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

Forma preparativă:
Suspensie Concentrată

Prioritățile produsului:
• Protejează eficient cultura de spectrul de dăunători 

din sol cît şi cei de la suprafaţă în fazele critice – în-
colţit 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 comba-
terea dăunătorilor cu o perioadă de acţiune îndelun-
gată, în comparaţie cu produsele concurente.

• Sinergismul acţiunilor substanţelor active conferă un 
efect rapid şi de lungă durată.

• Îşi păstrează eficacitatea în condiţii climaterice dife-
rite (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 pronunţa-
tă. Blocheză receptorii necotinergici ai nervului postsim-
patic. 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 dezvol-
tării 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.

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

Perioada de acțiune:
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 recoman-
dă utilizarea normei maxime de Tabu Neo.

Recomandări de 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. Pentru tratare se recomandă să se folosească se-
minţe 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 nece-
sar 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

Cultura Obiectul nociv Norma de consum l/t

Grâu Gândacul ghebos, puricii cerealelor, muștele cerealelor, păduchi. 0,5-1

*Sunt în stadiu de înregistrare

Recomandări pentru utilizare:


