse inovaţionale sigure,
eﬁciente în normele de consum indicate pe etichete
MODUL DE APLICARE
Cultura

Obiectul nociv

Bordelesa 20SC

Trimaster 19SC

litri/ha

litri/ha

Măr
Măr**

Bacterioza, Rapăn

4
5,0

5

Sîmburoase**
Prun cireș,
(Cais, vișin,
piersic, prun)

Clasterosporioza, Băşicarea frunzelor,
Pătarea roşie a frunzei

5-6
5-0

6-7

Antracnoza, Rujeola, Mana

4-5

5

Pătarea bacteriană a tomatelor,
Bacterioza,
Pătarea brună
Mana, Alternarioza

2.5-3.5
5,0

3-4

vie
Vița de vie*

Tomate**
(cîmp
deschis,
Nuc
teren protejat)
Cartof*
Cartof**

Mana, Alternarioza

2-3 (infecție uşoară)
3-4 (infecție gravă)

2-5

Castraveți,
Vinete*
Ardei, Vinete**

Bacterioze, Mana

2-3

2-4

Migdal*
Migdal**

Clasterosporioza

4

5

5,0
4

5

Tomate*
(cîmp
deschis,
Nuc**
teren protejat)
* - Se așteaptă înregistrarea în Republica Moldova
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Pătarea bacteriană a tomatelor,
Bacterioza,
Pătarea brună
Mana, Alternarioza

FERTILIZANŢI
Calciplex®
Kaliplex

®

Zinplex®

Boramine®
BoZin®

CalBo

Denumire

®

Borplex®
Nitroplex®

PhosCa®
MoBo®

Cultura

*Borplex ( Bor (B) 15% )
*Calciplex ( Calciu (CaO) 23 % )
*Kaliplex (Potasiu (K) 50%)
*Nitroplex ( Azot (N) 32 % )

Norma de consum,
l/ha
0,5-1

orz, porumb, floarea soarelui,
sfeclă pentru zahăr, viţa de vie,
livezi, cartofi, tomate

2-4
2-3
1-2

*Zinplex ( Zinc (Zn) 70 % )

0,5-1

*Boramine (Bor (B) 10%+Azot (N) 12%)

1-1,5

*BoZin (Bor (B) 15%+Zinc (Zn) 30%)
*CalBo (Calciu (CaO) 10%+Bor (B) 1,5%)
*MoBor (Molibden (Mo) 0,5%+Bor (B) 10%)
*PhosCa (Fosfor (P2O5) 31%+Calciu (CaO) 6%)

orz, porumb, floarea soarelui,
sfeclă pentru zahăr, viţa de vie,
livezi, cartofi, tomate.

0,5-1
2-3
1-1,5
3-5
*Sunt în stadiu de înregistrare
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Îngrăşământ complex solubil în apă
«Acvarin»
Utilizarea raţională a îngrăşămintelor, tehnicile progresive de aplicare a acestora cu scopul sporirii recoltei şi îmbunătăţirii
indicatorilor ei calitativi formează baza fitotehniei de succes.
Optimizarea fertilizării plantelor în fazele critice de dezvoltare cu fertilizări extraradiculare reprezintă una din aceste tehnici.
Fertilizarea extraradiculară este o modalitate suplimentară de alimentare a plantelor. Ea nu substituie administrare îngrăşămintelor, deşi, în unele cazuri, poate fi singura cale posibilă de administrare a elementelor nutritive.
Se ştie că principalele elemente nutritive – azotul, fosforul, potasiul, precum şi magneziul şi microelementele sunt absorbite
eficient şi rapid prin frunzele plantelor sau se implică direct în sinteza substanţelor organice ori sunt translocate în alte organe ale plantelor şi participă la metabolismul intracelular, având un efect pozitiv major asupra proceselor fiziologice.

Pe ce se bazează eficiența «Acvarinului»?
1.

2.
3.
4.

În majoritatea cazurilor, fertilizarea extraradiculară cu «Acvarin» se efectuează prin amestecuri cu produse de uz fitosanitar, care joacă rolul de antistresant, ajutând plantele să suporte mai uşor stresul provocat de acţiunea substanţelor
chimice otrăvitoare. Această procedură este importantă, mai ales, pentru culturile cu un program intensiv de protecţie
a plantelor cu ajutorul pesticidelor.
Fertilizarea extraradiculară cu «Acvarin» permite nu doar să fie corectată nutriţia plantelor în fazele critice de dezvoltare, dar şi să fie suplinite carenţele de elemente nutritive, să fie prevenită apariţia bolilor, provocate de carenţa unor
sau altor microelemente.
«Acvarin» intensifică absorbţia elementelor nutritive în plantă prin sistemul radicular, potenţează acţiunea îngrăşămintelor introduse în sol, mărind, în ultimă instanţă recolta la hectar.
Fertilizarea extraradiculară cu «Acvarin» este o tehnică economic rentabilă.

«Acvarin» este ideal potrivit pentru fertilizări extraradiculare. Măreşte recolta la hectar.
Fertilizările cu «Acvarin» permit sporirea eficienţei fitotehniei. Adaosurile de recoltă, de exemplu, la cereale pot atinge 1520%, culturile legumicole 5-10%, sfecla de zahăr până la 5-15%. Ameliorează calitatea recoltei. Fertilizările extraradiculare cu
«Acvarin» modifică compoziţia chimică a grâului, fructelor şi legumelor. Asigură un coeficient înalt de asimilare a substanţelor
nutritive. Toatele elementele de nutriţie, ce se conţin în «Acvarin», pătrund uşor în frunză şi sunt asimilate de plante, astfel
fiind asigurat efectul rapid şi vizibil al fertilizării.

Componența echilibrată

Conţine azot, fosfor, potasiu, magneziu, sulf, precum şi un complex de microelemente într-o formă uşor accesibilă pentru
plante (hilaţi) - Fе, Zn, Сu, Mn, precum şi Мо şi В.
ACVARIN este un îngrăşământ concentrat fără balast.
Nu conţine clor şi alţi compuşi nocivi pentru plante, este complet solubil în apă.

Mărcile «Acvarin», comercializate de «AgroDoctor» în Moldova:
Marca

Total N

P2O5

K 2O

MgO

S

«Acvarin 5»

18.0

18.0

18.0

2.0

1.5

«Acvarin12»

12.0

12.0

35.0

1.0

0.7

41.0

13.0

-

-

«Acvarin 13»

13.0

Toate mărcile conţin un set complet de microelemente sub formă de chelaţi:
Fе (DTPA) - 0.054%; Zn (EDTA) - 0.014%; Сu (EDTA) - 0.01%;
Mn (EDTA) - 0.042%; Мо - 0.004%; В - 0.02%.
După cum s-a mai menţionat, fertilizarea extraradiculară este asociată cu aplicarea produselor fitosanitare. Iar, deoarece
sortimentul pesticidelor, autorizate spre aplicare este foarte larg, atunci înainte de pregătirea amestecului de rezervor este
obligatoriu un test prealabil pentru determinarea compatibilităţii pesticidului concret cu soluţia «Acvarin» pentru a evita depunerea precipitatului în soluţia de lucru.
Important este consumul soluţiei de lucru. Optim pentru culturile de câmp (cereale, leguminoase, floarea-soarelui, sfeclă etc.)
se consideră 100-300 l/ha.
Deoarece pentru un bun efect al fertilizării este necesară umectarea cât mai completă a aparatului foliar al plantei, atunci
pentru plantele cu o suprafaţă foliară mare (pomi fructiferi, vii) este necesar un volum de soluţie de lucru de 500-2000 l/
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ha. Este inadmisibilă efectuarea fertilizării extraradiculare pe timp de arşiţă cu soare pentru a evita fitotoxicitatea, precum şi
din cauza evaporării rapide a soluţiei de lucru de pe suprafaţa frunzelor, fapt, care scade eficienţa fertilizării, mai ales, dacă
lipseşte roua.
Cel mai bun efect în urma fertilizărilor extraradiculare poate fi obţinut, utilizând laboratorul portativ de diagnostic funcţional
«Acvadonis», care permite să fie determinat echilibrul elementelor de nutriţie în procesele metabolice şi, în baza rezultatelor
obţinute, să se efectueze fertilizarea extraradiculară cu elementele lipsă.

Scheme de aplicare pentru unele culturi
Grâu de toamnă

Prima fertilizare. Faza înfrăţirii - începutul împăierii (când are loc formarea spicului şi diferenţierea lui), «Acvarin 5» norma de consum 1.5-5 кg/ha. Norma este în funcţie de cantitatea de
azot introdus şi este determinată de rezultatele diagnosticului solului şi frunzelor. A doua fertilizare. Faza înspicării – începutul înfloririi. «Acvarin 5» norma de consum 1.5-3 кg/ha (se măreşte conţinutul de albumină în cereale şi se ameliorează calitatea glutenului).

Porumb

Faza de 6-7 frunze, «Acvarin 5» norma de consum 2-3 кg/ha.

Sfecla de zahăr

În primele perioade de vegetaţie:
A doua fertilizare cu «Acvarin 5» norma de consum 1.5-2 кg/ha în amestecuri de rezervor cu
erbicide, fapt, care nu doar micşorează sarcina de stres asupra plantei ca urmare a acţiunii
erbicidelor, dar şi măresc eficienţa inhibării buruienilor. În perioada formării rizocarpilor (pentru
mărirea procentului de zahăr) – fertilizare cu «Acvarin 13» norma de consum 1.5-2.0 кg/ha.

Floarea-soarelui

Faza de 2-5 perechi de frunze (pentru stimularea proceselor de creştere, formarea completă a
calatidiului, mărirea absorbţiei elementelor de nutriţie a sistemului radicular) – fertilizare extraradiculară cu «Acvarin 5» norma de consum 3 кg/ha.

Soia

Prima fertilizare. Pentru eliminarea stresului după erbicide şi stimularea creşterii - «Acvarin 5»
norma de consum 2 кg/ha. Pe solurile cu conţinut scăzut de fosfor se utilizează «Acvarin 13». A
doua fertilizare. Faza formării boabelor (pentru sporirea conţinutului de albumină) - «Acvarin
5» norma de consum 1.5-2 кg/ha.

Mazăre

Prima fertilizare. Faza de 5 frunze. Pentru eliminarea stresului după erbicide - «Acvarin 5»
norma de consum 2-4 кg/ha. Pe solurile cu conţinut scăzut de fosfor se utilizează «Acvarin 13».
A doua fertilizare. Faza înfloririi, «Acvarin 5» (la recoltare pentru boabe) norma de consum 2-3
кg/ha o singură dată sau în 2 prize în faza înfloririi şi faza formării boabelor câte 1-1.5 кg/ha.
Pentru mazăre legumicolă - «Acvarin 12» cu conţinut sporit de potasiu.

Rapiţă

Concomitent cu tratamentele semănăturilor împotriva gândacului lucios al rapiţei, gărgăriţei
semincerelor de rapiţă etc. - «Acvarin 5» norma de consum 2-3 кg/ha.

Cartof

Prima fertilizare, la o înălţime a plantelor de 10-15 cm şi în faza îmbobocirii - «Acvarin 5» norma
de consum 3-5 кg/ha (pe solurile cu conţinut scăzut de fosfor, pe timp rece, la începutul vegetării, , precum şi la soiuri timpurii, prima fertilizare se efectuează mai devreme, perioada măririi
numărului de frunze, frunze, cu «Acvarin 13» norma de consum 2-3 кg/ha).A doua fertilizare –
după înflorire. «Acvarin 12» norma de consum 1-2 кg/ha.

Plante rădăcinoase legu- Prima fertilizare în perioada creşterii vegetative, «Acvarin 5» norma de consum 2 кg/ha. A doua
micole, varză
fertilizare în perioada formării rizocarpilor (sfecla de masă, morcovul) sau căpăţânii (verzei)
«Acvarin 12» norma de consum 3 кg/ha.
Pomi fructiferi

2-4 fertilizări în funcţie de tipul, vârsta, particularităţile tehnologice. Înainte de înflorire, după
înflorire şi în perioada creşterii fructelor. «Acvarin 5», soluţie de 0.5%.

Viţa de vie

Înainte de înflorire. «Acvarin 5» soluţie de 0.5%. Fertilizările extraradiculare la viţa de vie sunt
o modalitate eficientă de reducere a clorozei, de ameliorarea a indicatorilor chimici ai bobiţelor,
de mărire a zahărului în suc.
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Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și
Tornado® 500,
monocotiledonate (tratament după recoltarea
3 - 4 l/ha
premergătorului)
Gândacul ghebos al cerealelor, ploșnița asiatică a
cerealelor, tripsul grâului, gândacul, ovăzului, păduchi.
Specii de susai, mușețel, troscot, pălămidă, hrișca
urcătoare
Volbură, hrișca urcătoare, turița
Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene,
inclusiv specii de susai și alte specii de buruieni.
Buruieni dicotiledonate anuale și perene, inclusiv
rezistente la 2,4-D și MCPA
Făinare, rugina brună, septorioză
Făinare, rugină, septorioză, fuzarioză,
helmintosporioză
Ploșnița cerealelor, tripși, păduchi, gândacul ovăzului,
cărăbușeii cerealelor
* Sunt în stadiu de înregistrare

Maluri, Mucegai de zăpadă, Putregaiurile rădăcinilor

Tabu , 0,5 l/t

Tabu Neo 0.51.0 l/t
Vial® TrusT, 0,4
- 0,5 l/t;
*Oplot Trio 0,40,6 l/t
TMTD VSK,
3,5 l/t

Gândacul ghebos, viermii sârmă.

®

Înainte de
semănat

Gândacul ghebos, viermii sârmă, muștele cerealelor,
păduchi
Malura comună,tăciunele zburărot, putregaiurile
rădăcinilor.
Malura comună, tăciunele zburător, mucegai de
zăpadă, putregaiurile rădăcinilor

Obiectul nociv

Schema de protecție a culturilor cerealiere
2, 3
frunze

12-13

25
Mijlocul
înfrățirii

30

32
Al doilea
internod

31
Primul
internod

37
Frunză
stindard

Înspicare

51-59

Înflorire

61-69

®

Borei , 0,15 - 0,25 l/ha; Braik®, 0,1 l/ha; Tanrek®, 0,15 l/ha; Sămpai®, 0,25 - 0,3 l/ha; Sirocco®, 1,5 l/ha;
Șarpei®, 0,2 l/ha

Racurs®, 0,4 l/ha; Spirit® , 0,5 - 0,7 l/ha

Colosal® Pro, 0,3 - 0,4 l/ha; Colosal®, 0,5 - 0,75 l/ha

Bomba®, 25 - 30 g/ha; Plugger®, 15 - 20 g/ha

Balerina®, 0,3 - 0,5 l/ha

Lontrel-300, 0,2 - 0,3 l/ha
Demetra 0,3-0,5

Sfârșitul înfrățirii Împăiere

29

Borei®, 0,25 l/ha; Tanrek®, 0,2 - 0,25 l/ha

Începutul
înfrățirii

21

Protecţia culturilor cerealiere

75-86
Coacere în
ceară

71
Coacere în
lapte

91
Maturitate
fiziologică

SCHEME DE PROTECŢIE A CULTURILOR AGRICOLE

Buruieni monocotiledonate și unele
dicotiledonate anuale
Buruieni monocotiledonate și unele
dicotiledonate anuale și perene
Specii de susai, mușețel, troscot, , pălămidă,
hrișca urcătoare
Sfredelitorul porumbului
* Sunt în stadiu de înregistrare

Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale și perene

Buruieni dicotiledonate anuale și perene

Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate
anuale

Putregaiul rădăcinilor și tulpinilor, mucegăirea
semințelor
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și
monocotiledonate (tratament după recoltarea
premergătorului)
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și
monocotiledonate
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și
monocotiledonate , desicant
Buruieni dicotiledonate ș unelei
monocotiledonate

Gândacii pocnitori, gândacii negri

Obiectul nociv

Schema de protecție s porumb

Tornado® 500,
1,5 - 4 l/ha
Suhovei 1,02,0 l/ha
Kamelot 4,05,0 l/ha

Tornado® 500,
3 - 4 l/ha

TMTD VSK, 2,5
- 3 l/t

Tabu®, 6 l/t

Înainte de
semănat

Lazurit , 0,8 - 1 kg/
ha o singură dată sau
Lazurit®, 0,5 kg/ha
(primul tratament)
®

Semănatul

00

9-11
Semănaturi
răsărite

4-5
Pînă la
răsărire

Kamelot
4,0-5,0 l/ha

Protecţia porumbului

Lazurit®, 0,5
kg/ha (al doilea
tratament)

a 3-5-a frunză

13

16

17/32-34
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Eghida 0,15-0,35g/ha +0,2 Adiu,J
Escudo®, 20 - 25 g/ha o singură
dată
Lontrel-300,
1 l/ha

Apariția
paniculului

63

Borei®, 0,15 - 0,2 l/ha; Sarpei®, 0,2 l/ha

a 6-a a 7-a a 9-a frunză Împăiere până
frunză frunză
împăiere
la al 9-a nod

15

Balerina®, 0,3 0,5 l/ha
Dublon® gold,
50 - 70 g/ha
Dublon® super, 0,4 - 0,5 l/ha

a 2-a
frunză

12

Înflorire

69

89
Maturitate
fiziologică

79
Umplerea
bobului,
coacerea în
lapte a bobului

SCHEME DE PROTECŢIE A CULTURILOR AGRICOLE

59

60

* Sunt în stadiu de înregistrare

Gândacul de Colorado, păduchi, tripș

Gândacul de Colorado

Mană, alternarioză

Buruieni monocotiledonate și unele
dicotiledonate anuale și perene

Lazurit®, 0,7 - 1 kg/ha sau Lazurit® super, 0,9 l/ha
(primul tratament)

Răsărire

Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate
anuale

Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și
monocotiledonate (tratament după recoltarea
premergătorului)

Răsădire

3-5

Tornado® 500*, 1,5 - 4 l/ha

Tornado® 500, 3
- 4 l/ha

Obiectul nociv

00

Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și
monocotiledonate

Înainte de
semănat

Schema de protecție a cartof

Protecţia cartofului

11
Semănaturi
răsărite

15

19

51
Butonizare

55-59

Înflorire

59-65

*Aspid 0,12-0,15 l/ha

Tanrek®, 0,25 - 0,3 l/ha; Sămpai®, 0,25 l/ha

Metaxil®, 2,5 kg/ha; Ordan®, 2 - 2,5 kg/ha, Talant®, 2,0-2,5 kg/ha

Înălțimea vrejurilor Înălțimea vrejurilor
Dezvoltarea
5 cm
15 cm
frunzelor
Lazurit® super, 0,5
- 0,8 l/ha o singură
dată sau Lazurit®
super, 0,45 l/ha (al
doilea tratament)
Lazurit® super, 0,5
- 0,8 l/ha o singură
dată sau Lazurit®
super, 0,45 l/ha (al
doilea tratament)
Lazurit® super, 0,5
- 0,8 l/ha o singură
dată sau Lazurit®
super, 0,45 l/ha (al
doilea tratament)
Escudo®, 25 g/ha până la înălțimea vrejurilor de 20 cm (o
singură dată)
Escudo®, 15 g/ha
Escudo®, 10 g/ha până la înălțimea
(primul tratament) vrejurilor de 20 cm (al doilea tratament)

Maturizare

69-89

Ofilire

91-93

SCHEME DE PROTECŢIE A CULTURILOR AGRICOLE

Înainte de
semănat

* Sunt în stadiu de înregistrare

Desicare

Putregaiul alb
TMTD VSK, 4 l/t
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate
Tornado® 500,
și monocotiledonate (tratament după
3 - 4 l/ha
recoltarea premergătorului)
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și
Tornado® 500,
monocotiledonate
1,5 - 4 l/ha
Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale (la hibrizi și soiuri rezistente la
imidazolinone)
Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și
Suhovei
monocotiledonate , desicant
1,0-2,0 l/ha
Buruieni dicotiledonate ș unelei
monocotiledonate
Monocotiledonate anuale buruienile
(tratament în faza 2 - 4 frunze ale buruienilor)
Monocotiledonate perene buruienile
(tratament la o înălțime a buruienilor de
10 - 15 cm)

Obiectul nociv

Schema de protecție a florii soarelui

Semănatul

00

Gaitan
3,0-4,0 l/ha

Răsărire

2-3

Gaitan
3,0-4,0 l/ha
Suhovei
1,0-2,0 l/ha
Kamelot
3,0-4,0l/ha

Cotiledon

4

Protecţia floarei soarelui

Îmbobocire

Începutul înfloririi

18-53

Miura®, 0,8 - 1,2 l/ha; Quickstep®*, 0,7 - 0,8 l/ha

Miura®, 0,4 - 0,8 l/ha; Quickstep®*, 0,35 - 0,4 l/ha

Paradox®, 0,3 l/ha

14

12
5-7 perechi
de frunze
adevărate

10
2-3 perechi
de frunze
adevărate

5
1 pereche
de frunze
adevărate

57
Începutul
brunificării
calatidelui

Maturitate
fiziologică

59-61

Полное
созревание

Suhovei
1,0-2,0 l/ha

92

89
Начало
побурения
корзинки
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* Sunt în stadiu de înregistrare

Monilioză

Rapăn

Făinare

Viermele mărului, molii defoliatoare, moliile
miniere, păduchi, gărgărița bobocilor de măr

Viermele mărului

Viespea cu ferestrău a merelor, molii
defoliatoare, păduchi, molii miniere

Gîndacul păros

Molii miniere, viermele merelor, păduchi.

Buruiene anuale, perene mono- și
dicotilidonate

Înflorire

Înflorire completă

Căderea
petalelor

Fructul de
mărimea alunei
(1,5 cm)

Colosal® Pro, 0,3 l/ha

Sirocco®, 1,9 l/ha

Fructul de
mărimea nucii
(3,0 cm)

Formarea
și creșterea
fructelor

Colosal® Pro, 0,3 l/ha

Тайра®, 1,5-2,0 л/га;
Борей®, 0,15 - 0,25 л/га; Брейк®, 0,4 л/га; Танрек®, 0,25
- 0,3 л/га; Шарпей®, 0,32 л/га; Сэмпай®, 0,6 - 0,7 л/га;
Сирокко®, 1,9 л/га

Herold®, 1 l/ha

Braik®, 0,4 l/ha; Șarpei®, 0,32 l/ha

Raiok®, 0,35 - 0,4 l/ha, Talant®, 2,0-2,5 kg/ha

Raiok®, 0,2 l/ha

*Aspid ® 0,3-0,35 l/ha

Suhovei®, 3-4 l/ha (în condiții de cultură protejată)

Braik®, 0,4 l/ha; Șarpei®, 0,32 l/ha

Taira®,1,5-2l/ha; Braik®, 0,4 l/ha; Șarpei®, 0,32 l/ha
*Aspid ® 02-0,25 l/ha

Buton roz

Tornado® 500, 2,5 - 3 l/ha (în condiții de cultură protejată)

Separarea
bobocilor

Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și
monocotiledonate perene

Faza
„urechiușe
de șoarece”
Tornado® 500, 1,5 - 2 l/ha (în condiții de cultură protejată)

Desfacerea
mugurelui
(«con verde»)

Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și
monocotiledonate anuale

Obiectul nociv

Schema de protecție a măr

Protecţia mărului

Maturitate fiziologică
a fructelor
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* Sunt în stadiu de înregistrare

Molii defoliatoare

Mană

Borei®, 0,25 l/ha;
Sămpai®, 0,4 - 0,6 l/ha;
Șarpei®, 0,38 l/ha;
Sirocco®, 1,5 - 1,9 l/ha

Ordan®, 3 kg/ha, Ordan MT®, 2,5-3 kg/ha, Talant®, 2,0-2,5 kg/ha

Metaxil®, 2,5 - 3,0 kg/ha (două tratamente, ultimul – nu mai târziu de 14 zile, după
sfârșitul înfloririi)

Colosal® Pro, 0,3 l/ha; Colosal®

Suhovei ® 3,0-4,0 l/ha (în condiții de cultură protejată)

Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și
monocotiledonate anuale și perene

Oidium făinoria

Tornado® 500, 2,5 - 3 l/ha (în condiții de cultură protejată)

Creșterea boabelor

Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și
monocotiledonate perene

Înfoierea corolelor

75

65-73
Îndreptarea staminelor –
sfârșitul înfloririi

Tornado® 500, 1,5 - 2 l/ha (în condiții de cultură protejată)

2 - 5 frunze

Obiectul dăunător

57-65

15-57
5 - 8 frunze – înfoierea
corolei

Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și
monocotiledonate anuale

13-15

0-13

Desfacerea
mugurilor

Schema de protecție a viței de vie

Protecţia viţei de vie

Intrarea în pârgă

83

Maturitate fiziologică

85
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Pentru notiţe

64

Pentru notiţe
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Pentru notiţe
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