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INSECTICIDE

® – marcă comercială înregistrată  AO Firma „Avgust”

Sirocco®

Insectoacaricid sistemic cu spectru larg de 
acţiune pentru protecţia diferitor culturi

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 plan-
taţii apar dăunătorii în număr ce depăşesc pragul economic 
de dăunare. Tratamentul se efectuează înainte sau după 
înflorirea mărului.

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 efectu-
area tratamentului, termenele lui şi zonele de stropire. Este 
interzis tratamentul culturilor entomofile, care înfloresc în 

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 li-
mitrofă pentru albini va constitui cel puţin 4 - 5 km, restric-
ţionarea zborului albinilor - cel puţin 120 - 140 ore.

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 cal-
culată 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 ne-
cesar să se verifice compatibilitatea componentelor ames-
tecului. 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:
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.

Cultura Obiectul nociv Norma de 
consum l/ha

Termenul de aşteptare 
(Numărul de tratamente)

Măr Viermele mărului, moliile miniere, păduchi 1,9

40 (2)
Prun Viermele prunelor, viespea galbenă și neagră a prunelor 1,9
Cais Molia orientală a fructelor, păduchele verde al piersicului 1,9
Piersic Molia orientală 1,9
Vița de vie Molia verde a strugurelui 1,5-1,9
Grâu de toamnă Păduchi, tripși, ploșnița cerealelor 1,5

30 (1)
Orz Păduchi, tripși, ploșnița cerealelor 1,5
Rapiță Gândacul lucios al rapiței, gărgărița galicolă a varzei 2

30 (1-2)
Soia Viermele soii, molia păstăilor de soia 2

Recomandări pentru utilizare:


