
PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR

Tabu®

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

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, activi-
tatea 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. 

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 

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

Important!
Dacă semănăturile de cereale sunt atacate de un număr 
mare de dăunători, gîndacul ghebos şi de muştele cere-
alelor (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.

Ambalaj
flacon 1l; canistră 5 l.

Cultura Obiectul nociv Norma de consum l/t

Porumb Sîrmari și pseudosărmari 6

Grâu Gândacul ghebos, gândacii pocnitori 0,5

Recomandări pentru utilizare:


