
PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR

Oplot® Trio
Fungicid sistemic tricomponent cu conținut 
de strobilurine pentru tratarea semințelor 
cerealiere

Substanța activă:
tebuconazol, 45gr/l,  difenoconazol 90 gr/l,  azoxistrobin 
40 gr/l

Forma preparativă:
suspensie concentrată.

Prioritățile produsului:

• Stimulează germinarea seminţelor, obţinerea unor cîm-
puri răsăsrite omogen, formarea unui sistem radicular 
sănătos, nu are efec retardant

• Obţinerea potenţialului specific soiului, creşterea numă-
rului de tulpini productive lipsite de infecţii.

• Protecţia pe termen îndelungat a plantei împotriva unui 
spectru larg de patogeni din sol, seminţe şi infecţii aero-
gene timpurii ale culturii.

• Activarea imunităţii induse a plantei ca urmare a promo-
vării sintezei compuşilor naturali care prin concentraţia 
lor mare în ţesuturi crează condiţii nefavorabile dezvoltă-
rii infecţiilor patogene.

• Datorită combinaţiei substanţelor active cu mecanisme 
de acţiune diferite reduce la minim riscul apariţiei rezis-
tenţei agenţilor patogeni.

Eficacitatea înaltă a trei subtanţe active.

Viteza și perioada de acțiune:
*Oplot Trio® începe să acţioneze asupra infecţiei din semin-
ţe în decurs de 2-4 ore de la tratare. Protejează seminţa de 
infecţii in interior şi exterior cat şi din sol. Eficienţa produsu-

lui în combaterea putregaiurilor rădăcinilor şi infecţiile or-
ganelor aeriene se păstrează pe parcursul primelor perioa-
de 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. 

Recomandări pentru utilizare:
Tratarea seminţelor se face preventiv (cu cel mult 1 an îna-
inte) 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 gospo-
dărie 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 fun-
gicide 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

Cultura Obiectul nociv Norma de consum l/t

Grâu  orz Putregaiul rădăcinilor, mucegaiul semințelor, mucegaiul de zăpadă, mălura comu-
nă, tăciunele zburător 0,5 - 0,6

Recomandări pentru utilizare:


