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INSECTICIDE

® – marcă comercială înregistrată  AO Firma „Avgust”

Sămpai®

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

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 dăunăto-
rilor, provocând paralizia lor. În plus, Sămpai® are un bun 
efect repelent asupra insectelor şi este capabil să inhibe 
nutriţia lor. 

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

Perioada acţiunii de protecţie:
Sămpai® nu posedă o acţiune sistemică, însă are un pos-
tefect destul de îndelungat (circa 2 săptămâni).

Recomandări pentru utilizare:
Stropirea culturii se efectuează în perioada de vegetaţie la 
apariţia dăunătorilor. 

Eventualitatea apariţiei rezistenţei:
Pentru a preveni apariţia rezistenţei dăunătorilor se reco-
mandă 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 

înainte de termenul stabilit. Este necesar să se respecte 
următoarele restricţii: tratarea culturii se va efectua dimi-
neaţa 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.

Pregătirea soluţiei de lucru:
Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de stropire 
la unităţi staţionare special echipate de alimentare. În re-
zervorul 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 alimen-
tare 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.

Compatibilitate:
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

Cultura Obiectul nociv Norma de consum, l/ha Termenul de aşteptare 
(Numărul de tratamente)

Grâu, orz Ploșnița cerealelor, gândacul ovăzului 0,25 - 0,3 20 (1)

Măr Viermele mărului 0,6 - 0,7 30 (2)
Vița de vie Molia verde a strugurelui 0,4 - 0,6 45 (1)
Cartof Gândacul de Colorado 0,25 20 (1)

Recomandări pentru utilizare:


