Produse și soluții
pentru protecția
plantelor
www.raiffeisen-agro.ro

RWA Raiffeisen Agro România implinește 5 ani alături de cultivatorii
din România. În acest timp am evoluat cu gândul la asigurarea unor
parteneriate de durată privind dezvoltarea și facilitarea accesului la
noutăți în rândul fermelor partenere.
Ne dorim să devenim un furnizor stabil în rândul cultivatorilor.
Suntem convinși că reușim de la an la an să ne diferențiem prin
soluții puse în beneficiul dumneavoastră.
Echipa noastră este alături de cultivator la fiecare solicitare, de la
informații și sfaturi pentru achiziţionarea produselor neceasare, la
consultanţă de specialitate în vederea obţinerii unor rezultate mai
bune.
Astăzi avem înaintea noastră a doua parte a anului agricol 2018/2019.
Începutul acestuia a venit cu o serie de provocari:
- Culturile de toamnă au fost înființate cu dificultate și au pornit
foarte lent în vegetație, acolo unde nu au fost întoarse.
- Condițiile din toamnă au fost neprielnice dezvoltării culturilor în
optim.
- Iarna s-a instalat un pic mai devreme și pe alocuri fără strat
protector de zapadă
- Planul tratamentelor din primavară prevestește limitări asupra
substanțelor, a dozelor și a amestecurilor datorită stadiului de
dezvoltare al culturilor.
Calitatea tratamentelor fitosanitare este unul dintre detaliile care
formeaza profitabilitatea; o dată prin influența asupra costului de
producție și, la fel de important, prin valoarea adusă culturii asupra
căreia se aplică.
Considerând provocarile anului agricol dorim să vă oferim soluții
tehnologice simple, accesibile, cu eficiență dovedită.
Veți putea parcurge în paginile catalogului soluțiile propuse alături
de listă generală a produselor omologate pentru protecția plantelor.
În completare vă vom supune atenției o serie de produse noi, de
interes, împreună cu o sfaturi și informații utile oricărui cultivator.
Ne bucurăm să vă prezentăm prima ediție a catalogului de produse
de protecție a plantelor al RWA Raiffeisen Agro România. Acesta pune
bazele unui material anual a cărui utilitate suntem convinși că o veți
regăsi prin elementele de noutate și informațiile pertinente.
Vă dorim un an bun!
Craiciu Bogdan
Responsabil distribuție PPP
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Recomandările RWA de protecție a plantelor
Gama restrânsă de produse pentru protecția plantelor și
pachete tehnologice
În continuare vă propunem, în condițiile anului agricol 18/19, o gamă extinsă de produse
pentru protecția plantelor croită pe nevoile variate ale culturilor.
La elaborarea listei am avut în considerare câteva criterii fundamentale:
1. Posibilitatea efectuării unor alegeri flexibile în toate verigile în funcție de:

. Condițiile de cultură

- producții posibile
- grad de dezvoltare în raport cu perioada
- presiune/stres al factorilor biotici și abiotici

. Capacitățile financiare disponibile (încărcare cât mai mică)
2. Produse corecte care să reflecte în profitul dumneavoastră valoarea adusă
3. Construirea împreună a tehnologiilor pornind de la un nivel agronomic minim necesar
pentru planta de cultură precum și pentru bugetul disponibil. În funcție de evoluția
culturii această tehnologie dorim să o putem modifica pastrând condițiile preferențiale.
În același timp presiunea adusă asupra cultivatorilor de campania de însămânțare din
toamnă ne motivează să găsim soluții prin care să venim în ajutor. Suntem de părere
că alegerile produselor pentru protecția plantelor sunt o componentă esențială în
conturarea profitabilității din fermă.
De aceea am acordat o atenție sporită listei restrânse de produse de atenție (din paginile
următoare). Aceste produse sunt disponibile clienților RWA în condiții comerciale peste
medie.
Nu ne-am oprit aici și punem la dispoziție pachete tehnologice care duc mai departe
avantajul financiar orientat către cultivatori, clienți ai RWA.
Recomandările din paginile următoare sunt în conformitate cu dozele omologate și
considerând o cultura dezvoltată în optim sau aproape de optim.
Condițiile dificile în care culturile de toamnă au intrat in invernalizare, dezvoltate adesea
sub optim, ne îndeamnă să recomandăm cultivatorilor o atenție deosebită la amestecul
de substanțe active, doze și momente ale aplicării. Toate cele enunțate anterior trebuie
desigur corelate cu stadiul de dezvoltare al culturii.
În cazurile în care spre exemplu grâul este în stadiile incipiente de dezvoltare la ieșirea
din iarna nu recomandăm aplicarea unor soluții de stropire cu multe substanțe active,
în special amestecul mai multor erbicide (atenție la cele hormonale). În astfel de cazuri
recomandăm aplicarea în două fracții a produselor planificate.
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De ce gama restrânsă și pachetele tehnologice RWA de
produse pentru protectia plantelor ?
Așa cum am mai amintit avem la baza elaborării listelor de produse recomandate
dorința de a veni în sprijinul cultivatorilor din România, în special în acest an dificil
pentru culturile de toamnă care asigură stabilitatea financiară precum și o bună parte
din profitabilitatea exploatației agricole.

Prin alegerea produselor din gama restrânsă beneficiați de:

. Cele

mai bune prețuri pe care RWA le poate acorda clienților pentru produsele
recomandate

. Elaborarea unor soluții flexibile, potrivite culturilor (produse individuale sau pachete)
. Majorarea avantajului comercial prin transformarea în pachete a produselor din lista
restrânsa (rabat suplimentar)

. Posibilitatea rezervării de stoc timp de 10 zile lucrătoare în limita a 100 ha echivalent
în produse (ex. 0.1l/ha Alfathrin X 100 ha = 10 l rezervați și disponibili

spre livrare oricând pentru dumneavoastră)

. Posibilitatea returnării produselor în limita a 100 ha echivalent
150 l returnabili)

(ex. 1.5l/ha Leopard X 100 ha =

Returnarea se poate efectua până la 15.06.2019 pentru mărfurile livrate după 01.03 doar dacă produsele
au fost depozitate în condiții adecvate, ambalajele sunt cele originale, în stare bună și nu prezintă urme
de desfacere/desigilare, pete de orice natură, au eticheta intactă iar loturile returnate coincid cu loturile
livrate.

. Livrare rapidă

(6 ore în cazuri excepționale respectiv până la 24 ore)

Noțiuni generale pentru accesarea gamei restrânse de produse pentru
protecția plantelor:

. Oferim condiții preferențiale de cost către clienții RWA prin reprezentanții arondați
dumneavoastră.
. Prețurile publicate (excepție pachetele RWA “50”) sunt raportate la listele recomandate de
producători, exprimate în lei, fără t.v.a. pentru plata la termen în conformitate cu culturile
asupra cărora se vor aplica.

. Pentru achiziționarea produselor este nevoie de respectarea următoarelor criterii:
. Să existe o limită de credit deschisă în prezent la RWA (client activ)
. Limita de credit disponibilă să acopere valoarea produselor raportate la prețul de listă
unitar inclusiv TVA.
. Cantitatea disponibilă spre vânzare poate să fie limitată la volumul disponibil in stocul RWA
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RAPIȚĂ DE TOAMNĂ
Gama restrânsă de produse
recomandate pentru protecția plantelor

SOLUȚII RWA
RAPIȚĂ

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ
Gama restrânsă de produse recomandate

TRATAMENT ERBICID
Variantele de tratament erbicid propuse au o curbă progresivă a spectrului de buruieni combătute. Propunerea RWA pornește în varianta
minimă de protecție a plantelor de cultură privind controlul buruienilor printr-un graminicid consacrat. Tratamentul optim propus
constă într-un graminicid diferit (alternarea substantei active din quizalofop-p-etil în cletodim) alături de un erbicid cu efect asupra
dicotiledonatelor (Major / clopiralid). Pentru culturile dezvoltate optim și acolo unde necesitatea o impune recomandăm un produs
consacrat cu 3 substanțe active și un spectru larg de acțiune.
TRATAMENT MINIM

Investo

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

0.3-0.5 l/ha (costrei rizomi)

53,4-89 lei/ha

ambalaj: 5 litri

quizalofop-p-etil (100 g/l)

preț de listă

Select Super

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

92,5 lei/ha

0.8 l/ha (costrei rizomi s.a.)

ambalaj: 20 litri

cletodim (120 g/l)

preț de listă

178 lei/l

116 lei/l

ambalaj: 5 litri

ambalaj: 20 litri

Galera Super
0.25 l/ha

ambalaj: 5 litri

141-188 lei/ha

ambalaj: 5 litri

clopiralid (300 g/l)

preț de listă

841.3 lei/l

ambalaj: 5 litri

recomandat în amestec cu

raportat la preț de listă

0.3-0.4 l/ha (pălămidă s.a.)

210,33 lei/ha

aminopiralid (40 g/l)
clopiralid (240 g/l)
picloram (80 g/l)

recomandat în amestec cu

Major

raportat la preț de listă

preț de listă

Investo

raportat la preț de listă

0.3-0.5 l/ha (costrei rizomi)

53,4-89 lei/ha

ambalaj: 5 litri

quizalofop-p-etil (100 g/l)

preț de listă

470 lei/l

178 lei/l

ambalaj: 5 litri

ambalaj: 5 litri

REGULATOR DE CREȘTERE
Aplicarea unui regulator de creștere este una din verigile necesare atunci când vorbim de performanță. Pentru culturile care au intrat
în iernare dezvoltate optim recomandăm aplicarea unui regulator. Acesta are rolul de a pregăti planta pentru obținerea unor producții
sporite: dezvoltarea radiculară mai viguroasa susține planta în condițiile de deficit hidric iar ramificațiile se uniformizează și se mărește
numărul silicvelor susținute de plantă. Propunem în continuare două opțiuni: Stabilan ce este un pionier în acest domeniu iar prețul
produsului este unul avantajos; cel de-al doilea produs este formulat dintr-o substanță activă apreciată de către cultivatori: clorura
mepiquat.
TRATAMENT MINIM

Stabilan 750
0.5-0.75 l/ha
clorura de clormequat (750 g/l)

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

15-22,5 lei/ha

ambalaj: 20 litri
preț de listă

30 lei/l

ambalaj: 20 litri

Invister
0.6-1.3 l/ha
clorura de mepiquat (300 g/l)

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

84-128 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

135 lei/l

ambalaj: 5 litri

Invister
0.6-1.3 l/ha
clorura de mepiquat (300 g/l)

raportat la preț de listă

84-128 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

135 lei/l

ambalaj: 5 litri
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RAPIȚĂ DE TOAMNĂ
Gama restrânsă de produse recomandate

PRIMUL TRATAMENT FUNGICID
Indiferent de nivelul tehnologic este recomandată aplicarea cel puțin a unui tratament fungicid pentru prevenirea inoculării și dezvoltării
principalilor fitopatogeni. Potențialul de producție poate scădea considerabil în lipsa acestor bariere de protecție. Recomandările pornesc
de la varianta cea mai puțin costisitoare, un produs pe baza de tebuconazol care are un spectru larg de control, urmată de recomandarea
optima cost/beneficii care are spectru îmbunătățit prin adăugarea difenoconazolului; astfel se obține un amestec cu o concentrație
sporită de s.a/ha. Pentru cazurile când cultura nu este dezvoltată în optim recomandăm aplicarea doar a substanței active difenoconazole
considerând funcția de regulator al creșterii indusă de substanța activă tebuconazol.
TRATAMENT MINIM

Folicur Solo
1 l/ha
tebuconazol (250 g/l)

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

130 lei/ha

ambalaj: 10 litri
preț de listă

Zizan

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

51 lei/ha

0.25 l/ha

ambalaj: 5 litri

tebuconazol (500 g/l)

preț de listă

130 lei/l

204 lei/l

ambalaj: 10 litri

Tilmor

raportat la preț de listă

163 lei/ha

1 l/ha

ambalaj: 5 litri

tebuconazol (160 g/l)
protioconazol (80 g/l)

preț de listă

163 lei/l

ambalaj: 5 litri

ambalaj: 5 litri

recomandat în amestec cu

Dafne

raportat la preț de listă

85 lei/ha

0.5 l/ha

ambalaj: 5 litri

difenoconazol (250 g/l)

preț de listă

190 lei/l

ambalaj: 5 litri

AL DOILEA TRATAMENT FUNGICID
Aplicarea celui de-al doilea tratament fungicid este adesea recomandată pentru prelungirea perioadei de acțiune a substanțelor active
ori în funcție de evoluția factorilor de mediu și cultură (precipitații, temperaturi în jurul a 30°C, leziuni provocate de grindină sau
dăunători/gărgărița silicvelor). În varianta optimă (tehnic și economic) recomandăm combinarea unui produs din grupa strobilurinelor
care, pe lângă controlul fungicid, contribuie la efectul de “stay green” și susține astfel formarea producției alături de procloraz prin care
continuăm acțiunea de prevenție a principalelor boli (Scelrotinia, Botrytis și Alternaria). În varianta intensivă recomandăm un produs nou,
cu două substanțe active cu acțiune diferită (clasa inhibitorilor SDH) și astfel obținem alternarea s.a. pentru un control mai bun în ultima
perioadă de vegetație respectiv la momentul formării producției.
TRATAMENT OPTIM

Makler

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

103-206 lei/ha

0.5-1 l/ha

ambalaj: 5 litri

azoxistrobina (250 g/l)

preț de listă

206 lei/l

ambalaj: 5 litri
recomandat în amestec cu

Dafne
0.5 l/ha
difenoconazol (250 g/l)

raportat la preț de listă

85 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

190 lei/l

ambalaj: 5 litri
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Propulse
1 l/ha
flopiram (125 g/l)
protioconazol (125 g/l)

raportat la preț de listă

261 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

261 lei/l

ambalaj: 5 litri

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ
Gama restrânsă de produse recomandate

TRATAMENT INSECTICID
Rapița este una din culturile cu o nevoie sporită asupra controlului dăunătorilor. În varianta minimă recomandăm să aveți disponibil
în fermă pentru utilizarea la avertizare un produs din grupa piretroizilor, cu acțiune rapidă, de contact și doză redusă (precum și cost
redus). În varianta optimă propunem un produs din afara grupelor T si T+, cu două substanțe active, care pe lângă o foarte puternică
acțiune de contact are și acțiune repelentă. Varianta intensivă propusă, necesară ultimelor intervenții împotriva Meloghetes, este un
insecticid consacrat cu acțiune sistemică și fără efecte nocive asupra entomofaunei utile.
TRATAMENT MINIM

Delcaps 050

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

16,5 lei/ha

0.1 l/ha

ambalaj: 1 litru

deltametrin (50 g/l)

preț de listă

165 lei/l

Daskor 440

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

84,37 lei/ha

0.625 l/ha

ambalaj: 5 litri

cipermetrin (40 g/l)
clorpirifos metil (400 g/l)

preț de listă

Biscaya

raportat la preț de listă

87 lei/ha

0.3 l/ha

ambalaj: 5 litri

tiacloprid (240 g/l)

preț de listă

135 lei/l

ambalaj: 1 litru

290 lei/l

ambalaj: 5 litri

ambalaj: 5 litri

FERTILIZARE FOLIARĂ
Rapița este o cultură ce asimileaza cu succes tratamentele de nutriție foliară. Trebuie menționat că nutrienții sunt preluați de plantă
mult mai ușor față de versiunea solidă, clasică , prin disponibilitatea imediată translaminară și radiculară. Astfel îi recomandăm pentru
susținerea plantelor de cultură în parcurgerea/depășirea rapidă a eventualelor condiții dificile (stres biotic sau abiotic) sau pentru o
dezvoltare viguroasă care să susțina sporuri de producție. Fertilizarea foliară este o opțiune mai accesibilă față de biostimulatori și
reprezintă în opinia noastră o verigă necesară.
TRATAMENT MINIM

RWA Grow
Balance Bor
1-3 l/ha

(1l/ha / 3 tratamente)
bor (150 g/l)

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

19-57 lei/ha

ambalaj: 10 litri
preț de listă

19 lei/l

ambalaj: 10 litri

RWA Grow
Balance Rapiță

raportat la preț de listă

54-90 lei/ha

ambalaj: 10 litri

3-5 l/ha
N (58.5 g/l)
P2O5 (35.1 g/l)
K2O (81.9 g/l)
B (5850 mg/l)
Cu (1170 mg/l)

TRATAMENT INTENSIV

preț de listă
Fe (1755 mg/l)
Mn (2925 mg/l)
Mo (58.5 mg/l)
Zn (2925 mg/l)

18 lei/l

RWA Grow
Balance Bor

raportat la preț de listă

28,5 lei/ha

1.5 l/ha (1l/ha / 3 tratamente)

ambalaj: 10 litri
preț de listă

19 lei/l

bor (150 g/l)

ambalaj: 10 litri

ambalaj: 10 litri
recomandat în amestec cu

RWA Grow
Balance Rapiță

raportat la preț de listă

72 lei/ha

ambalaj: 10 litri

4 l/ha

preț de listă

N (58.5 g/l)
P2O5 (35.1 g/l)
K2O (81.9 g/l)
B (5850 mg/l)
Cu (1170 mg/l)

Fe (1755 mg/l)
Mn (2925 mg/l)
Mo (58.5 mg/l)
Zn (2925 mg/l)

18 lei/l

ambalaj: 10 litri
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RAPIȚĂ DE TOAMNĂ
Gama restrânsă de produse recomandate

TRATAMENT CU BIOSTIMULATORI
Tratamentul cu produse cu efect biostimulator este, conform rezultatelor, cea mai înaltă treaptă tehnologică. Aceste produse, în funcție
de rețetă și compuși, pot ajuta considerabil planta de cultură să depășească perioadele de stres iar în condiții optime de cultură reflectă
în producție un spor (apreciat la aproximativ 5%). Propunem în tehnologia optimă sau intensivă un singur produs, prețuit corect, care
susține dezvoltarea radiculară, sporește toleranța plantei față de boli și stres și are o componentă nutrițională ușor asimilabilă de
elemente necesare culturilor.
TRATAMENT MINIM

TRATAMENT OPTIM

Grow Balance
Evolution
2 l/ha
N (60 g/l)
Fe (4800 mg/l)
P2O5 (48 g/l)
Mn (4800 mg/l)
K2O (72 g/l)
Mo (1200 mg/l)
B (6000 mg/l)
Zn (6000 mg/l)
Cu (4800 mg/l)
aminoacizi (108 g/l)
acid lactic (36 g/l)
2-etilhexil lactat (surfactant) (3.24 g/l)
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TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

160 lei/ha

ambalaj: 10 litri
preț de listă

800 lei/buc

ambalaj: 10 litri

Grow Balance
Evolution
2 l/ha
N (60 g/l)
Fe (4800 mg/l)
P2O5 (48 g/l)
Mn (4800 mg/l)
K2O (72 g/l)
Mo (1200 mg/l)
B (6000 mg/l)
Zn (6000 mg/l)
Cu (4800 mg/l)
aminoacizi (108 g/l)
acid lactic (36 g/l)
2-etilhexil lactat (surfactant) (3.24 g/l)

raportat la preț de listă

160 lei/ha

ambalaj: 10 litri
preț de listă

800 lei/buc

ambalaj: 10 litri

46,2% DISCOUNT

Pachet RWA “50”
Rapiță

discount față de valoarea la preț de listă a produselor din pachet

Preț de listă 27.313 ron/pachet fără TVA

- destinat culturii de rapiță de toamnă
- tratamente efectuate primăvara

+

Galera Super

Invister

Doză: 0.25 l/ha

Doză: 1.3 l/ha

Substanță activă:
aminopiralid (40 g/l)
picloram (80 g/l)
clopiralid (240 g/l)

Substanță activă:
clorura de mepiquat (300 g/l)
Conținut pachet:

65 litri

Conținut pachet:

+

15 litri

Delcaps 050

Zizan

Doză: 0.1 l/ha

Doză: 0.3 l/ha

Substanță activă:
deltametrin (50 g/l)

Substanță activă:
tebuconazol (500 g/l)

546

30

Conținut pachet:

5 litri

+
Grow Balance
10:10:10+Me

Conținut pachet:

15 litri

+
Grow Balance
Evolution

lei/ha

Doză: 3.4 l/ha
Substanță activă:
NPK + microelemente

Doză: 2 l/ha
Substanță activă:
nutrienți și aminoacizi

Conținut pachet:

Conținut pachet:

170 litri

10 bucăți

+
Grow Balance
Bor

+

Epso Top

+

+
Tilmor

Doză: 15 kg/ha

Doză: 1 l/ha

Substanță activă:
bor (150 g/l)

Substanță activă:
nutrienți SO3 + MgO

Substanță activă::
protioconazol (80 g/l)
tebuconazol (160 g/l)

Conținut pachet:

Conținut pachet:

Conținut pachet:

Doză: 1.5 l/ha

80 litri

/ciclu vegetativ

750 kg

50 litri

De ce pachetele RWA “50” ?
. Prețuri preferențiale în avantajul operatorilor agricoli
. Gamă de produse aleasă cu atenție de specialiștii noștri
. Acoperă o plajă completă de tratamente considerate optime atât din punctul de vedere
al necesității culturilor cât și al costurilor asociate (minime)
. Flexibilitate în utilizarea produselor prin omologările existente
(exemplu: utilizarea insecticidului din pachetul de cereale la alte culturi omologate/rapiță
sau utilizarea borului din pachetul de rapiță la cultura de floarea soarelui)

. Disponibilitatea în stocul RWA duce la termeni rapizi de execuție a comenzilor
. Disponibilitatea în fermă a cel puțin unui pachet face posibilă intervenția la avertizare
în cel mai scurt timp până la sosirea altor produse comandate
. Produsele fac parte din gama recomandată
și beneficiază de posibilitate de retur în conformitate cu politica RWA
(exemplu: la fiecare pachet achiziționat se pot returna 2 produse în cuantum de 100 ha)
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CEREALE PĂIOASE
Gama restrânsă de produse
recomandate pentru protecția plantelor

CEREALE PĂIOASE
SOLUȚII RWA
CEREALE PĂIOASE

Gama restrânsă de produse recomandate

TRATAMENT ERBICID
Volumul de erbicide aplicate în toamnă a fost redus considerabil pe fondul lipsei precipitațiilor. Pentru varianta tehnologică minimă
recomandăm un produs care oferă un bun control corelat cu costul redus/ha. În variantele optime și intensive, ne orientăm atenția
către substanțe active care să poată controla eficient un spectru amplu de buruieni. Pentru varianta optimă propunem fenoxaprop-ul în
amestec cu tribenuronul și fluroxipirul; sinergia celor 3 substanțe active premite reducerea dozelor și oferă un control bun. În varianta
intensivă recomandăm un produs recunoscut de cultivatori pentru bunul control al buruienilor problemă. Acolo unde există infestare
puternică cu graminee recomandăm aplicarea în amestec cu Atlantis Flex: metsulfuron-metil în combinație cu propoxicarbazonul;
substanța activă și doză îl fac o bună alegere pentru tratamentul din primăvară, fără efecte asupra culturilor succesive de rapiță.
TRATAMENT MINIM

Concordia

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

47,2-70,8 lei/ha

0.4-0.6 l/ha

ambalaj: 5 litri

2.4 D (300 g/l)
florasulam (6.25 g/l)

preț de listă

Trimax

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

31,75 lei/ha

25 g/ha

ambalaj: 300 g

tribenuron metil (500 g/kg)

preț de listă

118 lei/l

1270 lei/l

ambalaj: 5 litri

Sekator Progres
0.12l l/ha

raportat la preț de listă

51,84 lei/ha

ambalaj: 1 litru

amidosulfuron sodiu (106 g/l)
iodsulfuron-metil-sodiu (25 g/l)

preț de listă

432 lei/l

ambalaj: 300 g

ambalaj: 1 litru

recomandat în amestec cu

Hudson

recomandat în amestec cu

raportat la preț de listă

37,2 lei/ha

0.4 l/ha

ambalaj: 5 litri

fluroxipir (200 g/l)

preț de listă

93 lei/l

Atlantis Flex
0.33 kg/ha

+ adjuvant

metsulfuron-metil (45 g/kg)
propoxicarbazon de sodiu (67.5 g/kg)

ambalaj: pachet
preț de listă

976 lei/kg

ambalaj: 5 litri

+ adjuvant
ambalaj: pachet

recomandat în amestec cu

Herbos

raportat la preț de listă

322.08 lei/ha

raportat la preț de listă

100 lei/ha

0.5 l/ha

ambalaj: 5 litri

fenoxaprop-P-etil (110 g/l)

preț de listă

200 lei/l

ambalaj: 5 litri

REGULATOR DE CREȘTERE
O verigă necesară pentru culturile dezvoltate optim este utilizarea unui regulator de creștere. În continuare propunem 3 soluții, diferite,
a căror acțiune este menită să susțină fomarea unor producții superioare . Stabilan este recomandarea în tehnologie minimă, un produs
consacrat. În varianta optimă recomandăm un regulator pe baza de etefon, cu un mod de acțiune diferit ce se recomandă a se aplica
în tratamentul 2 pentru uniformizarea lanului. În varianta intensivă recomandăm un produs pe baza de trinexapac, o noua substanță
activă cu utilizare largă în rândul fermelor intensive.
TRATAMENT MINIM

Stabilan 750
1.2-2 l/ha
clorura de clormequat (750 g/l)

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

36-60 lei/ha

ambalaj: 20 litri
preț de listă

30 lei/l

ambalaj: 20 litri

Reducer
0.7-0.9 l/ha
etefon (510 g/l)

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

84-108 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

120 lei/l

ambalaj: 5 litri

Next
0.5 l/ha
trinexapac-etil (250 g/l)

raportat la preț de listă

144,5 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

289 lei/l

ambalaj: 5 litri
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CEREALE PĂIOASE
Gama restrânsă de produse recomandate

PRIMUL TRATAMENT FUNGICID
Primul tratament fungicid, atunci când este și singurul, recomandăm să fie efectuat prin aplicarea de tebuconazol; are un spectru larg
și bun al controlului/prevenției bolilor foliare coroborat cu un cost redus. În varianta optimă recomandăm un produs ce conține lângă
tebuconazol și clorotalonil; acesta din urmă are un foarte bun control asupra septoriozelor raportat la un cost echilibrat. Pentru fermele
intensive recomandarea se orientează către un produs consacrat, cu 3 substanțe active, ce aduce o flexibilitate deosebită în utilizare:
aplicare cu rol preventiv, curativ și eradicativ pentru bolile foliare cât și de spic (în funcție de momentul aplicarii).
TRATAMENT MINIM

Zizan

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

102 lei/ha

0.5 l/ha

ambalaj: 5 litri

tebuconazol (500 g/l)

preț de listă

204 lei/l

Timpani

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

160 lei/ha

2 l/ha

ambalaj: 5 litri

tebuconazol (90 g/l)
clorotalonil (250 g/l)

preț de listă

80 lei/l

ambalaj: 5 litri

ambalaj: 5 litri

Falcon Pro

raportat la preț de listă

123,6 lei/ha

0.6 l/ha

ambalaj: 5 litri

protioconazol (53 g/l)
spiroxamina (224 g/l)
tebuconazol (148 g/l)

preț de listă

206 lei/l

ambalaj: 5 litri

AL DOILEA TRATAMENT FUNGICID
Cel de-al doilea tratament fungicid pesupune un deosebit control al principalilor fitopatogeni ai aparatului foliar. Perioada aplicării
poate să fie una cu temperaturi în creștere, favorabile inoculării bolilor atunci când pluviometria este în optim. De aceea recomandăm,
în varianta minimă, o combinație “ready mix” de tebuconazol și clorotalonil în concentrație mare. Ambele substanțe active țintesc în
special bolile foliare în această etapă. Pentru o tehnologie optimă recomandăm un produs de notorietate ce și-a dovedit eficacitatea. În
varianta intensivă recomandăm combinarea a 3 substanțe active care împreună au un bun efect sinergic împotriva ruginilor, septoriozei,
pătării frunzelor: tebuconazol, difenoconazol și azoxistrobina.
TRATAMENT MINIM

Timpani
2 l/ha
tebuconazol (90 g/l)
clorotalonil (250 g/l)

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

160 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

80 lei/l

ambalaj: 5 litri

Nativo Pro
0.6 l/ha
tebuconazol (90 g/l)
clorotalonil (250 g/l)

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

139,8 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

Makler

raportat la preț de listă

103-206 lei/ha

0.5-1 l/ha

ambalaj: 5 litri

azoxistrobina (250 g/l)

preț de listă

233 lei/l

206 lei/l

ambalaj: 5 litri

ambalaj: 5 litri
recomandat în amestec cu

Dafne

raportat la preț de listă

85 lei/ha

0.5 l/ha

ambalaj: 5 litri

difenoconazol (250 g/l)

preț de listă

190 lei/l

ambalaj: 5 litri
recomandat în amestec cu

Zizan
0.4 l/ha
tebuconazol (500 g/l)

raportat la preț de listă

81,6 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

204 lei/l

ambalaj: 5 litri
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CEREALE PĂIOASE
Gama restrânsă de produse recomandate

TRATAMENT INSECTICID
Ca și în cazul rapiței este nevoie de o atenție sporită a dăunătorilor în cultura cerealelor păioase. Aceștia pot avea acțiune asupra aparatului
foliar sau asupra spicului cauzând deprecierea calității ori diminuarea facultății germinative. În varianta minimă recomandăm să aveți
disponibil în ferma pentru utilizarea la avertizare un produs din grupa piretroizilor, cu acțiune rapidă, de contact și doză redusă (precum
și cost redus). În varianta optimă propunem un produs din afara grupelor T si T+, cu două substanțe active, care pe lângă o foarte
puternică acțiune de contact are și acțiune repelentă. Varianta intensivă, necesară ultimelor intervenții împotriva Melighetes spp., este un
insecticid consacrat cu acțiune sistemică și fără efecte asupra entomofaunei utile.
TRATAMENT MINIM

Alfathrin

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

17,8 lei/ha

0.1-0.15 l/ha

ambalaj: 5 litri

alfa-cipermetrin (100 g/l)

preț de listă

178 lei/l

Daskor 440

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

0.625-0.75 l/ha

84,5-101,25 lei/ha

ambalaj: 5 litri

cipermetrin (40 g/l)
clorpirifos metil (400 g/l)

preț de listă

Mospilan

raportat la preț de listă

65,9 lei/ha

0.1 kg/ha

ambalaj: 1 kg

acetamiprid (20%)

preț de listă

135 lei/l

659 lei/kg

ambalaj: 5 litri

ambalaj: 5 litri

ambalaj: 1 kg

FERTILIZARE FOLIARĂ
Produsele de fertilizare foliară aduc un aport de nutrienți necesari pentru dezvoltarea rapidă și o formare superioară a indicilor calitativi.
Formulările lichide și opțiunile disponibile (concentrațiile de micro și macro elemente) sunt menite să fie o soluție disponibilă imediat
cultivatorilor pentru amestecul din soluția de lucru indiferent de fenofaza aplicării. Într-o variantă minimă tehnologic, cu o singură
(primă) aplicare de tratamente foliare, recomandăm fertilizantul RWA Grow Balance 10:10:10+microelemente; este o soluție omogenă
cu aport de elemente necesare plantei în aceasta fenofaza de creștere activă. Într-o varianta optimă (respectiv în al doilea tratament)
recomandăm produsul RWA Grow Balance Cereale special conceput pentru nevoile culturilor de cereale păioase; acesta se poate aplica
singur (in T1 si/sau T2) ori în amestec în T3 în varianta intensivă alături de 10:10:10+me pentru susținerea formării calității și a mmb.
Toate microelementele sunt chelatate pentru o asimilare rapidă de către plantă.
TRATAMENT MINIM

RWA Grow
Balance 10:10:10

raportat la preț de listă

45-75 lei/ha

ambalaj: 10 litri

3-5 l/ha
N (125 g/l)
P2O5 (125 g/l)
K (125 g/l)
Fe (750 mg/l)
B (375 mg/l)

TRATAMENT OPTIM

preț de listă
Mg (313 mg/l)
Zn (250 mg/l)
Mn (250 mg/l)
Cu (250 mg/l)
Mo (38 mg/l)

15 lei/l

ambalaj: 10 litri

RWA Grow
Balance Cereale

raportat la preț de listă

54-90 lei/ha

ambalaj: 10 litri

3-5 l/ha
N (80.5 g/l)
P2O5 (34.5 g/l)
K2O (57.5 g/l)
B (345 mg/l)
Cu (1725 mg)

TRATAMENT INTENSIV

preț de listă
Fe (1150 mg/l)
Mn (1725 mg/l)
Mo (23.6 mg/l)
Zn (2875 mg/l)

18 lei/l

ambalaj: 10 litri

RWA Grow
Balance 10:10:10

45 lei/ha

ambalaj: 10 litri

3 l/ha
N (125 g/l)
P2O5 (125 g/l)
K (125 g/l)
Fe (750 mg/l)
B (375 mg/l)

raportat la preț de listă

preț de listă
Mg (313 mg/l)
Zn (250 mg/l)
Mn (250 mg/l)
Cu (250 mg/l)
Mo (38 mg/l)

15 lei/l

ambalaj: 10 litri

recomandat în amestec cu

RWA Grow
Balance Cereale

54 lei/ha

ambalaj: 10 litri

3 l/ha
N (80.5 g/l)
P2O5 (34.5 g/l)
K2O (57.5 g/l)
B (345 mg/l)
Cu (1725 mg)

raportat la preț de listă

preț de listă
Fe (1150 mg/l)
Mn (1725 mg/l)
Mo (23.6 mg/l)
Zn (2875 mg/l)

18 lei/l

ambalaj: 10 litri
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CEREALE PĂIOASE
Gama restrânsă de produse recomandate

TRATAMENT CU BIOSTIMULATORI
Pentru o tehnologie completă, intensivă, recomandăm aplicarea cu primul sau al doilea tratament a unui biostimulator. Produsul
recomandat, Grow Factor Evolution, este unul versatil; se poate utiliza atât toamna cât și primăvara în doză de 2l/ha. Acesta are un
conținut nutrițional orientat către microelemente ce susțin creșterea toleranței plantelor față de boli și stres respectiv tolerarea acestuia.
Aminoacizii din compoziție, de două tipuri, au efect bio-stimulativ. Aplicarea împreună cu un regulator de creștere are un efect sinergic
orientat către o planta viguroasă, cu frați bine dezvoltați, pregătită să parcurgă rapid fazele de dezvoltare până la înflorire.
TRATAMENT MINIM

TRATAMENT OPTIM

Grow Balance
Evolution
2 l/ha
N (60 g/l)
Fe (4800 mg/l)
P2O5 (48 g/l)
Mn (4800 mg/l)
K2O (72 g/l)
Mo (1200 mg/l)
B (6000 mg/l)
Zn (6000 mg/l)
Cu (4800 mg/l)
aminoacizi (108 g/l)
acid lactic (36 g/l)
2-etilhexil lactat (surfactant) (3.24 g/l)
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TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

160 lei/ha

ambalaj: 10 litri
preț de listă

800 lei/buc

ambalaj: 10 litri

Grow Balance
Evolution
2 l/ha
N (60 g/l)
Fe (4800 mg/l)
P2O5 (48 g/l)
Mn (4800 mg/l)
K2O (72 g/l)
Mo (1200 mg/l)
B (6000 mg/l)
Zn (6000 mg/l)
Cu (4800 mg/l)
aminoacizi (108 g/l)
acid lactic (36 g/l)
2-etilhexil lactat (surfactant) (3.24 g/l)

raportat la preț de listă

160 lei/ha

ambalaj: 10 litri
preț de listă

800 lei/buc

ambalaj: 10 litri

43,4% DISCOUNT

Pachet RWA “50”
Cereale

discount față de valoarea la preț de listă a produselor din pachet

Preț de listă 24.470 ron/pachet fără TVA

- destinat culturii de cereale păioase
- tratamente efectuate primăvara

+

Sekator
Doză: 0.15 l/ha
Substanță activă:
amidosulfuron (106 g/l)
iodosulfuron (25 g/l)
mefenpir (250 g/l)

Zizan
Doză: 0.5 l/ha
Substanță activă:
tebuconazol (500 g/l)
Conținut pachet:

25 litri

Conținut pachet:

9 litri

+
Grow Balance
Evolution

Alfathrin
Doză: 0.1 l/ha

Doză: 2 l/ha

Substanță activă:
alfa-cipermetrin (100 g/l)

489
lei/ha

40

Conținut pachet:

5 litri

+
Timpani
Doză: 2 l/ha

Substanță activă:
nutrienți și aminoacizi
Conținut pachet:

10 bucăți

+
Nativo Pro
Doză: 0.7 l/ha

Substanță activă:
clorotalonil (250 g/l)
tebuconazo (90 g/l)

Substanță activă::
protioconazol (175 g/l)
trifloxistrobin (150 g/l)

Conținut pachet:

Conținut pachet:

35 litri

100 litri

+
Epso Top
Doză: 15 kg/ha

/ciclu vegetativ

Substanță activă:
nutrienți SO3 + MgO
Conținut pachet:

750 kg

+

+
Reducer
Doză: 0.9 l/ha
Substanță activă:
etefon (510 g/l)
Conținut pachet:

45 litri

De ce pachetele RWA “50” ?
. Prețuri preferențiale în avantajul operatorilor agricoli
. Gamă de produse aleasă cu atenție de specialiștii noștri
. Acoperă o plajă completă de tratamente considerate optime atât din punctul de vedere
al necesității culturilor cât și al costurilor asociate (minime)
. Flexibilitate în utilizarea produselor prin omologările existente
(exemplu: utilizarea insecticidului din pachetul de cereale la alte culturi omologate/rapiță
sau utilizarea borului din pachetul de rapiță la cultura de floarea soarelui)

. Disponibilitatea în stocul RWA duce la termeni rapizi de execuție a comenzilor
. Disponibilitatea în fermă a cel puțin unui pachet face posibilă intervenția la avertizare
în cel mai scurt timp până la sosirea altor produse comandate
. Produsele fac parte din gama recomandată
și beneficiază de posibilitate de retur în conformitate cu politica RWA
(exemplu: la fiecare pachet achiziționat se pot returna 2 produse în cuantum de 100 ha)
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FLOAREA SOARELUI
Gama restrânsă de produse
recomandate pentru protecția plantelor

FLOAREA SOARELUI
Gama restrânsă de produse recomandate

Competiția plantelor de cultură cu buruienile poate influiența semnificativ startul în vegetație și ritmul de dezvoltare până la fructificare.
Astfel impactul asupra productivității poate să fie considerabil în lipsa unui control erbicid complet. Recomandăm aplicarea începând
dintr-o variantă minimă tehnologic a unui erbicid preemergent consacrat: s-metolaclor.
Pentru o tehnologie superioară (optimă) propunem utilizarea pendimentalin-ului ca și erbicid preemergent, pelicular. Recomandarea
vine din două direcții: alternarea substanței active precum și un bun control dat de spectrul larg și concentrația mare de s.a./ha.
TRATAMENT MINIM

Dual Gold /
Tender

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

149-223,5 lei/ha

ambalaj: 5 litri

1-1.5 l/ha

preț de listă

(3-4 cm ppi în condiții secetoase)

Sharpen 33

raportat la preț de listă

342 lei/ha

6 l/ha

ambalaj: 5 litri

pendimentalin (330 g/l)

preț de listă

149 lei/l

s-metolaclor (960 g/l)

TRATAMENT INTENSIV

57 lei/l

ambalaj: 5 litri

ambalaj: 5 litri

TRATAMENT ERBICID POSTEMERGENT
Produsele recomandate pentru erbicidarea postemergentă a florii soarelui sunt împărțite în funcție de tehnologia aleasă: clasică ori
pentru hibrizii cu toleranță față de erbicide sulfonil-ureice sau din grupa imidazolinonelor. În varianta clasică recomandăm cletodim-ul
ca și antigramineic cu spectru larg. În varianta Clearfield®(1) recomandăm un produs nou, bine-primit de piață și aflat în al doilea an de
comercializare, cu o concentrație de 40 g/l imazamox.
Pentru tehnologia ExpressSun® ori a hibrizilor toleranți față de erbicide sulfonil-ureice(2) recomandăm aplicarea tribenuron-metilului și
a unui antigramineic (quizalofop-p-etil) pentru maximizarea spectrului de buruieni combătute.
TEHNOLOGIE CLASICĂ

Select Super
0.6-2 l/ha (costrei din rizomi)
cletodim (120 g/l)

TEHNOLOGIE “IMI”

raportat la preț de listă

69,6-232 lei/ha

ambalaj: 20 litri
preț de listă

116 lei/l

ambalaj: 20 litri

Vitoriomox
1.2 l/ha
imazamox (40 g/l)

TEHNOLOGIE “SU”

raportat la preț de listă

280,8 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

Express

raportat la preț de listă

116,7 lei/ha

0.03 kg/ha

ambalaj: 150 g

tribenuron-metil (500 g/kg)

preț de listă

234 lei/l

3890 lei/kg

ambalaj: 5 litri

ambalaj: 150 g

recomandat în amestec cu

Leopard
0.7-1.75 (costrei din rizomi)
quizalofop-p-etil (50 g/l )

raportat la preț de listă

74,2-185,5 lei/ha

ambalaj: 5 l
preț de listă

106 lei/l

ambalaj: 5 l
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SOLUȚII RWA
FLOAREA SOARELUI

TRATAMENT ERBICID PREEMERGENT

FLOAREA SOARELUI
Gama restrânsă de produse recomandate

TRATAMENT FUNGICID
Tratamentul fungicid al florii soarelui este o verigă necesară în vederea maximizării producțiilor. Majoritatea hibrizilor au un prag de
toleranță față de principalele boli însă este întotdeauna utilă susținerea plantelor de cultura prin produse specifice. Investiția în produse
se va regăsi în producția obținută. Recomandăm aplicarea lor după tratamentul erbicid, în amestec cu produse de fertilizare foliară și/
sau biostimulatori. În perioada de dezvoltare activă a plantei, printr-o masă foliară bine-dezvoltată și procese metabolice intensive, sunt
asimilate eficient și rapid de către plantă.
TRATAMENT MINIM

Topsin

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

92 lei/ha

1 kg/ha

ambalaj: 20 kg

tiofanat-metil (700 g/kg)

preț de listă

92 lei/kg

Zakeo Xtra

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

249 lei/ha

0.75 l/ha

ambalaj: 5 litri

azoxistrobin (200 g/l)
ciproconazol (80 g/l)

preț de listă

333 lei/l

ambalaj: 20 kg

Prosaro

raportat la preț de listă

256 lei/ha

1 l/ha

ambalaj: 5 litri

protioconazol (125 g/l)
tebuconazol (125 g/l)

preț de listă

256 lei/l

ambalaj: 5 litri

ambalaj: 5 litri

FERTILIZARE FOLIARĂ
Pentru cultura florii soarelui recomandăm aplicarea de fertilizanți foliari necesari susținerii dezvoltării echilibrate și viguroase.
Recomandăm ca aplicarea să se efectueze, în funcție de tehnologia aleasă, după tratamentul erbicid, în fenofaza de 8 frunze. Nevoile
plantei pentru nutrienți sunt ridicate în această etapa de creștere activă; foliajul bogat va susține metabolizarea micro și macro
elementelor. În varianta unei tehnologii minime recomandăm aplicarea borului necesar culturilor oleaginoase. În varianta optimă,
echilibrată, recomandăm aplicarea fertilizantului RWA cu conținut ridicat de NPK (10%) și microelemente; acesta susține într-un mod
omogen procesele de dezvoltare radiculară și a aparatului vegetativ; suplimentar aduce un aport în prevenirea/corectarea carențelor de
micro-elemente. Într-o tehnologie intensivă recomandăm asocierea aplicării borului în 2 etape: cu tratamentul erbicid și după aceasta
asociat cu fertilizantul foliar marca RWA special elaborat pentru cultura florii soarelui; în aceași soluție de lucru se recomandă aplicarea
aminoacizilor.
TRATAMENT MINIM

RWA Grow
Balance Bor
1.5-3 l/ha

(1,5-2 l/ha / 3 tratamente)
bor (150 g/l)

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

19-57 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

19 lei/l

ambalaj: 5 litri

RWA Grow
Balance 10:10:10

raportat la preț de listă

45-75 lei/ha

ambalaj: 10 litri

3-5 l/ha
N (125 g/l)
P2O5 (125 g/l)
K (125 g/l)
Fe (750 mg/l)
B (375 mg/l)

TRATAMENT INTENSIV

preț de listă
Mg (313 mg/l)
Zn (250 mg/l)
Mn (250 mg/l)
Cu (250 mg/l)
Mo (38 mg/l)

15 lei/l

RWA Grow
Balance Bor

raportat la preț de listă

28,5 lei/ha

ambalaj: 10 litri

1.5 l/ha

preț de listă

19 lei/l

bor (150 g/l)

ambalaj: 10 litri

ambalaj: 10 litri
recomandat în amestec cu

RWA Grow
Balance
Floarea Soarelui
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54-90 lei/ha

ambalaj: 10 litri
preț de listă

3-5 l/ha
N (58.5 g/l)
P2O5 (58.5 g/l)
K2O (81.9 g/l)
B (5850 mg/l)
Cu (234 mg/l)

raportat la preț de listă

Fe (351 mg/l)
Mn (351 mg/l)
Mo (117 mg/l)
Zn (234 mg/l)

18 lei/l

ambalaj: 10 litri

FLOAREA SOARELUI
Gama restrânsă de produse recomandate

TRATAMENT CU BIOSTIMULATORI
Pentru floarea soarelui avem o serie de recomandări privind soluțiile de biostimulare. Pornim de la variantele minime și optime
tehnologice unde recomandăm produse orientate în cazul tehnologiei Clearfield® spre susținerea plantei să parcurgă într-un timp mai
scurt perioada de după erbicidare. Aceasta tehnologie asigura un control erbicid superior însă induce o metabolizare îndelungată, de
până la 2 săptămâni, a erbicidului precum și un pronunțat efect “flashing”/ingălbenirea vârfului de creștere. Aceasta va ajuta planta
să parcurgă într-un timp considerabil mai scurt etapele de până la fenofaza înfloririi pe cât posibil înaintea instalării arșiței. Primul
produs recomandat, în varianta minimă, este un adjuvant accesibil cu funcție de biostimulator concentrat ce se poate aplica împreună
cu erbicidul. În varianta optimă regăsim un biostimulator dedicat pentru cultura florii soarelui, în special în cazurile descrise mai sus.
În varianta intensivă tehnologic recomandăm un biostimulator inovator, Grow Balance Evolution, care se poate aplica împreună cu
tratamentul erbicid ori, pentru un efect sporit, asociat cu tratamentul fungicid când planta poate utiliza întreg potențialul produsului
(nutrienți și aminoacizi).
TRATAMENT MINIM

Amino Expert
Balans
0.8-1 l/ha
N (110.5 g/l)
SO3 (16.5 g/l)
aminoacizi (635 g/l)
carbon organic (317 g/l)
materie organică (762 g/l)
N și C organic sub formă de peptide

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

56-70 lei/ha

ambalaj: 10 litri
preț de listă

70 lei/l

ambalaj: 10 litri

Multoleo
2 l/ha
B (9.9%)
GA 142-extract de alge marine
Ascophyllum nodosum

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

106 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

53 lei/l

ambalaj: 5 litri

Grow Balance
Evolution
2 l/ha
N (60 g/l)
Fe (4800 mg/l)
P2O5 (48 g/l)
Mn (4800 mg/l)
K2O (72 g/l)
Mo (1200 mg/l)
B (6000 mg/l)
Zn (6000 mg/l)
Cu (4800 mg/l)
aminoacizi (108 g/l)
acid lactic (36 g/l)
2-etilhexil lactat (surfactant) (3.24 g/l)

raportat la preț de listă

160 lei/ha

ambalaj: 10 litri
preț de listă

800 lei/buc

ambalaj: 10 litri
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40,4% DISCOUNT

Pachet RWA “50”
Floarea soarelui CL

discount față de valoarea la preț de listă a produselor din pachet

Preț de listă 22.249 ron/pachet fără TVA

- destinat culturii de cereale păioase
- tratamente efectuate primăvara

Dual Gold/
Tender
Doză: 1.5 l/ha
Substanță activă:
S-metaclor (960 g/l)
Conținut pachet:

+

80 litri

Grow Balance
10:10:10+Me

Vitoriomox

Doză: 3.4 l/ha

Substanță activă:
imazamox (40 g/l)

Doză: 1.2 l/ha

Substanță activă:
NPK + microelemente

445
lei/ha

00

Conținut pachet:

170 litri

+
Grow Balance
Bor

Conținut pachet:

60 litri

+
Amino Expert
Balans

Doză: 1.5 l/ha

Doză: 1 l/ha

Substanță activă:
bor (150)

Substanță activă:
aminoacizi

Conținut pachet:

Conținut pachet:

80 litri

+

Topsin

+

50 litri

Doză: 1 kg/ha
Substanță activă:
tiofanat metil (70%)
Conținut pachet:

60 kg

De ce pachetele RWA “50” ?
. Prețuri preferențiale în avantajul operatorilor agricoli
. Gamă de produse aleasă cu atenție de specialiștii noștri
. Acoperă o plajă completă de tratamente considerate optime atât din punctul de vedere
al necesității culturilor cât și al costurilor asociate (minime)
. Flexibilitate în utilizarea produselor prin omologările existente
(exemplu: utilizarea insecticidului din pachetul de cereale la alte culturi omologate/rapiță
sau utilizarea borului din pachetul de rapiță la cultura de floarea soarelui)

. Disponibilitatea în stocul RWA duce la termeni rapizi de execuție a comenzilor
. Disponibilitatea în fermă a cel puțin unui pachet face posibilă intervenția la avertizare
în cel mai scurt timp până la sosirea altor produse comandate
. Produsele fac parte din gama recomandată
și beneficiază de posibilitate de retur în conformitate cu politica RWA
(exemplu: la fiecare pachet achiziționat se pot returna 2 produse în cuantum de 100 ha)
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PORUMB
Gama restrânsă de produse
recomandate pentru protecția plantelor

PORUMB
Gama restrânsă de produse recomandate

TRATAMENT ERBICID PREEMERGENT

TRATAMENT MINIM

Dual Gold /
Tender

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

149-223,5 lei/ha

ambalaj: 5 litri

1-1.5 l/ha

preț de listă

(3-4 cm ppi în condiții secetoase)

149 lei/l

s-metolaclor (960 g/l)

Click Pro

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

227,7 lei/ha

2.3 l/ha

ambalaj: 5 litri

terbutilazin (326 g/l)
mesotrione (50 g/l)

preț de listă

99 lei/l

ambalaj: 5 litri

Adengo

raportat la preț de listă

0.35-0.4 l/ha

226,1-258,4 lei/ha

ambalaj: 5 litri

isoxaflutol (225 g/l)
tiencarbazon-metil (90 g/l)

preț de listă

646 lei/l

ambalaj: 5 litri

ambalaj: 5 litri

TRATAMENT ERBICID POSTEMERGENT
Pentru cultura porumbului există o gamă vastă de erbicide omologate. Considerând un bun control pre-emergent am construit o gamă
restrânsă de recomandări axată pe amestecuri de substanțe active de notorietate care să asigure un bun control în primele etape
de dezvoltare ale culturii. În varianta cea mai accesibilă regăsim amestecul nicosulfuronului cu acid 2.4 D. Pentru varianta optimă
menținem nicosulfuronul alături de care recomandăm un produs cu un conținut înjumătățit de acid 2.4D (favorabil plantei de cultură în
condiții dificile) și florasulam. În varianta intensivă recomandăm un amestec de nicosulfuron, fluroxipir și dicamba menit să asigure atât
un control amplu al buruienilor cât și o bună tolerarare a plantelor de cultura față de s.a.
TRATAMENT MINIM

Nicorn/Henik
1-1.5 l/ha

TRATAMENT OPTIM

raportat la preț de listă

113-169,5 lei/ha

ambalaj: 5 litri

(costrei din rizomi)

preț de listă

nicosulfuron (40 g/l)

113 lei/l

Nicorn / Henik
1-1.5 l/ha

raportat la preț de listă

113-169,5 lei/ha

ambalaj: 5 litri

(costrei din rizomi)

preț de listă

nicosulfuron (40 g/l)

113 lei/l

ambalaj: 5 litri

1 l/ha
acid 2.4 D (600 g/l)

Nicorn / Henik
1-1.5 l/ha

32 lei/ha

ambalaj: 20 litri
preț de listă

32 lei/l

ambalaj: 20 litri

ambalaj: 5 litri

(costrei din rizomi)

preț de listă

nicosulfuron (40 g/l)

113 lei/l

ambalaj: 5 litri

recomandat în amestec cu

raportat la preț de listă

raportat la preț de listă

113-169,5 lei/ha

ambalaj: 5 litri

recomandat în amestec cu

Dicopur D

TRATAMENT INTENSIV

Mustang / Vector
0.4-0.6 l/ha
acid 2.4 D (300 g/l)
florasulam (6 g/l)

recomandat în amestec cu

raportat la preț de listă

48-72 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

Hudson

raportat la preț de listă

46,5-93 lei/ha

0.5-1 l/ha

ambalaj: 5 litri

fluroxipir (200 g/l)

preț de listă

119 lei/l

93 lei/l

ambalaj: 5 litri

ambalaj: 5 litri
recomandat în amestec cu

Dimbo
0.5 l/ha
dicamba (480 g/l)

raportat la preț de listă

79 lei/ha

ambalaj: 5 litri
preț de listă

158 lei/l

ambalaj: 5 litri
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SOLUȚII RWA
PORUMB

Cultura porumbului necesită probabil cel mai mare aport tehnologic pentru susținerea unei dezvoltări cât mai rapide până la înflorire/
mătăsire. Semănatul se desfășoara într-o perioadă cu un ritm accelerat al creșterii temperaturilor ceea ce determină alegerea
unei tehnologii superioare pentru reducerea concurenței cu buruienile spre accesul și asimilarea resurselor disponibile. Erbicidele
preemergente recomandate au în varianta minimă s-metolaclor-ul (o alegere a multor cultivatori). În varianta optimaă se regăsește un
produs cu două substanțe active (terbutilazin si mesotrione) ce se poate utiliza atât preemergent cât și postemergent timpuriu în funcție
de condițiile pedoclimatice. Recomandarea către cultivatorii producători de porumb în regim tehnologic intensiv (hibrizi de generație
nouă cu un plan de tratamente care să susțină potențialul genetic) este un produs deja consacrat, ce are un spectru larg de buruieni
combătute prin cele două substanțe active.

PORUMB
Gama restrânsă de produse recomandate

FERTILIZARE FOLIARĂ
Pentru cultura porumbului am alcatuit o lista de produse caracterizate de costuri de achiziție accesibile și utilitate ridicată pentru planta
de cultură. Variantele lichide propuse conțin microelemente chelatate ceea ce înseamnă compatitibilitate completă cu soluțiile de stropit
iar planta beneficiază de întreg aportul nutritiv. Soluțiile propuse pornesc de la o variantă echilibrată cu 10% NPK și microelemente
ce ajută planta în dezvoltarea rapidă până la înflorire. În varianta optimă recomandăm un produs cu un conținut de microelemente
special conceput și dozat pentru necesitățile culturii porumbului. În varianta intensivă recomandăm amestecul RWA Grow Balance pt.
porumb cu un îngrășământ bogat în sulf și magneziu. Este un fapt cunoscut că magneziul susține metabolismul plantei. Sulful va stimula
buna-dezvoltare a plantei prin susținerea asimilării azotului (carența induce biosinteza anormală și îngreunează creșterea plantei). De
asemenea considerăm necesară administrarea sulfului către plantă într-o tehnologie intensivă în care se administrează cantități ridicate
de azot corelate cu potențialul productiv al hibridului.
TRATAMENT MINIM

RWA Grow
Balance 10:10:10

raportat la preț de listă

75 lei/ha

ambalaj: 10 litri

5 l/ha
N (125 g/l)
P2O5 (125 g/l)
K (125 g/l)
Fe (750 mg/l)
B (375 mg/l)

TRATAMENT OPTIM

preț de listă
Mg (313 mg/l)
Zn (250 mg/l)
Mn (250 mg/l)
Cu (250 mg/l)
Mo (38 mg/l)

15 lei/l

ambalaj: 10 litri

RWA Grow
Balance Porumb

TRATAMENT INTENSIV

raportat la preț de listă

54-90 lei/ha

ambalaj: 10 litri

3-5 l/ha

preț de listă

N (177 g/l)
MgO (23.6 g/l)
So3 (59 g/l)
B (826 mg/l)
Cu (590 mg/l)

18 lei/l

Fe (590 mg/l)
Mn (118 mg/l)
Mo (23.6 mg/l)
Zn (2065 mg/l)

ambalaj: 10 litri

RWA Grow
Balance Porumb
3-5 l/ha
N (177 g/l)
MgO (23.6 g/l)
So3 (59 g/l)
B (826 mg/l)
Cu (590 mg/l)

Fe (590 mg/l)
Mn (118 mg/l)
Mo (23.6 mg/l)
Zn (2065 mg/l)

raportat la preț de listă

54-90 lei/ha

ambalaj: 10 litri
preț de listă

18 lei/l

ambalaj: 10 litri

recomandat în amestec cu

Epso Top

raportat la preț de listă

103 lei/ha

Până la 5% din soluție
(15 kg în 300 litri)

ambalaj: 25 kg
preț de listă

6,9 lei/kg

MgO (16%)
SO3 (32.5%)

ambalaj: 25 kg

TRATAMENT CU BIOSTIMULATORI
În varianta intensivă, atunci când se folosesc în cultură hibrizi de porumb de ultimă generație, recomandăm aplicarea unui produs cu
efect biostimulator în variantele optime și intensive de cultura. Ca și soluție optimă, echilibrată ca și cost/ha, recomandăm un produs
concentrat cu adaos de microelemente sub formă chelatată. În varianta intensivă recomandăm produsul Grow Factor Evolution cu un
conținut superior de nutrienți precum și cu surfactant inclus în soluție alături de aminoacizii utili.
TRATAMENT MINIM

TRATAMENT OPTIM

Zinc Master

raportat la preț de listă

65-97,5 lei/ha

1-1,5 l/ha
N (79.2 g/l)
Zn (112.2 g/l)
S03 (161 g/l)
B (26400 mg/l)
Cu (2370 mg/l)

26 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA

TRATAMENT INTENSIV

ambalaj: 10 litri

Fe (2640 mg/l)
Mn (2640 mg/l)
Mo (260 mg/l)
aminoacizi

preț de listă

65 lei/l

ambalaj: 10 litri

Grow Balance
Evolution
2 l/ha
N (60 g/l)
Fe (4800 mg/l)
P2O5 (48 g/l)
Mn (4800 mg/l)
K2O (72 g/l)
Mo (1200 mg/l)
B (6000 mg/l)
Zn (6000 mg/l)
Cu (4800 mg/l)
aminoacizi (108 g/l)
acid lactic (36 g/l)
2-etilhexil lactat (surfactant) (3.24 g/l)

raportat la preț de listă

160 lei/ha

ambalaj: 10 litri
preț de listă

800 lei/buc
pachet: 10 litri

51,5% DISCOUNT

Pachet RWA “50”
Porumb

discount față de valoarea la preț de listă a produselor din pachet

Preț de listă 17.007 ron/pachet fără TVA

- destinat culturii de porumb
- tratamente efectuate primăvara

Dual Gold/
Tender
Doză: 1.5 l/ha
Substanță activă:
S-metaclor (960 g/l)
Conținut pachet:

80 litri

+

Zinc Master

Henik

Doză: 1.2 l/ha

Doză: 1.5 l/ha

Substanță activă:
nutrienți și aminoacizi

Substanță activă:
nicosulfuron (40 g/l)

340
lei/ha

14

Conținut pachet:

60 litri

+
Grow Balance
10:10:10+Me

Conținut pachet:

75 litri

+
Hudson
Doză: 1 l/ha

Doză: 3.4 l/ha

Substanță activă:
fluroxipir (200 g/l)

Substanță activă:
NPK + microelemente

Conținut pachet:

50 litri

Conținut pachet:

170 litri

+

Epso Top

+

Doză: 15 kg/ha

/ciclu vegetativ

Substanță activă:
nutrienți SO3+MgO
Conținut pachet:

750 kg

De ce pachetele RWA “50” ?
. Prețuri preferențiale în avantajul operatorilor agricoli
. Gamă de produse aleasă cu atenție de specialiștii noștri
. Acoperă o plajă completă de tratamente considerate optime atât din punctul de vedere
al necesității culturilor cât și al costurilor asociate (minime)
. Flexibilitate în utilizarea produselor prin omologările existente
(exemplu: utilizarea insecticidului din pachetul de cereale la alte culturi omologate/rapiță
sau utilizarea borului din pachetul de rapiță la cultura de floarea soarelui)

. Disponibilitatea în stocul RWA duce la termeni rapizi de execuție a comenzilor
. Disponibilitatea în fermă a cel puțin unui pachet face posibilă intervenția la avertizare
în cel mai scurt timp până la sosirea altor produse comandate
. Produsele fac parte din gama recomandată
și beneficiază de posibilitate de retur în conformitate cu politica RWA
(exemplu: la fiecare pachet achiziționat se pot returna 2 produse în cuantum de 100 ha)
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PACHETE ALCĂTUITE
DE PRODUCĂTORII DE
PRODUSE PENTRU
PROTECȚIA PLANTELOR
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PACHETE
alcătuite de către producătorii de produse pentru protecția plantelor.

RWA

RWA

Pachet: RWA 50 Rapiță

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

15 l Galera Super
65 l Invister
15 l Zizan
10 buc. Grow Balance Evolution
50 l Tilmor
750 kg Epso Top
80 l Grow Balance Bor
170 l Grow Balance 10:10:10+Me
5 l Delcaps

aminopiralid+clopiralid+picloram
clorura de mepiquat
tebuconazol
nutrienți și aminoacizi
protioconazol+tebuconazol
bor
nutrienți SO3+MgO
NPK + microelemente
deltametrin

40 g/l+240 g/l+80 g/l
300 g/l
500 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.25 l/ha+
1.3 l/ha+
0.3 l/ha+
2 l/ha
1 l/ha
15 kg/ha+
1.5 l/ha+
3.4 l/ha
0.1 l/ha

tratament erbicid +
regulator de creștere +
tratament biostimulator +
tratament fungicid
tratament fungicid +
fertilizanți foliari

27.313 lei/buc

Pachet: RWA 50 Cereale

80 g/l+160 g/l
150 g/l

50 g/l

ambalaj: 50 ha

546,3 lei/ha

tratament insecticid

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

9 l Sekator
25 l Zizan
10 buc. Grow Balance Evolution
35 l Nativo Pro
45 l Reducer
750 kg Epso Top
100 l Timpani
5 l Alfathrin

amidosulfuron+iodsulfuron+mefenpir
tebuconazol
nutrienți și aminoacizi
protioconazol+trifloxistrobin
etefon
nutrienți SO3+MgO
clorotalonil+tebuconazol
alfa-cipermetrin

106g/l + 25g/l + 250 g/l
500 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.15 l/ha+
0.5 l/ha+
2 l/ha
0.7 l/ha+
0.9 l/ha+
15 kg/ha
2 l/ha
0.1 l/ha

tratament erbicid +
tratament fungicid +
biostimulator
tratament fungicid +
regulator de creștere +
tratament fertilizant foliar
tratament fungicid
tratament insecticid

24.470 lei/buc

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

80 l Dual Gold / Tender
60 l Vitoriomox
50 l Amino Expert Balans
60 kg Topsin
80 l Grow Balance Bor
170 l Grow Balance 10:10:10+Me

s-metolaclor
imazamox
aminoacizi
tiofanat metil
bor
NPK + microelemente

960 g/l
40 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

floarea soarelui

1.5 l/ha
1.2 l/ha+
1 l/ha
0.7 kg/ha+
1.5 l/ha+
3.4 l/ha

tratament erbicid preemergent
tratament erbicid postemergent +
biostimulator
tratament fungicid +
fertilizanți foliari

22.249 lei/buc

Pachet: RWA 50 Floarea Soarelui CL

175g/l + 150 g/l
510 g/l
250 g/l + 90 g/l
100 g/l

ambalaj: 50 ha

489,4 lei/ha

70%
150 g/l

ambalaj: 50 ha

445 lei/ha
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PACHETE RECOMANDATE
DE PRODUCĂTORII DE PPP

RWA

RWA

ADAMA

Pachet: RWA 50 Porumb

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

80 l Dual Gold / Tender
75 l Henik
50 l Hudson
750 kg Epso Top
170 l Grow Balance 10:10:10+Me
60 l Zinc Master

s-metolaclor
nicosulfuron
fluroxipir
nutrienți SO3+MgO
NPK+microelemente
nutrienți și aminoacizi

960 g/l
40 g/l
200 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

1.5 l/ha
1.5 l/ha+
1 l/ha
15 kg/ha +
3.4 l/ha
1.2 l/ha

tratament erbicid preemergent
tratament erbicid postemergent +

17.007 lei/buc

tratament fertilizare foliară +
tratament biostimulator

340,1 lei/ha

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

10 l Zakeo Xtra 280 SC
40 l Kantik 450 EC

azoxistrobin+ciproconazol
fenpropidin+procloraz+tebuconazol

200 g/l + 80 g/l
150 g/l+200 g/l+100 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.5 l/ha
2 l/hat

tratament fungicid

8.407 lei/buc

Pachet: Avansat Cereale

ambalaj: 50 ha

ambalaj: 20 ha

420,4 lei/ha

ADAMA

Pachet: Esențial Cereale
5 l Zakeo Xtra 280 SC
4 l Menara 410 EC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

azoxistrobin+ciproconazol
ciproconazol+propiconazol

200 g/l + 80 g/l
160 g/l+250 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.5 l/ha
0.4 l/ha

tratament fungicid boli foliare, spic și
strobilurină

2.741 lei/buc
ambalaj: 10 ha

274,1 lei/ha

ADAMA

Pachet: Seguris Xtra Cereale

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

8 l Bumper Super 490 EC
8 l Seguris Xtra

procloraz + propiconazol
azoxistrobin + ciproconazol +
izopirazam

400 g/l + 90 g/l
100 g/l + 80 g/l + 100 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.8 l/ha
0.5-1 l/ha

tratament fungicid boli foliare, spic și
strobilurină

3.298 lei/buc
ambalaj: 10 ha

329,8 lei/ha

ADAMA

Pachet: Bumper Extra
20 l Gentis 450 EC
10 l Bumper 25 EC
3 kg Lamdex Neo

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

acid 2.4D + fluroxipir
propiconazol
lamda-cihalotrin

360 g/l + 90 g/l
250 g/l
5%

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

1-1.25 l/ha
0.5 l/ha
0.150 kg/ha

tratament erbicid, fungicid și insecticid

3.537 lei/buc
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ambalaj: 20 ha

176,9 lei/ha

ADAMA

Pachet: Pyxides
5 kg Pyxides
10 l Adigor

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

dicamba+mesotrione+nicosulfuron
adjuvant

312.5 g/l + 150 g/kg +
100 g/kg

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

0.4-0.6 kg/ha

tratament erbicid

2.786 lei/buc
ambalaj: 10 ha

278,6 lei/ha
ADAMA

Pachet: Complet Porumb

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

10 l Efica 960 EC
5 kg Pyxides

s-metolaclor
dicamba + mesotrione + nicosulfuron

10 l Adigor

adjuvant

960 g/l
312.5 g/l + 150 g/kg +
100 g/kg
adjuvant

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

1-1.5 l/ha
0.4-0.6 kg/ha

tratament erbicid

3.993 lei/buc
ambalaj: 10 ha

399,3 lei/ha
ADAMA

Pachet: Avansat Porumb
15 l Nicogan 40 SC
20 l Sulcotrek 500 SC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

nicosulfuron
sulcotrione+terbutilazin

40 g/l
173 g/l + 327 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

1-1.5 l/ha
2 - 2.2 l/ha

tratament erbicid

4.203 lei/buc
ambalaj: 10 ha
(al 11-lea pachet: gratuit)

420,3 lei/ha
ADAMA

Pachet: Oleaginoase
15 l Zakeo Xtra
4 l Mavrik 2 F

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

azoxistrobin+ciproconazol
tau-fluvalinat

200 g/l + 80 g/l
240 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

rapiță,
floarea soarelui

0.75 l/ha
0.2 l/ha

tratament fungicid + insecticid

5.371 lei/buc
ambalaj: 20 ha

268,6 lei/ha
ADAMA

Pachet: Floarea Soarelui
15 l Zakeo Xtra
25 l Vitoriomox

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

azoxistrobin+ciproconazol
tau-fluvalinat

200 g/l + 80 g/l
240 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

floarea soarelui

0.75 l/ha
1.25 l/ha

tratament fungicid + erbicid

9.320 lei/buc
ambalaj: 20 ha

466 lei/ha
ADAMA

Pachet: Tornado Extra
30 l Belvedere Forte
50 l Tornado SC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

desmedifam+etofumesat+fenmedifam
metamitron

100 g/l+200 g/l+100 g/l
700 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

sfeclă de zahăr

1 l/ha
2.5 - 5 l/ha

tratament erbicid

18.428 lei/buc
ambalaj: 10 ha

1842,8 lei/ha
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BASF

BASF

Pachet: Rekord® Max

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

2 kg Callam
3.5 l Samson Extra 6 OD
5 l Dash

tritosulfuron+dicamba
nicosulfuron
adjuvant

12.5% + 60%
60 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

0.3-0.4 l/ha
1 l/ha

postemergent de la 2 până la 6 frunze
ale porumbului
se recomandă temperaturi de min/max
5-24 grade Celsius

1.172 lei/buc

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

ditianon+fosfonați de potasiu
metrafenona

125 g/l + 561 g/l
500 g/l

Pachet: pentru viță de vie - 1 30 l Delan Pro
2 l Vivando

ambalaj: 5 ha

234,4 lei/ha

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

viță de vie

3-4 l/ha
0.2 l/ha

tratament fungicid

2.828 lei/buc
ambalaj: 10 ha

282,8 lei/ha

BASF

Pachet: pentru viță de vie - 2 20 kg Acrobat MZ
2 l Sercadis

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

dimetomorf+mancozeb
fluxapiroxad

90 g/kg + 600 g/kg
300 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

viță de vie

2.2 kg/ha
0.15 l/ha

tratament fungicid

3.335 lei/buc
ambalaj: 10 ha

333,5 lei/ha

BASF

Pachet: pentru viță de vie - 3 30 l Delan Pro
2 l Vivando
10 kg Cantus

BASF

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

ditianon+fosfonați de potasiu
metrafenona
boscalid

125 g/l + 561 g/l
500 g/l
500 g/kg

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

viță de vie

3-4 l/ha
0.2 l/ha
1-1.2 kg/ha

tratament fungicid

7.825 lei/buc

Pachet: pentru viță de vie - 4 30 l Delan Pro
20 kg Acrobat MZ
2 l Vivando
10 kg Cantus

ambalaj: 10 ha

782,5 lei/ha

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

ditianon+fosfonați de potasiu
dimetomorf+mancozeb
metrafenona
boscalid

125 g/l + 561 g/l
90 g/kg + 600 g/kg
500 g/l
500 g/kg

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

3-4 l/ha
2.2 kg/ha
0.2 l/ha
1-1.2 kg/ha

tratament erbicid

11.040 lei/buc
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ambalaj: 10 ha

1104 lei/ha

BASF

Pachet: pentru cultura de măr/păr
10 l Delan Pro
1 l Sercadis

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

ditianon+fosfonați de potasiu
fluxapiroxad

125 g/l + 561 g/l
300 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

mar/par

2.5 kg/ha
0.15 l/ha

tratament fungicid

1.265 lei/buc
ambalaj: 4 ha

316,3 lei/ha

BAYER

Capreno pack

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

isoxadifen
tembotrione
tiencarbazon-metil

134 g/l
345 g/l
68 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

0.22-0.29 l/ha +
Mero 2 l/ha

2-4 frunze ale porumbului

3.507 lei/buc
ambalaj: 10 ha

350,7 lei/ha

1.846 lei/buc
ambalaj: 5 ha

369,2 lei/ha

BAYER

Pachet: tehnologic Atlantis Flex

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

mesosulfuron-metil+propoxicarbazon
adjuvant

45 g/kg + 67.5 g/kg

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

grâu

0.33 kg/ha

tratament erbicid

976 lei/buc
ambalaj: 3 ha

325,3 lei/ha

BAYER

Pachet: tehnologic Biscaya
5 l Biscaya
15 l Tilmor

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

tiacloprid
protioconazol+tebuconazol

240 g/l
80 g/l + 160 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

rapiță

0.3 l/ha
1 l/ha

tratament insecticid sistemic +
fungicid

3.661 lei/buc
ambalaj: 20 ha

183,1 lei/ha

BAYER

Pachet: tehnologic Equip complet
25 l Equip
10 l Buctril

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

foramsulfuron
acid 2.4D+bromoxonil

22.5 g/l
280 g/l+280 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

1-2.5 l/ha
0.8-1 l/ha

tratament erbicid postemergent

3.232 lei/buc
ambalaj: 12,5 ha

258,6 lei/ha
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BAYER

Pachet: tehnologic Falcon pro
15 l Falcon Pro
3 l Sekator

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

protioconazol+spiroxamina+
tebuconazol
amidosulfuron+iodsulfuron+mefenpir

53 g/l+224 g/l+148 g/l
106 g/l+25 g/l+250 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.6 l/ha
0.15 l/ha

tratament fungicid +
erbicidare postemergentă

3.949 lei/buc
ambalaj: 20 ha

197,5 lei/ha
BAYER

Pachet: tehnologic Proteus
6 l Proteus
10 l Tilmor

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

deltametrin+tiacloprid
protioconazol+tebuconazol

10 g/l + 100 g/l
80 g/l + 160 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

rapiță

0.35 - 0.6 l/ha
1 l/ha

tratament insecticid +
tratament fungicid

2.397 lei/buc
ambalaj: 10 ha

239,7 lei/ha
BAYER

Pachet: tehnologic Propulse
5 l Biscaya
15 l Propulse

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

tiacloprid
protioconazol+fluopiram

240 g/l
125 g/l + 125 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

rapiță

0.3 l/ha
1 l/ha

tratament insecticid sistemic +
tratament fungicid

5.097 lei/buc
ambalaj: 15 ha

339,8 lei/ha
FMC

1.5 kg Express
25 l Targa Max

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

tribenuron metil +
quizalofop-p-etil

500 g/kg
100 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

floarea soarelui
hibrizi toleranti la
Express 50 SG

0.03 kg/ha
0.4-0.6 l/ha

erbicidare postemergentă

10.428 lei/buc
ambalaj: 50 ha

208,6 lei/ha

FMC

100 g Granstar Super
1 l Cerlit

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

tifensulfuron + tribenuron metil +
fluroxipir

25%+25%
25%

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.04 kg/ha
0.4 l/ha

erbicidare postemergentă

249 lei/buc
ambalaj: 2.5 ha

99,6 lei/ha
FMC

1 kg Granstar Super
25 l Impact
2 l Vantex

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

tifensulfuron + tribenuronmetil +
fluatrifol
gama cihalotrin

25%+25%
12.5%
6%

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.04 kg/ha
1 l/ha
0.07-0.08 l/ha

erbicidare postemergentă+
tratament insecticid

4.246 lei/buc
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ambalaj: 25 ha

169,8 lei/ha

FMC

1 kg Granstar Super
15 l Riza
2 l Vantex

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

tifensulfuron + tribenuronmetil +
tebuconazol
gama cihalotrin

25% + 25%
25%
6%

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.04 kg/ha
0.5-0.75 l/ha
0.07-0.08 l/ha

erbicidare postemergentă +
tratament fungicid +
tratament insecticid

3.649 lei/buc

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

tifensulfuron+metsulfuron+fluroxipir +
fluatrifol
gama cihalotrin

30 g/l+5 g/l+135 g/l
12.5%
6%

FMC

20 l Omnera
25 l Impact
2 l Vantex

ambalaj: 25 ha

146 lei/ha

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.5-1 l/ha
1 l/ha
0.07-0.08 l/ha

erbicidare postemergentă +
tratament fungicid +
tratament insecticid

5.498 lei/buc

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

clorotalonil+tebuconazol +
azoxistrobin

25% + 9%
25%

FMC

40 l Solar
10 l Azaka

ambalaj: 25 ha

219,9 lei/ha

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

grâu, orz

2 l/ha
1 l/ha

tratament fungicid

5.326 lei/buc
ambalaj: 2.5 ha

213 lei/ha

FMC

15 l Succesor Tx
1 l Innovate

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

petoxami + terbutilazina +
nicosulfuron

30%+18.75%
24%

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

3 l/ha
0.2 l/ha

erbicidare postemergentă

1.651 lei/buc
ambalaj: 5 ha

330,2 lei/ha

FMC

1 kg Salsa
20 l Targa Max
20 l Riza
3 l Vantex

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

etametsulfuron-metil +
quizalofop-p-etil +
tebuconazol +
gama cihalotrin

75%
10%
25%
6%

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

rapiță

0.02 kg/ha
0.4-1.25 l/ha
1 l/ha
0.08 l/ha

erbicidare postemergentă +
tratament fungicid +
tratament insecticid

12.941 lei/buc
ambalaj: 40 ha

323,5 lei/ha
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INNVIGO

Profipack erbicide cereale
300 g Trimax
5 l Galaper

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

tribenuron-metil
fluroxipir

500 g/kg
200 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.03 kg/ha
0.5 l/ha

tratament erbicid

730 lei/buc
ambalaj: 10 ha

73 lei/ha

INNVIGO

Profipack erbicide cereale
1.2 kg Galmet
1 l Adiunkt

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

metsulfuron-metil
diflufenican

200 g/kg
500 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.03 kg/ha
0.25 l/ha

tratament erbicid

370 lei/buc
ambalaj: 4 ha

92,5 lei/ha

INNVIGO

Profipack fungicide cereale
3 l Dafne
4 l Zizan

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

difenoconazol
tebuconazol

250 g/l
500 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.3 l/ha
0.4 l/ha

tratament fungicid

1.345 lei/buc
ambalaj: 10 ha

134,5 lei/ha

INNVIGO

Profipack fungicide cereale
5 l Dafne
5 l Makler

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

difenoconazol
azoxistrobin

250 g/l
250 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.5 l/ha
0.5 l/ha

tratament fungicid

1.685 lei/buc
ambalaj: 10 ha

168,5 lei/ha

INNVIGO

Profipack fungicide cereale
4 l Zizan
5 l Makler

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

tebuconazol
azoxistrobin

500 g/l
250 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.5 l/ha
0.5 l/ha

tratament fungicid

2.585 lei/buc
ambalaj: 10 ha

258,5 lei/ha
36 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA

INNVIGO

Profipack erbicide rapiță
1 l Zorro
4 l Major

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

picloram
clopiralid

300 g/l
300 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

rapiță

0.078 l/ha
0.3 l/ha

tratament erbicid

2.255 lei/buc
ambalaj: 10 ha
(bonus 0.5 ha inclus în
pachet)

187,9 lei/ha

INNVIGO

Profipack rapiță
2 l Zizan
3 l Invister

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

tebuconazol
mepiquat clorura

500 g/l
300 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

rapiță

0.4 l/ha
0.6 l/ha

regulator de creștere+
tratament fungicid

715 lei/buc
ambalaj: 5 ha

143 lei/ha

INNVIGO

Profipack rapiță mixt
2 l Investo
1 l Apis

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

quizalofop-p-etil
acetamiprid

100 g/l
200 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

rapiță

0.4 l/ha
0.2 l/ha

tratament erbicid+
tratament insecticid

790 lei/buc
ambalaj: 5 ha

158 lei/ha

INNVIGO

Profipack rapiță trio
5 l Investo
5 l Zizan
1 l Delcaps

INNVIGO

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

quizalofop-p-etil
tebuconazol
deltametrin

100 g/l
250 g/l
0.1 l/ha

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

rapiță

0.4 l/ha
0.5 l/ha
0.1 l/ha

tratament erbicid+
tratament fungicid+
tratament erbicid

1.330 lei/buc

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

nicosulfuron +
rimsulfuron +
trixiloxan

500 g/kg +
250 g/kg +
0.1%

Profipack porumb
240 g Nixon 50
120 g Rincon 25
0.3 l Asystent

ambalaj: 10 ha

133 lei/ha

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

80 gr/ha +
40 gr/ha +
0.1 l/ha

erbicidare postemergentă

460 lei/buc
ambalaj: 3 ha

153,3 lei/ha
RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA | 37

INNVIGO

Profipack porumb
560 g Nixon 50
360 g Rincon 25
0.9 l Asystent
5 l Galaper Bonus

NUFARM

CONCENTRAȚIE

nicosulfuron +
rimsulfuron +
trixiloxan +
fluroxipir

500 g/kg +
250 g/kg +
0.1%
200 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

80 gr/ha +
40 gr/ha +
0.1 l/ha

erbicidare postemergentă

1.730 lei/buc

Pachet: Kideka Top
10 l Crew Ace
10 l Kideka
10 l Dicopur Top

NUFARM

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

ambalaj: 9 ha

192,2 lei/ha

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

nicosulfuron +
mesotrione +
dicamba + 2.4D

40 g/l
100 g/l
344 g/l+120 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

0.8-1.5 l/ha
1.5 l/ha
1 l/ha

tratament erbicid

2.500 lei/buc

Pachet: Kideka Max
15 l Kideka
15 l Crew Ace

ambalaj: 10 ha

250 lei/ha

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

mesotrione +
nicosulfuron

100 g/l
40 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

1.5 l/ha
0.8-1.5 l/ha

tratament erbicid

2.800 lei/buc
ambalaj: 10 ha

280 lei/ha

NUFARM

Pachet: Nagano Ace
10 l Crew Ace
10 l Nagano

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

nicosulfuron +
bromoxonil + mesotrione

40 g/l
100 g/l+100 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

0.8-1.5 l/ha
1 l/ha

tratament erbicid

2.850 lei/buc
ambalaj: 10 ha

285 lei/ha

NUFARM

Pachet: Isomexx Extra
0.3 kg Isomexx
5 l Hudson

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

metsulfuron +
fluroxipir

200 g/kg
200 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cereale păioase

0.03 kg/ha
0.75-1 l/ha

tratament erbicid

754 lei/buc
ambalaj: 10 ha

75,4 lei/ha
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SYNGENTA

Pachet: Mistral Max
1 l Mistral
2 kg Casper
Eucarol Plus

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

nicosulfuron
dicamba+prosulfuron
Eucarol plus adj.

40 g/l
50 % + 5 %

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

1-1.5 l/ha
0.3-0.4 l/ha

tratament erbicid

1.340 lei/buc
ambalaj: 5 ha

268 lei/ha

SYNGENTA

Chorus 050
Score 250

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

ciprodinil
difenoconazol

50%
250 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

pomi fructiferi

0.45-0.75 kg/ha
0.15-0.2 l/ha

tratament fungicid

540 lei/buc
ambalaj: 2 ha

270 lei/ha

SYNGENTA

Topas
Dynali
Thiovit Jet

SUMI AGRO

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

penconazol
ciflufenamid+difenoconazol
sulf

100 g/l
30 g/l + 60 g/l
80 %

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

viță de vie

0.3 - 0.5 l/ha
0.65 l/ha
3 kg/ha

tratament fungicid

3.330 lei/buc

Porumb 10 ha
10 l Nissihin
10 l Barracuda

ambalaj: 15 ha

222 lei/ha

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

nicosulfuron
mesotrione

40 g/l
100 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

1 - 1.5 l/ha
0.75 - 1.5 l/ha

tratament erbicid

2.360 lei/buc
ambalaj: 10 ha

236 lei/ha

SUMI AGRO

Porumb 10 ha
10 l Nissihin
10 l Assault

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

nicosulfuron
dicamba

40 g/l
480 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

1 - 1.5 l/ha
0.6 l/ha

tratament erbicid

2.795 lei/buc
ambalaj: 10 ha

279,5 lei/ha
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COMUNICĂRI ALE
PRODUCĂTORILOR DE PPP

PRODUSE DE INTERES
PENTRU PROTECȚIA
PLANTELOR

PACHETE
alcătuite de către producătorii de produse pentru protecția plantelor.
BAYER

Pachet: tehnologic Equip complet
25 l Equip +
10 l Buctril

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CONCENTRAȚIE

foramsulfuron
acid 2.4D+bromoxonil

22.5 g/l
280 g/l+280 g/l

CULTURI
OMOLOGATE

DOZA
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE/
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

porumb

1-2.5 l/ha
0.8-1 l/ha

tratament erbicid postemergent

3.232 lei/buc
ambalaj: 12,5 ha

258,6 lei/ha

ERBICIDE SELECTIVE
PRODUS

Activus 400

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

pendimetalin (400 g/l)

grâu de toamnă

4 l/ha

buruieni dicotiledonate anuale (excepție
Matricaria)

orz de toamnă

Producător: ADAMA
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

postemergent timpuriu (1-3 frunze ale
buruienilor)

secară de toamnă

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

76 lei/l

ambalaj: 5 litri

porumb

propaquizafop (100 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

rapiță

0.5 l/ha

floarea soarelui

0.8 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale (1-1.5 l/ha pt.
costrei din rizomi)

mazăre

0.8 l/ha

soia

0.8 l/ha

Echinocloa, Setaria,buruieni mono anuale (1-1.5
litri/ha costrei din rizomi)

samulastra și buruieni monocotiledonate anuale

buruieni monocotiledonate anuale (1-1.5 l/ha pt.
costreiul din rizomi)

fasole (de câmp/gradină)

0.8 l/ha

lucernă

0.5 l/ha

trifoi

0.5 l/ha

tomate (transplant)

0.8 l/ha

ardei

0.8 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale și
perene(1-1.5 l/ha pt. costrei din rizomi)

ceapă (semănată in câmp)

0.8 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale și
perene(1-1.5 l/ha pt. costrei din rizomi)

viță de vie

1.5 l/ha

tutun

1 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale (1 l/ha pt.
costrei din rizomi)

176 lei/l

ambalaj: 1 litru

174 lei/l

ambalaj: 5 litri

buruieni monocotiledonate anuale (1-1.5 l/ha pt.
costreiul din rizomi)
samulastra și buruieni monocotiledonate anuale
samulastra (1.5 l/ha pt. pir gros, pir mic, răgălie,
elymus repens)

OFERTE SPECIALE

Agil 100
Producător: ADAMA

buruieni monocotiledonate anuale și perene
buruieni monocotiledonate anuale inclusiv pt.
costrei din rizomi)

Ergon
Producător: ADAMA

metsulfuron-metil (68 g/kg)
tifesulfuron-metil (682 g/kg)

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

Pyxides
Producător: ADAMA

grau (de toamna)

75 g/ha

orz (de primavara)

60 g/ha

buruieni dicotiledonate
se recomandă aplicarea devreme, de la stadiul de
3 frunze până la frunza stindard

561 lei/kg

0.4-0.6 kg/ha

mesotrione (- g/kg)
dicamba (- g/kg)
nicosulfuron (- g/kg)

760 lei/kg

ambalaj: 0.3 kg

ambalaj: 1 kg

Formulare: WG
Grupa toxicologică:

Challenge
Producător: BAYER
Formulare: SC
Grupa toxicologică: -

aclonifen (600 g/l)

floarea soarelui,
mazăre, cartof

2.5 - 4 l/ha
preemergent

Amaranthus sp, Capsella bursa-pastoris,
Chenopodium sp, Diplotaxis sp, Galium aparine,
Lamium sp., Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas,
Raphanus raphanistrum, Setaria verticilata, Sinapis
arvensis, Sonchus sp, Stellaria media, Viola arvensis,
Veronica sp

133 lei/l

ambalaj: 5 litri
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PRODUS

Laudis 66
Producător: BAYER

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

tembotrione (44 g/l)
isoxadifen-etil (safener) (22 g/l)

porumb

2-2.25 l/ha

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale

florasulam (14.2 g/kg)
piroxsulam (70.8 g/kg)
cloquintocet-mexil (safener)
(70.8 g/kg)

grâu

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

160 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: OD
Grupa toxicologică: -

Floramix
Producător: DOW
Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

Adiunkt

diflufenican (500 g/l)

grâu și triticale

de toamnă

Producător: INNVIGO

120 g/ha
260 g/ha

se aplică în amestec cu 0.6 l/ha adjuvant

0.24-0.3 l/ha

postemergent de la 4 frunze până la 3 frați
vizibili

buruieni monocotiledonate anuale (Apera)
buruieni monocotiledonate anuale (Avena) și
unele dicotiledonate (Matricaria, Chenopodium)

Viola, Stelaria, Laminum, Veronica hederifolia și
persica, vicia, Matricaria, Galium, Apera

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

925,9 lei/kg

ambalaj: 780 g
pachet: 3 ha

290 lei/l

ambalaj: 1 litru

288 lei/l

ambalaj: 5 litri

Arubis

clorsulfuron (50%)

cereale de toamnă

25-37.5 g/ha

Producător: INNVIGO

doza variază în funcție de gradul de infestare și
buruienile prezente
se aplică toamna, de la faza de 3 frunze până la
sfârșitul vegetației

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

1.800 lei/kg

ambalaj: 25g, 30 g

1.790 lei/kg

ambalaj: 50 g

Buster 100

quizalofop-p-etil (100 g/l)

Producător: INNVIGO
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

floarea soarelui,

0.3-0.4 l/ha

rapiță

0.4-0.5 l/ha

toamna, de la apariția primei perechi de frunze
până la dezvoltarea lăstarilor laterali(BBCH12-21)

sfeclă de zahăr

1-1.5 l/ha

primăvara, de la începutul alungirii tulpinii până
la al doilea internod (BBCH30-32)

buruieni monocotiledonate anuale și perene

Apera, Echinoclhloa, samulastra, Elymus, Elytrigia,
Agropyron

Efector

clomazona (360 g/l)

rapiță

0.33 l/ha

Producător: INNVIGO

aplicare preemergentă la cel mult 3 zile de la
semănat

Formulare: CS
Grupa toxicologică: PERICOL

182 lei/l

ambalaj: 1 litru

180 lei/l

ambalaj: 5 litri

400 lei/l

ambalaj: 1 litru

396 lei/l

ambalaj: 5 litri

Galaper 200

fluroxipir (200 g/l)

Producător: INNVIGO
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

grâu, triticale,
secară, orzoaică
primăvară

1 l/ha singur
0.4-0.6 l/ha

-

98 lei/l

ambalaj: 1 litru

+ metsulfuron
20 gr/ha

96 lei/l

ambalaj: 5 litri

Rincon 25

rimsulfuron (250 g/kg)

porumb, cartof

60 g/ha

Producător: INNVIGO

buruieni dicotiledonate și graminee
monocotiledonate
aplicare postemergent până la BBCH 30

Formulare: SG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

primăvara, postemergent la 1-7 frunze (BBCH
10-17)

3.000 lei/kg

ambalaj: 60 g

2.950 lei/kg

ambalaj: 300 g

Zorro

picloram (300 g/l)

rapiță

0.078 l/ha

Producător: INNVIGO
Formulare: SL
Grupa toxicologică: XN

Crew Ace

nicosulfuron (40 g/l)

porumb

Producător: NUFARM

0.8 l/ha
1-1.5 l/ha

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

buruieni dicotiledonate anuale și perene
se aplică toamna între 3 și 4 frunze ale culturii
sau primăvara de la alungirea tijei până la
înflorire

buruieni monocotiledonate anuale; se aplică
postemergent când porumbul are 4-6 frunze
costrei din rizomi; funcție de gradul de
infestare și mărimea buruienilor (4-6 frunze ale
porumbului)

1.380 lei/l

ambalaj: 1 litru

120 lei/l

ambalaj: 5 litri

122 lei/l

ambalaj: 1 litru

Dicopur Top 464
Producător: NUFARM

dicamba (120 g/l)
2,4 D 344 (344 g/l)

Formulare: SL
Grupa toxicologică: XN

grâu

(până la primul internod)

porumb
(4-6 frunze)

0.8-1 l/ha
1 l/ha

buruieni dicotiledonate anuale și perene

59 lei/l

ambalaj: 20 litri

60 lei/l

ambalaj: 5 litri

62 lei/l

ambalaj: 1 litru
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PRODUS

Fusilade Forte

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

fluazifop-p-butil (150 g/l)

floarea soarelui

0.8-1.3 l/ha

rapiță

0.8-1 l/ha

postemergent; buruieni monocotiledonate (pt.
costrei din rizomi doza se mărește)

mesotrione (100 g/l)
bromoxonil (100 g/l)

porumb

1 l/ha

florasulam (200 g/kg)
tribenuron-metil (600 g/kg)

grâu, orz, ovăz,
secară, triticale

25 g/ha

rimsulfuron (23 g/kg)
nicosulfuron (92 g/kg)
dicamba (550 g/kg)

porumb

0.44 kg/ha

Producător: NUFARM
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Nagano
Producător: NUFARM

postemergent; buruieni monocotiledonate
anuale (costrei 15-20 cm din rizomi 1l/ha)

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale; postemergent la 2-8 frunze

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

138 lei/l

ambalaj: 5 litri

180 lei/l

ambalaj: 5 litri

Grupa toxicologică: ATENȚIE

Saracen Max
Producător: NUFARM

buruieni dicotiledonate anuale

3.265 lei/kg

ambalaj: 0.1 kg

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Tricorn Plus
Producător: SHARDA

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate

568 lei/kg

ambalaj: 2200 g

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

578 lei/kg

ambalaj: 400 g

Calaris Pro
Producător: SYNGENTA

mezotrione (50 g/l)
terbutilazin (326 g/l)

porumb

2-2.3 l/ha

buruieni dicotiledonate anuale și unele
monocotiledonate anuale

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Camix
Producător: SYNGENTA

mesotrione (60 g/l)
s-metolaclor (500 g/l)

porumb

2-2.5 l/ha
2.5-2.8 l/ha

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate

1-2 l/ha

postemergent

Formulare: SE

Elumis
Producător: SYNGENTA

preemergent și postemergent până în stadiul de
8 frunze (BBCH 00-18)

mesotrione (75 g/l)
nicosulfuron (30 g/l)

porumb

postemergent timpuriu
preemergent

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate

115 lei/l

ambalaj: 5 litri

80 lei/l

ambalaj: 10 litri

205 lei/l

ambalaj: 20 litri

Formulare: Grupa toxicologică: XI

FUNGICIDE
PRODUS

Zakeo Xtra 280
Producător: ADAMA

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

azoxistrobin (200 g/l)
ciproconazol (80 g/l)

floarea soarelui

0.75 litri/ha

Alternaria, Botrytis, Phomopsis helianthi, Sclerotinia

grâu

0.5 litri/ha

orz

0.75 litri/ha

rapiță

0.75 litri/ha

grâu

0.5 l/ha

orz

0.5 l/ha

măr

0.03 %

piersic

0.03 %

viță de vie

0.2 l/ha

castraveți (câmp/seră)

0.15 l/ha

grâu

2 l/ha

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XN

Bumper 250

propiconazol (250 g/l)

Producător: ADAMA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Kantik 450
Producător: ADAMA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

fenprodizin (50 g/l)
procloraz (200 g/l)
tebuconazol (100 g/l)

orz
secară

boli foliare și ale spicului
boli foliare

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

341 lei/l

ambalaj: 1 litru

Alternaria, Botrytis, Phomopsis helianthi, Sclerotinia,
făinare

complex boli foliare
complex boli foliare
făinarea mărului (Phodosphaera leucotricha)
făinarea piersicului (Sphaerotheca pannosa)

161 lei/l

ambalaj: 1 litru,
5 litri

făinarea viței de vie (Uncinula necator)
făinarea curcubitaceelor (Erysiphe/Sphaerotheca)

septorioze (Septoria spp.), rugina brună (Puccinia
recondita), făinarea (Blumeria graminis), arsura
frunzelor de orz (Rhynctosporium secalis)

162 lei/l

ambalaj: 5 litri

se aplică la BBCH 30-61 (de la începutul alungirii
paiului până la începutul înfloririi)

triticale
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PRODUS

Sinconil

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

clorotalonil (500 g/l)

grâu

1.5 litri/ha

septorioza spicelor (Septoria nodorum), septorioza
(Septoria tritici)

orz

Producător: ADAMA
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Priaxor
Producător: BASF

Aviator Xpro

fluxapyroxad (75 g/l)
piraclostrobin (150 g/l)

grâu (de toamnă,
primăvară), grâu dur,
grâu spelta,
orz (de primăvară, de
toamnă), secară,
triticale

0.75-1.5 l/ha

bixafen (75 g/l)
protioconazol (150 g/l)

grâu, secară,
triticale

0.8-1 l/ha

rugina brună, pirenoforoză, făinare, septorioză
(nodorum și tritici), alternarioză, pătarea în ochi

orz, orzoaică

0.6-0.8 l/ha

arsura frunzelor de orz/rhynchosporioză, rugina
brună pitica, pătarea în ochi a frunzelor și
tulpinii

grâu
in
orz
ovăz
secară

1 l/ha

fuzarioză (Fusarium spp.); rugini (Puccinia spp.);
septorioză (Septoria spp.), făinare (Erysiphe)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Mystic Gold

94 lei/l

ambalaj: 5 litri

arsura frunzelor de orz (Rhynchosporium secalis)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Producător: BAYER

pătarea frunzelor (Mycosphaerella graminicola)

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

tebuconazol (250 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: EW
Grupa toxicologică: PERICOL

aplicare în intervalul BBCH 25-61/69
rugina brună, pirenoforoză, septorioză, făinare,
rugina brună-pitică, arsura frunzelor de orz,
pătarea reticulară a frunzelor de orz

Kabatuella linicola; septorioza inului (Septiria
linicola); făinare (Oidium lini);
Blumeria hordei; pătarea reticulară (Pyrenophora
teres); arsura frunzelor; rugini (Puccinia)
rugina coronată (Puccinia spp.);

214 lei/l

ambalaj: 5 litri

325 lei/l

ambalaj: 5 litri

128 lei/l

ambalaj: 5 litri

130 lei/l

ambalaj: 1 litru

ruginile (Puccinia spp.); arsura frunzelor
(Rhynctosporium secalis)

Mystic Pro
Producător: NUFARM

procloraz (300 g/l)
tebuconazol (200 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Zamir 40
Producător: NUFARM

procloraz (267 g/l)
tebuconazol (133 g/l)

Formulare: EW
Grupa toxicologică: XN

Chefara
Producător: SYNGENTA

ciproconazol (80 g/l)
propiconazol (250 g/l)

grâu

1-1.25 l/ha

orz

1.25 l/ha

rapiță

0.62 l/ha toamna
1.25 l/ha primăvara

Phoma lingam, Sclerotinia, Botrytis, Alternaria,
Erysiphe

floarea soarelui

1 l/ha

Sclerotinia, Phomopsis, Alternaria, Botrytis

rapiță

0.75 l/ha

grâu

0.75 l/ha

orz

0.75 l/ha

grâu și orz

0.4 l/ha

de toamnă și de primăvară

Elatus Era

boli foliare (făinare, sfâșierea frunzelor,
rincosporioza, helmintosporioza)

benzovindiflupir (75 g/l)
protioconazol (150 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

grâu

0.5-1 l/ha

137 lei/l

ambalaj: 5 litri

139 lei/l

ambalaj: 1 litru

Erysiphe, Alternaria, Phoma, Botrytis, Sclerotinia
rugină, fuzarioză, făinare, septorioză

145 lei/l

ambalaj: 5 litri

arsura frunzelor, sfâșierea frunzelor, făinare

se aplică de la alungirea paiului până la inflorire
50% din antere mature (BBCH 31-65)
făinare, rugini, septorioze, pătare reticulară,
helminhosporioza și arsura

Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Producător: SYNGENTA

boli foliare și ale spicului / fuzarioza

rugina galbenă și brună, fuzarioză, septorioze

orz

pătarea frunzelor, rugina brună-pitică, arsura
frunzelor, pătarea reticulară

secară

arsura frunzelor, ruginile

242 lei/l

ambalaj: 1 litru

330 lei/l

ambalaj: 5 litri

septoriozele, ruginile, arsura frunzelor

triticale

INSECTICIDE, ACARICIDE, BIOCIDE,
MOLUSCOCIDE, RODENTICIDE
PRODUS

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

Lamdex extra
Producător: ADAMA
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CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

181 lei/kg

ambalaj: 1 kg, 5kg

PRODUS

Mavrik 2 F

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

tau-fluvalinat (240 g/l)

cartof

0.2 l/ha

afide (Aphis), gândacul de Colorado (Leptinotarsa)

castraveți (solar),
ceapă, căpșun

0.05 %

Cerosipha gossypii/Thrips tabaci/Cerosipha fragaefolii

floarea soarelui

0.2 l/ha

grâu, orz

0.2 l/ha

plosnitele cerealelor (Eurygaster spp.)/ afide
(Aphis spp.)

măr (livezi; pepiniere)

0.05 %

piersic / prun (livezi)

0.05 %

rapiță

0.2 l/ha

gărgărița tulpinilor (Ceuthorynchus napi); gândacul
lucios (Melighetes); viespea (Athalia)

tomate (câmp)

0.05 %

păduchele verde (Macrosiphon euforbiae); omida
(Helicoverpa armigera)

varză

0.05 %

păduchele cenușiu (Brevicoryne brassicae); buha
(Mamestra brasicae) L1-L2

muștar

300/225 ml/ha

Aphis, Melighetes, Psilliodes, Dasineura,
Cheutorhyncus

rapiță

300/225 ml/ha

Aphis, Psylliodes, Melighetes, Dasineura,
Cheutorhyncus

grâu

187.5/125 ml/ha

orz

187.5/125 ml/ha

ovăz

187.5/125 ml/ha

conopidă

225 ml/ha

Agrotis nigrum

fasole

150 ml/ha

Pieris, Trialeurodes, Aphis, Phyllotreta

mazăre

150 ml/ha

nap

75 ml/ha

salată

187.5 ml/ha

varză / varză de
Bruxelles

150 ml/ha

cartof

0.1-0.15 l/ha

rapiță

0.12-0.25 l/ha

măr, prun

1 - 1.125 l/ha

cireș

0.75 l/ha

rapiță

1.5 l/ha

grâu, secară,
triticale

0.5 l/ha

tomate, ceapă,
varză

0.5 l/ha

vinete, usturoi,
sfeclă de zahăr,
pătrunjel,
păstârnac, morcov

0.6 l/ha

viță de vie

0.8 - 1 l/ha

grâu

0.2 l/ha

rapiță

0.25 l/ha

gândacul lucios, gărgărița tulpinilor, păduchele
cenușiu

măr

0.02 %

minierul marmorat, circular și viermele merelor

varză

0.15 l/ha

viță de vie

0.2 l/ha

Producător: ADAMA
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Decis Expert 100

deltametrin (100 g/l)

(de toamnă/primăvară)

Producător: BAYER
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

(toamnă/primăvară)
(toamnă/primăvară)
(toamnă/primăvară)
(toamnă/primăvară)

Apis

acetamiprid (200 g/l)

Producător: INNVIGO
Formulare: SE
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Novadim Progress

dimetoat (400 g/l)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Wizard

esfenvalerat (5%)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

păduchele florii soarelui (Brachycadus helychsi);
păduchele negru (Aphis fabae)

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

301 lei/l

ambalaj: 1 litru

299 lei/l

ambalaj: 5 litri

păduchele verde (Euriosoma lanigerum); păduchele
verde (Aphis pomi)
afidul verde (Myzodes persicae) / păduchele
cenușiu (Hyalopterus pruni)

337 lei/l

ambalaj: 1 litru

Aphis
Aphis
Aphis
Aphis, Phyllotreta, Pieris, Trialeurodes
Sitona
Contarina
Phyllotreta, Chaetocnema

gândacul din Colorado; se aplică un singur
tratament când 50% din masa vegetativă este
prezentă

570 lei/l

ambalaj: 1 litru

gândacul lucios; se aplică de la faza de boboci
florali până la înflorire deplină

afide, acarieni, viermele merelor, păduchele
cenușiu
musca cireșelor
gândacul lucios (Melighetes)
afide; ploșnița (Eurygaster) - 3l/ha
buha verzei, păduchi, omida capsulelor, trips
(0.6 l/ha)

65 lei/l

ambalaj: 1 litru

61 lei/l

ambalaj: 10 litri

omida fructelor, tripsul comun, păduchele negru
al sfeclei, musca morcovului
păianjenul roșu

gândacul bălos, ploșnița cerealelor

99 lei/l

ambalaj: 1 litru

buha verzei
molia strugurilor

REGULATORI DE CREȘTERE
PRODUS

Optimus 175 EC
Producător: NUFARM
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

trinexapac-etil (175 g/l)

grâu

0.4 l/ha

stimularea
vigorii plantelor

orz

0.8 l/ha

secară, triticale

0.6 l/ha

aplicare postemergentă în fazele timpurii de
creștere, înainte de înfrățire până la formarea
primului internod

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

288 lei/l

ambalaj: 1 litru
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TRATAMENT AL SEMINȚELOR:
INSECTICID / FUNGICID / FERTILIZANT
PRODUS

Nuprid AL 600

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

imidacloprid (600 g/l)

grâu, orz, orzoaică

0.6 l/t

afidele cerealelor; viermi sârmă 0.7 l/t; gândacul
ghebos 1 l/t

Producător: NUFARM

cf. Reg. UE 485/2013 tratamentele se aplică numai
pt. culturile cerealiere înființate toamnă

Formulare: FS
Grupa toxicologică: XN

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

428 lei/l

ambalaj: 5 litri

430 lei/l

ambalaj: 1 litru

Grow Balance
Seed Booster (pack)
Producător:
PRODUS LICENȚIAT RWA
Formulare: LICHID

N
P2O5
K2O
B
Cu
Mn
Mo
Zn
aminoacizi
acid lactic
2-etilhexil
lactat

6%; 70.2 g/l
6%; 70.2 g/l
3.4%; 39.78 g/l
0.25%; 2925 mg/l
0.2%; 2340 mg/l
0.15%; 1755 mg/l
0.4%; 4680 mg/l
0.3%; 3510 mg/l
3%; 31.5 g/l
3.6%; 38.3 g/l
0.75%; 7.8 g/l

rapiță de toamnă

2 l/t

cereale păioase

1.5 l/t

floarea soarelui

4 l/t

porumb

3 l/t

asigura răsărirea uniformă și germinarea în
condiții normale (coleoptil îndreptat în sus) a
unui număr ridicat de semințe.
susține o mai bună înrădăcinare.

660 lei/l

ambalaj: twin pack
10l

contribuie la înfrățirea mai bună/timpurie în
cazul cerealelor păioase.
reprezintă o sursă de nutrienți ce dezvoltă
abilitățile de reacție ale plantei în condiții variate
de stres.
dezvoltă toleranță față de patogenii din sol.
îmbunătațește utilizarea umidității din sol.

ADJUVANȚI, SURFACTANȚI
PRODUS

Amino Expert FIX
Producător: ECOFOL

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

GalasterTM
2-ethilexil 2-hidroxypropanoate

toate culturile

1 l la 1000 l
soluție de lucru

bio-concentrat proteic îmbogățit cu acid lactic,
aminoacizi liberi
îmbunătățește eficiența insecticidelor,
erbicidelor, fungicidelor și a regulatorilor

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

24 lei/l

ambalaj: 1 litru

acționeaza ca un surfactant
sporește dispersia, aderenșa și reținerea soluției
de lucru pe suprafața foliară

FERTILIZANȚI FOLIARI
PRODUS

Helasol liquid
B+Mo

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

B
Mo

rapiță

1 l/ha

floarea soarelui

0.5-1 l/ha

4-6 frunze; formărea bobocilor; fenofaza de
înflorire

sfeclă de zahăr

1 l/ha

soia, mazăre

1 l/ha

viță de vie

1 l/ha

fructe

0.5-1 l/ha

legume

1 l/ha

grâu, rapiță

2 aplicări a 4-6
l/ha sau
în amestec cu
UAN 20-30l/ha

10.6%; 143 g/l
0.5%; 7.2 g/l

Produs licentiat RWA
Formulare: LICHID

KTS®
Producător: TESSENDERLO
KERLEY

K2O
SO3

25%
42%

Formulare: LICHID
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de la 2 perechi de frunze până la înflorire; este
posibila repetarea la 14 zile dupa caz

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

28 lei/l

ambalaj: 10 litri

stadiul de 4-6 frunze
la apăritia inflorescentei
de la formărea inflorescentelor până la
desprinderea primelor capisoane; legarea
fructelor
inaintea infloririi
inaintea infloririi

foarte bun răspuns folosit ca îngrășământ starter
(în amestec cu APP sau UAN)
sursa imediat disponibilă de potasiu; are efect de
stabilizare al azotului în amestec cu UAN
poate fi aplicat în vegetație/foliar, la sol sau
împreună cu apa de irigare

20 lei/l

ambalaj: IBC
1000l

PRODUS

Booster
Producător: ICL
Formulare:
LICHID + SURFACTIVE

Balance
Producător: ICL
Formulare:
LICHID + SURFACTIVE

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

N
MgO
B
Cu EDTA
Fe EDTA
Mn EDTA
Zn EDTA
Mo

legume

3-6 l/ha

brasicae, conopidă,
broccoli

3-6 l/ha

1% în 3-600 l apă; aplicare la înființare și creștere
vegetativă, de 1-2 ori

usturoi/ceapă

3-6 l/ha

1% în 3-600 l apă; aplicare de la 2-3 până la 8-9
frunze, de 2-3 ori

fructe moi, livezi,
podgorii

3-6 l/ha

0.5-0.6% în 600-1000 l apă; aplicare la creștere
vegetativă, de 1-2 ori

cereale

5-10 l/ha

porumb

5-10 l/ha

2.5-3.3% în 2-300 l apă; aplicare de la 4-16 frunze,
de 1-2 ori

rapiță

5-10 l/ha

2.5-3.3% în 2-300 l apă; aplicare la creșterea
vegetativă, primul mugur vizibil, de 1-2 ori

legume

3-6 l/ha

brasicae, conopidă,
broccoli

3-6 l/ha

1% în 3-600 l apă; aplicare la înființare și creștere
vegetativă, de 2-3 ori

usturoi/ceapă

3-6 l/ha

1% în 3-600 l apă; aplicare după 8-9 frunze, de
2-3 ori

fructe moi, livezi,
podgorii

3-6 l/ha

0.2-0.4% în 600-1000 l apă; aplicare la creștere
vegetativă, de 1-2 ori

cereale

5-10 l/ha

porumb

5-10 l/ha

rapiță

5-10 l/ha

floarea soarelui,
fasole, soia

3-6 l/ha

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

N
P2O
aminoacizi
aminoacizi
organici

toate culturile

1-2 l/ha

N
P2O5
K2O
B
Cu EDTA
Fe EDTA
Mn EDTA
Zn EDTA
Mo

25%; 312.5 g/l
2%; 25 g/l
0.02; 0.250 g/l
0.002%; 0.025 g/l
0.06%; 0.750 g/l
0.03%; 0.187 g/l
0.015%; 0.375 g/l
0.001%; 0.012 g/l

10%; 127 g/l
10%; 127 g/l
10%; 127 g/l
0.02%; 0.254 g/l
0.002%; 0.025 g/l
0.06%; 0.762 g/l
0.03%; 0.381 g/l
0.015%; 0.190 g/l
0.001%; 0.012 g/l

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

12 lei/l

ambalaj: 10l

1% în 3-600 l apă; aplicare la creștere vegetativă,
de 3-4 ori

2.5-3.3% în 2-300 l apă; aplicare de la primul
internod până înainte de înflorire, de 2-3 ori

15 lei/l

ambalaj: 10l

1% în 3-600 l apă; aplicare la închiderea
rândurilor, de 3-4 ori

1.5-2% în 2-300 l apă; aplicare de la al doilea
internod
1.5-2 % în 2-300 l apă; aplicare de la 9-10 frunze
1.5-2 % în 2-300 l apă; aplicare toamna sau
primăvara devreme
1.5-2% în 2-300 l apă; aplicare de la 3-4 frunze

BIOSTIMULATORI
PRODUS

Aminosol (BIO)
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

9,4%; 116 g/l
1,1%; 14 g/l
58%
22%

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

70 lei/l

omologat inclusiv pentru
agricultura ecologică

ambalaj: 10 litri

85 lei/l

ambalaj: 1 litru

LEGENDĂ
WG - granule dispersabile în apă
SE - suspoemulsie
SC - suspensie concentrată
SL - concentrat solubil
FG - granule fine
ME - microemulsie
EC- concentrat emulsionabil
FS - suspensie concentrată pentru tratamentul
semințelor
GB - momeală granule
EW - emulsie, ulei în apă

DC - concentrat dispersabil
EG - granule emusionabile
GR - granule
ES - emulsie pentru tratamentul semințelor
WP - pulbere umectabilă
SG - granule solubile în apă
XX - altele
OD - suspensie în ulei
GP - pulbere de prăfuit, foarte fină, pentru
tratamente în seră
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LISTA DE PREȚURI A
PRINCIPALELOR PRODUSE
OMOLOGATE PENTRU
PROTECȚIA PLANTELOR
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Lista de prețuri a
principalelor produse
omologate pentru protecția
plantelor în România
Prețurile din prezenta ofertă nu conțin discountul acordat de
producători în baza voucher-ului sau bonurilor de comandă.
RWA Raiffeisen Agro susține și participă la campaniile
promoționale inițiate de producătorii de pesticide din
prezenta ofertă.
Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile din prezenta
ofertă fără un anunț în prealabil.
Prețurile produselor prezentate sunt valabile în limita
stocului disponibil.
Prezenta listă de prețuri nu presupune implicit acordarea
creditului furnizor către client.

Pentru detalii contactați reprezentantul regional RWA
Raiffeisen Agro din zona dumneavoastră.

PRODUSE OMOLOGATE PPP,
NUTRIENȚI ȘI BIOSTIMULATORI

Vânzările pe credit presupun aprobarea de către RWA a unei
limite de credit în baza unui dosar de credit.

ERBICIDE SELECTIVE
Liste de prețuri recomandate

PRODUS

Amino 600

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

acid 2.4 D (660 g/l)

grâu
porumb
sorg

1 l/ha

postemergent de la începutul până la sfârșitul
fazei de înfrățire (BBCH 21-29)

grâu de toamnă

4 l/ha

Producător: ADAMA
Formulare: SL
Grupa toxicologică: PERICOL

Activus 400

pendimetalin (400 g/l)

postemergent 4-6 frunze (BBCH 12-14)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

40 lei/l

ambalaj: 5 litri

postemergent de la începutul până la sfârșitul
fazei de înfrățire

orz de toamnă

Producător: ADAMA

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

buruieni dicotiledonate anuale (excepție
Matricaria)
postemergent timpuriu (1-3 frunze ale
buruienilor)

secară de toamnă

76 lei/l

ambalaj: 5 litri

porumb

Agil 100

propaquizafop (100 g/l)

Producător: ADAMA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

rapiță

0.5 l/ha

floarea soarelui

0.8 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale (1-1.5 l/ha pt.
costrei din rizomi)

mazăre

0.8 l/ha

soia

0.8 l/ha

Echinocloa, Setaria,buruieni mono anuale (1-1.5
litri/ha costrei din rizomi)

samulastra și buruieni monocotiledonate anuale

buruieni monocotiledonate anuale (1-1.5 l/ha pt.
costreiul din rizomi)

fasole (de câmp/gradină)

0.8 l/ha

lucernă

0.5 l/ha

trifoi

0.5 l/ha

tomate (transplant)

0.8 l/ha

ardei

0.8 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale și
perene(1-1.5 l/ha pt. costrei din rizomi)

ceapă (semănată in câmp)

0.8 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale și
perene(1-1.5 l/ha pt. costrei din rizomi)

viță de vie

1.5 l/ha

tutun

1 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale (1 l/ha pt.
costrei din rizomi)

176 lei/l

ambalaj: 1 litru

174 lei/l

ambalaj: 5 litri

buruieni monocotiledonate anuale (1-1.5 l/ha pt.
costreiul din rizomi)
samulastra și buruieni monocotiledonate anuale
samulastra (1.5 l/ha pt. pir gros, pir mic, răgălie,
elymus repens)

buruieni monocotiledonate anuale și perene
buruieni monocotiledonate anuale inclusiv pt.
costrei din rizomi)

Belvedere Forte
Producător: ADAMA

fenmedifam (100 g/l)
desmedifam (200 g/l)
etofumesat (100 g/l)

sfeclă de furaj și de
zahăr

1 l/ha

florasulam (6.25 g/l)
acid 2.4 D (300 g/l)

grâu, orz, triticale

0.4-0.6 l/ha

S-metolaclor (960 g/l)

floarea soarelui,
rapiță, soia,
porumb

maxim 3 tratamente/sezon din faza de cotiledon
până la 2 frunze ale buruienilor

Formulare: SE
Grupa toxicologică: -

Concordia
Producător: ADAMA
Formulare: SE
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Efica
Producător: ADAMA
Formulare: Grupa toxicologică: -

buruieni dicotiledonate și unele
monocotiledonate

1-1.5 l/ha

buruieni dicotiledonate anuale și perene
se aplică postemergent la cultura cu 2 frunze
până la apariția celui de-al doilea internod

aplicare preemergenta, imediat dupa semănat în
condiții de umiditate
3-4 cm ppi în condiții secetoase
combate buruienile monocotiledonate anuale și
unele dicotiledonate anuale (Chenopodium)

231 lei/l

ambalaj: 5 litri

118 lei/l

ambalaj: 5 litri

145 lei/l

ambalaj: 1 litru

142 lei/l

ambalaj: 5 litri

Ergon
Producător: ADAMA

metsulfuron-metil (68 g/kg)
tifesulfuron-metil (682 g/kg)

grau (de toamna)

75 g/ha

orz (de primavara)

60 g/ha

se recomandă aplicarea devreme, de la stadiul de
3 frunze până la frunza stindard

fluroxipir (90 g/l)
acid 2.4 d (360 g/l)

grâu, orz, ovăz,
secară, triticale

1-1.25 l/ha

buruieni dicotiledonate anuale și perene

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

Gentis
Producător: ADAMA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL
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buruieni dicotiledonate

se aplică postemergent, primăvară, de la fenofaza
de 3 frunze până la formarea primului internod

760 lei/kg

ambalaj: 0.3 kg

101 lei/l

ambalaj: 1 litru

PRODUS

Goltix

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

metamitron (700 g/l)

sfeclă de zahăr

5 l/ha/an
4-5 l/ha

aplicat în 3 tratamente preemergent și/sau
postemergent (2l/ha + 2X1.5 l/ha; 3 X 1.65 l/ha)

6 l/ha/an

aplicare în 3 tratamente preemergent și
postemergent la interval de 10 zile

Producător: ADAMA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Goltix Titan
Producător: ADAMA

metamitron (525 g/l)
quinmerac (40 g/l)

sfeclă de zahăr

clomazona (480 g/l)

rapiță

preemergent într-un singur tratament

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

295 lei/l

ambalaj: 5 litri

263 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: Grupa toxicologică: ATENȚIE

Kalif 480

(de primăvară/toamnă)

Producător: ADAMA

0.15-0.2 l/ha

unele buruieni anuale monocotiledonate
(Echinocloa, Apera)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Leopard 5

quizalofop-p-etil (50 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

bifenox (480 g/l)

rapiță

0.7 l/ha

floarea soarelui

0.75 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale (1.5-1.75 l/ha
pt. costreiul din rizomi)

lucernă

0.7 l/ha

mazăre

0.7 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale (1.5-1.75 l/ha
pt. costreiul din rizomi)

soia

0.7 l/ha

sfeclă de zahăr

0.7 l/ha

tomate (transplantate)

0.75-1.5 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale neînfrățite
(1.5 l/ha pt. monocotile. perene până la 20 cm)

varză (de toamnă)

0.75-1.5 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale

pepeni verzi

0.75-1.5 l/ha

cartof

0.7-1 l/ha

căpșun

1.5 l/ha

floarea soarelui

1.5-2 l/ha

Producător: ADAMA

preemergent

1-15 l/ha

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Nicogan 40

buruieni monocotiledonate anuale

106 lei/l

ambalaj: 1 litru,
5 litri

buruieni monocotiledonate anuale (1.5-1.75 l/ha
pt. costreiul din rizomi)
buruieni monocotiledonate anuale (1.5-2 l/ha pt.
costreiul din rizomi)

buruieni monocotiledonate anuale
buruieni monocotiledonate anuale și perene
buruieni dicotiledonate anuale (mohor, iarba
bărboasă, dods, pir); 1.5-2 l/ha pt. costrei rizomi
buruieni monocotiledonate perene

buruieni dicotiledonate anuale și
monocotiledonate
buruieni dicotiledonate anuale

151 lei/l

ambalaj: 5 litri

postemergent

nicosulfuron (40 g/l)

porumb

Producător: ADAMA

1-1.5 l/ha
0.8 l/ha

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Ponant

441 lei/l

ambalaj: 1 litru

se aplică preemergent, în termen de 3 zile după
însămânțare

Producător: ADAMA

Modown 4 F

buruieni dicotiledonate (Gallum, Stellaria, Capsella,
Thlaspi, Laminum, Datura, Papaver, Veronica)

se aplică în faza de 4-6 frunze ale culturii
costrei din rizomi (în funcție de gradul de
infestare)
buruinei monocotiledonate anuale (Setaria,
Echinocloa, Sorghum halepense din sămânță)

dicamba (700 g/kg)

porumb

0.35-0.5 kg/ha

Producător: ADAMA
Formulare: SG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

buruieni dicotiledonate sensibile: Amaranthus,
Anagallis, Atriplex, Bidens, Capsella, Chenopodium,
Cirsium, Convolvus, Datura, Fallopia, Galium,
Persicaria, Iapathifolium, Polygonum, Sonchus,
Spergula, Stellaria, Veronica arvensis, Viola, Thlaspi

118 lei/l

ambalaj: 1 litru,
5 litri

265 lei/kg

ambalaj: 1.5 kg

buruieni dicotiledonate mediu sensibile:
Galeopsis, Laminum, Papaver, Polygonum, Veronica
persica, Solanum
brassica napus și sinapis arvensis până la 2-4
frunze

Pyxides
Producător: ADAMA

561 lei/kg

0.4-0.6 kg/ha

mesotrione (- g/kg)
dicamba (- g/kg)
nicosulfuron (- g/kg)

ambalaj: 1 kg

Formulare: WG
Grupa toxicologică:

Racer 25

fluorocloridon (250 g/l)

Producător: ADAMA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Sulcotrek 500
Producător: ADAMA
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

sulcotrione (173 g/l)
terbutilazin (327 g/l)

cartof

3-4 l/ha

floarea soarelui

2-3 l/ha

porumb

2-2.2 l/ha

buruieni dicotiledonate anuale

157 lei/l

ambalaj: 1 litru

buruieni dicotiledonate și unele
monocotiledonate (mohor lat/Echinocloa);
se aplică de la semănat până la maxim 6 frunze
ale culturii (BBCH 00-16)

145 lei/l

ambalaj: 5 litri

RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA | 75

PRODUS

Sultan 50

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

metazaclor (500 g/l)

rapiță (de toamnă)

1.2-1.6 l/ha
preemergent

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale

1.6-2l/ha

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale și perene

Producător: ADAMA
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Sultan Top
Producător: ADAMA

postemergent

metazaclor (375 g/l)
quinmerac (125 g/l)

muștar

1.5 l/ha

căpșun (stolonieră/pe rod)

0.5 l/ha

varză

1.5 l/ha

conopidă

1.5 l/ha

rapiță

2 l/ha

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

pre/postemergent

in 300l apa/ha

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

131 lei/l

ambalaj: 1 litru,
5 litri

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale din samanta
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale și perene
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale și perene

pre/postemergent

pre/postemergent

preemergent sau
postemergent timpuriu

buruinei monocotiledonate și dicotiledonate
anuale și perene		

209 lei/l

ambalaj: 1 litru

207 lei/l

ambalaj: 5 litri

Sultan Complet
Producător: ADAMA

clomazona (33 g/l)
metazaclor (250 g/l)

rapiță

3 l/ha

se aplică preemergent (BBCH 00-05)

Formulare: Grupa toxicologică: ATENȚIE

Surdone

buruieni dicotiledonate și unele
monocotiledonate

metribuzin (70%)

Producător: ADAMA
Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

cartof

0.7-1.2 kg/ha

soia

0.25-0.5 kg/ha

preemergent

buruieni dicotiledonate anuale și unele
monocotiledonate

postemergent

109 lei/l

ambalaj: 5 litri

230 lei/kg

ambalaj: 1 kg

228 lei/kg

ambalaj: 5 kg

Taifun 360 SL O

-

Producător: ADAMA
Formulare: SL
Grupa toxicologică:

Tolurex 50

33 lei/l

ambalaj: 20 litri,
200 litri

clorotoluron (500 g/l)

grâu

2-3 l/ha

postemergent, Avena fatua și Apera spica venti

Producător: ADAMA

52 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XN

Tomigan 250

fluroxipir (250 g/l)

grâu

Producător: ADAMA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Tomigan XL 102.5
Producător: ADAMA

porumb

0.5-0.6 l/ha
0.8 l/ha

0.8-1.5 l/ha

postemergent, buruieni dicotiledonate; asociat
cu 2.4 D sau erbicid sulfonilureic
buruieni dicotiledonate anuale, aplicat singur
postemergent 4-6 frunze ale porumbului, aplicat
asociat

grâu
orz

aplicare postemergenta, de la stadiul de 3 frunze
până la sfârșitul creșterii tijei (BBCH 13-39)

tribenuron-metil (500 g/kg)

grâu (de toamnă/primăvară) 20-30 g/ha

buruieni dicotiledonate anuale si perene

grâu dur, spelta

Producător: ADAMA
Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

122 lei/l

ambalaj: 1 litru,
5 litri

aplicat singur

florasulam (2.5 g/l)
fluroxipir (100 g/l)

Formulare: SE
Grupa toxicologică: XI

Trimmer 50

0.4 l/ha
0.8 l/ha

buruieni dicotiledonate anuale și perene

aplicare postemergenta, de la stadiul de 2 frunze
până la fenofaza de stindard (BBCH 12-39)

124 lei/l

ambalaj: 1 litru,
5 litri

1480 lei/kg

ambalaj: 0,1 kg

orz (de toamnă/primăvară)
ovaz, secara,
triticale

Trinity
Producător: ADAMA

clorotoluron (250 g/l)
diflufenican (40 g/l)
pendimentalin (300 g/l)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE
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cereale păioase de toamnă

grâu, orz, secară,
triticale

2 l/ha

Poa annua/pratensis, Apera, Alopecurus, Poa
aplicare postemergent timpuriu, toamnă, de la
răsărirea culturii până la 3 frunze (BBCH10-13)

123 lei/l

ambalaj: 5 litri

PRODUS

Vitoriomox

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

imazamox (40 g/l)

floarea soarelui

1.25 l/ha

buruieni dicotiledonate

(hibrizi toleranți față de
imazamox)

Producător: ADAMA
Formulare: Grupa toxicologică: ATENȚIE

Beetup Trio
Producător: ARYSTA

desmedifam (60 g/l)
etofumesat (60 g/l)
fenmedifam (60 g/l)

sfeclă de zahăr

1.5 l/ha

metamitron (700 g/kg)

sfeclă elvețiană,
sfeclă de zahăr,
sfeclă de furaj,
sfeclă roșie

3 kg/ha
1.7 kg/ha

sfeclă de zahăr

0.5 l/ha

Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Bettix
Producător: ARYSTA
Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Cliophar 300

clopiralid (300 g/l)

Producător: ARYSTA
Formulare: SL
Grupa toxicologică: XI

se aplică postemergent în faza de 2-8 frunze
(BBCH 12-18) iar buruienile au 2-4 frunze

buruieni dicotiledonate anuale
se aplică de la rasarirea plantelor până la stadiul
de 8 frunze (BBCH 10-18)

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale
preemergent

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

234 lei/l

ambalaj: 5 litri

149 lei/l

ambalaj: 5 litri

296 lei/l

ambalaj: 5 litri

postemergent de la primele frunze până la
stadiul de 8 frunze

(in 300l apa)

porumb

0.3-0.5 l/ha

rapiță

0.3-0.5 l/ha

Cosmic

palamida (Cirsium arvense); 2 tratamente postem.;
primul in faza de rozeta, al doilea dupa 2-3 sapt
susai, palamida, volbura, musetel, stir

513 lei/l

ambalaj: 5 litri

palamida, stir, susai, mușețel, zârnă, lobodă,
volbură; tratament postemergent (doza funcție
de grad infestare)

33 lei/l

-

Producător: ARYSTA

ambalaj: 20 litri

Formulare: Grupa toxicologică:

31 lei/l

ambalaj: 200 litri

Kalimba

dicamba (480 g/l)

porumb

0.6 l/ha

sorg

Producător: ARYSTA
Formulare: Grupa toxicologică: ATENȚIE

se aplică în faza de 2-6 frunze ale culturii;
buruieni în faza de creștere activă la 2-4 frunze;
pentru Convolvulus arvensis se aplică când
tulpina întinsă pe sol are 5-15cm; pt. Cirsium
până la 10 cm

174 lei/l

ambalaj: 1 litru

172 lei/l

ambalaj: 5 litri

Pantera 40

quizalofop-P-tefuril (40 g/l)

Producător: ARYSTA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Samaz 4 OD

nicosulfuron (40 g/l)

rapiță, floarea
soarelui

0.75 l/ha

soia

0.75 l/ha

sfeclă de zahăr

0.75-1 l/ha

buruieni monocotiledonate; 1.5 l/ha pt. costreiul
din rizomi (Sorghum halepense)

cartof

0.75-1 l/ha

buruieni monocotiledonate; 2 l/ha pt. costreiul
din rizomi (Sorghum halepense) și pir târâtor

tomate transplantate

0.75 l/ha

buruieni monocotiledonate inclusiv costrei

ardei gras, pepeni,
ceapă semănată,
castraveți

1.5 l/ha

lucernă

0.75 l/ha

viță de vie

3 l/ha

porumb

0.8 l/ha
1-1.5 l/ha

Producător: ARYSTA

buruieni monocotiledonate; 1.5 l/ha pt. costreiul
din rizomi (Sorghum halepense)
buruieni monocotiledonate; 1.5-2 l/ha pt.
costreiul din rizomi (Sorghum halepense)

113 lei/l

ambalaj: 1 litru

109 lei/l

ambalaj: 5 litri

buruieni monocotiledonate perene
tratament postemergent pt. costrei din rizomi,
1.5-1.75 l/ha costrei 15-25 cm și monocotile
anuale 2-4 frunze
buruieni monocotiledonate anuale și perene

merișor, zăzanie, hirușor, mohor, mohor lat, odos,
coada vulpii, monocotiledonate
costrei

Formulare: EW
Grupa toxicologică: ATENȚIE

133 lei/l

ambalaj: 1 litru

129 lei/l

ambalaj: 5 litri

Select Super
Producător: ARYSTA
Formulare: Grupa toxicologică: XI

cletodim (120 g/l)

soia, mazăre,
floarea soarelui,
fasole (de câmp),
sfeclă de zahăr,
rapiță

0.6-1 l/ha
1.5-2 l/ha
0.8 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale, costrei din
rizomi
buruieni monocotiledonate anuale

122 lei/l

ambalaj: 1 litru

119 lei/l

ambalaj: 5 litri

118 lei/l

ambalaj: 20 litri
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PRODUS

Guild
Producător: ARYSTA

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

glifosat (261 g/l)
pirafluen-etil (1.71 g/l)

cais, cireș, culturi
8 l/ha
de câmp, culturi
4 l/ha
legumicole,
6 l/ha
gutui, măr, nectarin,
piersic, pomi
fructiferi, prun, păr,
viță de vie

buruieni perene, graminee anuale

grâu, orz (de toamnă),
secară, porumb
grâu, orz (de primăvară)

1 l/ha
0.75 l/ha

buruieni dicotiledonate

porumb

2-3 l/ha

Formulare: Grupa toxicologică: ATENȚIE

Arbiter

fluroxipir (200 g/l)

Producător: BARCLAY
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Akris®
Producător: BASF

dimetenamid-P (280 g/l)
terbutilazin (250 g/l)

DOZĂ
OMOLOGATĂ

buruieni anuale și bianuale
buruieni dicotiledonate anuale și bianuale

cereale păioase: se aplică între 3 frunze și 2
internoduri; porumb 3-6 frunze

se aplică preemergent sau postemergent până la
maxim 6 frunze (BBCH 00-16)
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale

florasulam (54 g/kg)
tritosulfuron (714 g/kg)

cereale

dimetenamid-P (100 g/l)
metazaclor (300 g/l)
quinmerac (100 g/l)

rapiță de toamnă

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

65 lei/l

ambalaj: 20 litri

86 lei/l

ambalaj: 5 litri

înainte de al doilea internod

Formulare: SE
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Biathlon® 4D
+ Dash®

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

0.04-0.07 kg/ha
+ 1l/ha adjuvant

buruieni dicotiledonate anuale și unele perene

2.5 l/ha

aplicare preemergentă sau postemergentă
înainte de maximum 7 frunze (BBCH 00-17)

84 lei/l

ambalaj: 5 litri

870 lei/pachet
ambalaj: 10 ha

Producător: BASF
Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

Butisan® Avant
Producător: BASF

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale

Formulare: SE
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Butisan® S

(Anthemis, Stellaria, Galium, Geranium, Laminum,
Chenopodium, Fumaria, Matricaria, Viola, Capsella,
Veronica)

metazaclor (500 g/l)

1.5 l/ha

varză de Bruxelles

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Producător: BASF

rapiță

(de primăvară, de toamnă)

Producător: BARCLAY

Cambio®

bentazon (320 g/l)
dicamba (90 g/l)

porumb

Cleranda® + Dash®

2-2.5 l/ha

Cleravo® + Dash®

imazamox (17.5 g/l)
metazaclor (375 g/l)

rapiță

(hibrizi Clearfield®)

1.5-2 l/ha

Corum® + Dash®

imazamox (35 g/l)
quinmerac (250 g/l)

rapiță

(hibrizi Clearfield®)

0.8-1 l/ha

aplicare postemergentă BBCH 10-18 toamna și
BBCH 30-50 primăvara
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate

bentazon (480 g/l)
imazamox (22.4 g/l)

Formulare: SL
Grupa toxicologică: XN

Frontier® Forte

aplicare postemergentă într-un volum de 100400l apă împreună cu adjuvant
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Producător: BASF

aplicare postemergentă în stadiul de 2-6 frunze
ale culturii (BBCH 12-16)
buruieni dicotiledonate anuale și perene

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XN

Producător: BASF

aplicare preemergentă sau postemergentă până
la stadiul de 9 frunze adevarate ale culturii
(BBCH19)

dimetenamid-P (720 g/l)

Producător: BASF
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

fasole, lucernă,
mazăre

1.25 l/ha

soia

1.9 l/ha

cartof, floarea
soarelui, porumb,
sfeclă de zahăr,
soia

0.8 l/ha

soluri cu 2% humus

1.2 l/ha

soluri cu >3% humus

1.4 l/ha

sol bogat in humus>3%

1 l/ha

doza max. sfecla
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180 lei/l

ambalaj: 5 litri

aplicare în stadiul de 3-4 frunze adevarate,
înainte de răsărirea buruienilor

Formulare: SL
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Producător: BASF

183 lei/l

ambalaj: 10 litri

buruieni dicotiledonate și unele
monocotiledonate

buruieni monocotiledonate anuale și unele
dicotiledonate

52 lei/l

ambalaj: 10 litri

2.250 lei/buc

ambalaj: 10 litri +
5 litri

3.500 lei/buc

ambalaj: 10 litri +
10 litri

2.500 lei/buc

ambalaj: 10 litri +
5 litri

151 lei/l

ambalaj: 1 litru

146 lei/l

ambalaj: 10 litri

PRODUS

PULSAR® 40

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

imazamox (40 g/l)

floarea soarelui

1.2 l/ha

lucernă

1-1.2 l/ha

aplicare în fenofaza de 4-6 frunze ale florii
soarelui (pt Orobanche cumana se aplică până
la 7-8 frunze)

mazăre

0.75-1 l/ha

orez

0.875 l/ha

începând de la 3-4 frunze până la 5-6 frunze ale
plantei de orez

soia

0.75-1 l/ha

postemergent timpuriu

floarea soarelui

1.2-2 l/ha

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate și
lupoaie

(hibrizi de tip Clearfield®)

Producător: BASF
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

(soiuri de tip Clearfield®)

Pulsar® Plus

imazamox (25 g/l)

Producător: BASF

aplicare începând de la minim 3 perechi de
frunze trifoidale
postemergent timpuriu

Formulare: SL
Grupa toxicologică:

Stomp® Aqua

258 lei/l

ambalaj: 5 litri
+ 5 litri Pictor gratuit
la 100l Pulsar
+ 4 litri Frontier Forte
gratuit la 25 litri Pulsar

164 lei/l

ambalaj: 5 litri
+ 5 litri Pictor gratuit
la 50l Pulsar Plus

pendimentalin (455 g/l)

Producător: BASF
Formulare: CS
Grupa toxicologică: XI

Stratos® Ultra
+ Dash® HC

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

cicloxidim (100 g/l)

ardei

1.5-3 l/ha

cartof

2-4 l/ha

ceapă

1.5-4 l/ha

floarea soarelui

2-4 l/ha

grâu, orz, secară

2-2.9 l/ha

livezi pe rod

2-4 l/ha

porumb

2-4 l/ha

soia

2-4 l/ha

tomate

1-3 l/ha

usturoi

2-4 l/ha

vinete

2-3 l/ha

viță de vie

2-4 l/ha

cartof

1-2 l/ha

căpșun

Producător: BASF

fasole

Formulare: SL
Grupa toxicologică: PERICOL

floarea soarelui
lucernă
pomi fructiferi

singur

1l/ha + 1l/ha

aplicare preemergentă/înaintea transplantarii
buruieni monocotiledonate anuale și unele
dicotiledonate

aplicare postemergentă
buruieni monocotiledonate anuale (doză mica) și
perene (doză mare)

adjuvant

88 lei/l

ambalaj: 1 litru

530 lei/pachet
ambalaj: 5 litri +
5 litri

2l/ha + 2l/ha
adjuvant

4 l/ha
singur

porumb

(hibrizi rezistenți tip CTM)

rapiță
sfeclă de zahăr
soia
tomate

Wing® P
Producător: BASF

dimetenamid-P (212.5 g/l)
pendimentalin (250 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Adengo 465
Producător: BAYER

floarea soarelui

3.5-4 l/ha

porumb

aplicare preemergentă și postemergentă;
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate

soia

ciprosulfamide (safener) (150 g/l)
isoxaflutol (225 g/l)
tiencarbazon-metil (90 g/l)

porumb

aplicare preemergentă; buruieni
monocotiledonate și dicotiledonate

69 lei/l

ambalaj: 5 litri

aplicare preemergentă; buruieni
monocotiledonate și dicotiledonate

0.35-0.4 l/ha
0.3-0.35 l/ha

preemergent
postemergent timpuriu

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

653 lei/l

ambalaj: 1 litru

727 lei/l

ambalaj: 0.2l

646 lei/l

ambalaj: 5 litri

Betanal Expert
Producător: BAYER

desmedifam (71 g/l)
etofumesat (112 g/l)
fenmedifam (91 g/l)

sfeclă de zahăr

1.2+1.2+1.2 l/ha

3.6 l/ha

stadiul de cotiledoane al buruienilor
4-6 frunze

218 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: EC
Grupa toxicologică: -
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PRODUS

Betanal Maxxpro
Producător: BAYER
Formulare: OD
Grupa toxicologică: XI

Buctril Universal
Producător: BAYER

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

desmedifam (47 g/l)
etofumesat (75 g/l)
fenmedifam (60 g/l)
lenacil (27 g/l)

sfeclă de zahăr

4.5 l/ha/sezon

din faza de cotiledon până la 2 frunze ale
buruienilor

acid 2.4 D (280 g/l)
bromoxonil (280 g/l)

grâu

3 tratamente a 1.5 l/ha cu 5-14 zile pauză

porumb

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

1 l/ha

postemergent

0.8-1 l/ha

buruieni anuale și perene dicotiledonate
(excepție consolida, stelaria, lepidium)
buruieni dicotiledonate anuale și perene

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

181 lei/l

ambalaj: 5 litri

94 lei/l

ambalaj: 1 litru

90 lei/l

ambalaj: 5 litri

Centurion
Plus 120

0.6-1 l/ha

Producător: BAYER

soia, mazăre,
floarea soarelui,
fasole (de câmp)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

sfeclă

1.5-2 l/ha

rapiță

0.8 l/ha

floarea soarelui,
mazăre, cartof

2.5 - 4 l/ha

porumb

1-1.5 l/ha

buruieni anuale monocotiledonate și
dicotiledonate

1.75-2.5 l/ha

Sorghum halepense din rizomi

Challenge

cletodim (120 g/l)

aclonifen (600 g/l)

Producător: BAYER

preemergent

Formulare: SC
Grupa toxicologică: -

Equip
Producător: BAYER

foramsulfuron (22.5 g/l)
isoxadifen-etil (safener) (22.5 g/l)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

(4-6 frunze ale culturii)
(idem)

2.5 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale, costrei din
rizomi

112 lei/l

buruieni monocotiledonate anuale

ambalaj: 5 litri

Amaranthus sp, Capsella bursa-pastoris,
Chenopodium sp, Diplotaxis sp, Galium aparine,
Lamium sp., Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas,
Raphanus raphanistrum, Setaria verticilata, Sinapis
arvensis, Sonchus sp, Stellaria media, Viola arvensis,
Veronica sp

ambalaj: 5 litri

pir gros/mic/răgălie/elyumis repens

133 lei/l

112 lei/l

ambalaj: 1 litru

106 lei/l

ambalaj: 5 litri

Hussar Active 417
Producător: BAYER

2.4 D (377 g/l)
iodosulfuron-metil-sodiu (10 g/l)
mefenipir dietil (safener) (30 g/l)

grâu, secară,
triticale

1 l/ha

tembotrione (44 g/l)
isoxadifen-etil (safener) (22 g/l)

porumb

2-2.25 l/ha

Isoxaflutol (37 g/l)
terbutilazin (375 g/l)

porumb

și unele buruieni monocotiledonate (se aplică
înainte de înfrățire)

Formulare: OD
Grupa toxicologică: XI

Laudis 66
Producător: BAYER

buruieni monocotiledonate anuale și perene (2-4
frunze ale buruienilor)

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale

166 lei/l

ambalaj: 5 litri

160 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: OD
Grupa toxicologică: -

Merlin Duo
Producător: BAYER

1.8-2 l/ha
2.25-2.5 l/ha

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XN

buruieni anuale
postemergent timpuriu (3-4 frunze ale
porumbului)
preemergent

107 lei/l

ambalaj: 0.5 litri

99 lei/l

ambalaj: 2.5 litri

95 lei/l

ambalaj: 5 litri

Merlin Flexx
Producător: BAYER

isoxaflutol (240 g/l)
ciprosulfamida (safener) (240 g/l)

porumb

0.3-0.42 l/ha
0.42 l/ha

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XN

Nominee 400

buruieni dicotiledonate și monocotiledonate
anuale
preemergent

540 lei/l

ambalaj: 1 litru

postemergent

bispiribac-sodiu (408 g/l)

orez

Producător: BAYER

75-80 ml/ha
+ adjuvant

- BBCH 13-25; Echinochloa, Bolboschoenus,
Cyperaceae

7.315 lei/l

ambalaj: 75 ml

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Sekator Progress
Producător: BAYER

amidosulfuron sodiu (106 g/l)
iodsulfuron-metil-sodiu (25 g/l)
mefenpir dietil (safener) (250 g/l)

Formulare: OD
Grupa toxicologică: ATENȚIE
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grâu, orz, orzoaică

0.1-0.15 l/ha

aplicare primavara

samulastra floarea s, Matricaria, Sonchus, Cirsium,
Paper, Centaurea, Convolvus, Anthemis, Sinapis,
Galeopsis, Capsella, Brassica Angallis

432 lei/l

ambalaj: 1 litru

PRODUS

Sencor Liquid 600

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

metribuzin (600 g/l)

soia

0.35 l/ha

buruieni anuale monocotiledonate și
dicotiledonate

cartof

0.6 l/ha

Producător: BAYER
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

preemergent

ambalaj: 0.5 litri

postemergent
(semănate/transplantate)

184 lei/l

ambalaj: 5 litri

193 lei/l

preemergent

0.9 l/ha
tomate

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

0.45 l/ha

preemergent

0.35 l/ha

postemergent

0.6 l/ha

Arigo
Producător: DUPONT

mesotrione (360 g/kg)
nicosulfuron (120 g/kg)
rimsulfuron (30 g/kg)

porumb

330 g/ha

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale și perene

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

830 lei/kg

ambalaj: 330 g

825 lei/kg

ambalaj: 3300 g

Principal
Producător: DUPONT

nicosulfuron (429 g/kg)
rimsulfuron (107 g/kg)

porumb

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

90 g/ha

50 g/ha T1 +
40 g/ha T2

buruieni monocotiledonate anuale și perene și
unele dicotiledonate
se aplică postemergent între 2 și 8 frunze (BBCH
12-18)

2.560 lei/kg

ambalaj: 180 g

2.460 lei/kg

ambalaj: 450 g

Principal Plus
Producător: DUPONT

dicamba (550 g/kg)
nicosulfuron (92 g/kg)
rimsulfuron (23 g/kg)

porumb

440 g/ha

buruieni monocotiledonate anuale și perene și
dicotiledonate
se aplică postemergent între 2 și 6 frunze (BBCH
12-16)

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

580 lei/kg

ambalaj: 440 g

575 lei/kg

ambalaj: 2200 g

Titus Plus
Producător: DUPONT

dicamba (60.87%)
rimsulfuron (3.26%)

porumb

rimsulfuron (250 g/kg)

porumb, cartof,
tomate

307 g/ha

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate

748 lei/kg

ambalaj: 307 g

Formulare: WG
Grupa toxicologică: PERICOL

Titus 25 DF
Producător: DUPONT

40-60 g/ha

de când plantele au 5-20 cm înalțime până la
începutul înfloririi culturii (BBCH 50)

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Bizon
Producător: DOW

primăvara de la prima frunză până la prima
inflorescență (BBCH 11-51)

diflufenican (100 g/l)
florasulam (3.75 g/l)
penoxsulam (15 g/l)

secară, grâu, orz,
triticale

1 l/ha

fluroxipir (250 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Floramix
Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

3.880 lei/kg

ambalaj: 50 g

3.780 lei/kg

ambalaj: 100 g

244,4 lei/l

ambalaj: 1 litru

Apera, Brassica spp., Veronica persica, Veronica
hederifolia, Viola arvensis, Stellaria, Laminum, Galium

grâu, ovăz

Producător: DOW

Producător: DOW

aplicare postemergentă, toamna, de la apariția
primei frunze până la 4 frunze
aplicare postemergentă, toamna, de la apariția
primei frunze până la stadiul de 3 frați vizibili

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Cerlit

aplicare postemergentă, primăvara, până la
stadiul culturii de 8 frunze

florasulam (14.2 g/kg)
piroxsulam (70.8 g/kg)
cloquintocet-mexil (safener)
(70.8 g/kg)

0.4 l/ha (asociat)
0.8 l/ha (singur)

porumb

1 l/ha

pajiști

1 l/ha

măr

1.5 l/ha

ceapă

0.6 l/ha

grâu

120 g/ha
260 g/ha

buruieni dicotiledonate anuale și perene

131,6 lei/l

ambalaj: 1 litru

se aplică în amestec cu 0.6 l/ha adjuvant
buruieni monocotiledonate anuale (Apera)
buruieni monocotiledonate anuale (Avena) și
unele dicotiledonate (Matricaria, Chenopodium)

925,9 lei/buc

ambalaj: 780 g
pachet: 3 ha
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PRODUS

Galera Super
Producător: DOW

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

aminopiralid (40 g/l)
clopiralid (240 g/l)
picloram (80 g/l)

rapiță

0.25 l/ha
0.2 l/ha

postemergent (6 frunze până la finalul alungirii
tulpinii); dicotile anuale și perene

propizamid (50%)

lucernă

4-5 kg/ha

salată

2-3 kg/ha

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale și perene

sfeclă de zahăr

4 kg/ha

trifoi

4-5 kg/ha

ceapă

0.5 l/ha

grâu, porumb,
rapiță, muștar

0.3-0.5 l/ha

sfeclă de zahăr

0.3-0.5 l/ha

viță de vie

0.5 l/ha

grâu, orz, orzoaică,
ovăz

0.4-0.6 l/ha

Formulare: SL
Grupa toxicologică: XI

Kerb
Producător: DOW
Formulare: WP
Grupa toxicologică: XN

Lontrel

clopiralid (300 g/l)

Producător: DOW
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Mustang
Producător: DOW

acid 2,4 D (300 g/l)
florasulam (6 g/l)

Formulare: SE
Grupa toxicologică: XN

preemergent/postem timpuriu (imediat după
semănat până la 2-4 frunze); dicotile anuale și
perene

buruieni dicotiledonate perene, pălămidă, susai

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

840 lei/l

ambalaj: 5 litri

258,5 lei/kg

ambalaj: 1 kg

582,8 lei/l

ambalaj: 1 litru

în 2 aplicări

buruieni dicotiledonate anuale și perene

119,9 lei/l

ambalaj: 5 litri

porumb

126,9 lei/l

ambalaj: 1 litru

Pallas
Producător: DOW

cloquintocet-mexil (safener)
(7.5%)
piroxsulam (7.5%)

grâu

Formulare: FG
Grupa toxicologică: XI

Pixarro Super
Producător: DOW

110 g/ha

buruieni monocotiledonate anuale (Iarba
vantului-Apera spica venti)

250 g/ha

buruieni monocotiledonate anuale și unele
dicotiledonate (Matricaria, Galium, Galeopsis)

0.5 l/ha

aplicare până la faza de burduf (BBCH 45)

+ 1l/ha adjuvant
+ 1l/ha adjuvant

arylex (12 g/l)
fluroxipir (280 g/l)

cereale păioase

beflubutamid (500 g/l)

grâu, orz, secară,
triticale

0.5 l/ha

rapiță

0.15-0.25 l/ha
1.5-2 l/ha

în funcție de tipul de sol se aplică singur,
preemergent

30 g/ha

se aplică postemergent când floarea soarelui are
4-6 frunze

papaver, galium, fumaria, chenopodium, vicia

568,7 lei/buc

pachet: 2 ha

423 lei/buc

pachet: 4 ha

Formulare: EC
Grupa toxicologică: -

Beflex
Producător: FMC

buruieni dicotiledonate anuale
se aplică postemergent (BBCH 9-10)

299 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Command

clomazona (480 g/l)

Producător: FMC
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Express

tribenuron-metil (500 g/kg)

Formulare: SG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Foxtrot
Producător: FMC

floarea soarelui
tolerantă la erbicide
sulfonilureice

Producător: FMC

fenoxaprop-P-ethyl (69 g/l)
cloquintocet mexil (safener)
(34.5 g/l)

Formulare: WE
Grupa toxicologică: ATENȚIE
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grâu

în funcție de tipul de sol se aplică asociat cu
metazaclor, postemergent

buruieni dicotiledonate anuale și perene

0.9-1.1 l/ha

se aplică postemergent până la sfârșitul înfrățirii
(BBCH 12-30)
Odos, iarba vantului

478 lei/l

ambalaj: 1 litru

3.890 lei/kg

ambalaj: 150 g

179 lei/l

ambalaj: 1 litru

PRODUS

Granstar Super
Producător: FMC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

tifensulfuron-metil (25%)
tribenuron-metil (25%)

grâu, orz

40 g/ha

buruieni dicotiledonate anuale și perene

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

se aplică postemergent de la apariția primelor
două frunze până la apariția frunzei stindard

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

1.489 lei/kg

ambalaj: 1 kg

1.510 lei/kg

ambalaj: 200 g

Glean 75 DF

clorsulfuron (75%)

Producător: FMC
Formulare: FG
Grupa toxicologică: XI

Gulliver 50 WG

azimsulfuron metil (50%)

grâu

15-20 g/ha

in

10-15 g/ha

orez

40 g/ha

Producător: FMC

buruieni dicotiledonate anuale și perene; aplicare
postemergentă

3.249 lei/kg

aplicare postemergentă în faza de 2-4 frunze;
combate iarba bărboasă

9.245 lei/kg

buruieni dicotiledonate anuale

7.899 lei/kg

ambalaj: 100 g

ambalaj: 200 g

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Harmony 50 SG

tifensulfuron-metil (50%)

Producător: FMC
Formulare: SG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Innovate

nicosulfuron (240 g/l)

grâu, orz, ovăz,
secară, triticale

30 g/ha

lucernă

30 g/ha

porumb, sorg

15 g/ha

soia

12 g/ha

porumb

0.135 l/ha
0.170-0.250 l/ha

se aplică la apariția a 4-8 frunze desfăcute
(costrei din semințe, iarba bărboasă, mohor)

30 g/ha

se aplică postemergent de la fenofaza înfrățirii
până la primul internod

Producător: FMC
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Laren Pro 20 SG

metsulfuron metil (20%)

grâu, orz

Producător: FMC

se aplică de la apariția primelor 2 frunze până la
apariția frunzei stindard

ambalaj: 100 g

se aplică de la apariția primelor 2 frunze până la
maturitatea deplină a culturii
se aplică de la 1-6 frunze ale porumbului; 1-3
frunze ale sorgului
se aplică de la apariția primelor 3 perechi de
frunze trifoliate

costrei din rizomi

549 lei/l

ambalaj: 1 litru

1.409 lei/kg

ambalaj: 150 g

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Omnera
Producător: FMC

tribenuron-metil (30 g/l)
metsulfuron-metil (5 g/l)
fluroxipir (135 g/l)

grâu, orz, triticale,
secară

0.5-1 l/ha

triflusulfuron-metil (50%)

sfeclă de zahăr

30 g/ha

Formulare: XX
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Safari
Producător: FMC

buruieni dicotiledonate anuale;
se aplică primăvara, postemergent, de la
începutul înfrățirii până la apariția frunzei
stindard

141 lei/l

ambalaj: 5 litri

se aplică postemergent când 70-90 % din plantele
de sfeclă au răsărit

6.636 lei/kg

controlează buruieni crucifere (Sinapis,
Raphanus, Capsella, Sisymbrium, Thapsi) și unele
dicotiledonate

6.250 lei/kg

ambalaj: 120 g

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Salsa

etametsulfuron metil (70 g/kg)

rapițăt

Producător: FMC

20 g/ha
25 g/ha

Formulare: WG
Grupa toxicologică: -

ambalaj: 100 g

aplicat în asociere cu un erbicid
antidicotiledoneic
aplicat singur

Succesor Pro

petoxamid (600 g/l)

Producător: FMC

porumb, rapiță,
floarea soarelui

2 l/ha

floarea soarelui
porumb

4 l/ha

aplicat preemergent și imediat după răsărire

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Succesor Tx
Producător: FMC
Formulare: SE
Grupa toxicologică: ATENȚIE

petoxamid (300 g/l)
terbutilazina (187.5 g/l)

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale

aplicat preemergent (BBCH 00-16)
aplicat preemergent și postemergent timpuriu
(BBCH 00-16)

108 lei/l

ambalaj: 5 litri

76 lei/l

ambalaj: 5 litri
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PRODUS

Targa Max

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

quizalofop-p-etil (100 g/l)

cartof

0.4-0.6 l/ha
0.6-1 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale / buruieni
monocotiledonate perene (costrei, pir)

Producător: FMC
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Tripali
Producător: FMC

fasole, mazăre,
morcov, rapiță,
sfeclă, soia, tomate

0.4-0.6 l/ha
0.6-1.25 l/ha

floarea soarelui

0.4-0.6 l/ha

florasulam (105 g/kg)
metsulfuron-metil (82.8 g/kg)
tribenuron-metil (83 g/kg)

grâu, secară, orz,
ovăz de primăvară,
triticale

50 g/ha

lenacil (500 g/l)

sfeclă de zahăr

1 l/ha/an

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Venzar
Producător: FMC

buruieni dicotiledonate anuale și perene
se aplică postemergent de la apariția primelor
doua frunze până la apariția frunzei stindard

se aplică postemergent de la răsărire până la
acoperirea răsadurilor

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

199 lei/l

ambalaj: 5 litri

2.291 lei/kg

ambalaj: 200 g

199 lei/l

ambalaj: 1 litru

194 lei/l

ambalaj: 5 litri

Adiunkt

diflufenican (500 g/l)

grâu și triticale

de toamnă

Producător: INNVIGO

0.24-0.3 l/ha

postemergent de la 4 frunze până la 3 frați
vizibili
Viola, Stelaria, Laminum, Veronica hederifolia și
persica, vicia, Matricaria, Galium, Apera

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

290 lei/l

ambalaj: 1 litru

288 lei/l

ambalaj: 5 litri

Arubis

clorsulfuron (50%)

cereale de toamnă

25-37.5 g/ha

Producător: INNVIGO

doza variază în funcție de gradul de infestare și
buruienile prezente
se aplică toamna, de la faza de 3 frunze până la
sfârșitul vegetației

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

1.800 lei/kg

ambalaj: 25g, 30 g

1.790 lei/kg

ambalaj: 50 g

Baristo

napropamid (500 g/l)

Producător: INNVIGO
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

rapiță de toamnă

2.4 l/ha

răsaduri de legume

2 l/ha

aplicare individuala sau în amestec pentru un
efect sinergic
se aplică preemergent prin încorporare pe
terenuri bine prelucrate

150 lei/l

ambalaj: 1 litru

148 lei/l

ambalaj: 5 litri

Buster 100

quizalofop-p-etil (100 g/l)

Producător: INNVIGO
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

floarea soarelui,

0.3-0.4 l/ha

rapiță

0.4-0.5 l/ha

toamna, de la apariția primei perechi de frunze
până la dezvoltarea lăstarilor laterali(BBCH12-21)

sfeclă de zahăr

1-1.5 l/ha

primăvara, de la începutul alungirii tulpinii până
la al doilea internod (BBCH30-32)

buruieni monocotiledonate anuale și perene

Apera, Echinoclhloa, samulastra, Elymus, Elytrigia,
Agropyron

Dimbo

dicamba (480 g/l)

porumb

0.75 l/ha

Producător: INNVIGO
Formulare: SL
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Efector

clomazona (360 g/l)

rapiță

0.33 l/ha

Producător: INNVIGO

se aplică în stadiul de 1-6 frunze (BBCH 11-16)
Sonchus oleraceus, Solanum nigrum, Sinapis Arvensis,
Polygonum, Papaver phoeas, Chenopodium, Capsella,
Amaranthus, Cirsium, Stellaria, Xanthium, Veronica

aplicare preemergentă la cel mult 3 zile de la
semănat

Formulare: CS
Grupa toxicologică: PERICOL

182 lei/l

ambalaj: 1 litru

180 lei/l

ambalaj: 5 litri

158 lei/l

ambalaj: 5 litri

400 lei/l

ambalaj: 1 litru

396 lei/l

ambalaj: 5 litri

Galaper 200

fluroxipir (200 g/l)

Producător: INNVIGO
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

grâu, triticale,
secară, orzoaică
primăvară

1 l/ha singur
0.4-0.6 l/ha
+ metsulfuron
20 gr/ha

-

98 lei/l

ambalaj: 1 litru

96 lei/l

ambalaj: 5 litri

84 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA

PRODUS

Galmet 20

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

metsulfuron-metil (200 g/kg)

grâu

30 g/ha

buruieni dicotiledonate

triticale, secară,
orzoaică primăvară

20 g/ha

Producător: INNVIGO
Formulare: SG
Grupa toxicologică: XN

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

1.100 lei/kg

ambalaj: 30 g

1.030 lei/kg

ambalaj: 900 g

Henik Extra

nicosulfuron (40 g/l)

porumb

1-1.5 l/ha

Producător: INNVIGO

Chenopodium, Echinochloa, Polygonum convolvulus,
Galium aparine, Viola arvensis
se aplică de la apariția primei frunze până la cea
de-a 7-a frunza (BBCH 12-17)

Formulare: OD
Grupa toxicologică: ATENȚIE

114 lei/l

ambalaj: 1 litru

113 lei/l

ambalaj: 5 litri

Herbos 100

fenoxaprop-p-etil (110 g/l)

cereale paioase

de toamnă și primăvară

Producător: INNVIGO

0.7 l/ha singur
0.4 l/ha

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

205 lei/l

ambalaj: 1 litru

+ tribenuron
25 g/ha

200 lei/l

ambalaj: 5 litri

Investo 100

quizalofop-p-etil (100 g/l)

rapiță

Producător: INNVIGO
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

sfeclă de zahăr

0.3-0.4 l/ha
0.4-0.5 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale și perene

1-1.5 l/ha

primăvara, de la începutul alungirii tulpinii până
la al doilea internod (BBCH30-32)

toamna, de la apariția primei perechi de frunze
până la dezvoltarea lăstarilor laterali(BBCH12-21)

Apera, Echinoclhloa, samulastra, Elymus, Elytrigia,
Agropyron

Major

clopiralid (300 g/l)

Producător: INNVIGO

rapiță de toamnă
grâu de toamnă

0.3-0.4 l/ha

primăvara de la începutul vegetației până la
formarea bobocilor BBCH 50

Formulare: SL
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Metax 500

toamna de la 3 la 4 frunze BBCH 13-14 0.3l/ha +
metazaclor 500 g/l 1.5 litri/ha;

primăvara, de la începutul până la sfârșitul
infrățirii (BBCH 20-29)

metazaclor (500 g/l)

rapiță

2 l/ha

Producător: INNVIGO

buruieni anuale monocotiledonate și
dicotiledonate

180 lei/l

ambalaj: 1 litru

178 lei/l

ambalaj: 5 litri

475 lei/l

ambalaj: 1 litru

470 lei/l

ambalaj: 5 litri

124 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Nixon 50

nicosulfuron (500 g/kg)

porumb

Producător: INNVIGO
Formulare: SG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

60-80 g/ha
+ rimsulfuron
30-40 g/ha

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
2-8 frunze ale porumbului (BBCH 12-18)

750 lei/kg

ambalaj: 80 g

720 lei/kg

ambalaj: 400 g

Rincon 25

rimsulfuron (250 g/kg)

porumb, cartof

60 g/ha

Producător: INNVIGO

buruieni dicotiledonate și graminee
monocotiledonate
aplicare postemergent până la BBCH 30

Formulare: SG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

primăvara, postemergent la 1-7 frunze (BBCH
10-17)

3.000 lei/kg

ambalaj: 60 g

2.950 lei/kg

ambalaj: 300 g

Trimax 50

tribenuron-metil (500 g/kg)

Producător: INNVIGO
Formulare: SG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

grâu și triticale

30-40 g/ha

orzoaică de primăvară

25-30 g/ha

buruieni dicotiledonate, Galium, Chenopodium,
Matricaria, Veronica, Stellaria, Cirsium, Thlaspi,
Capsella
de la înfrățire până la al doilea internod
de la înfrățire până la primul internod

1.300 lei/kg

ambalaj: 40 g

1.290 lei/kg

ambalaj: 60 g

1.270 lei/kg

ambalaj: 300 g

Zorro
Producător: INNVIGO
Formulare: SL
Grupa toxicologică: XN

picloram (300 g/l)

rapiță

0.078 l/ha

buruieni dicotiledonate anuale și perene
se aplică toamna între 3 și 4 frunze ale culturii
sau primăvara de la alungirea tijei până la
înflorire

1.380 lei/l

ambalaj: 1 litru
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PRODUS

Accurate Extra
Producător: NUFARM

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

metsulfuron metil (70 g/kg)
tifensulfuron (680 g/l)

orz de primăvară

60 g/ha

orz de toamnă

50/60 g/ha

buruieni dicotiledonate anuale, se aplică până la
stadiul de frunză stindard

Formulare: XI

toamna/primăvara

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

770 lei/kg

ambalaj: 0.1 kg

grâu,secară, triticale 50/75 g/ha

toamna/primăvara

Butoxone M 40

MCPB-acid sare de Na (400 g/l)

mazăre

2-4.5 l/ha

Producător: NUFARM
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Fumuria officinalis, Equisetum arvensae, Sonchus
arvensis, Galeopis tetrahit, Papaver rhoeaas,
Sinapis arvensis, Plantago spp., Capsella bursapastoris, Urtica urens, Cirsium vugare, Thalspi
arvense, Chenopodium album, Rumex, Cirsium
arvense, Ranunculus spp., Brassica nigra, buruieni
dicotiledonate anuale si perene

43 lei/l

ambalaj: 5 litri

se aplică în stadiu de 3 frunze complet desfacute
până înainte de faza de buton floral (BBCH 13-51)

Crew Ace

nicosulfuron (40 g/l)

porumb

Producător: NUFARM

0.8 l/ha
1-1.5 l/ha

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

buruieni monocotiledonate anuale; se aplică
postemergent când porumbul are 4-6 frunze
costrei din rizomi; funcție de gradul de
infestare și mărimea buruienilor (4-6 frunze ale
porumbului)

120 lei/l

ambalaj: 5 litri

122 lei/l

ambalaj: 1 litru

Dicopur D
Producător: NUFARM

acid 2,4 D din sare de
dimetilamina (600 g/l)

Formulare: SL
Grupa toxicologică: XN

grâu

1 l/ha

porumb

buruieni dicotiledonate anuale și perene
sensibile la 2,4 D

32 lei/l

ambalaj: 20 litri

34 lei/l

ambalaj: 5 litri

36 lei/l

ambalaj: 1 litru

Dicopur M

MCPA (750 g/l)

grâu, orz

1 l/ha

Producător: NUFARM

buruieni dicotiledonate anuale și perene
sensibile la 2,4 D

42 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: SL
Grupa toxicologică: PERICOL

Dicopur Top 464
Producător: NUFARM

dicamba (120 g/l)
2,4 D 344 (344 g/l)

grâu

(până la primul internod)

porumb

Formulare: SL
Grupa toxicologică: XN

(4-6 frunze)

0.8-1 l/ha

buruieni dicotiledonate anuale și perene

59 lei/l

ambalaj: 20 litri

1 l/ha

60 lei/l

ambalaj: 5 litri

62 lei/l

ambalaj: 1 litru

Estet

2.4 D (2 etilhexil ester) (600 g/l)

buruieni dicotiledonate anuale și perene
sensibile la 2,4 D

36 lei/l

ambalaj: 1 litru

(4-6 frunze)

fluazifop-p-butil (150 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Gramin 5

1 l/ha

porumb

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Fusilade Forte

grâu

(până la primul internod)

Producător: NUFARM

quizalofop-p-etil (50 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

floarea soarelui

0.8-1.3 l/ha

rapiță

0.8-1 l/ha

floarea soarelui

1.5-1.75 l/ha

rapiță

1 l/ha

sfeclă de zahăr

1 l/ha / tratament

postemergent; buruieni monocotiledonate (pt.
costrei din rizomi doza se mărește)
postemergent; buruieni monocotiledonate
anuale (costrei 15-20 cm din rizomi 1l/ha)

monocotiledonate perene (costrei rizomi)
monocotiledoante anuale, samulastra
monocotiledonate anuale

138 lei/l

ambalaj: 5 litri

110 lei/l

ambalaj: 5 litri

112 lei/l

ambalaj: 1 litru

Gramin Max

quizalofop-p-etil (100 g/l)

cartof

Producător: NUFARM
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0.4-0.6 l/ha
0.6-1 l/ha

fasole, mazăre,
morcov, rapiță,
sfeclă, soia, tomate

0.4-0.6 l/ha
0.6-1.25 l/ha

floarea soarelui

0.4-0.6 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale / buruieni
monocotiledonate perene (costrei, pir)

198 lei/l

ambalaj: 5 litri

200 lei/l

ambalaj: 1 litru

PRODUS

Hudson

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

fluroxipir (200 g/l)

grâu, orz primăvară

0.75 l/ha

grâu, orz toamnă,
porumb, secară

1 l/ha

aplicarea în culturile de cereale păioase se face în
postemergență ( între 3 frunze și 2 internoduri)

pășuni stabilizate

1.25 l/ha

grâu toamnă

30 g/ha

Producător: NUFARM
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Isomexx 20

metsulfuron-metil (20 %)

orz primăvară

Producător: NUFARM
Formulare: WG

buruieni dicotiledonate

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

95 lei/l

ambalaj: 5 litri

93 lei/l

ambalaj: 5 litri

aplicare postemergentă (cereale de la înfrățire
până la faza de steag)
dicotiledonate anuale și perene

1.010 lei/kg

ambalaj: 1 kg

1.070 lei/kg

ambalaj: 0.15 kg

1.100 lei/kg

ambalaj: 0.03 kg

Nagano
Producător: NUFARM

mesotrione (100 g/l)
bromoxonil (100 g/l)

porumb

tribenuron metil (750 g/kg)

grâu, orz primăvară

1 l/ha

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale; postemergent la 2-8 frunze

180 lei/l

ambalaj: 5 litri

Grupa toxicologică: ATENȚIE

Nuance

0.02 kg/ha

buruieni dicotiledonate; aplicare postemergentă

Producător: NUFARM

1.900 lei/kg

ambalaj: 0.1 kg

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

Pendigan 330

porumb, floarea
soarelui

5 l/ha preemergent,

imediat dupa semănat

buruieni monocotiledonate anuale (Setaria,
Echinocloa, Digitaria, Sorghum) și unele
dicotiledonate

soia

4-5 l/ha

preemergent

buruieni monocotile anuale și unele
dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium)

tomate (transplant),
varză (de toamnă),
ardei, morcov

5 l/ha

buruieni monocotiledonate și unele
dicotiledonate

ceapă

6 l/ha

florasulam (200 g/kg)
tribenuron-metil (600 g/kg)

grâu, orz, ovăz,
secară, triticale

25 g/ha

mesotrione (100 g/l)

porumb

1.2-1.5 l/ha

pendimentalin (330 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

(din arpagic sau semănată)

Saracen Max
Producător: NUFARM

60 lei/l

ambalaj: 1 litru,
5 litri

buruieni monocotiledonate și unele
dicotiledonate

buruieni dicotiledonate anuale

3.265 lei/kg

ambalaj: 0.1 kg

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Starship
Producător: NUFARM

buruieni anuale dicotiledonate și unele
monocotiledonate (Echinocloa, Digitaria, Panicum,
Setaria);

134 lei/l

ambalaj: 5 litri

se aplică preemergent până la apariția
coleoptilului (BBCH 00-09) și
postemergent timpuriu până la 8 frunze (BBCH
10-18)

Sword

clodinafop propargil (240 g/l)

Producător: NUFARM

Zeagran 340
Producător: NUFARM
Formulare: SE
Grupa toxicologică: XN

bromoxonil (90 g/l
terbutilazin (250 g/l)

grâu, secară,
triticale

0.24 l/ha

porumb

2 l/ha

240 lei/l

-

ambalaj: 1 litru

aplicare postemergentă (4-6 frunze ale
porumbului)
dicotiledonate anuale și parțial perene (Cirsium/
palamida <10 cm)

96 lei/l

ambalaj: 5 litri

87 lei/l

ambalaj: 1 litru

RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA | 87

PRODUS

Nicorn 040

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

nicosulfuron (40 g/l)

porumb

1 l/ha

Chenopodium, Echinochloa, Polygonum convolvulus,
Galium aparine, Viola arvensis

Producător: PESTILA

se aplică de la apariția primei frunze până la cea
de-a 7-a frunza (BBCH 12-17)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Barca 334
Producător: PESTILA

clopiralid (267 g/l)
picloram (67 g/l)

rapiță

(de primăvară și toamnă)

0.25-0.35 l/ha

Formulare: SL
Grupa toxicologică: PERICOL

Viola arvensis, Erodium ciconium, Capsella bursapastoris, Laminum purpureum, Cirsium arvense,
Matricaria inodora, Fumaria officinalis, Anthemis
arvensis, Centaurea cyanus, Chenopodium album,
Lycopsis arvensis, Stellaria media, Sonchus arvenis,
Galium aparine, Polygonum persicaria/convolvus

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

113 lei/l

ambalaj:
1 litru, 5 litri

615 lei/l

ambalaj: 1 litru

610 lei/l

ambalaj: 5 litri

Znachor 500

metazaclor (500 g/l)

rapiță

1.2-1.6 l/ha

Producător: PESTILA

buruieni anuale monocotiledonate și
dicotiledonate

120 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: SL

Corida

tribenuron-metil (500 g/kg)

cereale păioase

15-20 g/ha

buruieni dicotiledonate anuale și perene

Producător: PESTILA

Benta 480

1.400 lei/kg

ambalaj: 100 g

bentazon (480 g/l)

cartof

3 l/ha

fasole (de câmp)

Producător: SHARDA
Formulare: SL
Grupa toxicologică: XN

buruieni dicotiledonate
se aplică înainte ca vrejii să atingă 15 cm
se aplică înainte ca plantele să depășească 15 cm
sau până la a 7a pereche de frunze

mazăre

se aplică înaintea formării butonilor florali în
vârful lăstarilor terminali

135 lei/l

ambalaj: 20 litri

137 lei/l

ambalaj: 5 litri

139 lei/l

ambalaj: 1 litru

Buzzin

metribuzin (700 g/kg)

Producător: SHARDA
Formulare: WG
Grupa toxicologică: PERICOL

cartof

0.75 kg/ha

tomate

0.5 kg/ha

soia

0.4 kg/ha

buruieni monocotiledonate și unele
dicotiledonate

227 lei/kg

ambalaj: 5 kg

229 lei/kg

ambalaj: 1 kg

Clap 300 SL

clopiralid (300 g/l)

rapiță

0.4 l/ha

buruieni dicotiledonate

Producător: SHARDA

483 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: SL

485 lei/l

ambalaj: 1 litru

Clap Forte

clopiralid (720 g/kg)

rapiță

0.167 kg/ha

buruieni dicotiledonate

Producător: SHARDA

1.150 lei/kg

ambalaj: 5 kg

Formulare: SG

1.155 lei/kg

ambalaj: 1 kg

Dicash 480 SL

dicamba (480 g/l)

porumb

0.6 l/ha

Producător: SHARDA

buruieni dicotiledonate; aplicare postemergentă
la stadiul de 3-5 frunze ale culturii

Formulare: SL
Grupa toxicologică: PERICOL

166 lei/l

ambalaj: 5 litri

168 lei/l

ambalaj: 1 litru

Elegant

quizalofop-p-etil (50 g/l)

Producător: SHARDA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

cartof

0.7-1 l/ha

floarea soarelui

0.75 l/ha

rapiță

0.75 l/ha

soia

0.75 l/ha

buruieni anuale monocotiledonate; 1l/ha
buruieni monocotiledonate perene costrei din
rizomi, pir târâtor
buruieni anuale monocotiledonate; 1.5-1.75 l/ha
costrei din rizomi
buruieni anuale monocotiledonate; 1.5 litri/ha
costrei din rizomi, samulastra cereale
buruieni monocotiledonate anuale; 1.5-2 l/
ha buruieni monocotiledonate perene inclusiv
costrei din rizomi
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104 lei/l

ambalaj: 5 litri

106 lei/l

ambalaj: 1 litru

PRODUS

Nico 40 SC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

nicosulfuron (40 g/l)

porumb

0.8 l/ha
1-1.5 l/ha

buruieni monocotiledonate anuale

Producător: SHARDA

buruieni monocotiledonate perene

Formulare: SE
Grupa toxicologică: ATENȚIE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

115 lei/l

ambalaj: 5 litri

117 lei/l

ambalaj: 1 litru

Sharpen 33 EC

pendimentalin (330 g/l)

Producător: SHARDA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Tiger P

fluazifop-p-butil (150 g/l)

Producător: SHARDA

porumb

4-5 l/ha

floarea soarelui

6 l/ha

soia

4-5 l/ha

ceapă

4-5 l/ha

grâu, orz

4-5 l/ha

floarea soarelui
soia

0.8-1.3 l/ha

buruieni monocotiledonate și unele
dicotiledonate

57 lei/l

ambalaj: 5 litri

59 lei/l

ambalaj: 1 litru

buruieni monocotiledonate anuale și perene

127 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

129 lei/l

ambalaj: 1 litru

Tribe 75

tribenuron-metil (750 g/kg)

grâu

20 g/ha

orz

Producător: SHARDA
Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv Cirsium;
aplicare postemergentă de la 2 frunze până la
stindard BBCH 12-39

ovăz

1800 lei/kg

ambalaj: 100 g

1900 lei/kg

secară

ambalaj: 20 g

triticale

Tricorn Plus
Producător: SHARDA

rimsulfuron (23 g/kg)
nicosulfuron (92 g/kg)
dicamba (550 g/kg)

porumb

0.44 kg/ha

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate

568 lei/kg

ambalaj: 2200 g

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

578 lei/kg

ambalaj: 400 g

Arcade
Producător: SYNGENTA

metribuzin (80 g/l)
prosulfocarb (800 g/l)

cartof

4-5 l/ha

pinoxaden (50 g/l)
cloquintocet-mexil (safener)
(12.5 g/l)

grâu

pinoxaden (45 g/l)
florasulam (5 g/l)
cloquintocet-mexil (safener)
(12.5 g/l)

grâu

1 l/ha

orzoaică de primăvară

0.9 l/ha

mezotrione (50 g/l)
terbutilazin (326 g/l)

porumb

preemergent sau postemergent timpuriu
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate

60 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Axial 050
Producător: SYNGENTA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Axial One
Producător: SYNGENTA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Calaris Pro
Producător: SYNGENTA

0.9 l/ha

orzoaică de primăvară

Avena, Apera, buruieni monocotiledonate anuale

se aplică începând cu stadiul de înfrățire
buruieni monocotiledonate anuale (Apera,
Avena) și

2-2.3 l/ha

preemergent și postemergent până în stadiul de
8 frunze (BBCH 00-18)
buruieni dicotiledonate anuale și unele
monocotiledonate anuale

mesotrione (480 g/l)

202 lei/l

ambalaj: 5 litri

250 lei/l

ambalaj: 5 litri

dicotiledonate anuale (Matricaria, Anthemis,
Capsella, Galium, Adonis, Lithospermum)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Callisto

aplicare postemergentă de la înfrățire până la
formarea primului internod

porumb

0.2-0.3 l/ha

Producător: SYNGENTA

aplicare preemergentă și postemergentă
timpurie

115 lei/l

ambalaj: 5 litri

883 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: SC

Camix
Producător: SYNGENTA
Formulare: SE

mesotrione (60 g/l)
s-metolaclor (500 g/l)

porumb

2-2.5 l/ha
2.5-2.8 l/ha

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
postemergent timpuriu
preemergent

80 lei/l

ambalaj: 10 litri
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PRODUS

Casper
Producător: SYNGENTA

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

dicamba (500 g/kg)
prosulfuron (50 g/kg)

porumb

0.3-0.4 kg/ha

sorg

0.4 kg/ha

Xantium, Sonchus, Sinapis, Polygonum, Cirsium,
Galinsoga, Convolvus, Chenopodium, Capsella,
Amaranthus, Ambrosia

s-metolaclor (960 g/l)

floarea soarelui

1-1.5 l/ha

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Dual Gold/Tender

rapiță

Producător: SYNGENTA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

3-4 cm ppi în condiții secetoase

soia

Tender

s-metolaclor (960 g/l)

floarea soarelui

1-1.5 l/ha

rapiță

Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Elumis

aplicare preemergentă, imediat dupa semănat în
condiții de umiditate
3-4 cm ppi în condiții secetoase

soia

combate buruienile monocotiledonate anuale și
unele dicotiledonate anuale (Chenopodium)

porumb

Producător: SYNGENTA

270 lei/kg

ambalaj: 1 kg

149 lei/l

ambalaj: 5 litri

combate buruienile monocotiledonate anuale și
unele dicotiledonate anuale (Chenopodium)

porumb

Producător: SYNGENTA

aplicare preemergentă, imediat dupa semănat în
condiții de umiditate

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

mesotrione (75 g/l)
nicosulfuron (30 g/l)

porumb

1-2 l/ha

s-metolaclor (312 g/l)
terbutilazin (187 g/l)

floarea soarelui

3.5-4 l/ha

porumb

4-5 l/ha

postemergent
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate

129 lei/l

ambalaj: 20 litri,
5 litri

205 lei/l

ambalaj: 20 litri

Formulare: Grupa toxicologică: XI

Gardoprim
Plus Gold
Producător: SYNGENTA
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Listego

imazamox (40 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

imazamox (25 g/l)

floarea soarelui

1.2 l/ha

lucernă

1-1.2 l/ha

mazăre

0.75-1 l/ha

soia

0.75-1 l/ha

floarea soarelui

1.2-2 l/ha

Producător: SYNGENTA

Lumax
Producător: SYNGENTA

aplicare postemergentă în stadiul de 4-6 frunze
(7-8 pt. Orobanche Cumana)
postemergent de la min. 3 perechi frunze;
dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate

mesotrione (37.5 g/l)
S-metolaclor (375 g/l)
terbutilazin (125 g/l)

porumb

3-3.5 l/ha
3.5-4 l/ha

60 lei/l

ambalaj: 20 litri

61 lei/l

ambalaj: 5 litri

261 lei/l

ambalaj: 5 litri

postemergent timpuriu; dicotiledonate anuale și
unele monocotiledonate
postemergent timpuriu; buruieni anuale
dicotiledonate și unele monocotiledonate

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate și
lupoaie
se aplică la stadiul de 2-8 frunze ale culturii
(BBCH 12-18)

Formulare: SE
Grupa toxicologică: XN

Mistral

preemergent (4-5 litri/ha) sau postemergent
timpuriu (4-4.5 litri/ha) în funcție de nivelul de
infestare
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale, inclusiv speciile rezistente la tratamente
preemergente

Producător: SYNGENTA

Listego Plus

preemergent în funcție de tipul de sol; buruieni
anuale (excepție scaieți, muștar, zârnă)

postemergent timpuriu (porumb 4-6 frunze);
buruieni anuale mono și dicotiledonate, parțial
perene

172 lei/l

ambalaj: 5 litri

84 lei/l

ambalaj: 5 litri

preemergent, buruieni anuale

nicosulfuron (240 g/l)

porumb

0.135 l/ha

Producător: SYNGENTA

la apariția a 4-8 frunze desfăcute (BBCH 14-18);
0.17-0.25 l/ha pt. costrei din rizomi

790 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Arbiter

fluroxipir (200 g/l)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN
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grâu, orz primăvară

0.75 l/ha

grâu, orz toamnă,
porumb, secară

1 l/ha

pășuni stabilizate

1.25 l/ha

aplicarea în culturile de cereale păioase se face
în postemergență între 3 frunze și 2 internoduri)
buruieni dicotiledonate

95 lei/l

ambalaj: 1 litru

93 lei/l

ambalaj: 5 litri

PRODUS

Assault

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

dicamba (480 g/kg)

porumb, sorg

0.6 l/ha

se aplică între 2 si 6 frunze ale culturii
buruieni dicotiledonate anuale și perene

Producător: SUMI AGRO

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

172 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: SL
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Barracuda

porumb boabe și
porumb pentru
siloz

0,75-1,5 l/ha

terbutilazin (326 g/l)
mezotrione (50 g/l)

porumb

2 - 2.3 l/ha

aminopiralid (30%)
florasulam (15%)

grâu, orzoaică

mesotrione (100 g/l)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: SC
Grupa toxicologică: PERICOL

Click Pro
Producător: SUMI AGRO

Lancelot Super
Producător: SUMI AGRO
Formulare: GR
Grupa toxicologică: XN

33 g/ha

porumb

se aplică in faza de 2-8 frunze
buruieni monocotiledonate si dicotiledonate
anuale

116 lei/l

ambalaj: 5 litri

99 lei/l

preemergent
postemergent

ambalaj: 5 litri

aplicat postemergent de la infrățire până la
formarea celui de-al doilea internod
aplicat postemergent în stadiul de 4-6 frunze ale
culturii porumbului

920 lei/buc

ambalaj: 0.5 kg

66 lei/buc

ambalaj: 0.033 kg

Nisshin

nicosulfuron (40 g/l)

porumb

0,75-1,5 l/ha

Producător: SUMI AGRO

se aplică postemergent în faza de 4-6 frunze ale
plantei de cultură
costrei, mohor

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

150 lei/l

ambalaj: 1 litru

145 lei/l

ambalaj: 5 litri

Pledge 50 WP

flumioxazin (50 %)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: WP
Grupa toxicologică: XI

ceapă

80 g/ha

floarea soarelui

80 g/ha

porumb

90-120 g/ha

postemergent timpuriu 2-3 frunze ale florii; 90120 g/ha aplicat singur; buruieni dicotiledonate

cartof

90-120 g/ha

soia

90 g/ha

aplicat preemergent; buruieni dicotiledonate
anuale

preemergent/postemergent; buruieni
dicotiledonate anuale și perene (exclus Cirsium
spp.)

380 lei/buc

ambalaj: 0.4kg

aplicare preemergenta; buruieni dicotiledonate
anuale
aplicat preemergent asociat cu un graminicid;
buruieni dicotiledonate anuale

Targa Super
Producător: SUMI AGRO
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

quizalofop-p-etil (50 g/l)

cartof

0.7 - 1 l/ha

(1.5-2 l/ha costrei)

se aplică de la prima pereche de frunze vizibile
până frunzele acopera 90% din teren

fasole

0.8-1.25 l/ha

se aplică postemergent de la faza de 2 frunze
până înainte de momentul acoperirii buruienilor

floarea soarelui

0.7 l/ha

mazăre

0.8-1.25 l/ha

morcov

1 l/ha

rapiță

1 l/ha

sfeclă de zahăr

1 l/ha

soia

1 l/ha

tomate

1 l/ha

păstai și uscată

verde și uscata

(1.2-2.5 l/ha perene)
(1.5 l/ha costrei rizomi)
(1.25-2.5 l/ha perene)
(2l/ha monocotile
perene)

(1.5 l/ha costrei rizomi)

se aplică de la prima pereche de frunze vizibile
până la 9 internoduri vizibile
se aplică postemergent de la 2 frunze până
înainte de momentul acoperirii buruienilor

116 lei/l

ambalaj: 1 litru

113 lei/l

ambalaj: 5 litri

se aplică postemergent de la faza de 2 frunze
până înainte de momentul acoperirii buruienilor
se aplică de la prima pereche de frunze vizibila
până la 9 internoduri
se aplică de la prima pereche de frunze până
când frunzele acopera 90% din teren
se aplică de la prima pereche de frunze vizibile
până la 9 lastari laterali vizibili
se aplică de la prima pereche de frunze vizibile
până la 9 lastari laterali vizibili

(2.5 l/ha costrei rizomi)
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ERBICIDE TOTALE
Liste de prețuri recomandate

PRODUS

Taifun 360

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

glifosat (360 g/l)

cereale
(grâu, orz, ovăz,
secară, triticale)

3-5 l/ha

facilitarea recoltării, buruieni, desicare, pir
târâtor, se aplică de la coacere completă

Producător: ADAMA
Formulare: SL

BBCH 89 si până la 7 zile înainte de recoltare

exclus culturi semincere și
orz bere

samulastra de rapiță/cereale, buruieni mono și
dicotiledonate, în a doua perioadă de vegetație

miriști

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate,
înaintea semănatului, în timpul vegetației

înaintea însămânțării
culturilor duble

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

36 lei/l

ambalaj: 1 litru,
5 litri

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate,
până la 2 zile înainte de semănat

sfeclă de zahăr,
porumb

buruieni mono și dicotiledonate(excepție
convolvus), se aplică la viile de cel puțin 4 ani

viță de vie

Cosmic

glifosat acid (360 g/l)

Producător: ARYSTA
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Gallup
Hi-Aktiv 490

glifosat (490 g/l%)

Producător: BARCLAY

miriști

3-4 l/ha

măr (livezi pe rod)

3-4 l/ha

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale și perene

porumb

3-4 l/ha

terasamente cale
ferată

3-4 l/ha

desicant și în combaterea buruienilor anuale
și perene, aplicat înainte de recoltare la u% de
cca. 30%

terenuri necultivate
fără destinație
agricolă

3-4 l/ha

viță de vie

4 l/ha (în 300l apă)

cereale
(grâu, orz, ovăz,
secară, triticale)

1.1-4.4 l/ha

(în 150-200 litri apă)

buruieni anuale și perene

35 lei/l

ambalaj: 5 litri

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale și perene
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale și perene
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale și perene

facilitarea recoltării, buruieni, desicare, pir
târâtor, se aplică de la coacere completă
BBCH 89 și până la 7 zile înainte de recoltare

exclus culturi semincere și
orz bere

samulastra de rapiță/cereale, buruieni mono si
dicotiledonate, in a doua perioadă de vegetație

miriști

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate,
înaintea semănatului, în timpul vegetației

înaintea însămânțării
culturilor duble

35 lei/l

ambalaj: 20 litri

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate,
până la 2 zile înainte de semănat

sfeclă de zahăr,
porumb

buruieni mono și dicotiledonate(excepție
convolvus), se aplică la viile de cel puțin 4 ani

viță de vie

Gallup Super 360

glifosat (360 g/l)

Producător: BARCLAY

cereale
(grâu, orz, ovăz,
secară, triticale)

facilitarea recoltării, buruieni, desicare, pir
târâtor, se aplică de la coacere completă
BBCH 89 și până la 7 zile înainte de recoltare

exclus culturi semincere și
orz bere

samulastra de rapiță/cereale, buruieni mono si
dicotiledonate, in a doua perioadă de vegetație

miriști

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate,
înaintea semănatului, în timpul vegetației

înaintea însămânțării
culturilor duble

sfeclă de zahăr,
porumb
viță de vie

92 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA

3-5 l/ha

buruieni monocotiledonate si dicotiledonate,
până la 2 zile înainte de semănat
buruieni mono și dicotiledonate(excepție
convolvus), se aplică la viile de cel puțin 4 ani

31 lei/l

ambalaj: 20 litri

PRODUS

Glyfos Ultra

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

glifosat (360 g/l)

miriști

3-4 l/ha

măr (livezi pe rod)

3-4 l/ha

facilitarea recoltării, buruieni, desicare, pir
târâtor, se aplică de la coacere completă

porumb

3-4 l/ha

terasamente cale
ferată

3-4 l/ha

terenuri necultivate
fără destinație
agricolă

3-4 l/ha

viță de vie

4 l/ha (în 300l apă)

cereale
(grâu, orz, ovăz,
secară, triticale)

4-5 l/ha

Producător: FMC
Formulare: SL
Grupa toxicologică: XN

Clinic Xpert

glifosat acid (360 g/l)

Producător: NUFARM

(în 150-200 litri apă)

BBCH 89 și până la 7 zile înainte de recoltare
samulastra de rapiță/cereale, buruieni mono si
dicotiledonate, în a doua perioadă de vegetație
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate,
înaintea semănatului, în timpul vegetației

35 lei/l

ambalaj: 200 litri

32 lei/l

ambalaj: 20 litri

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate,
până la 2 zile înainte de semănat
buruieni mono și dicotiledonate(excepție
Convolvus), se aplică la viile de cel puțin 4 ani

facilitarea recoltării, buruieni, desicare, pir
târâtor, se aplică de la coacere completă
BBCH 89 si până la 7 zile înainte de recoltare

exclus culturi semincere și
orz bere

samulastra de rapiță/cereale, buruieni mono si
dicotiledonate, în a doua perioadă de vegetație

miriști

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate,
înaintea semănatului, în timpul vegetației

înaintea însămânțării
culturilor duble

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

36 lei/l

ambalaj: 20 litri

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate,
până la 2 zile înainte de semănat

sfeclă de zahăr,
porumb

buruieni mono si dicotiledonate(excepție
convolvus), se aplică la viile de cel puțin 4 ani

viță de vie

Kyleo
Producător: NUFARM

2,4 D (160 g/l)
glifosat (240 g/l)

Formulare: SL
Grupa toxicologică: XN

miriști, terenuri
necultivate, pășuni
pentru reînoire

glifosat acid (360 g/l)

Producător: SHARDA
Formulare: SL
Grupa toxicologică: XI

Glyfo 360
Producător: SHARDA
Formulare: SL
Grupa toxicologică: XI

monocotiledonate și dicotiledonate anuale și
perene

glifosat acid (360 g/l)

45 lei/l

ambalaj: 5 litri

44 lei/l

livezi
porumb

Agro Glyfo/Shyfo

3-5 l/ha

ambalaj: 15 litri

(aplicat înainte de semănat)

4 l/ha

miriști

3-4 l/ha

măr (livezi pe rod)

3-4 l/ha

porumb

3-4 l/ha

terasamente cale
ferată

3-4 l/ha

terenuri necultivate
fără destinație
agricolă

3-4 l/ha

viță de vie

4 l/ha (în 300l apă)

miriști

3-4 l/ha

măr (livezi pe rod)

3-4 l/ha

porumb

3-4 l/ha

terasamente cale
ferată

3-4 l/ha

terenuri necultivate
fără destinație
agricolă

3-4 l/ha

viță de vie

4 l/ha (în 300l apă)

(în 150-200 litri apă)

(în 150-200 litri apă)

facilitarea recoltării, buruieni, desicare, pir
târâtor, se aplică de la coacere completă
BBCH 89 și până la 7 zile înainte de recoltare
samulastra de rapiță/cereale, buruieni mono și
dicotiledonate, în a doua perioadă de vegetație
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate,
înaintea semănatului, în timpul vegetației

33 lei/l

ambalaj: 20 litri

31 lei/l

ambalaj: 200 litri

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate,
până la 2 zile înainte de semănat
buruieni mono și dicotiledonate(excepție
convolvus), se aplică la viile de cel puțin 4 ani

facilitarea recoltării, buruieni, desicare, pir
târâtor, se aplică de la coacere completă
BBCH 89 și până la 7 zile înainte de recoltare
samulastra de rapiță/cereale, buruieni mono și
dicotiledonate, în a doua perioadă de vegetație
buruieni monocotiledonate și dicotiledonate,
înaintea semănatului, în timpul vegetației

31 lei/l

ambalaj: 200 litri

33 lei/l

ambalaj: 20 litru

buruieni monocotiledonate și dicotiledonate,
până la 2 zile înainte de semănat
buruieni mono și dicotiledonate(excepție
convolvus), se aplică la viile de cel puțin 4 ani
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FUNGICIDE
Liste de prețuri recomandate

PRODUS

Zakeo Xtra 280
Producător: ADAMA

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

azoxistrobin (200 g/l)
ciproconazol (80 g/l)

floarea soarelui

0.75 litri/ha

Alternaria, Botrytis, Phomopsis helianthi, Sclerotinia

grâu

0.5 litri/ha

orz

0.75 litri/ha

rapiță

0.75 litri/ha

cartof

0.3-0.4 l/ha

ceapă

0.4 l/ha

orz

2 l/ha

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XN

Banjo 500

fluazinam (500 g/l)

Producător: ADAMA
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Bontima
Producător: ADAMA

ciprodinil (187.5 g/l)
izopirazam (62.5 g/l)

propiconazol (250 g/l)

Producător: ADAMA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Bumper Super 490
Producător: ADAMA

boli foliare

propiconazol (90 g/l)
procloraz (400 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

grâu

0.5 l/ha

orz

0.5 l/ha

măr

0.03 %

piersic

0.03 %

viță de vie

0.2 l/ha

castraveți (câmp/seră)

0.15 l/ha

floarea soarelui

0.8 l/ha

grâu

mana cartofului (Phytophtora infestans)
Alternaria porri/Stemphylium vesicarium,
Perenospora

aplicare de la alungirea paiului până la burduf
(BBCH 30-59)

complex boli foliare
complex boli foliare
făinarea mărului (Phodosphaera leucotricha)
făinarea piersicului (Sphaerotheca pannosa)

320 lei/l

ambalaj: 1 litru

164 lei/l

ambalaj: 5 litri

161 lei/l

ambalaj: 1 litru,
5 litri

făinarea viței de vie (Uncinula necator)
făinarea curcubitaceelor (Erysiphe/Sphaerotheca)

Phomopsis, Alternaria, Sclerotinia, Botrytis
complex boli foliare
complex boli foliare

orz

341 lei/l

ambalaj: 1 litru

Alternaria, Botrytis, Phomopsis helianthi, Sclerotinia,
făinare

Ramularia, Rhynchosporium, Puccinia,
Helminthosporium, pyrenophora, Erysiphe

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Bumper 250

boli foliare și ale spicului

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

167 lei/l

ambalaj: 1 litru

165 lei/l

ambalaj: 5 litri

Embrelia
Producător: ADAMA

difenoconazol (40 g/l)
izopirazam (100 g/l)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Folpan 80

folpet (80%)

Producător: ADAMA
Formulare: WDG
Grupa toxicologică: XN

Kantik 450
Producător: ADAMA

fenprodizin (50 g/l)
procloraz (200 g/l)
tebuconazol (100 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

măr

1.44 l/ha

păr

făinarea mărului (Podosphaera leucotricha), rapăn
(Venturia)
rapăn (Venturia pirina)

cartof

1.5-2 kg/ha

castraveți

0.15 %

ceapă

0.15 %

tomate

0.15 %

viță de vie

1.5 kg/ha

măr

0.15 %

prun

0.2%

grâu

2 l/ha

orz

mana cartofului (Phytophtora infestans)
mana curcubitaceelor (Pseudoperenospora cubensis)
mana cepei (Perenospora destructor)

195 lei/l

ambalaj: 1 litru

78 lei/kg

ambalaj: 1 kg, 5 kg

mana (Phytospora solani), Rhizoctonia solani,
Pythium spp.
mana viței (Plasmopara viticola), Putregai cenușiu
(Botrytis cinerea)
rapănul mărului (Venturia inequalis)
ciuruirea frunzelor (Stigmina), pătarea roșie
(Polistygma)

septorioze (Septoria spp.), rugina brună (Puccinia
recondita), făinarea (Blumeria graminis), arsura
frunzelor de orz (Rhynctosporium secalis)

162 lei/l

ambalaj: 5 litri

se aplică la BBCH 30-61 (de la începutul alungirii
paiului până la începutul înfloririi)

secară
triticale

Menara
Producător: ADAMA

ciproconazol (160 g/l)
propiconazol (250 g/l)

grâu, orz

0.4 l/ha

ruginile, arsura frunzelor, pătarea reticulară

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Merpan 80

helmintosporiozele, fuzarioză, făinarea
cerealelor,

captan (80%)

Producător: ADAMA
Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

castraveți

0.15%

antracoza/putregaiul radacinilor (Colletotrichum
cocodes)

măr

rapănul mărului (Venturia inequalis)

tomate (răsad)
tutun (răsad)

94 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA

mana castraveților (Pseudoperenospora cubensis)

fasole

0.125-0.3% curativ

căderea plantulelor (Phytium spp.), mana de sol
(Phytoptora), putregaiul rădăcinilor (Aphanomices
spp.)
Pytium, Rhizoctina, Perenospora, Aphanomyces

335 lei/l

ambalaj: 1 litru

78 lei/kg

ambalaj: 1 kg, 5 kg

PRODUS

Mirage 45

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

procloraz (450 g/l)

floarea soarelui

1 litru/ha

Alternaria, Phomopsis, Botrytis, Sclerotinia

rapiță

1 litru/ha

grâu

1 litru/ha

orz

1 litru/ha

ciuperci comestibile

1.35 g/mp

azoxistrobin (100 g/l)
ciproconazol (80 g/l)
izopirazam (100 g/l)

grâu

0.5-1 litru/ha

clorotalonil (500 g/l)

grâu

Producător: ADAMA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Seguris Xtra
Producător: ADAMA

Sinconil

Sphinx Extra
Producător: ADAMA

1.5 litri/ha

orz

Grupa toxicologică: ATENȚIE

complex boli foliare
complex boli foliare

rugina brună (Puccinia recondita), Pyrenophora
tritici-repentis

septorioza spicelor (Septoria nodorum), septorioza
(Septoria tritici)
pătarea frunzelor (Mycosphaerella graminicola)

Vincare 51.7

dimetomorf (113 g/kg)
folpet (600 g/kg)

viță de vie

bentiavalicarb (17.5 g/kg)
folpet (500 g/kg)

tomate

captan (80%)

castraveți

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

Captan 80 WDG
Producător: ARYSTA
Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

Chamane

azoxistrobin (250 g/l)

Producător: ARYSTA
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Nautile
Producător: ARYSTA

cimoxanil (50 g)
mancozeb (680 g)

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Mycoguard 500

clorotalonil (50%)

Producător: ARYSTA
Formulare: SC
Grupa toxicologică: PERICOL

Piyrus 400
Producător: ARYSTA
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

318 lei/l

ambalaj: 5 litri

94 lei/l

ambalaj: 5 litri

arsura frunzelor de orz (Rhynchosporium secalis)

1.5-2 kg/ha

mana viței de vie (Plasmopara viticola)

1.6-2 kg /ha

viță de vie

0.15%

mana tomatelor (Phytophtora infestans)
mana viței de vie (Plasmopara viticola)

mana castraveților (Pseudoperenospora cubensis)

măr, prun

rapănul mărului (Venturia inequalis)/ patare rosie,
monilioza

tomate (răsad)

mana solanaceelor (Phytophthora infestans),
pătarea brună (Alternaria solani)

viță de vie

1.25 kg/ha

broccoli

1 l/ha

cartof

3 l/ha

antracnoza tomatelor, putregaiul radacinilor,
rizoctonioză

ceapă

1 l/ha

mana cepei

conopidă

1 l/ha

fasole

1 l/ha

grâu

1 l/ha

mazăre

1 l/ha

morcov

1 l/ha

orz

1 l/ha

ovăz

1 l/ha

praz

1 l/ha

rapiță

1 l/ha

salate

1 l/ha

secară

1 l/ha

sparanghel

1 l/ha

varză

1 l/ha

cartof, tomate

2 kg/ha

viță de vie

1.6 kg/ha

mazăre

2 l/ha

cartof

mana mazării (Perenospora pisi), putregai cenușiu
(Botrytis cinerea), rugină (Uromyces), antracnoză

3 l/ha

alternarioză (Alternaria solani), mana cartofului
(Phytophtora infestans)

1.5 l/ha

septorioză (Septoria tritici)/helmintosporioze
(Helminthosporium spp.), arsuri/septorioză

floarea soarelui

2.25 l/ha

putregai cenușiu (Botrytis cinerea)

tomate

1.5 l/ha

păr, viță de vie

1.5 l/ha

grâu, orz, triticale

pirimetanil (400 g/l)

120 lei/kg

ambalaj: 1 kg,
5 kg

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

Producător: ADAMA

138 lei/l

ambalaj: 1 litru,
5 litri

Verticillium dahliae

septorioza spicelor (Septoria nodorum), făinare
(Erysiphe), septorioza (Septoria tritici)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: PERICOL

Producător: ADAMA

Botrytis, Sclerotinia

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

mana viței de vie (Plamopara viticola)

alternarioză, albugo

147 lei/kg

ambalaj: 1 kg

79 lei/kg

ambalaj: 5 kg

77 lei/kg

ambalaj: 100 kg

227 lei/l

ambalaj: 5 litri

albugo, alternarioză
rugina bobului
rhynchosporioză, rugini, pătarea reticulară,
septorioză
Mycosphaerella spp., putregai cenușiu, antracnoză
alternarioza morcovului
rugini, pătarea reticulară, alternarioză, septorioză
arsura frunzelor, pătarea cafenie, septorioză,
rugini
rugina cepei și a usturoiului
putregai alb, alternarioza
alternarioză, Albugo candida
pătarea reticulară, înnegrirea bazei tulpinii,
pătarea cafenie, rugini
rugina sparanghelului, Stemphylium botryosum
alternarioză

Phytophtora infestans, Plasmopara viticola
mană

86 lei/kg

ambalaj: 10 kg

putregai cenușiu (Botrytis cinerea)
rapănul părului (Venturia pirina) / putregai
cenușiu (Botrytis cinerea)

88 lei/l

ambalaj: 5 litri

117 lei/kg

ambalaj: 1 litru

114 lei/kg

ambalaj: 5 litri
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PRODUS

Proplant 72.2

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

propamocarb (722 g/l)

ardei

3-5 l/mp

căderea răsadurilor (Pytium debaryanum)

cartof

3 kg/ha

castraveți

1.5 l/ha

tomate

0.15-0.25 %

tutun (răsad)

0.15-0.2 %

vinete

3-5 l/mp

cais, cireș, prun

4 l/ha

cartof

3 l/ha

gutui, măr, păr

2.5 / 3 l/ha

nectarin, piersic

3.5 litri/ha

viță de vie

2.5 litri/ha

cartof, tomate

2.5 l/ha

Producător: ARYSTA
Formulare: SL
Grupa toxicologică: XI

Airone
Producător: ARYSTA

cupru (272 g/l)
(oxiclorura + hidroxid) (136 g
+ 136 g)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Proxanil
Producător: ARYSTA

cimoxanil (50 g/l)
propamocarb (400 g/l)

mana cartofului (Phytophtora infestans)
mana curcubitaceelor (Pseudoperenospora cubensis)

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

154 lei/l

ambalaj: 1 litru

mana tomatelor (1.5-2.5 litri/ha); mana de sol a
tomatelor, căderea plantulelor/răsadurilor (3-5
litri sol/mp)
putrezirea rădăcinilor, mana tutunului
(Perenospora tabacina), căderea plantulelor/
răsadurilor
căderea răsadurilor (Pytium debaryanum)

monilioză, taphirina, ciuruirea micotică
mană, pătarea brună a frunzelor
rapăn / pătarea pustulară, phoma, foc bacterian,
Nectria gaglligena
băsicarea frunzelor, monilioză
mana viței de vie

Phytophtora infestans, Plasmopara viticola
mană

Grupa toxicologică: ATENȚIE

69 lei/l

ambalaj: 1 litru

67 lei/l

ambalaj: 5 litri

99 lei/l

ambalaj: 1 litru

98 lei/l

ambalaj: 5 litri

Eyetak

procloraz (450 g/l)

Producător: BARCLAY
Grupa toxicologică: XN

floarea soarelui

1 litru/ha

Fusarium, Helminthosporium, Septoria, Erysiphe,
rugina

orz

Rhynchosporium, Helminthosporium, Erysiphe,
Pyrenophora

rapiță

Bolt XL

propiconazol (250 g/l)

Producător: BARCLAY
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Acrobat ®
MZ 69 WG

dimetomorf (90 g/kg)
mancozeb (600 g/kg)

Producător: BASF
Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

Allegro®
Producător: BASF

Bellis®
Producător: BASF

grâu

0.5 l/ha

ardei, castraveți,
căpșun

0.02 %

făinare (Leveillula), făinare (Erysiphe), făinare
(Podosphaeara)

cartof

2 kg/ha

mană, alternarioză

ceapă, mazăre,
2 kg/ha
pepene, praz, salată,
tomate
2.2 kg/ha

epoxiconazol (125 g/l)
kresoxim-metil (125 g/l)

grâu

0.75 l/ha

orz

1 l/ha

boscalid (252 g/kg)
piraclostrobin (128 g/kg)

măr

0.8 kg/ha

(pepinieră și plantație pe rod)

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

Cabrio® Top
Producător: BASF

135 lei/l

ambalaj: 5 litri

Alternaria

viță de vie

Formulare: SC
Grupa toxicologică: PERICOL

Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum

grâu

metiram (55%)
piraclostrobin (5%)

tomate
viță de vie

1.5-2 kg/ha

boscalid (500 g/kg)

viță de vie

1-1.2 kg/ha

complex boli foliare

mană
mană

155 lei/l

ambalaj: 5 litri

111 lei/kg

ambalaj: 1 kg

107 lei/kg

ambalaj: 10 kg

rugini, septorioză, făinare, fuzarioză
complex de boli foliare

putregaiuri (Botrytis spp.), mucegaiuri (Penicillium
spp.), Gloeosporium spp.

232 lei/l

ambalaj: 5 litri

305 lei/kg

făinare (Podosphaera leucotricha), rapăn (Venturia
pirina, inaequalis), alternarioză (Alternaria spp.)

ambalaj: 1 kg

patare brună, cafenie, alba, făinare, mana
făinare, mana, putregai negru și pătarea neagră

165 lei/kg

o aplicare/an la final de înflorit ori înainte de
închiderea ciorchinelui sau la intrarea în pârgă

530 lei/kg

ambalaj: 1 kg

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

Cantus®
Producător: BASF

putregai cenușiu

Formulare: FG
Grupa toxicologică: XN

Capalo
Producător: BASF

epoxiconazol (62.5 g/l)
fenpropimorf (200 g/l)
metrafenona (75 g/l)

grâu
orz

1 l/ha

mepiquat clorura (210 g/l)
metconazol (30 g/l)

rapiță

0.7 l/ha
1 l/ha

îmbunatățirea rezistenței culturii pe timp de
iarna

măr, păr, pomi
fructiferi

2.5 l/ha

rapănurile

viță de vie

3 l/ha

Formulare: SE
Grupa toxicologică: T

Caramba® Turbo
Producător: BASF
Formulare: SL
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Delan Pro
Producător: BASF

ditianon (125 g/l)
fosfonati de potasiu (561 g/l)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE
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fuzarioză (1.5 l/ha), rugini, septorioză, făinare
arsura frunzelor de orz, sfâșierea frunzelor,
ruginile

aplicare de la elongare până la înflorire;
Alternaria, Botrytis, Phoma, Sclerotinia

mana viței de vie

ambalaj: 1 kg

232 lei/l

ambalaj: 5 litri

170 lei/l

ambalaj: 5 litri

70 lei/l

ambalaj: 5 litri

PRODUS

Duett ® Ultra
Producător: BASF

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

epoxiconazol (187 g/l)
tiofanat metil (310 g/l)

cereale
sfeclă de zahăr

0.5 l/ha

arsura frunzelor, pătarea reticulară,
helmintosporioze, fuzarioză, septorioză, rugini,
făinare

Formulare: SC
Grupa toxicologică: PERICOL

Forum® Gold
Producător: BASF

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

214 lei/l

ambalaj: 5 litri

făinarea sfeclei, cercosporioză

dimetomorf (150 g/kg)
ditianon (350 g/kg)

viță de vie

1.56 kg/ha

sulf (80%)

castraveți

0.4%

măr

0.3%

viță de vie

0.3%

porumb

1-1.5 l/ha

mana viței de vie (Plasmopara viticola)

151 lei/kg

ambalaj: 1 kg

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

Kumulus® DF
Producător: BASF
Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

Opera®
Producător: BASF

epoxiconazol (50 g/l)
piraclostrobin (133 g/l)

Pictor®

boscalid (200 g/l)
dimoxistrobin (200 g/l)

floarea soarelui
rapiță

0.5 l/ha

1.8 kg/ha

castraveți

0.2%

ceapă

0.2%

măr, păr

0.25%

tomate

0.2%

viță de vie

0.2%

fluxapyroxad (75 g/l)
piraclostrobin (150 g/l)

grâu (de toamnă,
primăvară), grâu dur,
grâu spelta,
orz (de primăvară, de
toamnă), secară,
triticale

0.75-1.5 l/ha

piraclostrobin (200 g/l)

floarea soarelui

0.5-1 l/ha

grâu, orz, secară,
triticale

0.8-1.25 l/ha

porumb

0.7-1 l/ha

măr, păr, pomi
fructiferi

0.25 l/ha

rapăn și făinare; se aplică de la faza de buton
floral până la începutul coacerii

viță de vie

0.15 l/ha

făinare; se aplică de la aparitia primei frunze
până la dobandirea culorii specifice de soi a
boabelor

ardei

1.5 kg/ha

cais, cireș, piersic,
prun, vișin

0.5 kg/ha

făinare, putregai cenușiu; aplicare de la apariția
inflorescentei până 70% din culoarea specifică

căpșun

1.8 kg/ha

putregai cenușiu; se aplică de la deschiderea
primelor flori până la coacerea primelor fructe

morcov

0.75 kg/ha

praz

1.5 kg/ha

alternarioza; se aplică de la începutul dezvoltarii
radacinilor până la 70% din dezvoltare

salată

1.5 kg/ha

tomate

1.5 kg/ha

varză

1 kg/ha

putregai, alternarioză; se aplică de la începutul
dezvoltării căpățânii până la formarea acesteia

vinete

1.5 kg/ha

făinare, putregai; se aplică de la apariția
inflorescenței până la apariția a 50% din culoarea
tipică

viță de vie

3-4 l/ha

mana viței de vie (Plasmopara viticola); se aplică în
stadiul de 6 frunze-compactarea ciorchinelui

Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Retengo®
Producător: BASF
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Sercadis®

fluxapyroxad (300 g/l)

Producător: BASF
Formulare: SC
Grupa toxicologică: SC

Signum®
Producător: BASF

boscalid (26.7%)
piraclostrobin (6.7%)

Formulare: FG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Soriale®
Producător: BASF

alternarioză, frângerea tulpinilor, putregai
cenușiu și alb; se aplică de la 10 frunze până la
înflorire

cartof

metiram (70%)

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Priaxor

217 lei/l

ambalaj: 5 litri

563 lei/l

ambalaj: 1 litru

alternarioză, putregai negru, cenușiu și alb; se
aplică de la apariția primelor frunze până la
înflorire

Producător: BASF

Producător: BASF

fuzarioză, rugina porumbului, pătarea cenusie,
helmintosporioză, arsura sau sfâșierea frunzelor
aplicările se pot efectua până la și inclusiv în
mijlocul înfloririi (BBCH 33-37)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Polyram®

ambalaj: 25 kg

se aplică la începutul atacului bolilor foliare

Formulare: SE
Grupa toxicologică: PERICOL

Producător: BASF

15 lei/kg

făinare

fosfonati de potasiu (755 g/l)

alternarioză, mana cartofului
mana curcubitaceelor
mana cepei

51 lei/kg

ambalaj: 10 kg

rapănurile
pătarea cafenie și alba, mana tomatelor,
alternarioză
mana viței de vie

aplicare în intervalul BBCH 25-61/69
rugina brună, pirenoforoză, septorioză, făinare,
rugina brună-pitică, arsura frunzelor de orz,
pătarea reticulară a frunzelor de orz

Alternaria, Phomopsis, Phoma
Puccinia, Pyrenofora, Rhyncosporium
Cochilobolus, Kabatiella, Puccinia

monilioza; se aplică de la deschiderea primelor
flori până la coacerea fructelor

214 lei/l

ambalaj: 5 litri

215 lei/l

ambalaj: 5 litri

635 lei/l

ambalaj: 1 litru

368 lei/kg

ambalaj: 0.5 kg

alternarioză, mană, înnegrirea frunzelor; se
aplică de la BBCH 41-49
putregai cenușiu; se aplică de la BBCH 12-49
putregai, făinare; se aplică de la BBCH 50-85

58 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: SL
Grupa toxicologică: ATENȚIE
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PRODUS

Tango® Super
Producător: BASF

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

epoxiconazol (84 g/l)
fenpropimorf (250 g/l)

grâu, orz

0.75 l/ha

complex de boli foliare

sfeclă de zahăr

1 l/ha /tratament

metrafenona (500 g/l)

viță de vie

0.2 l/ha

Formulare: SE
Grupa toxicologică: T

Vivando®
Producător: BASF

cercosporioza și făinare

aplicare în tratamente curative și preventive
pentru făinare

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

195 lei/l

ambalaj: 5 litri

428 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Aliette 80

fosetil de aluminiu (800 g/kg)

Producător: BAYER
Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Antracol 70

propineb (70 %)

Producător: BAYER
Formulare: WP
Grupa toxicologică: XN

Aviator Xpro
Producător: BAYER

bixafen (75 g/l)
protioconazol (150 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Consento 450
Producător: BAYER

clorhidrat de propamocarb
(375 g/l)
fenamidon (75 g/l)

castraveți

2 kg/ha

ceapă

2 kg/ha

hamei

5-7.5 kg/ha

măr

3.75 kg/ha

păr

3.75 kg/ha

cartof

1.5-2.5 kg/ha

castraveți

0.2%

ceapă

0.2-0.25%

hamei

0.2%

măr

0.2-0.3%

păr

0.2-0.3%

tomate

0.2%

viță de vie

0.2-0.3%

grâu, secară,
triticale

0.8-1 l/ha

rugina brună, pirenoforoză, făinare, septorioză
(nodorum și tritici), alternarioză, pătarea în ochi

orz, orzoaică

0.6-0.8 l/ha

arsura frunzelor de orz/rhynchosporioză, rugina
brună pitica, pătarea în ochi a frunzelor și
tulpinii

cartof, tomate

2 l/ha

mană

mană
mană
mană

122 lei/kg

ambalaj: 6 kg

foc bacterian
foc bacterian

alternarioză, mană
alternarioză, mană
mană
mană
rapănul mărului
rapănul părului

48 lei/kg

ambalaj: 0.5 kg

40,4 lei/kg

ambalaj: 25 kg

alternarioză, mană, pătare cafenie, septorioză
mana viței de vie

325 lei/l

ambalaj: 5 litri

118 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

111 lei/l

ambalaj: 5 litri

Falcon 460
Producător: BAYER

spiroxamina (250 g/l)
tebuconazol (167 g/l)
triadimenol (43 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Falcon Pro 425
Producător: BAYER

protioconazol (53 g/l)
spiroxamina (224 g/l)
tebuconazol (148 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Flint Max 75
Producător: BAYER

Flint Plus 64

0.7 l/ha

grâu

0.6 l/ha

orz

0.6 l/ha

viță de vie

0.3 l/ha

grâu

0.6 l/ha

orz

Fusarium spp.
Complex boli foliare
Complex boli foliare
Uncinula necator (făinare)

205 lei/l

ambalaj: 1 litru

201 lei/l

ambalaj: 5 litri

Drechisera, Blumeria, Fusarium (0.8 l/ha), Puccinia,
Septoria
Fusarium (0.8 l/ha), Drechsiera, Blumeria

orzoaică

206 lei/l

ambalaj: 5 litri

Blumeria, Fusarium (0.8 l/ha)

tebuconazol (500 g/kg)
trifloxistrobin (250 g/kg)

morcov

0.3 kg/ha

viță de vie

0.160 kg/ha

captan (60%)
trifloxistrobin (4%)

măr

0.125%

tebuconazol (250 g/l)

rapiță

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Producător: BAYER

grâu

Erysiphe (făinare)
Uncinula (făinare), Guignardia (putregai negru)

Venturia (rapăn), Podoshaera (făinare)

(1.875 p.c. în 1500l apă)

635 lei/kg

ambalaj: 1 kg

146 lei/kg

ambalaj: 6 kg

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

Folicur EW
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alternarioză, phomopsis, făinare, putregai alb

(0.5 Phoma și pentru
iernare)

făinare

viță de vie

0.4 l/ha

făinare (Phodosphaera), rapăn (Venturia)

cireș

0.75 l/ha

măr

0.6 l/ha

prun

0.75 l/ha

sâmburoase

0.75 l/ha

Producător: BAYER
Formulare: EW
Grupa toxicologică: ATENȚIE

1 l/ha

monilioză
monilioză
monilioză

136 lei/l

ambalaj: 1 litru

PRODUS

Folicur Solo 250

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

tebuconazol (250 g/l)

rapiță

1 l/ha

alternarioză, phomopsis, făinare, putregai alb

(0.5 Phoma și pentru
iernare)

făinare

viță de vie

0.4 l/ha

făinare (Phodosphaera), rapăn (Venturia)

cireș

0.75 l/ha

măr

0.6 l/ha

prun

0.75 l/ha

sâmburoase

0.75 l/ha

cartof

1.4 l/ha

Producător: BAYER
Formulare: EW
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Infinito 687.5
Producător: BAYER

clorhidrat de propamocarb
(625 g/l)
fluopicolid (62.5 g/l)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

castraveți

monilioză

mană; se aplică la suprapunerea lăstarilor din
bilon

135 lei/l

ambalaj: 1 litru

mană, până la formarea 70% a căpățânii

fluopiram (200 g/l)
tebuconazol (200 g/l)

măr

0.75 l/ha

prun

0.5 l/ha

Cu (oxidura de cupru) (406 g/kg)
Iprovalicarb (84 g/kg)

castraveți

2 kg/ha

tomate

2 kg/ha

viță de vie

1.5 kg/ha

folpet (25%)
fosetil de aluminiu (50%)

viță de vie

3 kg/ha

protioconazol (175 g/l)
trifloxistrobin (150 g/l)

grâu (toamnă/primăvară)

0.6 l/ha

orz (toamnă/primăvară)

0.6 l/ha

triticale

1 l/ha

septorioză, rugina galbenă/brună, pătarea
glumelor/spicelor, făinare, fuzarioză, Pyrenophora

grâu

0.8-1 l/ha

orz

0.8 l/ha

boli foliare și ale spicului (Ersyphe, Septoria,
Puccinia, Helminthosporium), fuzarioză 1 l/ha

castraveți

0.15% (1.5 l/ha)

pepeni verzi

0.1% (250 ml/plantă)

tomate

0.1% (3 l soluție/mp)

Producător: BAYER

130 lei/l

ambalaj: 10 litri

monilioză

mană, de la 9 frunze până la culcarea a 50% din
frunze

salată (solar)

Luna Experience
400

130 lei/l

ambalaj: 5 litri

monilioză

mană, la apariția lăstarilor laterali

ceapă

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

făinare (Podosphaera), rapăn (Venturia)
pătarea rosie (Polistygma), monilioza (Monilinia)

337 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XN

Melody
Compact 49
Producător: BAYER
Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Mikal Flash 75
Producător: BAYER

pătare unghiulară (Pseudomonas), mană
(Pseudoperenospora)
alternaria, mană (Phytophtora), bășicare
(Xanthomonas)

143 lei/kg

ambalaj: 6 kg, 12 kg

mană (Plasmopara)

mana viței de vie (Plasmopara viticola)

93 lei/kg

ambalaj: 12 kg

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

Nativo Pro 325
Producător: BAYER
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Nativo 300
Producător: BAYER

tebuconazol (200 g/l)
trifloxistrobin (100 g/l)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Previcur Energy
Producător: BAYER

fosetil (310 g/l)
propamocarb (530 g/l)

Formulare: SL
Grupa toxicologică: XI

făinare, rugina brună/galbenă, septorioză,
fuzarioză (0.7 l/ha)
arsura și pătarea frunzelor, făinare

boli foliare (Ersyphe, Pyrenophtora,
Helminthosporium, Rhunchosporium)

mana curcubitaceelor (Pseudoperonospora cubensis)
mană (Phytophtora spp.), cădere/putregai (Phytium)
mană (Phytophtora), căderea răsadurilor (Phytium)

233 lei/l

ambalaj: 5 litri

171 lei/l

ambalaj: 5 litri

351 lei/l

ambalaj: 5 litri

351 lei/l

ambalaj: 10 litri

Profiler 71.1
Producător: BAYER

fluopicolid (4.44%)
fosetil de aluminiu (66.67%)

viță de vie

2.25-2.5 kg/ha

fluopiram (125 g/l)
protioconazol (125 g/l)

rapiță

protioconazol (125 g/l)
tebuconazol (125 g/l)

floarea soarelui

1 l/ha (2 tratamente)

grâu

0.75 l/ha

helminthosporium, Puccinia, Spetoria, Erysiphe,
Fusarium 0.9l/ha

orz

0.75 l/ha

porumb

1 l/ha

Helinthosporium, Rhyncosporium, Pyrenophora,
Erysiphe

floarea soarelui

0.4 l/ha

sfeclă de zahăr

0.35 l/ha

mana viței de vie (Plasmopara viticola)

116 lei/kg

ambalaj: 6 kg

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Propulse 250
Producător: BAYER

1 l/ha

alternarioza (Alternaria brassicae), putregai alb
(Sclerotinia sclerotiorum)

261 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: SE
Grupa toxicologică: XN

Prosaro 250
Producător: BAYER
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Sfera 535
Producător: BAYER
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XN

ciproconazol (160 g/l)
trifloxistrobin (375 g/l)

putregai alb/cenușiu (Botritys, Sclerotinia)

256 lei/l

ambalaj: 5 litri

Fusarium

Botrytis, Sclerotinia, Alternaria, Phomopsis
Erysiphe, Cercospora

589 lei/l

ambalaj: 5 litri
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PRODUS

Teldor 500

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

fenhexamid (500 g/l)

castraveți

0.08 % (0.8 l/ha)

Botrytis spp.

ceapă

0.08 % (0.8 l/ha)

cireș

0.08 % (0.8 l/ha)

căpșun

0.15 % (1.5 l p.c.
în 1000l apă)

prun

0.08 % (0.8 l/ha)

tomate

0.08 % (0.8 l/ha)

vișin

0.08 % (0.8 l/ha)

viță de vie

0.8-1 l/ha

protioconazol (80 g/l)
tebuconazol (160 g/l)

rapiță

1 l/ha

fluopiram (400 g/l)

ardei

625 ml/ha

castraveți

- prima aplicare la
1-3 zile înainte/după
transplantare

Producător: BAYER
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Tilmor 240
Producător: BAYER
Formulare: SL
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Velum Prime 400

(seră/spații protejate)

Producător: BAYER
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

(seră/spații protejate)

dovlecei

(seră/spații protejate)

BBCH 59 înainte de
înflorire

- a doua aplicare
la 15-30 zile după
transplantare

pepeni galbeni

Botrytis spp.
Monilinia spp.

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

361,0 lei/l

ambalaj: 5 litri

Botrytis cinerea
Monilinia spp.
Botrytis spp.
Monilinia spp.
Botrytis cinerea

putregai alb/cenușiu (Botritys, Sclerotinia),
alternarioză (Alternaria brasicae), făinare (Erysiphe
communis)

făinarea ardeiului (Leveillula), nematozii
radacinilor (Meloidogyne)
făinare (Erysiphe, Sphaerotheca), nematozi
(Meloidogyne)

163 lei/l

ambalaj: 5 litri

1.782 lei/l

ambalaj: 1 litru

făinare (Erysiphe, Sphaerotheca), nematozi
(Meloidogyne)
făinare (Erysiphe, Sphaerotheca), nematozi
(Meloidogyne)
făinare (Erysiphe, Sphaerotheca), nematozi
(Meloidogyne)

(seră/spații protejate)

pepeni verzi

(seră/spații protejate)

făinare (Erysiphe, Sphaerotheca), nematozi
(Meloidogyne)

tomate

făinare (Erysiphe, Sphaerotheca), nematozi
(Meloidogyne)

(seră/spații protejate)

vinete

(seră/spații protejate)

Verita
Producător: BAYER

castraveți

0.25% (2.5 kg/ha)

tomate

0.25% (2.5 kg/ha)

viță de vie

2-2.5 kg/ha

bixafen (50 g/l)
tebuconazol (166 g/l)

grâu

1.2 l/ha

orz

1 l/ha

Puccinia, Septoria, Rhyncosporium,
helminthosportium, Pyrenophora, Erysiphe

cimoxanil (48 g/l)
folpet (480 g/l)

viță de vie

2.5 l/ha

mana viței de vie (Plasmopara viticola)

azoxistrobin (120 g/l)
tebuconazol (200 g/l)

rapiță

cimoxanil (30%)
famoxadon (22%)

viță de vie, cartof,
tomate

fenamidon (4.44%)
fosetil de aluminiu (66.7%)

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

Zantara 216
Producător: BAYER
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Curzate F
Producător: DUPONT

mana curcubitaceelor (Pseudoperonospora cubensis)
mana tomatelor (Phytophtora infestans)
mana viței de vie (Plasmopara viticola)

fuzarioză

129 lei/kg

ambalaj: 12 kg

188 lei/l

ambalaj: 5 litri

80 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Custodia 320
Producător: DUPONT

1 l/ha

Sclerotinia sclerotiorum; aplicare la BBCH 61-65,
când 50% din florile de pe racemul principal sunt
deschise

247 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Equation Pro
Producător: DUPONT

0.4 kg/ha

mană; bășicarea frunzelor de tomate

493 lei/kg

ambalaj: 100 g

Formulare: FG
Grupa toxicologică: XN

482 lei/kg

ambalaj: 400 g

Fontelis

pentiopirad (200 g/l)

măr

0.75 l/ha

Producător: DUPONT

făinarea mărului (Podosphaera leucotricha)
rapăn (Venturia inaequalis)

265 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: SC

Talendo

grâu

0.200 l /ha

viță de vie

0.225 l/ha

cimoxanil (25%)
famoxadon (25%)

floarea soarelui

0.4 kg/ha

tetraconazol (62.5 g/l)
clorotalonil (250 g/l)

grâu

proquinazid (200 g/l)

Producător: DUPONT
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Tanos
Producător: DUPONT

făinare

451 lei/l

ambalaj: 1 litru

Phomopsis, Alternaria, Sclerotinia, Botrytis

356 lei/kg

ambalaj: 2 kg

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Eminent Star
Producător: DUPONT
Formulare: SE
Grupa toxicologică: ATENȚIE

rapiță

2 l/ha

rugina brună, galbenă, septorioză, pirenoforoză,
făinare
putregai negru, putregai cenușiu, putregai alb,
alternarioză

99 lei/l

ambalaj: 5 litri

99 lei/l

ambalaj: 20 litri
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PRODUS

Dithane M

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

mancozeb (80%)

cais, piersic, pomi
fructiferi, prun

0.2%

monilioză, rapăn, pătarea rosie, ciuruirea și
bășicarea frunzelor

cartof

2-2.5 kg/ha

castraveți, ceapă

0.2%

grâu

2.5 kg/ha

sfeclă

8 kg/t sămânță

tomate

2-2.5 kg/ha

viță de vie

0.2%

piersic, pomi
fructiferi, prun

0.2%

cartof

2-2.5 kg/ha

castraveți, ceapă

0.2%

grâu

2.5 kg/ha

sfeclă

8 kg/t sămânță

tomate

2-2.5 kg/ha

viță de vie

0.2%

castraveți,
viță de vie

0.5 l/ha

miclobutanil (45 g/l)
quinoxifen (45 g/l)

măr, viță de vie

0.8-1 l/ha

miclobutanil (240 g/l)

castraveți, măr

0.02%

viță de vie

0.01%

floarea soarelui

1 l/ha

rapiță

0.75 l/ha

grâu

0.75 l/ha

orz

0.75 l/ha

grâu, orz, ovăz,
secară, triticale,
rapiță

1 l/ha

benalaxyl (8%)
mancozeb (65%)

viță de vie, tomate,
cartof

2.5 kg/ha

fluatrifol (125 g/l)

cereale

1 l/ha

floarea soarelui

1.5 l/ha

pătarea brună a frunzelor și frângerea tulpinilor
(Phomopsis helianthi)

rapiță

1 l/ha

putregai cenușiu, alternarioza, putregai alb

sfeclă de zahăr

0.5 l/ha

grâu

0.5-0.75 l/ha

măr

0.75 l/ha

rapiță

1 l/ha

viță de vie

0.4 l/ha

grâu de toamnă

2 l/ha

Producător: DOW
Formulare: WP
Grupa toxicologică: XN

Dithane Neo

mancozeb (75%)

Producător: DOW
Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Karathane Gold

meptildinocarp (350 g/l)

Producător: DOW

mană, rizoctonioză (0.5 kg/t tuberculi)

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

42,3 lei/kg

ambalaj: 25 kg

fuzarioză, antracoză, mană
malură
fuzarioză, bășicarea fructelor
pătarea albă/septorioză, bășicarea fructelor,
mană, pătarea cafenie
mana viței de vie, putregaiul cenușiu

monilioză, rapăn, pătarea rosie, ciuruirea și
bășicarea frunzelor
mană, rizoctonioză (0.5 kg/t tuberculi)

56,4 lei/kg

ambalaj: 20 kg

fuzarioză, antracoză, mană
malură
fuzarioză, bășicarea fructelor
pătarea alba/septorioză, bășicarea fructelor,
mană, pătarea cafenie
mana viței de vie, putregaiul cenușiu

155,1 lei/l

făinare

ambalaj: 5 litri

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Postalon
Producător: DOW

122,2 lei/l

făinare

ambalaj: 1 litru

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Systhane Forte
Producător: DOW
Formulare: SL
Grupa toxicologică: XN

Ampera
Producător: FMC

Azaka

tebuconazol (133 g/l)
procloraz (267 g/l)

azoxistrobin (250 g/l)

Producător: FMC
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Galben M
Producător: FMC

282 lei/l

făinare, rapăn
făinare

ambalaj: 1 litru

Sclerotinia, Phomopsis, Alternaria, Botrytis
Erysiphe, Alternaria, Phoma, Botrytis, Sclerotinia
rugină, fuzarioză, făinare, septorioză
arsura frunzelor, sfâșierea frunzelor, făinare

145 lei/l

ambalaj: 5 litri

147 lei/l

ambalaj: 1 litru

septorioze, alternarioză, Cladosporium, făinare,
pătare reticulară, rugina brună-pitică, galbena
și neagră

229 lei/l

ambalaj: 1 litru

96 lei/kg

mană

ambalaj: 20 kg

Formulare: WP
Grupa toxicologică: XI

Impact
Producător: FMC
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Riza

tebuconazol (250 g/l)

Producător: FMC
Formulare: EW
Grupa toxicologică: PERICOL

Solar
Producător: FMC
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

clorotolanil (250 g/l)
tebuconazol (90 g/l)

orz de toamnă

complex boli foliare

făinare, cercosporioză

98 lei/l

ambalaj: 1 litru

96 lei/l

ambalaj: 5 litri

făinare, fuzarioză, ruginile, pătarea reticulară
făinare, rapăn
putregaiuri, alternarioză, făinare; 0.5 l/ha pt.
creșterea rezistenței la iernare a plantelor

119 lei/l

ambalaj: 1 litru

făinare

septorioza grâului (Septoria tritici)
făinarea grâului (Erysiphe graminis f. sp. Hordei),
arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis)

81 lei/l

ambalaj: 1 litru

80 lei/l

ambalaj: 5 litri
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PRODUS

Batalion 450

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

pirimetanil (450 g/l)

măr

0.7-1 l/ha

rapănul mărului (Venturia inaequalis); începutul
până la finalul înfloririi (BBCH 55-69)

Producător: INNVIGO
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

156 lei/l

ambalaj: 1 litru

152 lei/l

ambalaj: 5 litri

Dafne 250

difenoconazol (250 g/l)

grâu

Producător: INNVIGO

cu propiconazol)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Lekaro

0.6 l/ha (singur)
0.5 l/ha (în amestec

captan (80%)

rapiță

0.6 l/ha

sfeclă

0.4 l/ha

măr

1.9 kg/ha

complex de boli foliare și de spic
Alternarioza, putregai negru
Cercospora

195 lei/l

ambalaj: 1 litru

190 lei/l

ambalaj: 5 litri

78 lei/kg

Producător: INNVIGO

ambalaj: 1 kg

Formulare: WG

76 lei/kg

ambalaj: 9 kg

74 lei/kg

ambalaj: 25 kg

Makler

azoxistrobin (250 g/l)

Producător: INNVIGO

cereale păioase
rapiță

1 l/ha

rapăn, făinare; de la apariția mugurilor florali
până la fructe de 10mm

212 lei/l

ambalaj: 1 litru

206 lei/l

ambalaj: 5 litri

Vigofun 250

difenoconazol (250 g/l)

măr

0.2 l/ha

Producător: INNVIGO

rapăn, făinare; de la apariția mugurilor florali
până la fructe de 10mm

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

300 lei/l

ambalaj: 0.5 litri

290 lei/l

ambalaj: 1 litru

270 lei/l

ambalaj: 5 litri

Zizan 500

tebuconazol (500 g/l)

grâu

0.5 l/ha (singur)
0.4 l/ha

Producător: INNVIGO

în amestec cu
difenoconazol

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

0.25 l/ha

Champ 77
Producător: NUFARM

cupru metalic din hidroxid de
cupru (50%)

Formulare: WG
Grupa toxicologică: PERICOL

cartof
castraveți
măr
tomate
viță de vie

Phaeosphaeria, Septoria, Mycospaerella, Erysiphe,
Puccinia, Pyrenophora
un tratament de la apariția celui de-al treilea
internod până la sfârșitul înspicării(BBCH 33-59)
2 tratamente: de la al treilea internod la frunza
stindard(BBCH 31-41) și la înspicare(49-59)

în amestec cu
propiconazol

în amestec până la 50% inflorescențe vizibile
(BBCH 55)

2 kg/ha

mana cartofului (Phytophtora infestans)
pătarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans)
focul bacterian (Erwinia amylovora); rapăn
(Venturia inaequalis)
bășicarea fructelor (Xanthomonas), pătarea
pustulara (Pseudomonas syringae pv. Tomato)

208 lei/l

ambalaj: 1 litru

204 lei/l

ambalaj: 5 litri

57 lei/kg

ambalaj: 10 kg

62 lei/kg

ambalaj: 1 kg

mana viței de vie (Plasmopara viticola)

Cuproxat flowable

sulfat de cupru tribazic (190 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

ardei

5.3 l/ha

cais

2.6 l/ha

cireș

3-4 l/ha

curcubitacee

0.35%

hamei

5.3 l/ha

legume bulboase

5.3 l/ha

măr

0.35%

nectarin

2.6 l/ha

piersic

0.35% / 2.6 l.ha

prun

0.35%

salată (seră, solar)

5.3 l/ha

tomate (seră, solar),
vinete (seră, solar)

5.3 l/ha

monilioză (Molinia spp.); aplicare în timpul
vegetației, la avertizare

vișin

0.35%

mana salatei (Bremia lactucae); se aplică de
la a doua frunză până la formarea căpățânii
(BBCH12-49)

viță de vie

4-5.3 l/ha

mană (Phytophtora infestans); aplicare de la a 5-a
frunză până la coacere (BBCH15-89)

(exc. ceapă primăvară)

(3.5 l/ha în 1000l apă)

(3.5 l/ha în 1000l apă)

mană (Phytophtora capsici); aplicare de la a 5-a
frunză până la coacere (BBCH 15-89)
bășicarea frunzelor (Thaphrina deformans);
Monilioza 0.35% (3.5 l/ha in 1000l apa)
mana cartofului (Phytophtora infestans)
Monilioza (Monilinia spp.)
mana curcubitaceelor (Pseudoperenospora);
aplicare de la a4-a pereche de frunze până la
coacere (BBCH10-89)
mana cepei (Pseudoperenosporadestructor); aplicare
de la a4-a pereche de frunze până la desfacerea
totală (BBCH 14-47)
rapăn (Venturia), foc bacterian (Erwinia); se aplică
post-floral toată perioada de vegetație (6-8
tratamente)
bășicarea frunzelor (Taphirina deformans); aplicare
de la apariția mugurilor până la inflorescență
(BBCH01-51)
monilioză (Molinia spp.) / bășicarea frunzelor
(Taphirina deformans) aplicare BBCH 01-51

monilioza (Molinia spp.); aplicare în timpul
vegetației, la avertizare
mana viței de vie (Plasmopara viticola); doza se
corelează cu nivelul infecției; se aplică post-floral

102 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA

38 lei/l

ambalaj: 20 litri

39 lei/l

ambalaj: 5 litri

PRODUS

Mystic Gold

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

tebuconazol (250 g/l)

grâu
in
orz
ovăz
secară

1 l/ha

fuzarioză (Fusarium spp.); rugini (Puccinia spp.);
septorioză (Septoria spp.), făinare (Erysiphe)

Producător: NUFARM
Formulare: EW
Grupa toxicologică: PERICOL

Kabatuella linicola; septorioza inului (Septiria
linicola); făinare (Oidium lini);
Blumeria hordei; pătarea reticulară (Pyrenophora
teres); arsura frunzelor; rugini (Puccinia)
rugina coronată (Puccinia spp.);

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

128 lei/l

ambalaj: 5 litri

130 lei/l

ambalaj: 1 litru

ruginile (Puccinia spp.); arsura frunzelor
(Rhynctosporium secalis)

Mystic Top

tebuconazol (250 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: EW
Grupa toxicologică: XI

Mystic Pro
Producător: NUFARM

procloraz (300 g/l)
tebuconazol (200 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Mystic Combi
Producător: NUFARM

grâu

0.8 l/ha

rapiță

1 l/ha

putregai cenușiu, făinarea rapiței, putregai alb,
alternarioză; 0.5 l/ha pt. creșterea rezistenței
la iernare

grâu

1-1.25 l/ha

boli foliare și ale spicului / fuzarioza

orz

1.25 l/ha

rapiță

0.62 l/ha toamna
1.25 l/ha primăvara

Phoma lingam, Sclerotinia, Botrytis, Alternaria,
Erysiphe

2 kg/ha

făinarea viței de vie (Uncinula necator)

sulf (70%)
tebuconazol (4.5%)

viță de vie

fluazinam (500 g/kg)

cartof

boli foliare și ale spicului (1l/ha fuzarioză)

boli foliare (făinare, sfâșierea frunzelor,
rincosporioza, helmintosporioza)

134 lei/l

ambalaj: 5 litri

137 lei/l

ambalaj: 5 litri

139 lei/l

ambalaj: 1 litru

35 lei/kg

ambalaj: 25 kg

Formulare: FG
Grupa toxicologică: XN

Nando 500

0.3-0.4 l/ha

mana cartofului (Phytophtora infestans)

Producător: NUFARM

290 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XN

Orius 25

grâu

0.5 l/ha

orz

0.5 l/ha

rapiță

1 l/ha

măr

0.05%

rapăn (Venturia inaequalis), făinare (Podosphaera
leucotricha)

sâmburoase

0.075-0.1%

monilioză (Monilinia spp.)

tomate

0.05%

castraveți

0.05%

ardei, castraveți,
dovlecei, tomate,
vinete, vița de vie

0.8-1.2 kg/ha

căpșun

1.2 kg/ha

cais, cireș, nectarin,
piersic, prun

0.8-1.2 kg/ha

castraveți

0.2% (2 kg/ha)

măr

0.2%

pepeni verzi

0.2% (2 kg/ha)

tomate

0.2% (2 kg/ha)

viță de vie

2 kg/ha

cartof

0.5 l/ha

grâu

0.8 l/ha

fuzarioză, rugina brună, septorioza spicelor,
septorioza grâului, făinare

orz (toamnă/primăvară)

0.8 l/ha

rapiță

1 l/ha

arsura frunzelor, pătarea reticulară, fuzarioză,
rugina brună pitică

clorotolanil (250 g/l)
tebuconazol (90 g/l)

grâu de toamnă

2 l/ha

procloraz (267 g/l)
tebuconazol (133 g/l)

floarea soarelui

1 l/ha

rapiță

0.75 l/ha

grâu

0.75 l/ha

orz

0.75 l/ha

tebuconazol (250 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: EW
Grupa toxicologică: XI

Prolectus

fenpirazamine (500 g/kg)

Producător: NUFARM
Formulare: WG

Shavit 72
Producător: NUFARM

folpet (70%)
triadimenol (2%)

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

Tazer

azoxistrobin (250 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Timpani
Producător: NUFARM
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Zamir 40
Producător: NUFARM
Formulare: EW
Grupa toxicologică: XN

complex boli foliare
complex boli foliare
putregai alb/cenușiu, alternarioză, făinare,
înnegrirea tulpinilor

136 lei/l

ambalaj: 1 litru

alternarioză (Alternaria solani)
făinarea curcubitaceelor (Erysiphe / Sphaerotheca)

putregai cenușiu (Botrytis cinerea)
putregai cenușiu (Botrytis cinerea)
monilioză (Monilinia spp.)

orz de toamnă

134 lei/l

ambalaj: 5 litri

făinarea (Erysiphe/Sphaerotheca), mană
(Pseudoperenospora)
rapăn (Venturia inequalis), făinare (Podosphaera)

430 lei/kg

ambalaj: 1 kg

79 lei/kg

ambalaj: 5 kg

alternariozaă
mana tomatelor (Phytophtora infestans)
mană (Plasmopara), făinare (Uncinula), putregai
cenușiu (Botrytis)

alternarioză (Alternaria spp.)

putregai alb, alternarioza, putregai cenușiu

septorioza grâului (Septoria tritici)
făinarea grâului (Erysiphe graminis f. sp. Hordei),
arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis)

Sclerotinia, Phomopsis, Alternaria, Botrytis
Erysiphe, Alternaria, Phoma, Botrytis, Sclerotinia
rugină, fuzarioză, făinare, septorioză

230 lei/l

ambalaj: 5 litri

232 lei/l

ambalaj: 1 litru

80 lei/l

ambalaj: 5 litri

145 lei/l

ambalaj: 5 litri

arsura frunzelor, sfâșierea frunzelor, făinare
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PRODUS

Chlorsulfuron

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

clorsulfuron (750 g/kg)

legume

0.15-0.25%

Pytium, Phytophtora, Pseudoperenospora

Producător: PESTILA

Interest 25 EC

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

2.300 lei/kg

ambalaj: 100 g

difenoconazol (250 g/l)

măr

0.2 l/ha

rapăn

Producător: SHARDA

429 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: EC

Follow 80 WG

folpet (800 g/kg)

viță de vie

0.9-1.8 kg/ha

Producător: SHARDA
Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

mană, putregai cenușiu, etc
doza mică se recomandă până la stadiul de
7 frunze(BBCH 17); doza se poate mări dupa
BBCH 61

72 lei/kg

ambalaj: 25 kg

76 lei/kg

ambalaj: 1 kg

Folimorf WG
Producător: SHARDA

dimetomorf (113 g/kg)
folpet (600 g/kg)

viță de vie

2 kg/ha

mană, făinare, putregai cenușiu

115 lei/kg

ambalaj: 25 kg

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

118 lei/kg

ambalaj: 1 kg

King 250 EW

tebuconazol (250 g/l)

Producător: SHARDA
Formulare: EW
Grupa toxicologică: XN

Misha 20 EW

miclobutanil (200 g/l)

grâu

0.5 l/ha

rapiță

1 l/ha

viță de vie

0.4 l/ha

măr

0.75 l/ha

viță de vie

0.23 l/ha

boli foliare și ale spicului
putregai, făinare, alternarioza
făinare
făinare, rapăn

117 lei/l

ambalaj: 5 litri

119 lei/l

ambalaj: 1 litru

făinare

Producător: SHARDA

213 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: EW
Grupa toxicologică: PERICOL

215 lei/l

ambalaj: 1 litru

Proceed
Producător: SHARDA

ciproconazol (40 g/l)
clorotalonil (375 g/l)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: PERICOL

grâu

2 l/ha

orz

septorioză, Puccinia striiformis tritici, rugina brună,
arsura frunzelor de orz,
pătarea reticulară a frunzelor de orz

ovăz

aplicarea se realizează în stadiile BBCH 30-59
(începutul elongării tulpinii până la aparitia
inflorescenței)

secară

96 lei/l

ambalaj: 5 litri

98 lei/l

ambalaj: 1 litru

triticale

Comrade
Producător: SHARDA

azoxistrobin (200 g/l)
ciproconazol (80 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

grâu

1 l/ha

orz

pătarea frunzelor, septorioză, Puccinia striiformis
tritici, rugina brună

ovăz

337 lei/l

ambalaj: 5 litri

339 lei/l

secară

ambalaj: 1 litru

triticale

Propi

propiconazol (250 g/l)

cereale

0.5 l/ha

sfeclă

Producător: SHARDA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

boli foliare și ale spicului
pătarea frunzelor (Ramularia)
Pyrenopeziza brassicae

rapiță

157 lei/l

ambalaj: 5 litri

159 lei/l

ambalaj: 1 litru

Keipro

ciproconazol (100 g/l)

grâu

1 l/ha

Producător: SHARDA
Grupa toxicologică: ATENȚIE

făinare, septorioză, rugini
se aplică de la începutul alungirii paiului până la
sfârșitul înfloritului

108 lei/l

ambalaj: 5 litri

110 lei/l

ambalaj: 1 litru

Scab 480

captan (480 g/l)

Producător: SHARDA

pomi fructiferi,
specii sămânțoase

3.125 l/ha

rapănurile (Venturia spp.)

42 lei/l

ambalaj: 20 litri

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

44 lei/l

ambalaj: 1 litru

Scab 80

captan (800 g/l)

Producător: SHARDA
Formulare: WG
Grupa toxicologică: PERICOL

pomi fructiferi,
specii sămânțoase

1.88 kg/ha

rapănurile (Venturia spp.)

71 lei/kg

ambalaj: 25 kg

73 lei/kg

ambalaj: 5 kg
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PRODUS

Done

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

iprodion (500 g/l)

viță de vie

1.5 l/ha

putregai cenușiu

Producător: SHARDA

Amistar

azoxistrobin (250 g/l)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Amistar gold

197 lei/l

ambalaj: 1 litru

Producător: SYNGENTA

Producător: SYNGENTA

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

azoxistrobina (125 g/l)
difenoconazol (125 g/l)

Grupa toxicologică: ATENȚIE

legume

0.75-1 l/ha

cartof

0.5-1 l/ha

alternarioză; 3l/ha aplicat la plantare pentru
Rizoctonioza

căpșun

0.75-1 l/ha

făinare, antracoză

cereale păioase

0.75-1 l/ha

alternarioză, fuzarioză, septorioză (nodorum și
tritici), rugina brună, pirenoforoză, făinare

porumb

0.75-1 l/ha

rugină și helmintosporioze

rapiță

0.75-1 l/ha

rapiță

1 l/ha

sfeclă de zahăr

putregai alb, cenușiu, alternarioză, făinare, mană

putregai cenușiu, negru, alb și alternarioză

Sclerotinia scelerotiorum, Phoma lingam,
Leptosphaeria maculans
Erysiphe bete, Cercospora beticola, Uromyces betae

floarea soarelui

375 lei/l

ambalaj: 250 ml

Phomopsis helianthi, Sclerotinia sclerotiorum, Phoma
macdonaldii

270 lei/l

ambalaj: 5 litri

275 lei/l

ambalaj: 1 litru

Amistar opti
Producător: SYNGENTA

azoxistrobin (80 g/l)
clorotalonil (400 g/l)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: PERICOL

Artea
Producător: SYNGENTA

ciproconazol (80 g/l)
propiconazol (250 g/l)

cereale păioase

1.8-2.5 l/ha

legume

2-2.5 l/ha

grâu și orz

0.4 l/ha

de toamnă și de primăvară

1.5 l/ha

castraveți, ceapă

1.5-2 l/ha

grâu și orz de toamnă

1.5 l/ha (asociat)

piersic

0.15%

pepene galben

0.25%

tomate

1.5-2 l/ha

mană, făinare

difenoconazol (250 g/l)
mandipropamid (250 g/l)

cartof
tomate

0.6 l/ha

mană, alternarioză

ciprodinil (50%)

pomi fructiferi

0.45-0.75 kg/ha

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Carial Star
Producător: SYNGENTA

se aplică de la alungirea paiului până la înflorire
50% dom antere mature (BBCH 31-65)

cartof

clorotalonoll (500 g/l)

Producător: SYNGENTA

95 lei/l

ambalaj: 20 litri

mană, putregai, făinare

făinare, rugini, septorioze, pătare reticulară,
helminhosporioza și arsura

Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Bravo

pirenoforoză, helmintosporioză, rugina brună,
septorioză, pătarea brună, arsura și pătarea
frunzelor

alternarioză, mană (1.5l/ha la soiuri rezistente,
2l/ha la altele); înainte de înflorit până la BBCH
59
alternarioză, făinare, mană
helmintosporioză, fuzarioză, rugina brună,
făinare, septorioză, rhyncosporioză, pătare
reticulară

250 lei/l

ambalaj: 1 litru

94 lei/l

ambalaj: 5 litri

100

lei/l

ambalaj: 1 litru

monilioză, basicarea frunzelor
antracoză, putregai cenușiu, pătare alba, brună
și cafenie

347 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Chorus 050

Molinia spp., rapăn

Producător: SYNGENTA

Cidely Top
Producător: SYNGENTA

ambalaj: 1 kg

legume
căpșun

1 l/ha

ciflufenamid (30 g/l)
difenoconazol (60 g/l)

viță de vie

0.65 /ha

benzovindiflupir (75 g/l)
protioconazol (150 g/l)

grâu

ciflufenamid (15 g/l)
difenoconazol (125 g/l)

Dynali

făinare, alternarioză, pătare cafenie, putregaiul
tulpinilor
făinare, pătarea alba, antracnoză

Formulare: DC
Grupa toxicologică: PERICOL

Producător: SYNGENTA

356 lei/kg

făinare, putregai negru si inrosirea frunzelor

247 lei/l

ambalaj: 1 litru

179 lei/l

ambalaj: 0.5 litri

Formulare: DC

Elatus Era
Producător: SYNGENTA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

0.5-1 l/ha

orz

pătarea frunzelor, rugina brună-pitică, arsura
frunzelor, pătarea reticulară

secară

arsura frunzelor, ruginile

Magnello

difenoconazol (100 g/l)
tebuconazol (250 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Menara 410
Producător: SYNGENTA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

ciproconazol (160 g/l)
propiconazol (250 g/l)

330 lei/l

ambalaj: 5 litri

septoriozele, ruginile, arsura frunzelor

triticale

Producător: SYNGENTA

rugina galbenă și brună, fuzarioză, septorioze

grâu

1 l/ha

rapiță

0.6-0.8 l/ha

grâu, orz

0.4 l/ha

rugina brună, fuzarioza spicelor, septorioza
grâului și a spicelor
Phoma lingam; aplicat asociat cu regulator de
creștere toamnă (0.6-0.8) și primăvară (0.8)

se aplică de la alungirea paiului până la înflorire
50% din antere mature (BBCH 31-65)
făinare, rugini, septorioze, pătare reticulară,
helminhosporioza și arsura

210 lei/l

ambalaj: 5 litri

335 lei/l

ambalaj: 1 litru
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PRODUS

Ortiva Top
Producător: SYNGENTA

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

azoxistrobin (200 g/l)
difenoconazol (125 g/l)

legume, căpșun,
zmeur

1 l/ha

se aplică la avertizare

folpet (400 g/kg)
mandipropamid (50 g/kg)

viță de vie

2.5 kg/ha

alternarioză, putregai, făinare, rugină, mană

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

360 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Pergado F
Producător: SYNGENTA

mana viței de vie (Plasmopara viticola)

Formulare: FG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Revus

se aplică preventiv, la avertizare, înainte de
înflorit până la intrarea in pârgă

mandipropamid (250 g/l)

Producător: SYNGENTA

legume
cartof

0.6 l/ha

sfeclă de zahăr

0.3 l/ha

mană
se aplică preventiv

105 lei/kg

ambalaj: 5 kg

272 lei/l

ambalaj: 500 ml

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Rias
Producător: SYNGENTA

difenoconazol (150 g/l)
propiconazol (150 g/l)

cercosporioza, făinare

521 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Ridomil

legume, cartof,
viță de vie

2.5 kg/ha

mancozeb (640 g/l)
metalaxil-M (38.8 g/l)

cartof, castraveți,
ceapă, tomate, viță
de vie

2.5 kg/ha

difenoconazol (250 g/l)

pomi fructiferi

0.2 l/ha

tomate

0.5 l/ha

căpșuni

0.3 l/ha

rapiță

0.5 l/ha

sfeclă de zahăr

0.5 l/ha

cireș

1 kg/ha

căpșun

1 kg/ha

vinete, ardei,
castraveți

0.8-1 kg/ha

măr, păr, gutui

0.8-1 kg/ha

tomate

0.8-1 kg/ha

viță de vie

0.6-1 kg/ha

ardei

4-kg/ha

castraveți

5 kg/ha

morcov

4 kg/ha

dovlecei

5 kg/ha

vinete

5 kg/ha

cais, gutui, măr, păr

5-8 kg/ha

grâu, orz, secară,
triticale

5 kg/ha

sfeclă de zahăr

5-8 kg/ha

tomate

5 kg/ha

viță de vie

3 kg/ha

arbusti fructiferi

0.25-0.5 l/ha

legume

0.3-0.5 l/ha

dovleac

0.5 l/ha

viță de vie

0.3-0.5 l/ha

pomi fructiferi

0.3 l/ha

rapiță

0.5 l/ha

Producător: SYNGENTA

Ridomil Gold MZ
Producător: SYNGENTA
Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Score
Producător: SYNGENTA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Switch
Producător: SYNGENTA

ciprodinil (375 g/kg)
fludioxonil (250 g/kg)

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

Thiovit Jet

sulf (80%)

Producător: SYNGENTA
Formulare: WG

Topas

penconazol (250 g/l)

Producător: SYNGENTA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Toprex
Producător: SYNGENTA

difenoconazol (250 g/l)
paclobutrazol (125 g/l)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XN
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100 lei/kg

ambalaj: 1 kg

mană

98 lei/kg

ambalaj: 5 kg

monilioză, făinare, ciuruirea micotică a frunzelor
alternarioză
pătarea alba a frunzelor

495 lei/l

ambalaj: 250 ml

alternarioză, putregai negru
cercosporioză, făinare

monilioză
putregai cenușiu
putregai cenușiu, alb
Stemphylium spp., fuzarioza, rapănurile, Nectria
spp., antracozele, Gloeosporium spp., monilioza
putregai cenușiu

587 lei/kg

ambalaj: 10 kg

640 lei/kg

ambalaj: 1 kg

putregai cenușiu

făinare și rapăn
efect secundar asupra acarienilor

făinare, mană, putregai și rugină

11 lei/kg

ambalaj: 20 kg

277 lei/l

ambalaj: 250 ml

regulator de creștere și control asupra Phoma
lingam

255 lei/l

ambalaj: 5 l

PRODUS

Universalis
Producător: SYNGENTA

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

azoxistrobin (93 g/l)
folpet (500 g/l)

viță de vie

2 l/ha

mană, făinare, putregai cenușiu

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

149 lei/l

ambalaj: 10 litri

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

164 lei/l

ambalaj: 1 litru

Buzz Ultra DF

tebuconazol (750 g/kg)

rapiță

0.33 kg/ha

grâu

Producător: SUMI AGRO
Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum), putregai
negru (Leptosphaeria maculans)
septorioza grâului și a spicelor, rugina galbenă,
neagră, fuzarioză

399 lei/kg

ambalaj: 1 kg

394 lei/kg

ambalaj: 10 kg

Cupertine Super
Producător: SUMI AGRO

cymoxanil (3%)
cupru sub forma de sulfat de
cupru (22.5%)

Formulare: WP
Grupa toxicologică: XN

Cyflamid

ciflufenamid (5%)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: EW
Grupa toxicologică: XN

Domark

tetraconazol (100 g/l)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Drago
Producător: SUMI AGRO

cymoxanil (6%)
mancozeb (70%)

Formulare: WP
Grupa toxicologică: ATENȚIE

ardei, cartof

3.5 kg/ha

tomate câmp

0.35%

viță de vie

4 kg/ha

mana viței de vie

grâu

0.2 l/ha

făinare

viță de vie

0.3 l/ha

măr

0.45 l/ha

viță de vie

0.25 l/ha

măr, tomate

0.4 l/ha

viță de vie, cartof

2 kg/ha

tomate

0.2%

pătarea brună a frunzelor, mana ardeiului, a
cartofului
pătarea brună, mană

65 lei/kg

ambalaj: 5 kg

485 lei/l

ambalaj: 1 litru

209 lei/l

făinare
rapăn, făinare

ambalaj: 1 litru

mană, alternarioză

99 lei/kg

ambalaj: 1 kg

93 lei/kg

ambalaj: 10 kg

Eminent

sfeclă pentru zahăr

0.75 l/ha

grâu

0.9 l/ha

pirenoforoză, pătarea frunzelor, ruginile, pătarea
brună, făinare

benalaxyl M (4%)
mancozeb (65%)

cartof, viță de vie,
tomate, ceapă

2.5 kg/ha

mană

clorotalonil (166 g/l)
tebuconazol (60 g/l)

grâu

3 l/ha

benalaxyl (8%)
mancozeb (65%)

viță de vie, tomate,
cartof

tetraconazol (125 g/l)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: ME
Grupa toxicologică: XI

Fantic M
Producător: SUMI AGRO

rugină, pătarea frunzelor, cercosporioză, făinare

149 lei/l

ambalaj: 5 litri

89 lei/kg

ambalaj: 5 kg

Formulare: GP
Grupa toxicologică: XN

Fezan Plus
Producător: SUMI AGRO

alternarioza, înnegrirea spicelor, fuzarioză,
septorioză

55 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Galben M
Producător: SUMI AGRO

2.5 kg/ha

89 lei/kg

mană

ambalaj: 1 kg

Formulare: WP
Grupa toxicologică: XI

86 lei/kg

ambalaj: 20 kg

Lieto
Producător: SUMI AGRO

zoxamida (330 g/kg)
cimoxanil (330 g/kg)

viță de vie, tomate

0.4 l/ha

cartof

0.45 l/ha

clorotalonil (375 g/l)
cimoxanil (50 g/l)

cartof

2 l/ha

Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Mixanil
Producător: SUMI AGRO

424 lei/kg

mană

ambalaj: 1 kg

mană, făinare, putregai cenușiu

94 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

89 lei/l

ambalaj: 10 litri

Rover 500 SC
Producător: SUMI AGRO
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

clorotalonil (500 g/l)

cartof

2 l/ha

viță de vie

0.2%

castraveți

0.25%

grâu

1.5 l/ha

mană, alternarioză
mană

97 lei/l

ambalaj: 1 litru

mană
fuzarioză, septorioză, rugini, făinare,
helmintosporioză

91 lei/l

ambalaj: 5 litri
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PRODUS

Syllit 400 SC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

dodine (400 g/l)

măr

1.95 l/ha

rapănul mărului

piersic

2 l/ha

prun

1.3 l/ha

Producător: SUMI AGRO
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XN

bășicarea frunzelor de piersic
pătarea roșie a frunzelor de prun

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

100 lei/l

ambalaj: 1 litru

95 lei/l

ambalaj: 5 litri

Topsin 70

tiofanat-metil (70%)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

Triumf
Producător: SUMI AGRO

hidroxid de Cu,
Cu metalic (400 g/kg)

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

grâu, orz

1 kg/ha

floarea soarelui,
rapiță

1 kg/ha

tomate, ardei,
vinete, castraveți

0.05-0.1%

viță de vie

1 kg/ha

măr, cireș, căpșun,
piersic, prun

0.07%

cartof

3.75%

tomate

0.375%

viță de vie, măr, păr

0.25%

septorioze, rugini, fuzarioză, helmintosporioză,
pătarea reticulară
alternarioză, putregai cenușiu, pătarea brună a
frunzelor, putregai alb, făinare, putregai negru
pătarea cafenie a frunzelor de tomate, ofilirea
vasculară, verticilioză
făinarea viței de vie

99 lei/kg

ambalaj: 1 kg

92 lei/kg

ambalaj: 20 kg

făinare, rapăn, monilioză, antracnoză, patare
alba, bășicare și pătare roșie

mana cartofului
mana tomatelor
mana viței de vie, foc bacterian al rosaceelor

60 lei/kg

ambalaj: 1 kg

54 lei/kg

ambalaj: 15 kg

Yamato
Producător: SUMI AGRO

metil tiofanat (233 g/l)
tetraconazol (70 g/l)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

grâu

1.5 l/ha

sfeclă

1.5 l/ha

rapiță

1.75 l/ha

orz

1.75 l/ha

fuzarioză, septorioză, rugina galbenă și brună,
pătarea în ochi a bazei tulpinii, helmintosporioză
cercosporioză, pătarea frunzelor, făinarea sfeclei

96 lei/l

ambalaj: 5 litri

putregai alb, negru, cenușiu
arsura frunzelor, făinare, pătare reticulară

INSECTICIDE, ACARICIDE, BIOCIDE,
MOLUSCOCIDE, RODENTICIDE
Liste de prețuri recomandate

PRODUS

Lamdex Neo

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

lamda-cihalotrin (5%)

cartof

0.15-0.25 kg/ha

gândacul din Colorado, afide

măr

Producător: ADAMA
Formulare: EG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

afide, păduchele verde al porumbului, al
ovăzului, gândacul bălos, ploșnița,

grâu, orz, ovăz

viermele vestic al rădăcinilor

porumb

gărgărița tulpinilor, gândacul lucios, viespea
rapiței

rapiță

183 lei/kg

ambalaj: 0.3 kg

178 lei/kg

ambalaj: 1 kg

buha verzei

varză

molia viței de vie

viță de vie

Lamdex extra

afide, viermele merelor

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

181 lei/kg

-

Producător: ADAMA

ambalaj: 1 kg, 5kg

Formulare: Grupa toxicologică: -

Mavrik 2 F

tau-fluvalinat (240 g/l)

Producător: ADAMA
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI
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cartof

0.2 l/ha

castraveți (solar),
ceapă, căpșun

0.05 %

Cerosipha gossypii/Thrips tabaci/Cerosipha fragaefolii

floarea soarelui

0.2 l/ha

grâu, orz

0.2 l/ha

plosnitele cerealelor (Eurygaster spp.)/ afide
(Aphis spp.)

măr (livezi; pepiniere)

0.05 %

piersic / prun (livezi)

0.05 %

rapiță

0.2 l/ha

gărgărița tulpinilor (Ceuthorynchus napi); gândacul
lucios (Melighetes); viespea (Athalia)

tomate (câmp)

0.05 %

păduchele verde (Macrosiphon euforbiae); omida
(Helicoverpa armigera)

varză

0.05 %

păduchele cenușiu (Brevicoryne brassicae); buha
(Mamestra brasicae) L1-L2

afide (Aphis), gândacul de Colorado (Leptinotarsa)
păduchele florii soarelui (Brachycadus helychsi);
păduchele negru (Aphis fabae)

păduchele verde (Euriosoma lanigerum); păduchele
verde (Aphis pomi)
afidul verde (Myzodes persicae) / păduchele
cenușiu (Hyalopterus pruni)

301 lei/l

ambalaj: 1 litru

299 lei/l

ambalaj: 5 litri

PRODUS

Cyperguard 25

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

cipermetrin (250 g/l)

tomate, vinete

0.008 %

măr, piersic,
viță de vie

0.02 %

gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata),
păduchele solanaceelor

rapiță

0.1 l/ha

grâu

0.06 l/ha

grâu

30 g/ha

cartof

30-40 g/ha

măr (livezi)

45 g/ha

prun

30 g/ha

varză

30 g/ha

viță de vie

30 g/ha

cartof

0.75 l/ha

cereale

0.625 l/ha

crucifere
oleaginoase

0.625 l/ha

tomate (câmp)

0.75 l/ha

vinete (câmp)

0.75 l/ha

viță de vie

0.5 l/ha

cicada verde, cicada flavescenței, molia viței,
molia strugurilor, eudemis, pirala viței 0.625 l/ha

măr

0.02 %

minierul marmorat al mărului (Phylonorichter
blancardella)

Producător: ARYSTA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Deltagri

deltametrin (25 g/l)

Producător: ARYSTA
Formulare: Grupa toxicologică: -

Daskor 440
Producător: ARYSTA

cipermetrin (40 g/l)
clorpirifos metil (400 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Dimlin 48

diflubenzuron (480 g/l)

păduri, stejarete,
silvicultură, arbori
ornamentali

Producător: ARYSTA
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Floramite 240

bifenazat (240 g/l)

Producător: ARYSTA
Formulare: SL
Grupa toxicologică: XN

Alverde®

metaflumizon (240 g/l)

Producător: BASF
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Fastac® Active

alfa cipermetrin (50 g/l)

Producător: BASF
Formulare: ME
Grupa toxicologică: XN

Biscaya 240
Producător: BAYER
Formulare: OD
Grupa toxicologică: PERICOL

tiacloprid (240 g/l)

tomate, ardei,
castraveți, vinete,
dovlecei, căpșun,
pepeni verzi/
galbeni, plante
ornamentale

0.4 - 0.6 l/ha

ardei

0.1%

cartof

0.25 l/ha

tomate

0.1% / 1l/ha

vinete

0.025%

cartof

0.25 l/ha

fasole

0.2 l/ha

grâu, orz, ovăz,
secară, triticale

0.2 l/ha

in

0.5 l/ha

lucernă

0.4 l/ha

mazăre

0.25 l/ha

porumb

0.6 l/ha

rapiță

0.3 l/ha

viță de vie

0.02%

cartof

0.2 l/ha

grâu

0.160 - 0.2 l/ha

orz

0.160 l/ha

ovăz

0.160 l/ha

rapiță

0.3 l/ha

(câmp)

păduchele verde (Aphis pomi) / molia vărgată /
molia viței (Lobesia botrana)
gândacul lucios (Melighetes aeneus)
ploșnița cerealelor (Eurygaster spp.)

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

131 lei/l

ambalaj: 1 litru

129 lei/l

ambalaj: 5 litri

94 lei/l

Eurygaster
Leptinotarsa
Carpocasa, Quadraspidiotus s.a.
Cydia, Hyalopterus, s.a.
Mamestra

ambalaj: 1 litru

92 lei/l

ambalaj: 5 litri

Lobesia

gândacul de Colorado, păduchele verde, afide,
păduchele verde al piersicului
afide spic (Metopolophium dirhodum), păduchele
cenușiu al gramineelor (Sitoviona); afide foliaj
0.75 l/ha
Melighetes, Ceuthorhynchus napi și quadrensis și
pallidactilus

140 lei/l

ambalaj: 1 litru

135 lei/l

ambalaj: 5 litri

gândacul de Colorado, omizi 1l/ha
gândacul de Colorado

păianjenul roșu comun (Tetranychus urticae),
Tertranichus cinnabarinus)

Helicoverpa armigera
gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata)
Helicoverpa armigera, Tuta absoluta

437 lei/l

ambalaj: 5 litri

1.397 lei/l

ambalaj: 1 litru

241 lei/l

ambalaj: 1 litru

gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata)

gândacul din Colorado
afide, trips 0.25 l/ha
gândacul bălos, afide, gândacul roșu al paiului

115 lei/l

ambalaj: 1 litru

tripsul inului, 0.3 l/ha Longitarsus
trips, miridae
molia păstăilor
sfredelitorul porumbului
gărgărița tulpinii, gândacul lucios, viespea
rapiței, 0.2 l/ha gărgărița semințelor și dasineura
molia viței și molia strugurilor

afide, gândacul din Colorado
gândacul bălos, ploșnița
gândacul bălos
gândacul bălos
gândacul lucios, gărgărița

294 lei/l

ambalaj: 1 litru

290 lei/l

ambalaj: 5 litri
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PRODUS

Calypso 480

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

tiacloprid (480 g/l)

porumb

0.15, 0.9 l/ha

Diabrotica, Tanymecus

arbori

0.02%

cartof

0.08 l/ha

cireș

0.08 l/ha

măr

0.3 l/ha

prun

0.2 l/ha

grâu

30 g/ha

cartof

30-40 g/ha

măr (livezi)

45 g/ha

prun

30 g/ha

varză

30 g/ha

viță de vie

30 g/ha

muștar

300/225 ml/ha

Aphis, Melighetes, Psilliodes, Dasineura,
Cheutorhyncus

rapiță

300/225 ml/ha

Aphis, Psylliodes, Melighetes, Dasineura,
Cheutorhyncus

grâu

187.5/125 ml/ha

orz

187.5/125 ml/ha

ovăz

187.5/125 ml/ha

conopidă

225 ml/ha

Agrotis nigrum

fasole

150 ml/ha

Pieris, Trialeurodes, Aphis, Phyllotreta

mazăre

150 ml/ha

nap

75 ml/ha

salată

187.5 ml/ha

varză / varză de
Bruxelles

150 ml/ha

măr

0.04% (0.6 l/ha)

viță de vie

0.04% (0.4 l/ha)

Tetranychus, Calepitrimerus, Phyllocoptes

măr

1.875 l/ha

prun

1.875 l/ha

păduchele lânos (Eriosoma) și de San Jose
(Quadrospidiotus)

păr

1.875 l/ha

tomate (solar)

0.75 l/ha

musculița albă (Trialeurodes), păduchele verde
(Macrosiphon)

cartof

0.4 l/ha

afide, gândacul din Colorado

grâu

0.4 l/ha

măr

0.75 l/ha

rapiță

0.35/0.6 l/ha

sfeclă de zahăr

0.4 l/ha

acetamiprid (100 g/kg)
lambda-cihalotrin (30 g/kg)

porumb

0.15-0.2 kg/ha

rapiță

0.125-0.2 kg/ha

Psylliodes, Athalia, Aphis, Melighetes, Ceutorynchus
spp.

metomil (200 g/l)

castraveți, ardei,
tomate, salată,
vinete, pepeni,
fasole verde și
mazăre

1.25 lt/ha

Helicoverpa, Aphis, Bemisia, Mamestra

Producător: BAYER
Formulare: SC
Grupa toxicologică: PERICOL

Decis 25

deltametrin (25 %)

Producător: BAYER
Formulare: WG
Grupa toxicologică: -

Decis Expert 100

deltametrin (100 g/l)

(de toamnă/primăvară)

Producător: BAYER
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

(toamnă/primăvară)
(toamnă/primăvară)
(toamnă/primăvară)
(toamnă/primăvară)

Envidor 240

spirodidofen (240 g/l)

Producător: BAYER
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Movento 100

spirotetramat (100 g/l)

Producător: BAYER
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Proteus 110
Producător: BAYER

deltametrin (10 g/l
tiacloprid (100 g/l)

Formulare: OD
Grupa toxicologică: PERICOL

Inazuma
Producător: DUPONT
Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Lannate 20 SL
Producător: DUPONT
Formulare: SL
Grupa toxicologică: T
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Hyphantria, Euproctis
Leptinotarsa, Aphis

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

820 lei/l

ambalaj: 1 litru

Rhagoletis
Quadraspidiotus, Lecoptera, Phynolorichter,
Anthonomus, Hoplocampa, Cydia,Aphys
Eurotoma, Hyalopterus, Quadraspidiotus,
Haplocampa, Cydia

Eurygaster
Leptinotarsa
Carpocasa, Quadraspidiotus s.a.

932 lei/kg

ambalaj: 600 g

Cydia, Hyalopterus, s.a.
Mamestra
Lobesia

337 lei/l

ambalaj: 1 litru

Aphis
Aphis
Aphis
Aphis, Phyllotreta, Pieris, Trialeurodes
Sitona
Contarina
Phyllotreta, Chaetocnema

Tetranychus, Aculus, Panonychus

viespea semințelor de prun (Eurytoma schreineri)

897 lei/l

ambalaj: 1 litru

401 lei/l

ambalaj: 1 litru

puricele melifer al părului (Psylla spp.)

ploșnița cerealelor (Eurygaster)
viermele merelor (Cydia)
viespea rapiței (Athalia)/gândacul lucios
(Melighetes)
gărgărițe (Tanymecus), puricele (Chaetocnema)

Ostrinia nubilalis, Diabrotica virgifera virgifera

179 lei/l

ambalaj: 0.5 litri

155 lei/l

ambalaj: 3 litri

537 lei/kg

ambalaj: 1 kg

140 lei/l

ambalaj: 1 litru

PRODUS

Vydate 10 G

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

oxamil (100 g/kg)

sfeclă de zahăr,
cartof sămânță,
legume de seră,
usturoi

15-30 kg/ha

nematozi, tripsi, afide, musculiță

tomate, ardei,
castraveți (seră și solarii)

10 l/ ha

cartof

0.1 l/ha

castraveți

0.5 l/ha

ceapă

0.4 l/ha

cireș, măr, prun

0.6 l/ha

tomate

0.5 l/ha

varză

0.18 l/ha

viță de vie

0.2 l/ha

cereale depozitate

22 ml/t

muștar

2 l/ha

măr

2-2 l/ha

rapiță

2 l/ha

viță de vie

2.2 l/ha

măr

0.04 %

varză

0.04 %

viță de vie

0.3 l/ha

viță de vie, tomate,

0.25 l/ha

Producător: DUPONT
Formulare: GR
Grupa toxicologică: PERICOL

Vydate 10 L

oxamil (100 g/kg)

Producător: DUPONT

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

114 lei/kg

ambalaj: 10 kg

nematozi, tripsi, afide, musculiță

90 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: SL
Grupa toxicologică: PERICOL

Laser

spinosad (240 g/l)

Producător: DOW
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Reldan

clorpirifos metil (225 g/l)

Producător: DOW
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Runner

metoxifenozida (240 g/l)

Producător: DOW
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Avaunt

indoxacarb (150 g/l)

Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

clorantraniliprol (200 g/l)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Producător: FMC
Formulare: CS
Grupa toxicologică: XN

tripsul comun

1.010,5 lei/l

ambalaj: 0.5 litri

viermi, minierul placat, minierul marmorat,
viespea semințelor de prun
musca minieră
molia verzei
molia viței de vie

gărgărițe (Sitophyllus)
gândacul lucios (Melighetes aeneus)
viermele merelor (Cydia pomonella); minierul
marmorat (Phyllonoricter blancardella)

84,6 lei/l

ambalaj: 1 litru

gândacul lucios (Melighetes aeneus)
molia viței de vie/molia strugurilor (Lobesia
botrana)

viermele mărului, molia pieliței fructelor
alilita rapiței, buha verzei
molia viței de vie, molia strugurilor, eudemisul
viței

omizi, molie, cicadă

324,3 lei/l

ambalaj: 1 litru

713 lei/l

ambalaj: 1 litru

conopidă

Producător: FMC

Vantex 60 CS

tripsul Californian

ardei, vinete, varză,

Producător: FMC

Coragen

gândacul din Colorado

gama cihalotrin (60 g/l)

brocoli, conopidă,
varză

125 ml/ha

cais

175 ml/ha

cartof

50 ml/ha

gândacul din Colorado; de la începutul acoperirii
pământului cu frunzele plantei

morcov, țelină,
vinete

175 ml/ha

musca morcovului; de la aparitia primelor frunze
până la recoltare

măr, nectarin,
piersic, păr

150-175 ml/ha

porumb și porumb
dulce

125 ml/ha

prun

100 ml/ha

tomate

175 ml/ha

viță de vie

150-175 ml/ha

cartof

0.12 l/ha

cireș

0.007 %

grâu, orz, ovăz

70 ml/ha

măr

0.008 %

prun

0.015 %

păr

0.01 %

rapiță

0.1 l/ha

puricele sfeclei, rățisoară (Tanymecus), gărgărița
sfeclei

sfeclă de zahăr

80 ml/ha

omida capsulelor

tomate

0.02 %

varză

0.015 %

viță de vie

0.05 l/ha

fluturele alb, molia și buha verzei; de la aparitia
primelor frunze până la recoltare
molia europeana și vărgată; la avertizare de la
stadiul înforirii până la începutul coacerii

molia pitică, molia pieliței, minierul placat,
circular și marmorat, vierme;

1.752 lei/l

ambalaj: 50 ml

1.641 lei/l

ambalaj: 200 ml

1.630 lei/l

ambalaj: 1 litru

la avertizare de la înflorire până la începutul
coacerii
Helicoverpa, Ostrinia; de la 4 frunze până la
recoltare
viermele prunelor; de la înflorire până la
începutul coacerii
minierul frunzelor, omida fructelor; de la apariția
primelor oua până înainte de eclozare (BBCH
51-89)
molia viței de vie, molia strugurilor; de la
formarea ciorchinilor până la maturitatea
boabelor

afide, gândacul din Colorado
musca cireșelor
Lema melanopa; 80 ml/ha ploșnițele (Eurygaster)

244 lei/l

ambalaj: 1 litru

minierul marmorat, viermele merelor; 0.009%
Aphis pomi
viermele prunelor
puricele melifer al părului
gândacul lucios (Melighetes aeneus)

buha verzei
molia viței de vie
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PRODUS

Verimark

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

ciantraniliprol (625 g/l)

conopidă, varză,
brocoli,
varză de Bruxelles,
căpșun

15 ml/1000
plante

Delia radicum; Anthonomus rubi

cartof

0.1-0.15 l/ha

rapiță

0.12-0.25 l/ha

grâu

0.1 l/ha

rapiță

0.08-0.1 l/ha

Producător: FMC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Apis

acetamiprid (200 g/l)

Producător: INNVIGO
Formulare: SE
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Delcaps 050

deltametrin (50 g/l)

Producător: INNVIGO
Formulare: CS
Grupa toxicologică: PERICOL

375-600 ml/ha

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

2.325 lei/l

se aplică la avertizare (max. 3 zile înainte de
transplantare în câmp)

ambalaj: 500 ml

gândacul din Colorado; se aplică un singur
tratament când 50% din masa vegetativă este
prezentă

ambalaj: 1 litru

570 lei/l

gândacul lucios; se aplică de la faza de boboci
florali până la înflorire deplină

Oulema melanopus
Cheutorhyncus, Melighetes

175 lei/l

ambalaj: 0.1 litri

165 lei/l

ambalaj: 1 litru

Pyrifos 480

clorpirifos (480 g/l)

rapiță

0.6 l/ha

Melighetes aeneus, Ceuthorhyncus napi

Producător: INNVIGO

85 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

80 lei/l

ambalaj: 5 litri

Faster 10 CE

cipermetrin (100 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Gazelle

acetamiprid (200 g/kg)

Producător: NUFARM
Formulare: SP
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Pyrinex M 22

clorpirifos-metil (225 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI
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arbori

0.02%

ardei, castraveți,
ceapă, varză

0.03 %

grâu, orz, ovăz

0.1 l/ha

lucernă, soia

0.1 l/ha

măr

0.025 %

porumb

0.15 / 0.25 l/ha

prun

0.025 %

rapiță

0.2 l/ha

tomate (câmp)

0.02 %

viță de vie

0.2 l/ha

cartof, cartof de
sămânță

0.1 kg/ha

afide, gândacul din Colorado

castravete solarii

0.25-0.4 kg/ha

păduchele cenușiu, buha verzei (0.25 kg/ha)

varză

0.125-0.25 kg/ha

ardei

0.125 kg/ha

ceapă

0.2 kg/ha

măr, prun

0.30-0.45 kg/ha

păr

0.2 kg/ha

molia viței de vie

viță de vie

0.25 kg/ha

Tanymecus, Eurygaster

porumb, grâu

0.1 kg/ha

rapiță

0.15-0.2 kg/ha

cereale depozitate

22 ml/t

muștar

2 l/ha

măr

2-2 l/ha

rapiță

2 l/ha

viță de vie

2.2 l/ha

omida păroasa a dudului
Myzus persicae / Aphis gossypii / paduche, buha,
puricele, molia

89 lei/l

ambalaj: 1 litru

viermele roșu (Haplodiplosis), Lema melanopa,
Eurygaster / Lema melanopa / Lema melanopa
lăcuste, cosași
viermele merelor (Cydia), minierul circular
(Leucoptera), minierul marmorat (Phylonorichter)
Diabrotica virgifera virgifera / cosași, lăcuste
viermele prunelor (Cydia funebrana), viespele
prunului (Haplocampa spp.)
viespea rapiței (Athalia rosae)
păduchele verde al solanaceelor (Macrosiphon
euforbiae)
molia viței de vie (Eudemisul)

musculița albă de seră, tripsul californian (0.4
kg/ha)

590 lei/kg

ambalaj: 1 kg

păduchele verde
tripsul tutunului
păduchele verde, păduchi din familia
Quadraspidiotus (0.375 kg/ha),
0.45 kg/ha tratament de iarnă
purecele melifer al părului

Athalia, Melighetes, Ceuthorynchus (0.2 kg/ha)

gărgărițe (Sitophyllus)
gândacul lucios (Melighetes aeneus)
viermele merelor (Cydia pomonella); minierul
marmorat (Phyllonoricter blancardella)
gândacul lucios (Melighetes aeneus)
molia viței de vie/molia strugurilor (Lobesia
botrana)

80 lei/l

ambalaj: 1 litru

PRODUS

Kaiso Sorbie 5

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

lambda-cihalotrin (5%)

cartof

0.15 kg/ha

grâu, orz, ovăz

0.15 kg/ha

afide (Aphis spp.), gândacul din Colorado
(Leptinotarsa decemlineata L1-L2)

măr

0.015 %

porumb

0.25 kg/ha

rapiță

0.15 kg/ha

Ceuthorynchus napi, Melighetes aeneus, Athalia rosae

varză

0.015 %
(0.09 kg/ha)

molia viței de vie (Lobesia botrana)

viță de vie

0.15 kg/ha

grâu, orz, ovăz

0.275 l/ha

rapiță

0.275 l/ha

tomate (solar),
vinete (câmp),
castraveți (solar)

0.75 l/ha

varză, cartof

0.3/0.2-0.3 l/ha

măr

0.01%

ardei

0.5 l/ha

cartof

0.3-0.4 l/ha

castraveți (solar),
tomate (solar)

0.075 % (0.75 l/ha)

musculița albă (Trialeurodes vaporariorum), trips
(Thrips tabaci)/trips, musculița albă, păduchele
verde (Macrosiphon euforbiae)

rapiță

0.275 l/ha

viespea rapiței (Athalia rosae); tratament aplicat
numai toamna c.f. reg UE 485/2013

legume spații protejate

0.33-1 kg/ha

legume în câmp

0.5-1 kg/ha

măr, păr

0.5-1 kg/ha

omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera,
Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc)

plante ornamentale

0.1-0.2 %

omizi defoliatoare, viermi, molii

semințoase

0.05 kg/hl

păianjenul roșu comun (Tetranychus urticae)

Producător: NUFARM
Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Kohinor 200

imidacloprid (200 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: SL
Grupa toxicologică: XI

Nuprid 200

imidacloprid (200 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: SC
Grupa toxicologică: XI

Bactospeine DF
Producător: NUFARM

bacillus thuringiensis
subs. Kurstaki tulpina ABTS-351
(540 g/kg)

Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

Flanco 10

hexithiazox (100 g/kg)

afide (Aphis pomi), viermele merelor (Cydia
pomonella)
Diabrotica virgifera virgifera

Formulare: WP
Grupa toxicologică: ATENȚIE

viermele roșu (Haplodiplosis), ploșnița (Eurygaster),
gândac bălos (Lema melanopa)
Cheutorynchus napi, Athalia rosae (c.f. reg. UE
485/2013 se aplică numai dupa înflorire)

ambalaj: 1 kg

180 lei/kg

ambalaj: 0.3 kg

202 lei/l

ambalaj: 1 litru

musculița albă; Tuta absoluta 1l/ha / gândacul din
Colorado / Thrips tabaci; 0.4l/ha Aphis gossipii
păduche cenușiu (Brevicoryne)/afide (Aphis),
gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata)
Minierul marmorat (c.f. reg. UE 485 se aplică
numai dupa înflorire)
păduchele verde al piersicului (Myzus persicae)

gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata)

molia tomatelor (Tuta absoluta), omizi
defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa,
etc)

175 lei/l

ambalaj: 1 litru

286 lei/kg

ambalaj: 0.5 kg

viermi, molii, omizi, cotari

270 lei/kg

ambalaj: 1 kg

213 lei/l

viță de vie,
semințoase, citrice

0.4-0.6 l/ha

bacillus thurungiensis
(3000 itu/mg)

zone infestate cu
țânțari

0.3-0.8 kg/ha
0.8-1.2 kg/ha

larve țânțari ape curate

acetamiprid (200 g/l)

cireș, măr, prun, păr
rapiță

0.125 l/ha
0.12 l/ha

musca cireșelor (Rhagoletis), afide, viespea
(Eurytoma); 0.2l/ha Cydia, molii fam. Torticidae,
Psylla

clofentezin (500 g/l)

Producător: NUFARM

172 lei/kg

buha verzei (Mamestra brassicae L1-L3)

viță de vie

Producător: NUFARM

Apollo 50

(0.225 kg/ha in 1500l apa)

păduchele ovăzului,afide spic/frunze, păduchele
verde, viermele roșu, gândacul bălos, ploșnița

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

-

ambalaj: 1 litru

Formulare: SC

Vectobag WG
Producător: NUFARM

larve țânțari ape poluate

340 lei/kg

ambalaj: 25 kg

Formulare: WG

Fulger 200
Producător: PESTILA
Formulare: SL
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Helio 480 EC
Producător: SHARDA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

560 lei/l

ambalaj: 1 litru

gândacul lucios (Melighetes aeneus)

clorpirifos (480 g/l)

rapiță

0.6-0.8 l/ha

Melighetes aeneus, Ceuthorhyncus napi

80 lei/l

ambalaj: 5 litri

82 lei/l

ambalaj: 1 litru
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PRODUS

Alfasure 2.5 EC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

esfenvalerat (25 g/l)

viță de vie

0.4-0.6 l/ha

molia viței de vie

tomate

Producător: SHARDA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

omida fructelor, buha

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

51 lei/l

ambalaj: 5 litri

53 lei/l

ambalaj: 1 litru

Alfathrin

alfa cipermetrin (100 g/l)

Producător: SHARDA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

rapiță

0.1 l/ha

grâu, secară,
triticale

0.15 l/ha

gândacul lucios, purici
afide, păduchele verde, s.a.

178 lei/l

ambalaj: 5 litri

180 lei/l

ambalaj: 1 litru

Poleci

deltametrin (25 g/l)

Producător: SHARDA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

rapiță, cereale,
pomi, legume, viță
de vie

30-50 ml/ha

insecte dăunatoare

85 lei/l

ambalaj: 5 litri

87 lei/l

ambalaj: 1 litru

Fasthrin 15 WG

alfa cipermetrin (150 g/kg)

Formulare: WG
Grupa toxicologică: PERICOL

Midash 200 SL

imidacloprid (200 g/l)

Formulare: SL
Grupa toxicologică: XI

imidacloprid (700 g/kg)

Producător: SHARDA
Formulare: WG
Grupa toxicologică: XN

Meta gold 3%

67 g/ha

afide, purici, etc

tomate

metaldehida (30 g/kg)

Producător: SHARDA

310 lei/kg

ambalaj: 1 kg

0.75 l/ha

castraveți

Producător: SHARDA

Midash Forte

cereale păioase
rapiță

Producător: SHARDA

cartof

0.125 kg/ha

castraveți

0.2 kg/ha

legume, rapiță,
sfeclă

7 kg/ha

musca minieră
musculița albă

gândacul din Colorado
musculița albă

melci Limax

175 lei/l

ambalaj: 1 litru

498 lei/kg

ambalaj: 1 kg

45 lei/kg

ambalaj: 25 kg

Formulare: GB
Grupa toxicologică: XI

47 lei/kg

ambalaj: 5 kg

Meta gold 5%

metaldehida (50 g/kg)

Producător: SHARDA

legume, rapiță,
sfeclă

4 kg/ha

melci Limax

77 lei/kg

ambalaj: 25 kg

Formulare: GB
Grupa toxicologică: XI

79 lei/kg

ambalaj: 5 kg

Actara

tiametoxam (250 g/kg)

Producător: SYNGENTA
Formulare: WG
Grupa toxicologică: XI

castraveți

0.1/0.2/0.8 kg/ha

tomate

0.2/0.8 kg/ha

păduchele castraveților, trips californian și
musculița albă, tripsul tutunului
musculița albă, musculița minieră

910 lei/kg

ambalaj: 1 kg

922 lei/kg

ambalaj: 250 g
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PRODUS

Affirm

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

emamectin benzoat (9.5 g/kg)

legume

1.5 kg/ha

Heliotis spp., omida capsulelor, minierul frunzelor

măr

3-4 kg/ha

viță de vie

1.5 kg/ha

pomi fructiferi

2 kg/ha

cais

2.5 kg/ha

porumb

15 kg/ha

Producător: SYNGENTA
Formulare: EG
Grupa toxicologică: XI

Affirm opti

emamectin benzoat (9.5 g/kg)

Producător: SYNGENTA
Formulare: WG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Force

teflutrin (1%)

molia pieliței fructelor
molia viței de vie

molii, cotarul verde, Perileucoptera spp.

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

150 lei/kg

ambalaj: 1 kg

160 lei/kg

ambalaj: 1 kg

viermele vestic al rădăcinilor

Producător: SYNGENTA

44 lei/kg

ambalaj: 20 kg

Formulare: FG
Grupa toxicologică: XI

Karate Zeon

lambda-cihalotrin (50 g/l)

Producător: SYNGENTA
Formulare: SC

Match

lufenuron (50 g/l)

cartof, vinete

0.02 %

varză, ceapă

0.015 %

pomi fructiferi

0.015 %

cereale păioase

0.15 l/ha

viță de vie

0.015 %

rapiță

0.15 l/ha

sfeclă de zahăr

0.15 l/ha

floarea soarelui

0.15 l/ha

porumb

0.15 l/ha

lucernă

0.15 l/ha

legume

0.1-0.2 l/ha

gândacul din Colorado
buha verzei, tripsul comun
insecte minatoare, viermele merelor, afide,
păduchele verde al piersicului, molia europeana,
omida

267 lei/kg

ambalaj: 1 litru

ploșnița cerealelor, gândacul bălos
molia viței de vie
gândacul lucios, gărgărița tulpinilor
gărgărița sfeclei
păduchele negru, păduchele mic
viermele vestic al rădăcinilor, afide
complex daunatori

243 lei/l

omizi și tripsi

Producător: SYNGENTA

ambalaj: 1 litru

Formulare: EC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Nemathorin

fostiazat (10%)

Producător: SYNGENTA
Formulare: GR
Grupa toxicologică: XN

Tervigo

abamectin (20 g/l)

Grupa toxicologică: ATENȚIE

Vertimec
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

10-15 kg/ha

tomate, castraveți

15 kg/ha

legume în spații protejate

5 l/ha

ardei, castraveți,
dovleac, dovlecei,
fasole, pepene
galben/verde,
tomate, vinete

Producător: SYNGENTA

Producător: SYNGENTA

cartof

abamectin (18 g/l)

prevenirea răspândirii și combaterea nematozilor
comuni; 30 kg/ha nematozi cu chisti
nematodul galicol

nematozi galicoli ai rădăcinilor (Meloidogyne spp.)
se aplică de la apariția celei de-a doua frunze
până la coacere (BBCH 12-89)

ardei

1-1.2 l/ha

cais

1-1.2 l/ha

castraveți, tomate

60-80 ml/ha

gutui, păr, pepeni

0.75-1.2 l/ha

căpșun, mur, zmeur

1-1.2 l/ha

măr, nectarin, prun,
piersic

0.75-1.125 l/ha

trips californian

salată

75 ml/ha

acarieni, păianjenul roșu, molia viței de vie

vinete

0.6-1 l/ha

viță de vie

0.75-1 l/ha

tripsi, acarieni, musca minieră
acarieni, tripsi
tripsi, acarieni, musca minieră

115 lei/kg

ambalaj: 10 kg

265 lei/l

ambalaj: 1 litru

490 lei/l

ambalaj: 1 litru

acarieni, minierul marmorat, minierii circulari
musca minieră, acarianul galicol, minierii
circulari, Aceria essigi
acarieni, minierul circular, minierul marmorat
Phtorimaea glochinella, tripsi, acarieni, musca
minieră, păianjenul lat
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PRODUS

Voliam Targo
Producător: SYNGENTA

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

abamectin (18 g/l)
clorantrianiliprol (45 g/l)

ardei, castraveți,
dovlecei, fasole,
pepeni, vinete

0.6-0.8 l/ha

acarieni tetranichizi, molia minieră, omida
fructelor, musca minieră, omizi, molia minieră

căpșun, tomate

0.8 l/ha

măr

0.75-1.13 l/ha

grâu

0.1 l/ha

cartof

0.075 l/ha

varză

0.02%

pomi fructiferi

0.01%

pomi, culturi de
câmp

0.02%

viță de vie, rapiță,
porumb

0.2 l/ha

cartof,
cartof de sămânță

0.1 kg/ha

castravete solarii

0.25-0.4 kg/ha

varză

0.125-0.25 kg/ha

ardei

0.125 kg/ha

ceapă

0.2 kg/ha

măr, prun

0.30-0.45 kg/ha

păr

0.2 kg/ha

molia viței de vie

viță de vie

0.25 kg/ha

Tanymecus, Eurygaster

porumb, grâu

0.1 kg/ha

rapiță

0.15-0.2 kg/ha

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Fury 10 EC

zeta cipermetrin (100 g/l)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Mospilan 20 SG

acetamiprid (200 g/kg)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: SG
Grupa toxicologică: ATENȚIE

omida fructelor, buha legumelor, acarianul
ciclamei

Lema melanopa, Eurygaster spp.
gândacul din Colorado
buha verzei, păduchele cenușiu, albilița rapiței
lăcuste, omida păroasa a dudului
lăcuste
molia viței de vie, viespea rapiței, gândacul lucios
al rapiței, viermele vestic al rădăcinilor

afide, gândacul din Colorado
musculița albă de seră, tripsul californian (0.4
kg/ha)
păduchele cenușiu, buha verzei (0.25 kg/ha)
păduchele verde
tripsul tutunului
păduchele verde, paduchi din familia
Quadraspidiotus (0.375 kg/ha),

127 lei/l

ambalaj: 5 litri

659 lei/l

ambalaj: 1 kg

399 lei/l

ambalaj: 0.6 kg
hidrosolubil

purecele melifer al părului

Athalia, Melighetes, Ceuthorynchus (0.2 kg/ha)

949 lei/buc

pachet:
1 kg Mospilan 20 SG
+ 10 l Toil (adjuvant)

dimetoat (400 g/l)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Nurelle D50/500EC

134 lei/l

ambalaj: 1 litru

0.45 kg/ha tratament de iarna

Mospilan Oil

Producător: SUMI AGRO

551 lei/l

ambalaj: 1 litru

acarieni, puricele melifer, molia pieliței fructelor,
molia europeană a fructelor, viermele merelor

Producător: SUMI AGRO

Novadim Progress

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

clorpirifos (500 g/l)
cipermetrin (50 g/l)

Formulare: SC
Grupa toxicologică: XN
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măr, prun

1 - 1.125 l/ha

cireș

0.75 l/ha

rapiță

1.5 l/ha

grâu, secară,
triticale

0.5 l/ha

tomate, ceapă,
varză

0.5 l/ha

vinete, usturoi,
sfeclă de zahăr,
pătrunjel,
păstârnac, morcov

0.6 l/ha

viță de vie

0.8 - 1 l/ha

cartof

0.4-0.5 l/ha

rapiță

0.4 l/ha

viespea rapiței, gărgărița tulpinilor, gândacul
lucios

tomate câmp

0.06%

paducehele verde

păr, prun, coacăz
negru

0.08%

măr

0.075%-0.1%

afide, acarieni, viermele merelor, păduchele
cenușiu
musca cireșelor
gândacul lucios (Melighetes)
afide; ploșnița (Eurygaster) - 3l/ha
buha verzei, păduchi, omida capsulelor, trips
(0.6 l/ha)

65 lei/l

ambalaj: 1 litru

61 lei/l

ambalaj: 10 litri

omida fructelor, tripsul comun, păduchele negru
al sfeclei, musca morcovului
păianjenul roșu

gândacul din Colorado

păduchele melifer, viespea semintelor de prun,
tantarul frunzelor, sfredelitorul tulpinilor
păduchele lanos, minierul linear, minierul
circular, minierul marmorat, molia pieliței

146 lei/l

ambalaj: 1 litru

141 lei/kg

ambalaj: 5 litri

PRODUS

Nofly (BIO)
Producător: SUMI AGRO

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

Paecilomyces (Isaria) fumosoroseus
tulpina FE 9901

tomate, ardei,
pepeni, dovlecel

2-2.5 kg/ha

musculița albă în toate stadiile, în special oua și
larve, tripsi, afide

grâu

0.2 l/ha

rapiță

0.25 l/ha

gândacul lucios, gărgărița tulpinilor, păduchele
cenușiu

măr

0.02 %

minierul marmorat, circular și viermele merelor

varză

0.15 l/ha

viță de vie

0.2 l/ha

pomi fructiferi

0,625-1,87 l/ha

plante ornamentale

1,25-1,87 l/ha

vinete și tomate

0,625-1,25 l/ha

hamei

1,5 l/ha

castraveți din solarii,
ardei din solarii

0.04%

pomi fructiferi

0.03%

soia

0.4 l/ha

viță de vie

0.5 l/ha

solanacee, tomate,
vinete în seră

1.5 l/ha

cucurbitacee,
castraveți, ardei

1.5 l/ha

căpșun

1.5 l/ha

plante ornamentale

1.4 l/ha

tomate,
castraveți de seră

700 l/ha

nu este periculos pentru entomofauna utilă

Formulare: WP

Wizard

esfenvalerat (5%)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XN

Kanemite

acequinocil (164 g/l)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Nissorun

hexitiazox (100 g/kg)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: WP
Grupa toxicologică: XI

Sanmite 10 SC

piridaben (100 g/l)

Producător: SUMI AGRO
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

(câmp și spații protejate)

Nemasol

metam de sodiu (510 g/l)

Producător: SUMI AGRO
Grupa toxicologică: XN

Optimol
Producător: SUMI AGRO
Formulare: GB
Grupa toxicologică: XI

metaldehida (4%)

gândacul bălos, ploșnița cerealelor

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

149 lei/kg

ambalaj: 0.5 kg

99 lei/l

ambalaj: 1 litru

buha verzei
molia strugurilor

acarieni, păianjenul roșu

333 lei/l

ambalaj: 0.5 litri

329 lei/l

ambalaj: 1 litru

acarianul roșu al pomilor, acarianul roșu comun

280 lei/kg

ambalaj: 1 kg

păianjenul roșu comun, acarianul roșu al
pomilor, musculița albă de seră, musculița
tutunului,

271 lei/l

ambalaj: 1 litri

265 lei/l

ambalaj: 5 litri

agenți patogeni, dăunători, buruieni specifice
tratament la sol în sistem de irigare cu picatură,
când în sol sunt >15o grade Celsius

13 lei/l

ambalaj: 25 litri

68 lei/kg

ambalaj: 5 kg

66 lei/kg

ambalaj: 20 kg
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REGULATORI DE CREȘTERE
Liste de prețuri recomandate

PRODUS

Paket 250 EC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

trinexapac-etil (250 g/l)

cereale păioase

-

-

Producător: ARYSTA

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

276 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: EC
Grupa toxicologică: -

Medax Top
Producător: BASF

clorura de mepiquat (300 g/l)
prohexadion de calciu (50 g/l)

grâu, orz, secară,
triticale

0.6-1 l/ha

clorura de mepiquat (300 g/l)

rapiță

0.6 l/ha

grâu

0.8 l/ha

triticale

0.8 l/ha

Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Invister 500
Producător: INNVIGO
Formulare: SC
Grupa toxicologică: -

regulator de creștere
se aplică de la alungirea tulpinii până la
formarea completă a frunzei stindard (BBCH3039)

+ 0.5 l/ha Zizan pt. Alternaria; +0.7 l/ha Zizan pt.
efect de regulator
+1.3 l/ha Zizan pt. reducerea înalțimii; de la
formarea tulpinii până la internoduri (BBCH3049)
+1l/ha Zizan pt. reducerea înalțimii; de la
formarea tulpinii până la internoduri (BBCH3049)

Reducer 510

etefon (510 g/l)

Producător: INNVIGO
Formulare: SL
Grupa toxicologică: PERICOL

grâu

0.7-0.9 l/ha

orz

0.7-0.9 l/ha

triticale

0.75-0.95 l/ha

primul internod cel puțin 1cm de nodul de
înfrățire - frunza stindard complet dezvoltată
(BBCH 31-39)

156 lei/l

ambalaj: 5 litri

140 lei/l

ambalaj: 1 litru

135 lei/l

ambalaj: 5 litri

123 lei/l

ambalaj: 1 litru

120 lei/l

ambalaj: 5 litri

Stabilan

clormequat clorura (400 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: SL
Grupa toxicologică: XN

Stabilan 750

clorura de clormequat (750 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: SL
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Cycogan 400

clormequat clorura (400 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: SL
Grupa toxicologică: XI

Optimus 175 EC

trinexapac-etil (175 g/l)

Producător: NUFARM
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Next

trinexapac-etil (250 g/l)

Formulare: Grupa toxicologică: ATENȚIE

etefon (480g/l)

2 / 3.75 / 5 l/ha

creșterea rezistenței plantelor la iernare; aplicare
la 2-3 frunze / 4-6 frunze / 6-7 frunze

tomate

0.1 % (1 l solutie/mp)

stimularea răsadurilor

grâu de primăvară

1.2 l/ha

regulator de creștere

grâu de toamnă

1.2-1.8 / 1.8-2 l/ha

regulator creștere; la soiurile mai puțin
predispuse căderii / la soiurile predispuse căderii

ovăz

1.5 l/ha

regulator de creștere

rapiță de toamnă

0.5-0.75 l/ha

secară

1.5-2 l/ha

triticale

1.5-2 l/ha

grâu

2 l/ha

legume

0.1 % (1 l solutie/mp)

tomate

0.05 - 0.1 %

stimularea răsadurilor; coacerea fructelor

grâu

0.4 l/ha

stimularea vigorii plantelor

orz

0.8 l/ha

secară, triticale

0.6 l/ha

grâu

0.5-0.8 l/ha

grâu

0.75-1 l/ha

scurtarea și îngrosarea paiului

Formulare: SL

trinexapac-etil (250 g/l)

Producător: SYNGENTA
Formulare: DC
Grupa toxicologică: ATENȚIE
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22 lei/l

ambalaj: 20 litri

30 lei/l

ambalaj: 20 litri

toamna în faza de 4-6 frunze
regulator de creștere
regulator de creștere; se aplică la soiurile de
triticale cu paiul lung

scurtarea și îngroșarea paiului în faza de formare
a celui de-al doilea internod
stimularea răsadurilor

aplicare postemergentă în fazele timpurii de
creștere, înainte de înfrățire până la formarea
primului internod

stimularea vigorii plantelor
aplicare postemergentă în fazele timpurii de
creștere, înainte de înfrățire până la formarea
primului internod

stimularea fructificării

orz

Producător: SHARDA

Moddus Evo

1.8-2 l/ha

rapiță

orz

Producător: SHARDA

Grassrooter

grâu

25 lei/l

ambalaj: 20 litri

288 lei/l

ambalaj: 1 litru

289 lei/l

ambalaj: 1 litru

124 lei/l

ambalaj: 1 litru

grâu de primăvară, toamnă

0.3 l/ha

orz de primăvară, toamnă

0.6 l/ha

secară

0.5 l/ha

triticale

0.5 l/ha

previne căderea plantelor

352 lei/l

ambalaj: 1 litru

TRATAMENT AL SEMINȚELOR:
INSECTICID / FUNGICID / FERTILIZANT
Liste de prețuri recomandate

PRODUS

Grow factor
Seed Booster
Produs licentiat RWA
Formulare: LICHID

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

N (6%; 70.2 g/l)
P2O5 (6%; 70.2 g/l)
K2O (3.4%; 39.78 g/l)
B (0.25%; 2925 mg/l)
Cu (0.2%; 2340 mg/l)
Mn (0.15%; 1755 mg/l)
Mo (0.4%; 4680 mg/l)
Zn (0.3%; 3510 mg/l)
aminoacizi (3%; 31.5 g/l)
acid lactic (3.6%; 38.3 g/l)
2-etilhexil lactat (0.75%; 7.8 g/l)

rapiță de toamnă

2 l/t

cereale păioase

1.5 l/t

asigura răsărirea uniformă și germinarea în
condiții normale (coleoptil îndreptat în sus) a
unui număr ridicat de semințe.

floarea soarelui

4 l/t

porumb

3 l/t

susține o mai bună înrădăcinare.

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

660 lei/buc

ambalaj: 10 litri
twin pack

contribuie la înfrățirea mai bună/timpurie în
cazul cerealelor păioase.
reprezintă o sursă de nutrienți ce dezvoltă
abilitățile de reacție ale plantei în condiții variate
de stres.
dezvoltă toleranță față de patogenii din sol.
îmbunătațește utilizarea umidității din sol.

Rancona 15

ipconazol (15 g/l)

Producător: ARYSTA
Formulare: ME
Grupa toxicologică: XI

grâu

1 l/t

orz

1.3 l/t

fuzarioză (Fusarium spp.), mălură comună (Tilletia
spp.)
tăciunele zburător al orzului (Ustylago nuda),
sfâșierea frunzelor (Pirenophora gramineum)

86 lei/l

ambalaj: 20 litri

87 lei/l

ambalaj: 5 litri

Rancona I-Mix
Producător: ARYSTA

ipconazol (20 g/l)
imazalil (50 g/l)

Formulare: ME
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Signal 300 FS

cipermetrin (300 g/l)

Producător: ARYSTA
Formulare: ES
Grupa toxicologică: XN

Premis

triticonazol (25 g/l)

grâu

1 l/t

orz

mucegai de zăpadă (Fusarium nivale), fuzarioză
(Fusarium spp.), mălură comună(Tilletia)
mucegai de zăpadă (Fusarium nivale), fuzarioză
(Fusarium spp.), sfâșierea frunzelor, tăciune
zburător

floarea soarelui ,
porumb

2 l/t

grâu, orz

2.5 l/t

grâu, orz

1.5l/t

viermi sârmă (Agriotes spp.)

147 lei/l

ambalaj: 5 litri

330 lei/l

ambalaj: 20 litri

Producător: BASF

mălură comună (Tilletia spp.), tăciunele zburător
(Ustylago nuda)

70 lei/l

ambalaj: 10 litri

Formulare: FS
Grupa toxicologică: ATENȚIE

59 lei/l

Peridiam
Quality 103

ambalaj: 1 litru

Producător: BAYER
Formulare: EC

Vincit Nova

fluatrifol (2,5%)

grâu, orz

1 l/t

Producător: FMC

fuzarioză, mălură, sfâșierea frunzelor de orz,
tăciunele zburător

101 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: ES
Grupa toxicologică: XI

Triter

triticonazol (50 g/l)

cereale păioase

de toamnă și primăvară

Producător: INNVIGO

170 lei/l

1 l/t

ambalaj: 0.5 litri

158 lei/l

ambalaj: 5 litri

Amiral Proffy 6

tebuconazol (60 g/l)

Producător: NUFARM

grâu, orz, orzoaică,
secară, triticale

0.5 l/t

Fusarium, Tilletia, Ustilago, Pyrenophora

122 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: FS
Grupa toxicologică: XN

124 lei/l

ambalaj: 1 litru

Orius 2 WS
Producător: NUFARM

tebuconazol (2%)

grâu, orz

1.5 kg/t

fuzarioză, mălură comună, sfâșierea frunzelor,
tăciunele zburător

62 lei/kg

ambalaj: 1.5 kg

Formulare: WS
Grupa toxicologică: XN
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PRODUS

Orius 6

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

tebuconazol (6%)

grâu, orz

0.5 l/t

fuzarioză, mălură comună, sfâșierea frunzelor,
tăciunele zburător

Producător: NUFARM

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

141 lei/l

ambalaj: 5 litri

Formulare: FS
Grupa toxicologică: XI

Nuprid AL 600

imidacloprid (600 g/l)

grâu, orz, orzoaică

0.6 l/t

Producător: NUFARM

afidele cerealelor; viermi sârmă 0.7 l/t; gândacul
ghebos 1 l/t
cf. Reg. UE 485/2013 tratamentele se aplică numai
pt. culturile cerealiere înființate toamnă

Formulare: FS
Grupa toxicologică: XN

428 lei/l

ambalaj: 5 litri

430 lei/l

ambalaj: 1 litru

Sponsor 6 FS

tebuconazol (6%)

grâu

0.5 l/t

mălură, fuzarioză, tăciune, sfâșierea frunzelor

orz

Producător: SHARDA
Formulare: FS
Grupa toxicologică: XI

116 lei/l

ambalaj: 5 litri

118 lei/l

ambalaj: 1 litru

Tebuseme 2.5 FS

tebuconazol (25 g/l)

grâu

1.2 l/t

mălură, fuzarioză, tăciune, sfâșierea frunzelor

orz

Producător: SHARDA
Formulare: FS

61 lei/l

ambalaj: 5 litri

63 lei/l

ambalaj: 1 litru

Interest

difenoconazol (30 g/l)

grâu

2 l/t

mălură, fuzarioză, tăciune, sfâșierea frunzelor

orz

Producător: SHARDA
Formulare: FS
Grupa toxicologică: ATENȚIE

49 lei/l

ambalaj: 5 litri

50 lei/l

ambalaj: 1 litru

Apron XL

metalaxil-m (350 g/l)

Producător: SYNGENTA
Formulare: ES
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Maxim 0.25

fludioxonil (25 g/l)

floarea soarelui

3 l/t

tomate

1 l/t

mazăre

1 l/t

floarea soarelui

0.6 l/100 kg
semințe

putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum), putregai
cenusiu (Botrytis cinerea)

1 l/tona

fuzarioză (Fusarium spp.), căderea plantulelor
(Pythium spp.)

Producător: SYNGENTA

mană
căderea răsadurilor, mană
mană mazarii, căderea plantulelor

1.279 lei/l

ambalaj: 5 litri

249 lei/l

ambalaj: 20 litri

Formulare: FS
Grupa toxicologică: XI

Maxim XL 0.35
Producător: SYNGENTA

fludioxonil (25 g/l)
metalaxil-M (9.7 g/l)

porumb

lambda-cihalotrin (0.4%)
ingrasamant starter (N7%+P35%)

porumb, cartof,
sorg, floarea
soarelui, rapiță, soia
morcov, tomate,
ardei, vinete, salată,
varză

10-15 kg/ha

tiofanat-metil (350 g/l)
tetraconazol (20 g/l)

grâu

100 ml produs/
100 kg sămânță
grâu

mucegai de zăpadă, fuzarioza spicelor, mălură
comună

N (6,73%; 101 g/l))
Cu (2,2%; 33 g/l)
Mn (7,7%; 116 g/l)
Zn (4,1%; 63 g/l)

cereale, porumb,
floarea soarelui

3-5 l/t

-

N (9,2%; 115 g/l)
P2O5 (0,9%; 11 g/l)
K2O (2%; 25 g/l)
MgO (1,7%; 21 g/l)
B (1 g/l)
Cu (6 g/l)
Mn (19 g/l)
Zn (7 g/l)
aminoacizi (11,6%)

cereale

3-5 l/t

249 lei/l

ambalaj: 20 litri

Formulare: FS
Grupa toxicologică: XI

Trika Expert
Producător: SUMI AGRO
Formulare: GR
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Biosild Top 370 FS
Producător: SUMI AGRO
Formulare: FS
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Mix Tratament
Semințe
Producător: LEBOSOL

Diabrotica, Agriotes, Melolontha, Agrotis

47 lei/kg

ambalaj: 1 kg

45 lei/kg

ambalaj: 10 kg

94 lei/l

ambalaj: 1 litru

50 lei/buc

ambalaj: 10 litri

Formulare: Grupa toxicologică: -

Total Care
Producător: LEBOSOL
Formulare: Grupa toxicologică: -
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-

30 lei/l

ambalaj: 10 litri

ADJUVANȚI, SURFACTANȚI
Liste de prețuri recomandate

PRODUS

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

Silwet Stick

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

212 lei/l

sticker

Producător: ARYSTA

ambalaj: 1 litru

Elastiq Ultra

93 lei/l

sticker

Producător: ARYSTA

ambalaj: 5 litri

Trend 90
Producător: DUPONT

Fortune

ulei de rapiță etoxilat (75%)

Producător: FMC

Fortune

ulei de rapiță etoxilat (175%)

Producător: FMC

Siltop
Producător: INNVIGO

Gondor
Producător: NUFARM

Spodnam
Producător: NUFARM

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

surfactant pentru
erbicidele SU

0.1%
0.25 l/ha

adjuvant pentru
PPP

1 l/ha

adjuvant pentru
PPP

1 l/ha

29 lei/l

ambalaj: 1 litru

39 lei/l

ambalaj: 1 litru

32 lei/l

ambalaj: 5 litri

150 lei/l

50-100 ml/ha

trisiloxan (80%)
agent umectare anionic (20%)

ambalaj: 1 litru

lecitina
MSO

diverse culturi

di-1-p-menthene (55.4%)
+ adjuvanti metabolici

rapiță
grâu

125 lei/l

0.25-0.4 l/ha

ambalaj: 1 litru

1 l/ha

previne scuturarea silicvelor
previne încolțirea boabelor

85 lei/l

ambalaj: 20 litri

87 lei/l

ambalaj: 5 litri
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PRODUS

Spraygard
Producător: NUFARM

Velwet
Producător: SHARDA

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

di-1-p-menthene (40%)
alcool etoxilat (18%)

adjuvant pentru
toate culturile

0.1 l/ha

safener, penetrant, adjuvant, sticker

polialkilenexoid modificat
heptametiltrisiloxan

cu insecticide

0.025-0.05%

cu fungicide

0.025-0.1%

cu insecticide

0.05-0.1%

cu fertilizanți

0.1%

rapiță

0.5-1 l/ha

Flexi

105 lei/l

ambalaj: 5 litri

culturi de câmp și horticole

198 lei/l

ambalaj: 1 litru

reduce scuturarea silicvelor de rapiță

Producător: SUMI AGRO

64 lei/l

ambalaj: 5 litri

Spur
Producător: SUMI AGRO

Toil

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

ulei de rapiță și emulsificatori

cereale, rapiță,
culturi horticole

1 l/ha

toate culturile

5 l/ha

reduce scuturarea silicvelor de rapiță

112 lei/l

ambalaj: 1 litru

Producător: SUMI AGRO

îmbunătățește aderarea erbicidului la suprafața
frunzelor

39 lei/l

ambalaj: 1 litru

34 lei/l

ambalaj: 5 litri

Amino Expert FIX
Producător: ECOFOL

GalasterTM
2-ethilexil 2-hidroxypropanoate

toate culturile

1 l la 1000 l
soluție de lucru

bio-concentrat proteic îmbogățit cu acid lactic,
aminoacizi liberi
îmbunătățește eficiența insecticidelor,
erbicidelor, fungicidelor și a regulatorilor

24 lei/l

ambalaj: 1 litru

acționeaza ca un surfactant
sporește dispersia, aderenșa și reținerea soluției
de lucru pe suprafața foliară

Herbosol®
Producător: LEBOSOL

Aquasol®
Producător: LEBOSOL

ulei de parafină rafinat (82.9%)
formulanți (17.1%)

0.2-0.4 l/ha

sulfat de amoniu (188.8 g/l)
poliacrilamidă (11.2 g/l)
apă (719.8 g/l)
formulanți (260.2 g/l)

0.25-0.75 l /
100 l apă
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adjuvant la erbicidele de sol, preemergente

130 lei/l

ambalaj: 5 litri

condiționarea apei, acțiunea de tampon-pH,
agent de umectare și adeziune, reducerea
driftului pe culturile învecinate,
rezistența la precipitații, reducerea spumei

56 lei/l

ambalaj: 5 litri

FERTILIZANȚI FOLIARI
Liste de prețuri recomandate

PRODUS

Grow Balance
10:10:10 + ME
Produs licentiat RWA
Formulare: LICHID

Grow Balance
Bor

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

N
P
K
Fe
B
Mg
Zn
Mn
Cu
Mo

rapiță

3-5 l/ha

în 200-300 l apă

primăvara la alungirea lăstarilor și alungirea
tulpinii

grâu,
cereale păioase

3-5 l/ha

la înfrățire și de la alungirea tulpinii până la
înspicare

floarea soarelui

3-5 l/ha

de la a 2-a până la a 6-a pereche de frunze și de
la alungirea tulpinii până la înflorire

porumb

3-5 l/ha

de la a 4-a până la a 8-a pereche de frunze și la
dezvoltarea rozetei

sfeclă de zahăr

3-6 l/ha

pomi fructiferi

3-5 l/ha

roșii, ardei,
castraveți

3-5 l/ha

viță de vie

1-3 l/ha

rapiță

1-3 l/ha

în 100-200l apă

4-6 frunze; formarea bobocilor; fenofaza de
înflorire

floarea soarelui

1-3 l/ha

de la 2 perechi de frunze până la înflorire; este
posibilă repetarea la 14 zile după caz

sfeclă de zahăr

1-3 l/ha

soia, mazăre

1-2 l/ha

viță de vie

1-1.5 l/ha

măr

1-2 l/ha

legume

1-1.5 l/ha

cereale păioase

3-5 l/ha

10%; 125 g/l
10%; 125 g/l
10%; 125 g/l
0.06%; 750 mg/l
0.03%; 375 mg/l
0.025%; 313 mg/l
0.02%; 250 mg/l
0.02% 250 mg/l
0.02%; 250 mg/l
0.003% 38 mg/l

B(etanolamina 11%; 150 g/l
de bor)

Produs licentiat RWA
Formulare: LICHID

Grow Balance
cereale
Produs licentiat RWA
Formulare: LICHID

N
P2O5
K2O
B
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

7%; 80.5 g/l
3%; 35.1
5%; 57.59
0.03%; 345 mg/l
0.15%; 1725 mg/l
0.10%; 1150 mg/l
0.15%; 1725 mg/l
0.002%; 23.6 mg/l
0.25%; 2875 mg/l

de toamnă și primăvară

în 200-300 l apă

în 200-300 l apă
în 200-300 l apă
în 200-300 l apă
în 500-1000 l apă

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

15 lei/l

ambalaj: 10 litri

de la a 2 a pereche de frunze până la înflorire

la fiecare 14 zile in timpul dezvoltarii fructelor și
de la intrarea in pârga până înainte de maturare
la fiecare 10 zile dupa plantare până la începutul
infloririi; la 7-10 zile în timpul dezvoltării
fructelor
la dezvoltarea frunzelor; la aparitia
inflorescențelor și la dezvoltarea fructelor

în 400-600 l apă

în 500-1000 l apă

în 200l apă

în 100-200l apă
în 200l apă

în 200-1000l apă

19 lei/l

ambalaj: 10 litri

stadiul de 4-6 frunze
începutul alungirii tulpinii; de la apariția
inflorescentei până la deschiderea florilor 30%
de la formarea inflorescențelor până la
desprinderea primelor capișoane; legarea
fructelor
buton verde; începutul infloririi; căderea
petalelor
înflorire

în 500-1000l apă
în 200-1000l apă

în 200-300 l apă

este recomandat a fi folosit în culturile de
cereale pentru a
asigura o nutriție echilibrată și pentru a preveni
apariția carențelor în microelemente.

18 lei/l

ambalaj: 10 litri

este recomandat a se folosi în timpul fazelor
critice de creștere
cum ar fi înfrățirea, alungirea paiului, faza de
burduf cât și în vederea
pregătirii pentru îniernare și la reluarea
vegetației primăvara devreme

Grow Balance
rapiță
Produs licentiat RWA
Formulare: LICHID

Grow Balance
porumb
Produs licentiat RWA
Formulare: LICHID

Grow Balance
floarea soarelui
Produs licentiat RWA
Formulare: LICHID

N
P2O5
K2O
B
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

5%; 58.5 g/l
3%; 35.1 g/l
7%; 81.9 g/l
0.5%; 5850 mg/l
0.1%; 1170 mg/l
0.15%; 1755 mg/l
0.25%; 2925 mg/l
0.005%; 58.5 mg/l
0.25%; 2925 mg/l

rapiță

N
P2O5
K2O
B
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

7%; 81.9 g/l
3%; 35.1 g/l
5%; 58.5 g/l
0.05%; 585 mg/l
0.1%; 1170 mg/l
0.1%; 1170 mg/l
0.1%; 1170 mg/l
0.002%; 23.4 mg/l
0.5%; 5850 mg/l

porumb

N
P2O5
K2O
B
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

5%; 58.5 g/l
5%; 58.5 g/l
7%; 81.9 g/l
0.5%; 5850 mg/l
0.02%; 234 mg/l
0.03%; 351 mg/l
0.03%; 351 mg/l
0.017%; 117 mg/l
0.023%; 234 mg/l

floarea soarelui

de toamnă și primăvară

3-5 l/ha

în 200-300 l apă

este recomandat a fi folosit primăvara dupa
reintrarea
culturii în vegetație, în perioada de formare a
lăstarilor laterali și la alungirea tulpinii.

18 lei/l

ambalaj: 10 litri

previne aparitia carențelor în microelemente.
crește rezistența plantelor la stres în perioadele
secetoase.

3-5 l/ha

în 200-300 l apă

se recomanda aplicarea între 2 si 6 frunze, ideal
în faza
de 4 frunze si de la formarea tulpinii pâna la
înflorire.

18 lei/l

ambalaj: 10 litri

creste rezistenta plantelor la factorii de stres în
perioadele de seceta când absorbtia si
translocarea nutrientilor este redusa.

3-5 l/ha

în 200-300 l apă

se recomandă aplicarea de la a doua pereche
de frunze
pâna la începutul înfloririi.

18 lei/l

ambalaj: 10 litri

crește rezistența plantelor la stres în
perioadele secetoase

RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA | 123

PRODUS

Epso Top (BIO)
Producător: K+S

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

SO3
MgO

toate culturile

5 kg/ha

solubilitate foarte bună începând de la 5 grade
o
(75 kg în 100l apă sau 100kg în 100l apă la 20 C)

32.5%
16%

are rol în deblocarea magneziului și corectarea
deficiențelor de sulf

Formulare: SOLID
CRISTALIZAT

Plantstart
Producător: ARYSTA

N
P
Zn

10%
48%
2%

N
SO3
B

220 g/l
150 g/l
12 g/l

N
MgO
Mn
Cu

25%
2.5%
0.67%
0.37%

Formulare: SOLID

Agrofol
Producător: ARYSTA

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

6,9 lei/kg

ambalaj: 25 kg

17 lei/kg

cereale, rapiță,
floarea soarelui,
porumb, sfeclă de
zahăr, fasole,
varză, usturoi,
ceapă, cartof

ambalaj: 25 kg

17 lei/l

ambalaj: 10 litri

Formulare: LICHID

Vertex Hi-N34
Producător: FMC
Formulare: LICHID

Hi-Phos Turbo
Producător: FMC
Formulare: LICHID

P (P2O5)
K (K2O)
Mg
Zn

30%
5%
4%
2%

cereale

3 l/ha

rapiță

3 l/ha

cartof

3 l/ha

varză

4.5 l/ha

porumb

2.5-5 l/ha

cereale păioase

2.5-5 l/ha

floarea soarelui

3-5 l/ha

rapiță

3-5 l/ha

legume

5 l/ha

toamna, în faza de 6-8 frunze; primăvara la
creșterea tulpinii

sfeclă

5 l/ha

cartof

5/10 l/ha

la înălţimea culturii de 10-15 cm; aplicări la
fiecare 10-14 zile

de la faza formării clasei până la apariţia sa; a nu
se aplica la interval mai scurt de 3 săptămâni
în timpul creşterii tulpinii şi după înflorire; a nu
fi aplicat în timpul înfloririi

20 lei/l

ambalaj: 10 litri

când frunzele plantelor din rânduri se apropie
una la alta
de la 3 frunze pe întreaga durată a creşterii active

cel mai devreme în faza de 2-4 frunze a culturii
la înfrățire cu aplicări la fiecare 10-14 zile; în faza
de înflorire

29 lei/l

ambalaj: 10 litri

de la 2 până la 6 perechi de frunze; posibilă
aplicarea în amestec cu erbicide împotriva
costreiului

în faza de 4-6 frunze; aplicări la fiecare 10-14 zile
dacă este necesar
la începutul formării tuberculilor / la începutul
creşterii tuberculilor

Nutrileaf KS
(KuRuS)

K2O
SO3

25%
42.5%

Producător: FMC
Formulare: LICHID

Maize Extra
Producător: FMC

P (P2O5)
K (K2O)
Zn

35%
5%
8.6%

Formulare: LICHID

cereale păioase

3-5 l/ha

floarea soarelui

3-5 l/ha

de la 3-4 perechi de frunze până la apariția
butonului floral

viță de vie

5-10 l/ha

rapiță

3-5 l/ha

la doua săptamâni de la înflorire cu aplicarea la
7-10 zile; aplicare înaintea pârguirii

cartof

3-6 l/ha

legume

3-5 l/ha

roșii

3-5 l/ha

mere

5-15 l/ha

porumb

1-2 l/ha

de la înfrățire până la înspicare

22 lei/l

ambalaj: 20 litri

de la 3-4 frunze până înainte de înflorit
la începutul formării tuberculilor; 2 săptămâni
mai târziu; în timpul creșterii tuberculilor
la sfârșitul deschiderii bobocilor până la
înflorirea timpurie
la începutul formării fructului, cu aplicari
repetate la 10-14 zile
după răsfoirea completa a frunzelor

36 lei/l

cereale păioase

ambalaj: 10 litri

mazăre
fasole

Multiple
Producător: FMC
Formulare: LICHID

Zoom Super
Producător: FMC
Formulare: LICHID

Mg
Mn
Cu
Zn

4.6%
18%
5.5%
4.6%

porumb

N
Mg
Mn
B
Mo (MgO)
S
acizi humici

5.4%
6.1%
10.2%
3.4%
0.3%
5.4%

rapiță
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69 lei/l

1 l/ha

cereale păioase

ambalaj: 10 litri

1.5-3 l/ha

de la 4-9 frunze; aplicări repetate la intervale de
10 - 14 zile.
tratarea continuă în faza prelungirii tulpinii

39 lei/l

ambalaj: 10 litri

PRODUS

Rapsin
Producător: FMC
Formulare: LICHID

Foliar Extra
Producător: FMC
Formulare: LICHID

Bo-La
Producător: FMC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

N
S
B
Mn
Mo
Zn

5.9%
11.5%
3.4%
6.5%
0.27%
5%

rapiță

1-3 l/ha

de la 4-9 frunze, cu aplicări repetate; tratarea
continuă în faza prelungirii tulpinii

N
P (P2O5)
K (K2O)
Mg (MgO)
B
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

9.6%
6.43%
4.82%
2%
0.032%
0.006%
0.02%
0.183%
0.001%
0.0071%

grâu

B
Mo

10.6%
0.53%

grâu

Formulare: LICHID

legume

aplicare la începutul sezonului, când culturile au
suprafaţa foliară suficientă de absorbție

varză

2-2.5 l/ha

porumb

oricând este necesară asigurarea substanţelor
nutritive suplimentare
în condiţii de stres (secetă, grindină, etc.).

floarea soarelui

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

35 lei/l

ambalaj: 10 litri

27 lei/l

ambalaj: 10 litri

la culturile cerealiere se aplică de la apariţia
frunzei principale până la înspicare

legume
terenuri sportive

1-2 l/ha

rapiță

se aplică la carenţa de bor determinată sau
aşteptată
după faza de 3 frunze a culturii

28 lei/l

ambalaj: 10 litri

floarea soarelui
viță de vie

Sulf Headland

S

57%

Producător: FMC
Formulare: LICHID

Fertilisinn

microelemente și siliciu

Producător: INNVIGO

rapiță

5-10 l/ha

cereale

5-10 l/ha

viță de vie

2-4 l/ha

căpșuni

2-6 l/ha

măr, păr

10 l/ha

grâu, triticale, orz,
rapiță, porumb,
cartofi, sfeclă de
zahăr

0.8 l/ha

înaintea începutului creşterii tulpinii; asimilare
foarte bună până la mijlocul perioadei de înforire
se aplică înainte de înflorire, cu aplicări repetate
în intervale de 10-14 zile

28 lei/l

ambalaj: 10 litri

138 lei/l

ambalaj: 1 litru

133 lei/l

ambalaj: 5 litri

Navu Forte
Producător: INNVIGO

îngrășământ foliar complex
(nanotehnologie)

culturi agricole

4 l/ha

20 lei/l

ambalaj: 4 litri

19 lei/l

ambalaj: 16 litri

Azosol
Producător: ADOB
Formulare: LICHID

Bor

N
MgO
B
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

36.3%
4.5%
0.027%
0.027%
0.027%
1.35%
0.0067%
0.013%

rapiță, cereale
păioase, floarea
soarelui, porumb
sfeclă

1-6 l

B

11.1% greutate
15% volum
150 g/l

rapiță

1-3 l

floarea soarelui

3l

sfeclă

2-4 l

porumb

1-3 l

cartof

1-3 l

cereale păioase

2-3 kg

rapiță

2-3 kg

sfeclă

3 kg

porumb

3 kg

cartof

2-3 kg

floarea soarelui

2 kg

porumb

2-4 l

cartofi

2-4

leguminoase

1-2 l

sfeclă

1-3 l

Producător: ADOB
Formulare: LICHID

Sulf
Producător: ADOB
Formulare: SOLID

Zinc
Producător: ADOB
Formulare: LICHID

N
MgO
SO3
Mn

N
MgO
Zn

14%
14%
44%
0.4%

6.75% - 90g/l
2.25% - 30 g/l
100 g/l

15 lei/l

ambalaj: 20 litri

15 lei/l

ambalaj: 20 litri

19 lei/l

ambalaj: 20 kg

20 lei/l

ambalaj: 20 kg
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PRODUS

Helasol complex
MAX N

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

N
P2O5
S

rapiță

5-10 l/ha

grâu

5-10 l/ha

soluție lichidă, transparentă, stabilă, cu puritate
ridicată

porumb

5-10 l/ha

sfeclă de zahăr

5-7 l/ha

floarea soarelui

10 l/ha

pomi fructiferi

10 l/ha

tomate, ardei,
castraveți

3-5 l/ha

viță de vie

10 l/ha

rapiță

0.5-2 l/ha

în 200-300l apă

toamna la 4-8 frunze; primăvara la reluarea
vegetației/dezvoltarea lăstarilor

cereale păioase

0.5-2 l/ha

toamna la 3-6 frunze (BBCH113-116); primăvara
la înfrățire (BBCH221-229)

porumb

1-3 l/ha

măr

1-3 l/ha

rădăcinoase

0.5-2 l/ha

bulbi

0.5-2 l/ha

viță de vie

0.5-2 l/ha

rapiță

0.5-2 l/ha

în 200-300l apă

primăvara, la începutul dezvoltării lăstarilor; la
alungirea tulpinii

cereale păioase

0.5-2 l/ha

la înfrățire (BBCH221-229); la începutul alungirii
tulpinii (BBCH330-339)

porumb

0.5-2 l/ha

în intervalul dezvoltării 2-6 frunze/optim
4 (BBCH112-116); începutul alungirii
tulpinii(BBCH330-339)

pomi fructiferi

0.5-2 l/ha

rădăcinoase

0.5-2 l/ha

în 400-600l apă

la dezvoltarea frunzelor (BBCH 110-119)

tomate, ardei

0.5-2 l/ha

înaintea infloririi (BBCH660); după înflorire
(BBCH 669)

viță de vie

0.5-2 l/ha

rapiță

0.5-2 l/ha

în 200-300l apă

toamna la 4-8 frunze; primăvara la reluarea
vegetației și la începutul înfloririi

cereale păioase

0.5-2 l/ha

la stadiul de 3-6 frunze (BBCH113-116); la
înfrățire (BBCH221-229)

porumb

0.5-2 l/ha

în intervalul dezvoltării 2-6 frunze/optim
4 (BBCH112-116); începutul alungirii
tulpinii(BBCH330-339)

pomi fructiferi

0.5-2 l/ha

rădăcinoase

0.5-2 l/ha

tomate, ardei

0.5-2 l/ha

viță de vie

0.5-2 l/ha

rapiță

1 l/ha

floarea soarelui

0.5-1 l/ha

sfeclă de zahăr

1 l/ha

soia, mazăre

1 l/ha

viță de vie

1 l/ha

fructe

0.5-1 l/ha

legume

1 l/ha

15.5%; 181.4 g/l
0.5% 4.68 g/l
0.7%; 8.19 g/l

Producător: ECOFOL
Formulare: LICHID

Helasol liquid
Zn EDTA

Zinc chelatat
EDTA

6.2%; 80 g/l

Producător: ECOFOL
Formulare: LICHID

Helasol liquid
Cu EDTA

Cupru chelatat 7.3%; 100 g/l
EDTA

Producător: ECOFOL
Formulare: LICHID

Helasol liquid
Mn EDTA

Mangan
chelatat EDTA

6.2%; 79 g/l

Producător: ECOFOL
Formulare: LICHID

Helasol liquid
B+Mo EDTA

B
Mo

10.6%; 143 g/l
0.5%; 7.2 g/l

Producător: ECOFOL
Formulare: LICHID
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în 200-300l apă
în 200-300l apă
în 500-1000l apă
în 400-600l apă
în 400-600l apă
în 500-1000l apă

în 200-300l apă
în 200-300l apă
în 500-1000l apă

în 400-600l apă

formulă de azot de înaltă concentrație
asimilarea imediată de către plante, având ca
rezultat o creștere rapidă și previzibilă.
special creat pentru fertilizare foliară, poate fi
utilizat și pentru fertirigare

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

6,9 lei/l

ambalaj: 10 litri

6,5 lei/l

ambalaj: 1000 litri

compatibil cu multe produse pentru protecția
plantelor

41 lei/l

ambalaj: 10 litri

și la înspicare-lapte (BBCH551-773)
în intervalul dezvoltării 2-6 frunze/optim 4
(BBCH112-116)
sfârșitul umflării mugurilor(BBCH552); la stadiul
de buton verde(BBCH 556); sfârșitul infloririi
(BBCH 669)
dezvoltarea frunzelor (BBCH 110-119); începutul
extinderii rădăcinilor (BBCH441)
dezvoltarea frunzelor (BBCH 110-119)
dezvoltarea mugurilor(BBCH0-9); dezvoltarea
frunzelor(BBCH111-119); dezvoltare
inflorescențelor (BBCH553-557)

48 lei/l

ambalaj: 10 litri

stadiul de urechiusa de șoarece (BBCH 554)
la intervalul dezvoltării a 3-5
frunze(BBCH113-115); la începutul dezvoltării
rădăcinilor(BBCH441-445)

în 500-1000l apă

în 200-300l apă
în 200-300l apă
în 500-1000l apă
în 400-600l apă

41 lei/l

ambalaj: 10 litri

dezvoltarea fructelor (BBCH771-779)
dezvoltarea frunzelor (BBCH 110-119)
dezvoltarea frunzelor (BBCH 110-119)
dezvoltarea frunzelor (BBCH110-119);
inflorescențe vizibile clar(BBCH553); dezvoltare
deplina a inflorescențelor(BBCH557)

în 400-600l apă
în 500-1000l apă

4-6 frunze; formărea bobocilor; fenofaza de
înflorire
de la 2 perechi de frunze până la înflorire; este
posibila repetarea la 14 zile dupa caz
stadiul de 4-6 frunze
la apăritia inflorescentei
de la formărea inflorescentelor până la
desprinderea primelor capisoane; legarea
fructelor
inaintea infloririi
inaintea infloririi

28 lei/l

ambalaj: 10 litri

PRODUS

Helasol liquid
MgN

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

N
P2O5

rapiță

1-3 l/ha

toamna la 4-8 frunze; primăvara la reluarea
vegetației

cereale păioase

1-3 l/ha

la înfrățire (BBCH221-229); la începutul alungirii
tulpinii(BBCH330-338); la apariția frunzei
stindard(BBCH339)

porumb

1-3 l/ha

în 200-300l apă

în intervalul dezvoltării 2-6 frunze/optim 4
(BBCH112-116); la începutul alungirii tulpinii

pomi fructiferi

1-3 l/ha

dezvoltarea fructelor (BBCH771-779); intrarea in
pârgă(BBCH881-889)

rădăcinoase

1-2 l/ha

tomate, ardei,
castraveti

1-3 l/ha

viță de vie

1-3 l/ha

rapiță

2-3 l/ha

toamna la 4-8 frunze; primăvara la reluarea
vegetației

cereale păioase

2-3 l/ha

la înfrățire (BBCH221-229); la începutul alungirii
tulpinii(BBCH330-338); la apariția frunzei
stindard(BBCH339)

porumb

2-3 l/ha

în 200-300l apă

în intervalul dezvoltării 2-6 frunze/optim 4
(BBCH112-116); la începutul alungirii tulpinii

pomi fructiferi

1-3 l/ha

dezvoltarea fructelor (BBCH771-779); intrarea in
pârgă(BBCH881-889)

rădăcinoase

1-2 l/ha

tomate, ardei,
castraveti

1-3 l/ha

viță de vie

1-3 l/ha

rapiță

0.5-1 l/ha

7 %; 95 g/l
10 %; 135 g/l

Producător: ECOFOL
Formulare: LICHID

Helasol liquid
MgS

P2O5
SO3

14.1%; 192 g/l
7%; 96 g/l

Producător: ECOFOL
Formulare: LICHID

Helasol liquid
Mo

N
Mo

4.2%; 44.94 g/l
3.5%; 38 g/l

Producător: ECOFOL

Producător: ECOFOL

N
P2O5
K2O

20 %
20 %
20 %

în 200-300l apă

în 500-1000l apă
în 400-600l apă
în 400-600l apă

dezvoltarea fructelor (BBCH771-773)
1-3 aplicări la intervale de 10 zile pt. prevenirea
uscării ciorchinelui BBCH771-775
1-3 aplicari la 10 zile începând după intrarea in
pârgă pt. prevenirea clorozei BBCH 881

în 500-1000l apă

în 200-300l apă
în 200-300l apă

în 500-1000l apă
în 400-600l apă
în 400-600l apă

14 lei/l

ambalaj: 10 litri

dezvoltarea frunzelor (BBCH 110-119)
dezvoltarea fructelor (BBCH771-773)
1-3 aplicari la intervale de 10 zile pt. prevenirea
uscării ciorchinelui BBCH771-775
1-3 aplicari la 10 zile incepând după intrarea in
pârgă pt. prevenirea clorozei BBCH 881

în 500-1000l apă

în 200-300l apă

toamna: la 4-8 frunze BBCH 114-118; Primăvara:
începutul dezvoltării lăstarilor laterali BBCH 221;
de la formarea mugurilor până la deschiderea a
40% din inflorescențele de pe racem

0.5-1 l/ha

conopidă, brocolli

0.5-1 l/ha

varză

0.5-1 l/ha

în 400-600l apă

5-9 frunze adevărate BBCH115-119; începerea
dezvolăarii mugurilor laterali (BBCH221-229)

rădăcinoase

0.5-1 l/ha

începerea dezvoltării mugurilor laterali
(BBCH221-229)

alte culturi

0.5-1 l/ha

a 2-a până la a5a frunză(BBCH112-115); începutul
extinderii rădăcinilor (BBCH441)

1-2.5 kg/ha

18 lei/l

ambalaj: 10 litri

dezvoltarea frunzelor (BBCH 110-119)

cereale păioase

Formulare: LICHID

Helasol MAX
20:20:20 + ME

în 200-300l apă

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

în 200-300l apă
în 400-600l apă

în 400-600l apă
în 200-1000l apă

37 lei/l

ambalaj: 10 litri

toamna la stadiul de 3-9 frunze BBCH 113-119;
primăvara la înfrățire BBCH 221-229
începutul alungirii tulpinii până la începutul
înspicării BBCH 330-449

profilactic pt. evitarea carenței de Mo; la urgență
când se observă deficiența

16 lei/kg

1-2.5 kg/ha

ambalaj: 25 kg

microelemente

Formulare: LICHID

Thio-Sul®
Producător: TESSENDERLO
KERLEY

N
SO3

12%
65%

Formulare: LICHID

amestec cu UAN în
raport

cereale păioase,

9:1

porumb, floarea
soarelui

7:3

rapiță, soia

8-10 l/ha

rapiță (aplicare foliară)

KTS®
Producător: TESSENDERLO
KERLEY
Formulare: LICHID

K2O
SO3

25%
42%

grâu, rapiță

perfect compatibil cu UAN; pierderi reduse prin
inhibare/încetinire a proceselor de hidroliză/
nitrificare
îmbunătățește absorbția fosforului și a
micronutrienților pe solurile cu pH ridicat

8,5 lei/l

ambalaj: IBC
1000l

îmbunătățește structura solului, permite
infilrarea apei, ajută la descompunerea resturilor
vegetale și îmbunătățește rata de utilizare a
azotului.
poate fi aplicat în vegetație/foliar, la sol sau
împreună cu apa de irigare

2 aplicări a 4-6
l/ha sau
în amestec cu
UAN 20-30l/ha

foarte bun răspuns folosit ca îngrășământ starter
(în amestec cu APP sau UAN)
sursa imediat disponibilă de potasiu; are efect de
stabilizare al azotului în amestec cu UAN

20 lei/l

ambalaj: IBC
1000l

poate fi aplicat în vegetație/foliar, la sol sau
împreună cu apa de irigare
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PRODUS

CaTS®
Producător: TESSENDERLO
KERLEY

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

SO3
CaO

legume

30-50 l/ha

reduce pH-ul solurilor și elimină sărurile din
zona rădăcinilor.

25%
42%

în aplicări multiple

poate fi amestecat cu UAN in proporții de 10-30%
din volum reducând procesele de nitrificare.

Formulare: LICHID

APP
Producător: TESSENDERLO
KERLEY

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

14,5 lei/l

ambalaj: IBC
1000l

poate fi aplicat în vegetație/foliar, la sol sau
împreună cu apa de irigare

N
P2O5

11%
37%

porumb

recomandat ca și îngrășământ starter la
semănat, aplicat prin încorporare 5 cm sub și
lateral de sămânță; se poate aplica singur sau în
amestec cu KTS® ori UAN.

Formulare: LICHID

azot sub formă amoniacală cu disponibilitate
îndelungată pt absorbție.

17,5 lei/l

ambalaj: IBC
1000l

absorbție superioară de micronutrienți prin
intermedul polifosfaților.
poate fi aplicat în vegetație/foliar, la sol sau
împreună cu apa de irigare.

Arbofol Sum
Producător: SUMI AGRO
Formulare: LICHID

N
P
K
MgO
SO3

20%
20%
20%
2.2%
4.5%

alte culturi
pomi frunctiferi

+ B, Fe, Mn, Mo, Zn

Elite
Producător: SUMI AGRO
Formulare: SOLID

N
P
K
MgO
SO3

20 %
20 %
20 %
2.2 %
4.5 %

3 l/ha

(2-3 tratamente)

prima aplicare dupa dezvoltarea aparatului
foliar; următoarele la interval de 10-15 zile

5 l/ha

prima aplicare după formarea fructului;
următoarele la interval de 10-15 zile

(3 tratamente)

cereale toamnă 2.5-3 kg/ha

în 200-300 l/ha apă

porumb, soia, sfeclă, 2.5-3 kg/ha
floarea soarelui în 200-300 l/ha apă
cartof 2.5-3 kg/ha

în 200-300 l/ha apă

măr, păr, piersic, 2.5-3 kg/ha
cais, prun în 1000 l/ha apă
viță de vie 2.5-3 kg/ha

în timpul perioadelor de creștere intensivă ale
plantelor
1-5 aplicări în funcție de cultură și sezon

34 lei/l

ambalaj: 10 litri

12 lei/kg

ambalaj: 25 kg

se aplică la sfârșitul perioadei formării
tuberculilor
aplicați în pedioadele de creștere intensivă
la începutul perioadei de vegetație, ori de câte
ori este necesar
4-5 tratamente, primul la 3-4 saptamani după
răsărire și se repetă după un interval de 3-4
săptămâni

în 1000 l/ha apă

tomate, ardei, 2.5-3 kg/ha
pepeni, țelina, în 1000 l/ha apă
varză, morcov

Sumistart P
Producător: SUMI AGRO
Formulare: SOLID

N
P
S
Zn

12 %
50 %
4.9 %
2%

culturi de câmp:
porumb, floarea
soarelui

20-30 kg/ha

cartof, sfeclă de
zahăr

30 kg/ha

culturi horticole

50-100 kg/ha

15,5 lei/kg

ambalaj: 10 kg

15,5 lei/kg

ambalaj: 20 kg

14 lei/kg

ambalaj: 300 kg

Umostart
Producător: SUMI AGRO
Formulare: SOLID

BrasiPro
Producător: SUMI AGRO
Formulare: LICHID

N
P
Zn
Fe
Mn

11 %
48 %
1%
0.6 %
0.1 %

grâu, triticale, orz,
orzoaică

30 kg/ha

graminee furajere,
leguminoase
furajere

25-30 kg/ha

B
N
S
Mg
Mo

5.8 %
4.5 %
4%
2%
0.075 %

rapiță, varză,
2.5-4 l/ha
conopida, broccoli,
fasole, mazăre,
morcov, cereale,
ceapă, salata, cartof,
soia, sfeclă
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15,5 lei/kg

ambalaj: 20 kg

38 lei/l

ambalaj: 10 litri

PRODUS

Vitalosol® Gold
Producător: LEBOSOL

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

Cu
Mn
S

cereale păioase,
porumb,
floarea soarelui,
rapiță, cartof, soia,
mazăre

1-2 l/ha

2,4%; 38 g/l
9,8%; 154 g/l
36,1%; 570 g/l

Formulare: LICHID

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

60 lei/l

ambalaj: 10 litri

omologat inclusiv pentru
agricultura ecologică

Mix Cereale
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

Mix rapiță și
floarea soarelui
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

Mix porumb
Producător: RWA AG

Mn
Cu
Zn
MgO
N

11,5%; 183 g/l
1,6%; 25 g/l
4,9%; 78 g/l
12,6%; 201 g/l
1,8%; 29 g/l

cereale păioase

1-2 l/ha

B
Mn
Mo
CaO
S

4,1%; 61 g/l
4,8%; 71 g/l
0,5%; 7 g/l
9%; 133 g/l
9,2%; 136 g/l

rapiță, floarea
soarelui, soia,
mazăre, sfeclă de
zahăr

1-2 l/ha

B
Zn
N

4,1%; 100 g/l
5,88%; 80 g/l
7,3%; 100 g/l

porumb, sorg

2-3 l/ha

N
P2O5
Zn

3%; 45g/l
30%; 450g/l
7%; 105g/l

toate culturile

N
S

15,2%; 201 g/l
22,1%; 292 g/l

cereale păioase,
porumb, rapiță,
floarea soarelui,
soia, mazăre

2 l/ha

N
P2O5
K2O
MgO
B
Cu
Mn
Zn
aminoacizi

9.2%; 115 g/l
0.9%; 11 g/l
2%; 25 g/l
1.7%; 21 g/l
1 g/l
6 g/l
19 g/l
7 g/l
11.6%

toate culturile

2-3 l/ha
3-4 l/ha

Cu
Mn
Zn
S

4,8%; 80 g/l
12,2%; 200 g/l
6%; 100 g/l
12%; 200 g/l

cereale păioase,
porumb, rapiță,
floarea soarelui

0,75-1,5 l/ha

MgO
S

24,1%; 350 g/l
16,6%; 241 g/l

rapiță,
floarea soarelui

1-2 l/ha

sfeclă de zahăr,
cartof, legume, viță
de vie

2-4 l/ha

rapiță, floarea
soarelui, porumb,
cartof

1-2 l/ha

sfeclă de zahăr,
legume, pomi
fructiferi

2-3 l/ha

55 lei/l

ambalaj: 10 litri

60 lei/l

ambalaj: 10 litri

55 lei/l

ambalaj: 10 litri

Formulare: LICHID

Nutrifos
Producător: LEBOSOL

1.5-5 l/ha

25 lei/l

ambalaj: 10 litri

Formulare: LICHID

Amonium TS 200
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

Total Care
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

Quadros
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

MagS
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

Bor (BIO)
Producător: LEBOSOL

Boretanolomină

11%; 150 g/l

Formulare: LICHID

18 lei/l

ambalaj: 10 litri

30 lei/l

ambalaj: 10 litri

40 lei/l

ambalaj: 1 litru

70 lei/l

ambalaj: 5 litri

40 lei/l

ambalaj: 10 litri

24 lei/l

ambalaj: 10 litri

30 lei/l

ambalaj: 1 litru

omologat inclusiv pentru
agricultura ecologică

Calciu (BIO)
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

CaO

16,7%; 220 g/l

căpșun, arbuști
fructiferi, pomi
fructiferi, ardei,
castraveți, tomate,
varză, ceapă

3-5 l/ha

24 lei/l

ambalaj: 10 litri

30 lei/l

ambalaj: 1 litru
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PRODUS

Mangan 500 (BIO)

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

Mn

cereale, cartof,
rapiță, sfeclă de
zahăr, mazăre

0,5-1 l/ha

27,4%; 500 g/l

Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

60 lei/l

ambalaj: 5 litri

omologat inclusiv pentru
agricultura ecologică

Potasiu 450 (BIO)
Producător: LEBOSOL

N
K2O

3%; 45 g/l
31%; 465 g/l

porumb, cartof,
legume, viță de vie,
pomi fructiferi

Cu

24,2%; 350 g/l

cereale, porumb,
0,25-0,75 l/ha
floarea soarelui, viță
de vie

Formulare: LICHID

Cupru 350 (BIO)
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

5 l/ha

30 lei/l

ambalaj: 10 litri

65 lei/l

ambalaj: 5 litri

omologat inclusiv pentru
agricultura ecologică

Zinc 700 (BIO)

Zn

40%; 700 g/l

Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

porumb, sorg,
cereale, mazăre,
soia, viță de vie,
legume, căpșun

0,5-1 l/ha

70 lei/l

ambalaj: 5 litri

omologat inclusiv pentru
agricultura ecologică

Sulf 800 (BIO)
Producător: LEBOSOL

Sulf elementar 56% S (800 g/l)
lichid

Formulare: LICHID

rapiță, cereale
păioase, viță de vie,
sfeclă de zahăr

3-5 l/ha

28 lei/l

ambalaj: 10 litri

omologat inclusiv pentru
agricultura ecologică

Molibden (BIO)

Mo

15,6%; 214 g/l

Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

floarea soarelui,
rapiță, sfeclă
de zahăr, varză,
mazăre, lucernă,
soia

0,25 l/ha

200 lei/l

ambalaj: 1 litru

omologat inclusiv pentru
agricultura ecologică

Siliciu
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

Calciu Forte
Producător: LEBOSOL

SiO2
N
Fe
Zn

45.3%; 610 g/l
1.5% ; 20g/l
0.5%; 7 g/l
1.5% ; 20 g/l

toate culturile

CaO
Mn
Zn

19%; 260 g/l
1,5%; 20 g/l
0,5%; 10 g/l

căpșun, viță de vie,
arbuști fructiferi,
fructe semințoase

4-8 l/ha

Ca3(BO3)2
CaO
Zn

15,1%
222 g/l
7%; 103 g/l

căpșun, arbuști
fructiferi, pomi
fructiferi, viță de
vie, legume, hamei

1-2 l/ha

N
K2O5
MgO

3%; 45 g/l
30%; 450 g/l
7%; 105 g/l

porumb, floarea
soarelui, cartof,
legume, cereale,
viță de vie

3-5 l/ha

N
K2O
S

3%; 44 g/l
23,4%; 340 g/l
15,9%; 231 g/l

cereale, rapiță,
floarea soarelui,
porumb, sfeclă
de zahăr, cartof,
legume, viță de vie

4-6 l/ha

Formulare: LICHID

Robustus
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

Magfos
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

Potasiu TS 340
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID
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0.5 l/ha

175 lei/l

ambalaj: 1 litru

30 lei/l

ambalaj: 10 litru

33 lei/l

ambalaj: 10 litru

38 lei/l

ambalaj: 10 litru

25 lei/l

ambalaj: 10 litru

PRODUS

HeptaCupru (BIO)
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

HeptaMangan (BIO)
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

HeptaZinc (BIO)
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

HeptaFier (BIO)
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

Nutriplant Gold
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

complex de
Cu cu acid
heptagluconic
cupru

5%; 60 g/l

cereale,
leguminoase,
porumb, viță de vie

1.5-3 l/ha

complex de
Mn cu acid
heptagluconic
mangan

5%; 65 g/l

cereale, rapiță,
sfeclă de zahăr,
porumb, mazăre

2-3 l/ha

complex de
Zn cu acid
heptagluconic
zinc

6%; 80 g/l

cereale,
leguminoase,
porumb, alte culturi

2 l/ha

complex de
Fe cu acid
heptagluconic
fier

4.5%; 55 g/l

viță de vie, căpșun,
arbuști fructiferi,
pomi fructiferi

3-7 l/ha

N
K2O5
P2O
S

14,4%; 194 g/l
7,7%; 104 g/l
8,9%; 120 g/l
3,4%; 46 g/l

toate culturile

3-5 l/ha

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

45 lei/l

ambalaj: 10 litru

35 lei/l

ambalaj: 10 litru

55 lei/l

ambalaj: 10 litru

50 lei/l

ambalaj: 10 litri

36 lei/l

ambalaj: 10 litri

42 lei/l

+ B, Cu, Mn, Zn, Fe
+ aminoacizi

ambalaj: 1 litru

Nutriplant 12-4-6
Producător: LEBOSOL

N
P2O5
K2O

Formulare: LICHID

+ B, Cu, Mn, Zn

Nutriplant 6-12-6
Producător: LEBOSOL

N
P2O5
K2O

Formulare: LICHID

+ B, Cu, Mn, Zn

Nutriplant 160³
Producător: LEBOSOL

N
P2O5
K2O

Formulare: LICHID

+ B, Cu, Mn, Zn

12%; 145 g/l
4%; 48 g/l
6%; 73 g/l

toate culturile

6,1%; 74 g/l
12%; 145 g/l
6%; 73 g/l

toate culturile

12%; 160 g/l
12%; 160 g/l
12%; 160 g/l

toate culturile

3-5 l/ha

18 lei/l

ambalaj: 10 litri

3-5 l/ha

18 lei/l

ambalaj: 10 litri

3-5 l/ha

26 lei/l

ambalaj: 10 litri

32 lei/l

ambalaj: 1 litru

Nutriplant 5-20-5
Producător: LEBOSOL

N
P2O5
K2O

Formulare: LICHID

+ B, Cu, Mn, Zn

Nutriplant 36
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

PK Max 0-24-27
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

N
MgO

5%; 63 g/l
20%; 252 g/l
5%; 63 g/l

toate culturile

27%; 351 g/l
3%; 39 g/l

cereale, floarea
soarelui, porumb,
legume, viță de vie,
lucernă

3-5 l/ha

24%; 386 g/l
27%; 435 g/l

porumb, floarea
soarelui, legume,
cartof, viță de vie

3-5 l/ha

+ B, Cu, Mn, Zn

K2O5
P2O

3-5 l/ha

21 lei/l

ambalaj: 10 litri

19 lei/l

ambalaj: 10 litri

38 lei/l

ambalaj: 10 litri

45 lei/l

ambalaj: 1 litru
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PRODUS

Ksc Phyt-actyl I
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Ksc Phyt-actyl II
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Ksc Phyt-actyl III
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Ksc Phyt-actyl VII
Perla

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

N
P2O5
K2O
SO3
Fe
Cu
Zn
B
Mo

14%
40%
5%
13%
0.1%
0.05%
0.1%
0.1%
0.01%

17.881 lei/tonă

N
P2O5
K2O
SO3
Fe
Mn
Zn

23%
5%
5%
29%
0.1%
0.05%
0.1%

14.445 lei/tonă

N
P2O5
K2O
Fe
B
Mo

15%
5%
35%
0.1%
0.1%
0.01%

17.454 lei/tonă

N
K2O
CaO

15%
9%
20%

14.641 lei/tonă

N
P2O5
K2O
SO3
MgO
B
Cu
Fe
Zn
Mn
Mo

21%
7%
7%
18%
2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.01%

34.836 lei/tonă

B

15%

ambalaj: 25kg

ambalaj: 25kg

ambalaj: 25 kg

ambalaj: 25 kg

Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Corona N
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Corona B
Producător: TIMAC

ambalaj: 15 kg

37.425 lei/tonă
ambalaj: 15 kg

Formulare: SOLID

Corona K
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

N
P2O5
K2O
SO3
MgO
B
Cu
Fe
Zn
Mn
Mo

21%
7%
7%
18%
2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.01%
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38.083 lei/tonă
ambalaj: 15 kg

BIOSTIMULATORI
Liste de prețuri recomandate

PRODUS

Grow factor
Evolution / pack
Producător: ECOFOL
Formulare: LICHID

Atonik
Producător: AECTRA

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

N
P2O5
K2O
B
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn
aminoacizi
acid lactic
2-etilhexil
lactat

aplicare toamna

5%; 60 g/l
4%; 48 g/l
6%; 72 g/l
0.5%; 6000 mg/l
0.4%; 4800 mg/l
0.4%; 4800 mg/l
0.4%; 4800 mg/l
0.1%; 1200 mg/l
0.5%; 6000 mg/l
10%; 108 g/l
3.3%; 36 g/l
0.3%; 3.24 g/l

Terrasorb complex
Formulare: LICHID

Multoleo
Producător: ARYSTA

Forthial
Producător: ARYSTA

Tonivit
Producător: ARYSTA

Zeal
Producător: ARYSTA

Seamaxx
Producător: FMC
Formulare: LICHID

Quantis
Producător: SYNGENTA

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE
biostimulator lichid concentrat

rapiță de toamnă

1 l/ha

cereale păioase

1 l/ha

aplicare primăvara

aplicarea din toamnă pregătește culturile pentru
intrarea în optim în iarna
dezvoltând sistemul radicular precum și
rezistența față de boli și factori de stres.

rapiță de toamnă

2 l/ha

aplicarea primăvara ajută cultura să
repornească/pornească viguros în vegetație

cereale păioase

2 l/ha

floarea soarelui

2 l/ha

și să depășească eventualele perioade de stres
(erbicidări, condiții dificile, s.a.m.d.)

porumb

2 l/ha

cereale păioase
porumb
floarea soarelui
rapiță
soia
mazăre
cartof
sfeclă de zahăr
legume și pomi
fructiferi

0.6 l/ha

cereale păioase
floarea soarelui
rapiță
soia
sfeclă de zahăr
cartof
mazăre
legume și pomi
fructiferi

1.5 l/ha

GA 142 - extract de alge marine
Ascophyllum nodosum

rapiță, floarea
soarelui, sfeclă
zahăr, soia

2 l/ha

N
Mg

grâu, orz

1 l/ha

ortonitrofenolat de sodiu (0,2%)
paranitrofenolat de sodiu (0,3%)
5-nitroguaiacolat de sodiu (0,1%)

Formulare: LICHID

Producător: AECTRA

DOZĂ
OMOLOGATĂ

N
MgO
B
Fe
Mn
Zn
Mo
l-aminoacizi
materie organică

B

5.5%
0.8%
1.5%
1%
0.1%
0.1%
0.001%
20%
25%

9.9%

6.2%
9%

extract de alge marine

P
K

13%
5%

extract de alge marine

Zn
Mo

1.98% w/w
0.02% w/w

de la înfrățire până la
înspicare

grâu, orz

aplicare toamna/primavara

porumb

stimulează înrădăcinarea, germinaţia seminţelor
şi a polenului, creşterea tubului polinic şi a
fructelor

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

800 lei/buc

ambalaj: twin pack
10 l

184 lei/l

ambalaj: 5 litri

reduce numărul de seminţe seci din centrul
calatidiului de floarea soarelui
stimulează reacţia de apărare a plantelor de
stresul abiotic şi biotic
creşte calitatea şi cantitatea recoltelor

asigură sporuri semnificative de producţie prin
repornirea rapidă în vegetaţie a culturilor de
toamnă

94 lei/l

ambalaj: 20 litri

diminuarea pierderilor de producţie cauzate de
factorii de stres
creşterea disponibilităţii nutrienţilor pentru
plante

55 lei/l

ambalaj: 5 litri

59 lei/l

ambalaj: 5 litri

1 l/ha

63 lei/l

ambalaj: 5 litri

2 l/ha

47 lei/l

ambalaj: 5 litri

GA 142 Ascophyllum nodosum
filtrate

N
P2O5
K2O

3.8%
1.75%
3%

cereale, rapiță,
porumb, cartof

1.5 l/ha

extract de
Ascophyllum
nodosum

20 %

sfeclă

4 l/ha

căpșun, legume,
fructe

3 l/ha

grâu

2 l/ha

porumb

59 lei/l

ambalaj: 5 litri

42 lei/l

ambalaj: 10 litri

floarea soarelui
rapiță
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PRODUS

Amino Expert
Balans
Producător: ECOFOL
Formulare: LICHID

Lactofol Zinc
Master
Producător: ECOFOL
Formulare: LICHID

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

N
SO3
aminoacizi
carbon organic
materie
organica
peptide

8.7%; 110.5 g/l
1.3%; 16.5 g/l
50%; 635 g/l
25%; 317.5 g/l
60%; 762 g/l

grâu

0.8-1 l/ha

floarea soarelui

0.8-1 l/ha

omologat și recomandat pentru agricultura
ecologică

porumb

0.8-1 l/ha

sub formă de azot
și carbon organic

rapiță

0.8-1 l/ha

culturi leguminoase

0.8-1 l/ha

plante perene

1-2 l/ha

căpșuni și zmeură

0.8-1 l/ha

culturi tehnice

1-1.5 l/ha

porumb

1-1.5 l/ha

rapiță

0.8-1 l/ha

N
Zn
SO3
B
Cu
Fe
Mn
Mo

6 %; 79.2 g/l
8.5%; 112.2 g/l
12.2%; 161 g/l
2%; 26400 mg/l
0.18%; 2370 mg/l
0.2%; 2640 g/l
0.2%; 2640 g/l
0.02%; 260 mg/l

1-1.2 l/ha în faza de 3-5 frunze
în faza de 2-6 frunze; sporește rezistența la
iernare

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

70 lei/l

ambalaj: 10 l

65 lei/l

ambalaj: 10 l

stimulează dezvoltarea radiculară
îmbunătățește dezvoltarea coletului și rezistența
la frângere a plantelor

conține aminoacizi

Aminosol (BIO)
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

N
P2O
aminoacizi
aminoacizi
organici

9,4%; 116 g/l
1,1%; 14 g/l
58%
22%

toate culturile

70 lei/l

1-2 l/ha

omologat inclusiv pentru
agricultura ecologică

ambalaj: 10 litri

85 lei/l

ambalaj: 1 litru

Mangan Gold
Producător: LEBOSOL

Mn
N
S

Formulare: LICHID

aminoacizi

Fier Gold
Producător: LEBOSOL
Formulare: LICHID

Kaishi
Producător: SUMI AGRO
Formulare: LICHID

Fe
Mn
N
Zn

19.3%; 315 g/l
3.78%; 62 g/l
1.96%; 32 g/l

cereale, cartof,
rapiță, sfeclă de
zahăr, soia, mazăre

0.5-1 l/ha

6.9%; 90 g/l
2.7%; 35 g/l
4%; 50 g/l
0.15%; 2 g/l

viță de vie, căpșun,
arbuști fructiferi,
pomi fructiferi

3-7 l/ha

12%

culturi de câmp și
horticole

2-3 l/ha

aminoacizi

aminoacizi de
tip “L” vegetali
N organic
B

2%
0.13%

55 lei/l

ambalaj: 10 litri

70 lei/l

ambalaj: 10 litri

42 lei/l

ambalaj: 10 litri

39 lei/l

ambalaj: 1 litru

Kinactiv Fruit
Producător: SUMI AGRO
Formulare: LICHID

aminoacizi
liberi de tip “L”
P
K
B

4%

culturi horticole

61 lei/l

2 l/ha

12%
16%
0.5%

ambalaj: 1 litru

58 lei/l

microelemente chelatate

ambalaj: 5 litri

Kinactiv Root
Producător: SUMI AGRO
Formulare: LICHID

aminoacizi
liberi de tip “L”
N
B
Fe

4%

culturi horticole

79 lei/l

2-3 l/ha

12%
16%
0.5%

ambalaj: 1 litru

microelemente chelatate

Shigeki
Producător: SUMI AGRO
Formulare: LICHID

Fertigofol Ultra
Producător: SUMI AGRO
Formulare: LICHID

legume, căpșun,
pomi, cartof, vița
de vie

1.5-2 l/ha

aminoacizi
extract de alge
microelemente chelatate

culturi hidroponice,
culturi de câmp

2-3 l/ha

N
P
K
Mg
S
B
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn
aminoacizi

cereale păioase

5 l/ha

P
K
B
Zn

7%
10%
0.13%
0.2%

107 g/l
32.9 g/l
86.3 g/l
1300 mg/l
1300 mg/l
500 mg/l
140 mg/l
250 mg/l
500 mg/l
50 mg/l
400 mg/l
7%

leguminoase,
mazăre

Producător: SUMI AGRO
Formulare: LICHID

1000 g/l
30 g/l
30 g/l
3 g/l
27 g/l

3-4 aplicări de la începutul formării tuberculilor,
apoi odata la 14 zile

cartofi

1-2 aplicări după răsărit, apoi când este suficient
foliaj

porumb, rapiță,
sfeclă de zahăr
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floarea soarelui
cereale

31 lei/l

ambalaj: 1 litru

25 lei/l

ambalaj: 10 litri

3-4 aplicări la 10-14 zile
4 aplicări de la căderea petalelor, apoi la fiecare
14 zile

legume

rapiță

de la al doilea nod până la burduf; de la apariția
frunzei stindard până la înspicat
de la 5-10 cm până la începutul înfloritului

2-3 aplicări de la începutul înfloritului și înainte
de compactarea ciorchinelui, apoi la fiecare
14 zile

viță de vie
SO3
N
MgO
Mo
B

47 lei/l

ambalaj: 5 litri

pomi fructiferi

Sulfomax Fluid

52 lei/l

ambalaj: 1 litru

3 l/ha

din faza de rozeta, înainte de înflorit
de la stadiul de 6 frunze până la 12 frunze
de la înflorit până la înspicat

25 lei/l

ambalaj: 10 litri

PRODUS

Actistart
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID
MICROGRANULAT

Physiostart
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID
MICROGRANULAT

Greenstart
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID
MICROGRANULAT

Pinkstart Boron
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID
MICROGRANULAT

Fertileader Vital
Producător: TIMAC
Formulare: LICHID

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

N
P2O5
K2O
SO3
Zn

11%
22%
5%
12%
2%

14.209 lei/tonă

N
P2O5
K2O
SO3
Zn

8%
28%
14%
23%
2%

13.535 lei/tonă

N
P2O5
K2O
SO3
Zn

16%
40%
2%
5%
2%

14.548 lei/tonă

N
P2O5
K2O
CaO
SO3
B

3%
28%
5%
3%
20%
0.31%

15.033 lei/tonă

N
P2O5
K2O
Mn
B
Zn
Cu
Fe
Mo

9%
5%
4%
0.1%
0.05%
0.05%
0.02%
0.02%
0.01%

ambalaj: 25 kg

PRODUS

Fertileader Vertis
Producător: TIMAC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE
Fe
Mn

3.2%
2.4%

Mn
Zn

4.8%
3.5%

N
P2O5
K2O
Mn
B
Zn
Cu
Fe
Mo

4%
6%
9%
0.1%
0.05%
0.05%
0.02%
0.02%
0.01%

N
P2O5
B

5%
13%
2%

N
P2O5
Mn
Zn

3%
18%
2.5%
5.7%

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

79,38 lei/l

ambalaj: 10 litri

Formulare: LICHID

ambalaj: 25 kg

ambalaj: 25 kg

ambalaj: 25 kg

Fertileader Opal
Producător: TIMAC

80,5 lei/l

ambalaj: 10 litri

Formulare: LICHID

Fertileader Kaleo
Producător: TIMAC
Formulare: LICHID

Fertileader Alpha
Producător: TIMAC

79,63 lei/l

ambalaj: 10 litri

87,38 lei/l

ambalaj: 10 litri

Formulare: LICHID

79.01 lei/l

ambalaj: 200 litri

79 lei/l

Fertileader Axis
Producător: TIMAC
Formulare: LICHID

91.94 lei/l

ambalaj: 200 litri

92 lei/l

ambalaj: 10 litri

ambalaj: 10 litri

83.75 lei/l

ambalaj: 1 litru

Fertiactyl Gz
Fertileader Viti
Producător: TIMAC

P2O5
K2O
B

6%
12%
1%

Formulare: LICHID

86.75 lei/l

Producător: TIMAC

91.25 lei/l

Producător: TIMAC

12%
4%

77.88 lei/l

Fertiactyl Starter

13%
5%
8%

ambalaj: 200 litri

Formulare: LICHID

B
Mo

5.7%
0.35%

Producător: TIMAC

81.5 lei/l

81.97 lei/l

Fertiactyl Radical
Producător: TIMAC

ambalaj: 10 litri

7.7%
4.8%

9.2%
0.4%

N
P2O5
K2O
Mn
Zn

5%
5%
7%
1.5%
1.5%

Mn
Zn

1.5%
1.5%

Fertiactyl Trium
Producător: TIMAC

Oligal SD
Producător: TIMAC

Formulare: LICHID

Formulare: LICHID

N
P2O5
Zn

3%
15%
4.8%

87,63 lei/l

Brio P

Producător: TIMAC
Formulare: LICHID

6,5%

92.96 lei/l

ambalaj: 60 litri

Producător: TIMAC
B

92.95 lei/l

ambalaj: 220 litri

ambalaj: 10 litri

Formulare: LICHID

Fertileader
Silver (BIO)

103 lei/l

ambalaj: 1 litru

84,63 lei/l

ambalaj: 10 litri

Producător: TIMAC

Fertileader Oris

96 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: LICHID

Formulare: LICHID

Mn
Cu

B
Mn

ambalaj: 200 litri

82 lei/l

Formulare: LICHID

Producător: TIMAC

81.49 lei/l

ambalaj: 10 litri

ambalaj: 10 litri

ambalaj: 1 litru

Fertileader
Tonic (BIO)

N
P2O5
K2O

ambalaj: 1 litru

82.5 lei/l

Formulare: LICHID

Fertileader
Gold (BIO)

96,25 lei/l

Formulare: LICHID

Producător: TIMAC

CaO
MgO

13%
5%

ambalaj: 10 litri

ambalaj: 1 litru

Fertileader Magical

N
K2O

82.14 lei/l

P2O5
K2O

30%
5%

N
P2O5
K2O
Mn
Zn

3%
7%
7%
0.05%
0.1%

24,25 lei/l

ambalaj: 600 litri

Formulare: LICHID

ambalaj: 200 litri

82.13 lei/l

ambalaj: 10 litri

87.5 lei/l

ambalaj: 1 litru

Maxifruit
Producător: TIMAC
Formulare: LICHID

87.69 lei/l

ambalaj: 10 litri

102.5 lei/l

ambalaj: 1 litru
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FERTILIZANȚI SPECIALI
Liste de prețuri recomandate

PRODUS

Eurofertil
Plus 36 Physio +
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Eurofertil
Top 53 NPS
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Eurofertil
Top 38 NP
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Eurofertil
Top 51 NPK
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Eurofertil
Top 49 NPS
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE
P2O5
K2O
SO3
CaO
B

12%
24%
15%
14%
0.2%

N
P2O5
SO3
CaO
MgO
B
Zn

8%
18%
27%
14%
2%
0.15%
0.1%

N
P2O5
SO3
CaO
MgO
B
Zn

8%
30%
8%
15%
2%
0.15%
0.15%

N
P2O5
K2O
SO3
CaO
MgO
B
Zn

4%
10%
20%
17%
12%
2%
0.2%
0.16%

N
P2O5
SO3
CaO
B

3%
22%
24%
29%
0.15%

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

- lei/tonă

ambalaj: 50kg, 600kg

PRODUS

Spring Star
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

- lei/tonă

ambalaj: 50kg, 600kg

Timacstart
38 8.18.0
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

3.487 lei/tonă

ambalaj: 50kg, 600kg

Timacstart
20-10-5 MPPA DUO
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

3.223 lei/tonă

ambalaj: 50kg, 600kg

Timacstart 20-10-5
Physio Pro
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

2.791 lei/tonă

ambalaj: 50kg, 600kg

Physio Natur
PKS 41 (BIO)
Producător: TIMAC

Eurofertil
Npro NPS 56
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Duofertil Top 40
MPPA DUO
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Duofertil 38 8.30.0
MPPA DUO
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Duofertil
Top 38
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Duofertil Timac
Start 20-10-5
Mppa Duo
Producător: TIMAC

N
P2O5
SO3
CaO
MgO
B
Zn

N
P2O5
K2O
SO3
MgO
B
Zn

21%
12%
24%
7%
2%
0.1%
0.15%

10%
18%
12%
5%
2%
0.1%
0.15%

N
P2O5
SO3
MgO
B
Zn

8%
30%
8%
2%
0.15%
0.15%

N
P2O5
SO3
MgO
B
Zn

8%
30%
8%
2%
0.15%
0.1%

N
P2O5
K2O
SO3
B
Zn

20%
10%
5%
26%
0.1%
0.1%

N
P2O5
SO3
Zn
B

10%
24%
20%
0.1%
0.1%

N
P2O5
SO3
Zn
Cu

10%
20%
20%
0.1%
0.09%

N
P2O5
MgO
SO3
Zn
B

20%
12%
2%
25%
0.2%
0.1%

3.269 lei/tonă

Formulare: SOLID

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

2.682 lei/tonă

N
P2O5
SO3
Zn
B

24%
11%
19%
0.1%
0.1%

ambalaj: 40kg, 1000kg

N
P2O5
SO3
MgO
Zn
B

8%
18%
12%
2%
0.1%
0.15%

ambalaj: 40kg, 1000kg

N
P2O5
K2O
SO3
B
Zn
Mn

20%
10%
5%
26%
0.1%
0.1%
0.1%

N
P2O5
K2O
SO3
CaO
B
Zn
Mn

20%
10%
5%
19%
3%
0.1%
0.1%
0.1%

3.119 lei/tonă

N
P2O5
K2O
SO3
MgO

0%
13%
15%
13%
2%

3.061 lei/tonă

N
P2O5
K2O
MgO
SO3
B

6%
11%
21%
2%
9%
0.2%

3.223 lei/tonă

N
SO3
CaO
MgO
B
Zn

30%
15%
7%
3%
0.15%
0.1%

N
SO3
CaO
MgO

30%
15%
7%
3%

N
SO3
MgO

25%
31%
2%

ambalaj: 40kg, 1000kg

N
SO3
CaO

25%
27%
3%

ambalaj: 40kg, 1000kg

N
K2O
SO3
Zn
B

25%
10%
21%
0.2%
0.2%

ambalaj: 50kg, 600kg

N
MgO
SO3
Mn
Zn
B

31%
2%
25%
0.01%
0.1%
0.15%

ambalaj: 50kg, 600kg

2.562 lei/tonă

3.119 lei/tonă

ambalaj: 40kg, 1000kg

ambalaj: 1000kg

ambalaj: 600kg

ambalaj: 50kg, 600kg

Kalisprint
6.11.21 Npro

3.350 lei/tonă

Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

ambalaj: 40kg, 600kg,
1000kg

Sulfammo 30
Plus Nproces

3.367 lei/tonă

Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

ambalaj: 1000kg

3.490 lei/tonă

ambalaj: 50kg, 600kg

ambalaj: 40kg, 600kg,
1000kg

3.487 lei/tonă

ambalaj: 50kg, 600kg

3.119 lei/tonă

ambalaj: 40kg, 1000kg

Sulfammo 30
Nproces
Producător: TIMAC

3.490 lei/tonă

ambalaj: 50kg, 600kg

Formulare: SOLID

Sulfammo 25
MPPA

2.980 lei/tonă

Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Formulare: SOLID

Eurocereal
10-24-0 MPPA Duo
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Eurocereal
10-20-0 MPPA Duo
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Euromais 20-12-0
Mppa Duo
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID
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2.997 lei/tonă

ambalaj: 40kg, 600kg,
1000kg

2.818 lei/tonă

Sulfammo 25 Ca
Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

Synertec NK 35
N Process

ambalaj: 40kg, 600kg,
1000kg

Producător: TIMAC

3.079 lei/tonă

Rhizovit 31
N Proces

ambalaj: 40kg, 1000kg

2.980 lei/tonă

Formulare: SOLID

Producător: TIMAC
Formulare: SOLID

3.036 lei/tonă

3.267 lei/tonă

AMELIORATORI DE SOL
Liste de prețuri recomandate

PRODUS

Blackjack
Producător: AECTRA

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

acid humic, acid ulmic, min. 20%
acid fulvic
materie organică
min. 28%

cereale păioase
porumb
floarea soarelui
rapiță
soia
mazăre
cartof
sfeclă de zahăr
legume și pomi
fructiferi

Formulare: LICHID

Physiomax P
Producător: TIMAC

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

aplicare foliară

creşte conţinutul de materie organică din sol

1-2 l/ha

aplicare înainte de
semănat

4-5 l/ha

creşte capacitatea de schimb cationic a solului
stimulează creşterea plantelor

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

- lei/l

ambalaj: 10 litri

stimulează proliferarea microorganismelor
din sol
creşte capacitatea tampon a solului
aplicat împreună cu fertilizanţii foliari, creşte
eficienţa acestora
reduce gradul de eroziune a solului, pe terenurile
în pantă

P2O5
CaCO3
MgO

10%
74% (42% CaO)
4%

1.934 lei/tonă

CaCO3
MgO

75% (43% CaO)
3%

1.818 lei/tonă

P2O5
CaCO3
MgO

15%
65% (36% CaO)
5%

2.400 lei/tonă

ambalaj: 600 kg

Formulare: SOLID

Physiomax 975
Producător: TIMAC

ambalaj: 600 kg

Formulare: SOLID

Physio Mescal G18
Producător: TIMAC

ambalaj: 50kg,
600kg

Formulare: SOLID

ALTE PRODUSE
Liste de prețuri recomandate

PRODUS

Basamid granule

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

dazomet (97%)

legume de seră (răsad)
tomate (seră)

Producător: ARYSTA

Gro-stop fog

clorprofam (300 g/l)

cartof

DOZĂ
OMOLOGATĂ

ambalaj: 20 kg

60 ml/t

Formulare: XX
Grupa toxicologică: XI

clorprofam (300 g/l)

cartof

60 ml/t

Producător: ARYSTA
Formulare: XX
Grupa toxicologică: XI

Keim Stop
Producător: ARYSTA

clorprofam (1%)

cartof

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

73 lei/kg

sterilizant sol

Producător: ARYSTA

Gro-stop basis

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

1 kg/t tuberculi

reduce încolțirea cartofilor pe durata depozitării;
se aplică în reprize de 20-20-20 ml/t la interval
de 6 săptămâni aplicat în jurul unui generator
de ceață

reduce încolțirea cartofilor pe durata depozitării;
60 ml/t în amestec cu apă până la volumul de
soluție de 200 ml/t

prevenirea sau reducerea încolțirii cartofului de
consum pe durata păstrării

428 lei/l

ambalaj: 10 litri

428 lei/l

ambalaj: 5 litri

18 lei/kg

ambalaj: 25 kg

Formulare: DP
Grupa toxicologică: XN
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PRODUS

Quickphos-Up

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
ȘI CONCENTRAȚIE

CULTURI
OMOLOGATE

DOZĂ
OMOLOGATĂ

SPECTRU DE COMBATERE ȘI
RECOMANDĂRI APLICARE

fosfură de aluminiu (56%)

semințe depozitate

3-5 tablete
/t produs

principali dăunători ai cerealelor depozitate și a
gărgăriței la fasole

sănătate publică și
spații de depozitare

1 l/20 mp

stropire în benzi de 35 cm

măr

0.05 g/m3
camera frigo

nu mai tarziu de 7 zile de la recoltare

cartof

3.3-5 l/ha

desicant

lucernă

1.6-3.3 l/ha

porumb

1.6-5 l/ha

viță de vie

3.3-5 l/ha

pomi

3.3-5 l/ha

cereale depozitate

10-20 ml/t

Producător: ARYSTA

PREȚ FĂRĂ TVA
RECOMANDAT

145 lei/kg

ambalaj: 1 kg

Formulare: TB
Grupa toxicologică: T+

Fendona® 15 SC

alfa cipermetrin (1,50%)

Producător: BASF
Formulare: SC
Grupa toxicologică: ATENȚIE

Applesmart 3.3

metilciclopentena (3.3 g/kg)

Producător: INNVIGO

biocid împortiva țânțarilor, muștelor, gândacilor
de bucătărie și târâtoarelor

122 lei/l

ambalaj: 1 litru

750 lei/kg

ambalaj: 2.5 g

Formulare: VP

Dessicash 200 SL

diquat (200 g/l)

Producător: SHARDA
Formulare: SL
Grupa toxicologică: T

Granprotec

deltametrin (25 g/l)

(cu excepția grâului)

Producător: SHARDA

erbicid neselectiv

107 lei/l

ambalaj: 20 litri

109 lei/l

ambalaj: 5 litri

dăunători de depozit

159 lei/l

ambalaj: 1 litru

Formulare: EC
Grupa toxicologică: PERICOL

Reglone Forte

diquat (150 g/l)

Producător: SYNGENTA
Formulare: SL
Grupa toxicologică: PERICOL

Actellic

pirimifos metil (500 g/l)

Producător: SYNGENTA
Formulare: EC
Grupa toxicologică: XI

Improve 5 in 1

cartof

4 l/ha

legume

3-3.5 l/ha

viță de vie

3-4 l/ha

floarea soarelui

3-4 l/ha

rapiță

3 l/ha

sfeclă de zahar

4 l/ha

orez

2-3 l/ha

cereale depozitate
destinate consumului
exclus secară

10 ml pc/t
cereale

spații de depozitare

1% (50-100 ml/mp)

50-200 ml
/100 l apă

Producător: SUMI AGRO

desicant
erbicid neselectiv

dăunători de depozit

115 lei/l

ambalaj: 5 litri

227 lei/l

ambalaj: 1 litru

aduce apa dură la un pH optim, reduce duritatea
apei, agent umectant, surfactant

53 lei/l

ambalaj: 1 litru

49 lei/l

ambalaj: 5 litri

Schaumstopp

polidimetilsiloxan

Producător: LEBOSOL

1,4 ml
/100 l apă

stoparea spumei din soluția de stropit

88 lei/buc

ambalaj: 250 ml

200 lei/buc

ambalaj: 1 litru
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Bune practici, sfaturi și recomandări
privind gestionarea produselor pentru
protecția plantelor
RWA prin intensificarea activității de distribuție a produselor de protecție a plantelor este
prezentă într-un număr cât mai mare de exploatații agricole.
Din rolul de partener și consultant considerăm ca fiind oportună expunerea unui calup de
informații operaționale esențiale pentru activitățile cotidiene.

1. Pregătirea soluției de stropit prin amestecul produselor
pentru protecția plantelor
Pentru reducerea trecerilor pe teren la aplicarea tratamentelor chimice, atunci când este posibil,
efectuăm amestecuri de produse în rezervorul echipamentului de stropit.
Din punct de vedere tehnic, în multe lucrări de specialitate, procedeul este denumit “tank mix”,
iar pentru realizarea corectă a acestuia se impun câteva reguli privind:

. cunoașterea produselor care constituie amestecul
. compatibilitatea acestora
. analiza temeinică a amestecului
Cele de mai sus sunt necesare pentru obținerea unor eficacități sinergice care să justifice, în
final, efectele pozitive privind îmbunătățirea stării culturale a lanurilor și/sau favorizarea
condițiilor de creștere și dezvoltare a plantelor cultivate.

Obținerea avantajelor scontate, prin utilizarea amestecului de produse
pentru protecția plantelor, la o singură aplicare, este posibilă dacă amestecul
îndeplinește următoarele caracteristici:

. Nu

provoacă interferențe antagonice asupra eficacității sau a efectului sinergic al
produselor;

. Nu

provoacă daune culturilor agricole sau reacții chimice nespecifice care nu permit
pulverizarea uniformă a soluțiilor (precipitări, separări ale componentelor din amestec,
etc.);

. Asigură o aplicare uniformă pe toată durata aplicării;
. În cazul realizării unui amestec cu produse pe care nu le-ați utilizat anterior, trebuie

să procedați înainte de aplicarea în câmp a tratamentului la efectuarea unui test de
miscubilitate. Acest test vă ajută să preveniți din timp problemele care pot sa apară în
câmp la aplicarea amestecului.

. Înainte

de constituirea amestecului este obligatoriu să se citească cu mare atenție
etichetele produselor,

. Acordând atenție deosebită asupra tuturor informațiilor privind:

INFORMAȚII UTILE

- Recomandările de aplicare,
- Restricțiile la aplicarea soluțiilor de stropit,
- Compatibilitatea produselor,
- Calitatea apei pentru realizarea soluțiilor etc.
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- Dacă există recomandări că produsele nu pot fi amestecate cu alte produse,respectați-le
întocmai, procedând la aplicarea acestora singure sau cu adjuvanții corespunzători indicați
de producător.

. Pentru informații suplimentare consultați furnizorul produsului;
Cum realizăm un test de miscibilitate?

Atunci când trebuie să realizăm un amestec despre care nu avem suficiente informații
disponibile, se efectuează testul de miscibilitate care va confirma dacă amestecul poate fi
pulverizat. Amestecul din testul de miscibilitate trebuie să conțină aceeași concentrație de
produse ce urmează să fie utilizate în amestecul din rezervorul echipamentului de stropit.
Pentru aceasta, să presupunem că vom folosi un volum de pulverizare de 100 l/ha la culturile de
camp. Un amestec stabil, fără incompatibilități chimice și de formulare, nu va provoca blocaje
și poate fi aplicat fără probleme.
Menționăm că doar prin amestecul produselor chimice cu apă, incompatibilitățile biologice
nu sunt relevante și nu se pot evidenția prin acest test. De aceea s-a insistat ca la realizarea
amestecurilor să fie bine fundamentate și efectele fiziologice.
Procedeul practic de realizare a testului de miscibilitate simulează la o scară mai mică realizarea
amestecului propus într-un recipient cu volum cunoscut.
De exemplu:

. Într-un borcan transparent mai înalt se adaugă 1.000 ml apa peste care se adaugă, unul

după altul, produsele stabilite pentru amestec, având grijă ca pentru fiecare produs adăugat
să procedăm la măsurarea exactă a cantităților ce se vor constitui concentrațiile propuse
soluțiilor de aplicat.

. Foarte important este ca, după introducerea în vas a unui produs, să se asigure omogenizarea
soluției, astfel ca, la final, să obținem un amestec omogen al tuturor componentelor
amestecului.

Să presupunem că trebuie realizat un amestec de erbicid (1 l/ha) cu un insecticid (200 ml/ha).
Din fiecare produs vom extrage cu o seringă de unică folosință cantitățile echivalente respective:

. 10 ml erbicid,
. 2 ml insecticid,
. Procedăm la omogenizarea soluției după fiecare produs adăugat în apă,
. La final punem capacul borcanului, omogenizăm bine amestecul,
. Lăsăm cel puțin 2-3 ore sub observație. Se poate lăsa și peste noapte urmând să fie analizat
în ziua imediat următoare.

Produsele granulate se adaugă cu o linguriță (1/4 linguriță la fiecare 100 g/ha care trebuie să fie
aplicate în câmp).
Se va analiza dacă amestecul prezintă incompatibilități evidente, cum ar fi coagularea sau
precipitarea.
Este normal ca uneori să apară mici depuneri ale produselor cu formulare DF, WDG sau pulberi
(PU, WP). Dacă apar dificultăți prin sedimentarea suspensiei în timpul pulverizării, este nevoie
să agităm suplimentar amestecul, asigurând agitarea mecanică sau hidraulică. În caz contrar
pot să apară blocaje, stropiri neuniforme ale culturilor sau se pot înregistra reacții adverse ale
produselor de protecția plantelor, afectând grav cultura. După realizarea acestui test, procedați
la eliminarea conținutului în condiții de siguranță pentru om și pentru mediul înconjurător
conform reglementărilor în vigoare.
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Cum realizăm amestecul de produse chimice la prepararea soluției de
stropit direct în rezervorul echipamentului de stropit?
Există câteva reguli principale care trebuie respectate la efectuarea amestecurilor.
Menționăm că reușita unui tratament este întotdeauna realizată dacă asigurăm întocmai
respectarea principiilor de bază ale amestecurilor.
Pentru aceasta, reamintim faptul că datorită modului foarte diversificat de formulare ale
produselor pentru protecția plantelor:

. Pulberi, granule
. Soluții concentrate,
. Concentrate emulsionabile,
. Produse uleioase

Nu trebuie să ne fie niciodată indiferentă ordinea de introducere în soluția de stropire a acestora.
Eventualele abateri acceptate în ordinea standard de amestec pot fi posibile numai dacă există o
recomandare specifică în eticheta produsului sau dacă, în mod excepțional, există un elementcheie al amestecului.

Care este ordinea standard și care sunt etapele de introducere în amestec
a produselor?
Ordinea standard și etapele de introducere în amestec a produselor sunt următoarele:
Se umple rezervorul cel puțin 1/2-2/3 cu apa care indeplinește cerințele corespunzătoare
componentelor propuse pentru amestec (valoarea pH-ului, duritatea sau alte delimitări).

. Pentru reglarea

pH-ului, se adaugă un agent de tamponare/ neutralizare, de exemplu
sulfatul de amoniu.

. Primele produse care se adaugă în rezervor sunt cele cu formulare chimica solidă (granule,
pulberi).

Pentru o mai buna dispersie a produselor, se recomandă:
- Vărsarea lor din partea de sus a rezervorului
- Cu sistemul de agitare in funcțiune pentru obținerea unui amestec omogen.
Foarte importantă este recomandarea de a se proceda la adăugarea treptată a produselor,
astfel încat să existe garanția că fiecare produs este bine dizolvat înainte de a adăuga înca
unul în amestec.
Dacă adaugați un preamestec (cantitatea de produs chimic este amestecată în prealabil
într-o cantitate mică de apă) se asigură o dizolvare mai rapidă a produsului chimic.
Este cunoscut faptul că o parte din produsele formulate ca granule dispersabile în apă au nevoie
de timp (5-10 minute) să se separe și să se dizolve, înainte de a fi adăugate alte tipuri de produse.

. Următoarele produse care se adaugă în rezervor sunt formulările lichide (EC, CE, SE, SC)
și cele formulate ca dispersie în ulei (OD).

. Dacă se adaugă și îngrășăminte lichide, este necesară

o agitare continuă a amestecului
pentru obținerea unui amestec omogen fără segregări în rezervorul echipamentului de
stropit.
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. Ultimul produs ce se adaugă în rezervor este un adjuvant (surfactant, agent de umectare,
agent de penetrare, agent de lipire – sticker, etc.), produsul care, de regulă, contribuie
la îmbunătățirea calității amestecului asigurând o pulverizare uniformă și creșterea
performanței produselor chimice folosite în amestec.

După ce s-au adăugat toate produsele și s-a asigurat omogenizarea acestora în bazinul
instalației de stropit, se completează cu apa, Soluția obținută se amestecă bine menținânduse procesul de agitare pe întreg procesul de lucru în timpul aplicării soluției până la golirea
bazinului. Se acordă o atenție deosebită măsurilor de protecția muncii în vederea prevenirii
accidentelor la om și mediul înconjurător.

. Nu se recomandă păstrarea pe termen îndelungat a amestecurilor de produse chimice (a
soluțiilor de stropit), acestea trebuie să fie aplicate cât mai repede posibil.

2. Proceduri de gestionare a produselor pentru protecția
plantelor
Transportul
Organizați-vă transportul! Folosiți o suprafață de încărcare/ descărcare adaptată să rețină
scurgerile accidentale. Purtați la dumneavoastră un telefon mobil și un număr de telefon de
urgență în caz de incident/accident. În cazul unei scurgeri trebuie să aveți la îndemână material
absorbant (talas de lemn, rumeguș, nisip, etc.).

Depozitarea
Depozitați PPP într-un depozit protejat împotriva incendiilor și la distanță de cursuri sau luciuri
de apă. Depozitați produsele de protecție a plantelor într-un loc care se poate încuia, marcat clar
și îndiguit (ex. Loc unde pot fi reținute scurgerile). Asigurați procedura de urgență și material
la locul respectiv: numere de telefon de urgență, stingătoare de incendiu, materiale absorbante.
Opriți și colectați imediat, în siguranță, toate scurgerile.

Managementul operațiunilor înainte de stropire
Planificați-vă activitatea înainte de stropire! Folosiți un plan de management al protecției
culturilor pentru a identifica orice risc pentru mediul înconjurător care poate proveni din
activitățile dvs. și asigurați-vă că operatorul beneficiază periodic de cursuri de pregătire pentru
operatori profesioniști.
Produsele de protecție a plantelor și organizarea utilizării lor. Decideți ce produse de protecție a
plantelor urmează să fie aplicate. Identificați suprafețele sensibile și respectați zonele tampon.
Planificați în prealabil locurile de preparare a soluției, încărcare și curățare a echipamentului.
Citiți cu atenție etichetele produselor.
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Echipamentul
Controlați și calibrați echipamentul de stropit și asigurați-vă că acesta este testat anual în cadrul
Programului Național de Verificare a Echipamentului de stropit (în curs de a fi implementat și
în România). Verificați echipamentul de stropit în privința scurgerilor. Asigurați-vă că supapele
cu duze de oprire a picurării funcționează corect.
Calculați cantitățile de produs și apă necesare. Evitați resturile de la stropire prin asigurarea
calculării volumului exact de soluție necesar a fi aplicat.

Deplasarea la parcela de tratat
Planificați-vă cea mai bună cale de a ajunge la parcela fără a expune sursele de apă riscului de
poluare. Evitați folosirea vadurilor. Închideți pompele în timpul deplasării. Asigurați-vă că sunt
securizate cuplele.

Apa
Asigurați-vă că alimentarea cu apă și soluția de stropire nu sunt niciodată direct conectate.
Folosiți rezervoare tampon sau verificați de două ori supapele pentru a proteja rețelele de apă.
Montați alarme și supape de întrerupere pentru a opri revărsarea din dispozitivul de stropit. Nu
lăsați niciodată un aparat de stropit nesupravegheat în timpul umplerii.

Managementul operațiunilor înainte de stropire
Amestecați și umpleți cu atenție!
Umplerea echipamentului de stropit impune o atenție specială.
Stabiliți toate zonele în care se efectuează umplerea echipamentului de stropit, la depărtare
de surse de apă. Acordați o atenție foarte mare atunci când turnați produsul pentru protecția
plantelor din ambalajul original, pentru a evita scurgerea de picături mici și/sau stropirea. Folosiți
vase de inducție și sisteme de transfer închise oriunde practicați umplerea echipamentului de
stropit. Umplerea pe platforma de beton din curtea fermei, poate duce la vărsarea directa a
produse pentru protecția plantelor în canale și cursuri de apă, când această platformă nu este
amenajată special pentru reținerea scurgerilor accidentale.

Umplerea echipamentului de stropit în curtea fermei
Amestecați și încărcați cu grijă!
Umplerea echipamentului de stropit în curtea fermei trebuie efectuată cu grijă deosebită. Fie
folosiți o tavă de plastic, fie un dig portabil care vă permite să colectați orice scurgeri.
Umpleți într-o zonă îndiguită unde orice scurgere și apă de spălare pot fi colectate pentru a
fi tratate într-un biopat (Biobed, Phytobac) amenajat sau prin intermediul unui dispozitiv de
evacuare a deșeurilor. Tineți la îndemână materiale absorbante pentru curățarea imediată a
eventualelor scurgeri.

Umplerea echipamentului de stropit pe câmp
Folosiți o cutie de transport care se poate încuia, în așa fel încât produsele să fie păstrate în
siguranță.
Asigurați-vă că zona de umplere este situată la o distanță de cel puțin 10 metri de orice șanț sau
curs de apă. Schimbați periodic locația selectată pentru umplerea echipamentului de stropit
și amestecarea pe câmp. Folosiți o tavă de scurgere pentru a colecta orice scurgeri sau stropiri
accidentale.
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Managementul operațiunilor în timpul stropirii
Evitați orice contaminare posibilă!
Evitați contaminarea directă!
Stropiți doar când echipamentul de stropit este în mișcare. Opriți echipamentul de stropit când
efectuați o întoarcere. Dacă observați orice scurgere: opriți imediat echipamentul de stropit și
reparați-l. Nu stropiți în apropierea cursurilor de apă, fântânilor și canalelor de scurgere.
Evitați driftul!
Nu stropiți în zonele tampon. Selectați duzele potrivite conform etichetei produsului și scopului
urmărit. Acolo unde este practic, folosiți duze cu drift redus.
Evitați riscul de scurgere!!
Nu stropiți atunci când există riscul de răsturnare sau de preluare a produsului de către apa
de ploaie. Nu stropiți pe teren înghețat sau îmbibat cu apă. Stropiți capetele terenului la sfârșit,
pentru a Evita trecerea utilajelor peste terenul deja stropit.
Indicație
Atunci când cumpărați un echipament de stropit nou, asigurați-vă că noul model reduce la
minim volumul soluției reziduale.

Bunele dumneavoastră practici de utilizare a produselor de protecția
plantelor asigură o mai bună protecție a apei!
Managementul operațiunilor după stropire
Este bine să aveți la dvs, în parcela unde s-a aplicat soluția, apă pentru curățarea interiorului și
exteriorului echipamentului de stropit și rezervorului.
În interior. Fixați în interior duze de clătire a rezervorului pentru a mări eficiența spălării.
Diluați restul soluției din cuva cu apă și aplicați soluția asupra zonei din câmp unde ați început
stropirea. Diluați de doua ori soluția rămasă și aplicați-o din nou. Luați înapoi la ferma dvs. doar
partea diluată și care nu mai poate fi aplicată.
Urmăriți instrucțiunile fabricantului și asigurați-vă că echipamentul de stropit este curățat foarte bine;
rezervorul poate impune până la trei clătiri.
În exterior. Folosiți o lance de stropire (tip Karcher) pentru a curăța echipamentul de stropire pe
câmp. Curățati noroiul de pe roți înainte de a părăsi câmpul. Curățati echipamentul de stropire în
fiecare zi pentru a evita formarea depunerilor. Fiți atenți în special la partea de jos și la cea din spate a
rezervorului echipamentului de stropire deoarece majoritatea depunerilor se formează aici. Dacă veți
curăța echipamentul de stropire în curtea fermei dumneavoastre, selectați un loc unde apa de clătire
este colectată pentru tratament sau epurare. După folosire, adăpostiți echipamentul de stropit sub un
acoperiș, pentru a-l proteja de ploaie.

Gestiunea deșeurilor/ resturilor
Gestiunea ambalajelor
Urmați recomandările de pe etichetă sau alte instrucțiuni pentru procedurile de tratare după
utilizare. Participați la programele autorizate de colectare/reciclare (SCAPA). Niciodată nu
ardeți sau îngropați ambalajele.
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Resturile soluțiilor de stropire
Refolosiți produsele diluate de protecție a plantelor dacă este permis în mod legal. Depozitați
produsele diluate de protecție a plantelor în siguranță. Nu aruncați niciodată produsele de
protecție a plantelor lichide sau solide acolo unde pot ajunge în apă.
Stocuri nedorite
Separați produsele de protecție a plantelor expirate de celelalte și contactați distribuitorul /
producătorul pentru rezolvarea problemei. Nu indepărtați niciodată resturile de produse prin
vărsarea lor în canalizare și nu le îngropați niciodată.
Resturile solide
Resturile solide biodegradabile pot fi depozitate pentru degradare ulterioară dacă este permis
din punct de vedere legal; acestea trebuie securizate în mod adecvat. Resturile care nu sunt
biodegradabile trebuie depozitate ca deșeu.

3. Calculul dozelor și formularea soluției de stropit
Protecția plantelor, ca și activitate în fermă, implică un efort logistic susținut și este consumatoare
de timp și resurse. Cele mai multe treceri în câmp se fac în acest scop.
De aceea am inclus în continuare câteva tabele consultative cu rolul de a susține operațiunile
din fermă.
Doza

100

200

500

1.000

5.000

10.000

0.1 kg, l/ha
0.15 kg, l/ha
0.2 kg, l/ha
0.3 kg, l/ha
0.4 kg, l/ha
0.5 kg, l/ha
0.6 kg, l/ha
0.7 kg, l/ha
0.8 kg, l/ha
0.9 kg, l/ha
1.0 kg, l/ha
1.5 kg, l/ha
2.0 kg, l/ha
2,5 kg, l/ha

1
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25

1,5
3
4
6
8
10
12
14
16
18
20
30
40
50

5
7,5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
125

10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
150
200
250

50
75
100
150
200
250
300
350
400
450
500
750
1
1,25

100
150
200
300
400
500
600
700
800
900
1
1,5
2
2,5

kg, l/ha

m2

m2

grame sau mililitri produs

m2

m2

m2

m2

kilograme sau litri produs

Exemplu:
Pentru controlul costreiului din rizomi în cultura de floarea soarelui alegem un produs cu substanță activă quizalofop-p-etil 50
g/l în doză de 1.5 l/ha (Elegant 50 EC). Suprafața pe care dorim să o tratăm este de 0.5 ha (5.000 mp).
Pentru determinarea volumului de produs comercial necesar amestecului în mașina de erbicidat se merge pe coloana unde
sunt dozele și se alege doza corespunzatoare (1.5l/ha în cazul nostru). Se duce cu creionul o linie de la stânga la dreapta până
în dreptul coloanei cu suprafața de interes (5.000 m2). Intersecția rândului aferent dozei utilizate cu coloana aferentă suprafeței
tratate este căsuța unde scrie cifra 750 cu negru. În concluzie este nevoie de 750 ml Elegant 50 EC pentru a proteja o suprafață
de 5.000 m2.
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Referințe pentru calculul dozelor
kg, l/ha

Doza

litru

1

litri

10

litri

20

litri

40

litri

60

litri

80

100

200

400

600

800

1000

0.015%
0.02%
0.035%
0.04%
0.05%
0.07%
0.1%
0.12%
0.15%
0.2%
0.25%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.75%
0.8%
1%
1.5%
2%

0.15
0.2
0.35
0.4
0.5
0.7
1
1.2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7.5
8
10
15
20

1,5
2
3.5
4
5
7
10
12
15
20
25
30
40
50
60
75
80
100
150
200

3
4
7
8
10
14
20
24
30
40
50
60
80
100
120
150
160
200
300
400

6
8
14
16
20
28
40
48
60
80
100
120
160
200
240
300
320
400
600
800

12
16
21
24
30
42
60
72
90
120
150
180
240
300
360
450
480
600
900
1.2

12
20
28
32
40
56
80
96
120
160
200
240
320
400
480
600
640
800
1.2
1.6

15
40
35
40
50
70
100
120
150
200
250
300
400
500
600
750
800
1
1.5
2

30
60
70
80
100
140
200
240
300
400
500
600
800
1
1.2
1.5
1.6
2
3
4

60
80
140
160
200
280
300
480
600
800
1
1.2
1.6
2
2.4
3
3.2
4
6
8

90
100
210
240
300
420
400
600
900
1.2
1.5
1.8
2.4
3
3.6
4.5
4.8
6
9
12

120
200
280
320
400
560
500
800
1.2
1.6
2
2.4
3.2
4
4.8
6
6.4
8
12
16

150
300
350
400
500
700
1
1.2
1.5
1.8
2.5
3
4
5
6
7.5
8
10
15
20

grame sau mililitri produs

litri

litri

litri

litri

litri

litri

kilograme sau litri produs

Exemplu:
Pentru combaterea fuzariozei la tomate, se recomandă produsul Topsin 500SC în concentrație de 0.07%. Volumul de soluție de
care avem nevoie este de 400 litri.
Cantitatea de Topsin 500SC necesară pentru tratarea culturii se află la intersecția celor doua linii (a concentrației – în cazul
nostru 0.07%, și a volumului de soluție – 400 litri), rezultatul fiind 280 (ml Topsin 500 SC).

4. Registrul de evidență
Dupa alegerea produsului de protecție a plantelor și aplicarea acestuia conform necesităților
culturii este foarte importantă notarea operațiunii efectuate într-un registru de evidență.
Obligativitatea menținerii evidenției utilizării produselor este o măsură adresată fiecărui
producător agricol, indiferent de suprafața lucrată.
Acest registru este întocmit într-un format unitar agreat și reflectă consumul produselor de
protecția plantelor către oricare din organele de control ale statului (APIA, Garda de Mediu,
Direcția Agricola a județului s.a.m.d).
Cei interesați regăsesc în continuare modelul registrului.
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Domiciliu fermier/sediu social al societății
Comuna, Județul
Ferma (nume/număr, adresă)

Registru

Nr. și dată document prin
care s-a dat în consum
populației

Data începerii recoltării
produsului agricol

Numele, prenumele
persoanei responsabile de
efectuarea tratamentului,
semnătura

Cantități utilizate
(kg, l)

Suprafața
(ha)

Doza omologată /
Doza folosită

Denumire
ppp folosit

Agentul de dăunare:
boli / dăunători /
buruieni

Tratamentul efectuat
Timpul aplicării /
fenofaza culturii

Cultura și locul unde este
situat terenul

Data efectuării
tratamentului
(ziua, luna, anul)

de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor

Conform Reg. CE nr. 1107/2009 art. 67 (1)
Noțiuni despre utilizare:
- Se completează data execuției fiecărei lucrări agricole.
- Trebuie să aibă toate filele numerotate în ordine cronologică.
- Se asigură cu o sfoară sigilată la ultima pagină (copertă) peste care se aplică ștampila societății agricole și
semnătura administratorului.
- Are notat numărul de pagini pe ultima filă lângă ștampila societății.
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Determinarea carențelor (corectarea nutriției cu elemente
și microelemente)
Carențele scad producțiile și afectează calitatea acestora!
Cauzele carențelor:

. Insuficienta aprovizionare a elementelor în sol.
. Înainte de constituirea amestecului este obligatoriu
etichetele produselor.

să se citească cu mare atenție

. Blocarea absorbției unui elemnt din diferite cauze precum:
- Devieri ale Ph-ului,
- Salinizare,
- Fluctuația temperaturilor,
- Seceta sau umiditatea în exces,
- Densitatea necorespunzătoare.

. Asfixierea rădăcinilor.
. Diverse forme de stres abiotic.
. Carența într-un element nutrițional din plantă afectează și metabolizarea celorlalte.
. În natură nu există deficit/carență doar într-un element.
. În stadiile incipiente de dezvoltare a platelor simptomele carențelor sunt foarte
asemănătoare. Identificarea târzie duce la pierderi semnificative din recoltă.

. Principalele
dezvoltare.

culturi agricole au nevoi specifice de microelemente în diferitele faze de

. În imaginile alăturate va prezentăm carențele la principalele culturi.
GRÂU
CARENȚA DE AZOT
Dereglări în sinteza clorofilei și în creșterea plantelor.
Frunzele capătă o culoare verde deschis până la
galben. Aceste semne apar mai întâi pe frunzele
mature, care ulterior se usucă.
Pierderea prematură a frunzelor care au rezistat
peste iarnă duce la reducerea numărului de frați
productivi. Se micșorează lungimea spicelor formate
și se reduce numărul spiculețelor în spic. După
înspicare, dispariția timpurie a primelor etaje de
frunze duce la dereglarea fluxului de metaboliți către
bobul care se formează.
Scăderea potențialului de producție este ireversibilă.
CONSECINȚE:
Pierderea frunzelor, reducerea numărului de spice
și spiculețe formate, scăderea fluxului de metaboliți
către boabe, scăderea potențialului de producție.
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GRÂU
CARENȚA DE FOSFOR
Carența de fosfor produce anomalii în dezvoltarea
plantelor – colorarea anormală a frunzelor și
tulpinilor, micșorarea, răsucirea și căderea prematură
a frunzelor, subțierea țesuturilor, slaba dezvoltare
a sistemului radicular, întârzierea înfloririi și a
maturizării.
Din cauza lipsei fosforului în țesuturile vegetale,
concentrația în carbohidrați crește, stimulând sinteza
antocianinelor care dau culoarea violacee frunzelor
și tulpinilor.
Randamentul culturilor este afectat.

GRÂU
CARENȚA DE POTASIU
Potasiul stimulează diviziunea celulelor şi creşterea
plantelor. Potasiul susține dezvoltarea rădăcinilor. În
cazul carenței, plantele formează internoduri scurte
cu forma de rozetă. Carența se manifestă mai întâi
pe frunzele mature și mai apoi pe frunzele tinere și
pe cele nou formate. Frunzele capătă o culoare verde
mată și formează zone clorotice în special pe vârfuri.
Treptat aceste zone se măresc, frunzele devin maro,
se usucă și cad prematur.
Sinteza și transferul carbohidraților sunt afectate
producând un dezechilibru energetic la nivelul
întregii plante.
Scade foarte mult rezistența plantelor la secetă.
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GRÂU
CARENȚA ÎN CALCIU
CARENȚA ÎN CALCIU ESTE RELATIV RARĂ
Carența în calciu nu este specifică grâului, chiar și pe
solurile cu disponibilitate redusă a acestui element.
Carența în calciu afectează creșterea și dezvoltarea
corectă a plantelor. Vârfurile frunzelor tinere se răsucesc
în jos iar pe margini se formează zone de necroză care se
transformă în arsuri.
Rădăcinile nu mai ramifică iar perișorii absorbanți capătă
un aspect de mucus.

GRÂU
CARENȚA DE SULF
Carența în sulf oprește activitatea celulelor, scade
conținutul de clorofilă din frunze și încetinește
dezvoltarea plantelor. Spre deosebire de carența în
azot, carența în sulf se manifestă atât pe frunzele
tinere cât și pe cele mature, acestea devenind
galbene.
Formarea boabelor la cereale este afectată, raportul
dintre carbohidrați și proteine este modificat – scade
potențialul de producție al culturii.
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GRÂU
CARENȚA DE MAGNEZIU
Distribuirea neuniformă a clorofilei la nivelul
pețiolului și concentrarea acesteia în jurul țesuturilor
conducătoare ale sevei.
Frunzele capătă un aspect mozaicat cu zone de
cloroză ca urmare a decolorării zonelor dintre
nervuri. În cazul carențelor accentuate de magneziu,
pe pețiolul frunzelor galbene se observă câteva
pete verzui. Carența de magneziu se manifestă pe
frunzele mature și formează foarte repede zone
necrotice. Carența reduce intensitatea fotosintezei și
scade potențialul de producție.

GRÂU
CARENȚA DE ZINC
La baza pețiolului frunzelor se formează benzi de
culoare galben-verzui, galben deschis sau albicioase,
dispuse longitudinal, la distanțe mari, pe ambele
laturi ale nervurii centrale, fără a ajunge la marginile
si vârful frunzelor.
Suprafața foliară a culturilor de cereale este redusă în
scurt timp de la manifestarea carenței. Este afectată
formarea organelor de productie. Carența de zinc este
cauzată de Ph-ul solului și lipsa de disponibilitate a
zincului pentru absorbția radiculară.
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GRÂU
CARENȚA DE MANGAN
La nivelul frunzelor nou formate si pe cele tinere, clorofila
și amidonul sunt degradate, observându-se contracția
parenchimului în apropierea epidermei superioare și
inferioare și apariția necrozei de culoare maro, negrumaronie.
În cazul carenței puternice de mangan, zonele afectate
se îmbină pe lungimea frunzelor, sub formă de benzi
neîntrerupte, continue, care se usucă treptat, căpătând
culoarea maro și formând zone necrozate.

GRÂU
CARENȚA ÎN CUPRU
În cazul carenței de cupru, culturile de cereale suferă
de “ciumă albă” – vârfurile frunzelor se albesc si
se usucă sub formă de fire. În cazul carenței mari,
plantele înfrățesc dar nu mai înspică – dacă formează
spice, acestea devin albe și nu formează boabe. În
cazul carențelor grave provoacă aplecarea pe pământ
a culturilor cerealiere.
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GRÂU
CARENȚA ÎN FIER
Carența de fier la cereale se întâlnește destul de rar.
Zona de lângă nervura frunzelor se decolorează de
la verde deschis până ajunge la galben deschis, iar
nervuradevine verde deschis cu nuanță roșiatică.

ORZ
CARENȚA DE AZOT
In lipsa sulfului activitatea celulelor se oprește,
scade conținutul de clorofilă din frunze, iar creșterea
plantelor este încetinită. Spre deosebire de carența
în azot, atât frunzele tinere cât și cele mature se
îngălbenesc în același timp.
Formarea boabelor la cereale este afectată, raportul
dintre carbohidrați și proteine este modificat – scade
potențialul de producție al culturii.
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ORZ
CARENȚA DE ZINC
La baza pețiolului frunzelor se formează benzi de
culoare galben-verzui, galben deschis sau albicioase,
dispuse longitudinal, la distanțe mari, pe ambele
laturi ale nervurii centrale, fără a ajunge la marginile
și vârful frunzelor.
Suprafața foliară a culturilor de cereale este redusă
în scurt timp de la manifestarea carenței.
Este afectată formarea organelor de producție.
Carența de zinc este cauzată de Ph-ul solului și
lipsa de disponibilitate a zincului pentru absorbția
radiculară.

ORZ
CARENȚA DE MANGAN
La nivelul frunzelor nou formate și pe cele tinere,
clorofila și amidonul sunt degradate, observându-se
contracția parenchimului în apropierea epidermei
superioare și inferioare și apariția necrozei de culoare
maro, negru-maronie.
În cazul carenței puternice de mangan, zonele
afectate se îmbină pe lungimea frunzelor, sub formă
de benzi neîntrerupte, continue, care se usucă treptat,
căpătând culoarea maro și formând zone necrozate.
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PORUMB
CARENȚA DE AZOT
Dintre culturile de cereale, Porumbul extrage cel
mai mult azot din sol pentru formarea unei unități
de producție. În cazul carenței de azot plantele sunt
palide, de culoare verde deschis. Când carența este
puternică, frunzele devin galbene, iar cloroza se
manifestă mai întâi pe frunzele inferioare. Carența
de azot se distinge printr-o îngălbenire în forma de
V în partea superioară a frunzei și avansează de-a
lungul nervurii centrale către baza frunzei.
Tulpinile se subțiază, creșterea încetinește, iar
simptomele încep să se manifeste și pe frunzele
tinere.
Dezvoltarea organelor de reproducție a plantelor este
afectată.

PORUMB
CARENȚA DE FOSFOR
Carența de fosfor afectează de obicei plantele tinere
de porumb aflate în faza de 3-5 frunze.
Frunzele inferioare capătă o culoare verde închis cu
zone de culoare violacee iar frunzele noi au o culoare
verde deschis. În cazul carențelor mari, culoarea
violacee se extinde și asupra tulpinii. Creșterea
plantelor încetinește iar frunzele se micșorează.
Marginile frunzelor sunt distorsionate, acoperite
de pete mari de culoare violetă sau maronie, iar
țesuturile din zonele afectate mor repede.
Combaterea cu întârziere a carenței afecteaza
cresterea plantelor și producția.
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PORUMB
CARENȚA DE POTASIU
Apare de obicei la începutul vegetației și se manifestă
prin îngălbenirea și necrozarea frunzelor superioare,
manifestări ce se extind treptat la nivelul întregii
plante.
Rădăcinile își continuă creșterea în lungime însă se
reduce ramificarea acestora. Tulpinile se subțiază,
știuleții se micșorează înrăutățind formarea și
calitatea boabelor.

PORUMB
CARENȚA DE CALCIU
Carența în calciu se întâlnește rar. Apare îndeosebi
pe solurile acide.
Simptomele specifice ale carenței de calciu se
manifestă doar în anumite părți ale organelor
individuale.
Distinctiv pentru carența în calciu sunt formarea
de dungi dese care se aseamănă cu niște “coaste”.
Perișorii absorbanți de pe rădăcini capătă o
consistență de mucus. În general, această carență
duce la încetinirea creșterii.
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PORUMB
CARENȚA DE ZINC
La început apar zone de cloroză de culoare galben pal
între nervurile frunzelor vechi, zone ce se extind de
la bază până la vârf.
Primele semne se observă încă din stadiul de 3
frunze.
Cloroza se manifestă neuniform în cultură, uneori
cuprinzând și plantele viguroase.
În cazul unei carențe accentuate, vârfurile
porumbului se albesc. Plantele afectate rămân mai
scunde, ajung la maturitate cu 8-10 zile mai târziu,
iar știuleții formați sunt de dimensiuni mai mici.
Fertilitatea plantelor este afectată și producția scade
ireversibil.

PORUMB
CARENȚA DE MAGNEZIU
Carența de magneziu provoacă pierderi inevitabile
recoltei. Pierderile sunt cauzate de mobilitatea foarte
mare a ionului de magneziu care se deplasează
rapid de la țesuturile îmbătrânite către cele tinere și
centrul de creștere. Prevenirea carenței de magneziu
aduce importante sporuri de productie.
În cazul carenței de magneziu, primele simptome se
manifestă pe frunzele inferioare pe care apar dungi
de cloroză între nervuri.
Ocazional apar pete necrotice circulare. În cazul
carențelor mari, frunzele mai vechi capătă o culoare
roșu-violet, iar vârfurile și marginile acestora se
necrozează. Creșterea știuleților și formarea boabelor
este afectată.
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PORUMB
CARENȚA DE SULF
Simptomele sunt similare cu cele ale carenței în azot.
În cazul carenței de sulf, simptomele apar simultan
atât pe frunzele mature cât și pe cele tinere. Frunzele
superioare se îngălbenesc și prezintă zone de cloroză
în formă de fâșii. Disponibilitatea redusă de sulf
provoacă tulburări de sinteză a proteinelor ceea ce
conduce la scăderea întregii activități enzimatice.
Creșterea plantelor este stopată și este afectată
dezvoltarea știuleților și formarea boabelor.
Calitatea recoltei este deteriorată ca urmare a
dereglării raportului dintre amidon și proteine.

PORUMB
CARENȚA DE BOR
Carența apare inițial ca pete și benzi galbene
pe frunze, acestea căpătând un aspect șifonat.
Internodurile se scurtează. Rădăcina principală se
îngroașă și devine fragilă.
Din cauza creșterii neregulate a țesuturilor se
produce torsionarea și ruperea tulpinii. Știuleții se
scurtează și boabele se deformează.
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PORUMB
CARENȚA DE CUPRU
Se manifestă mai întâi la frunzele nou formate care
rămân strâns înfășurate având un aspect de “coadă
de porc”
Simptomele sunt clorozarea intensă a marginilor
frunzelor care se transformă în necroză. În anumite
cazuri, marginile frunzelor se rup.

PORUMB
CARENȚA DE MANGAN
În frunzele mai tinere și în cele de vârstă mijlocie,
clorofila și amidonul sunt degradate, ceea ce duce la
contracția parenchimului în proximitatea epidermei
superioare și inferioare și apariția de pete necrotice.

RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA | 159

PORUMB
CARENȚA DE FIER
Apariția clorozei începe din vârful frunzei. Treptat
partea superioară a pețiolului frunzei capătă o
culoare aproape albă.
Carența în fier scade fotosinteza și inhibă dezvoltarea
plantelor. Deasemenea este perturbată creșterea
vegetativă și formarea organelor fructifere.

RAPIȚĂ
CARENȚA DE AZOT
Carența de azot apare ca o dereglare în formarea
clorofilei și a creșterii plantei.
În funcție de cât de accentuată este carența de azot,
frunzele de rapiță capătă o culoare verde deschis până
la galben Din cauza stopării procesului de diviziune
celulară, carența oprește dezvoltarea vegetativă a
plantelor, ramificarea și afectează înflorirea. Scade
numărul de flori, formându-se mai puţine silicve şi
seminţe.

160 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA

RAPIȚĂ
CARENȚA DE FOSFOR
Carența de fosfor afectează structura celulară și
procesele energetice din plantă.
Din cauza întreruperii procesului de fosforilare, în
țesuturile plantei crește concentrația de carbohidrați,
ceea ce stimulează sinteza de antociani și ca urmare,
frunzele devin de culoare purpurie. Suprafața
frunzelor scade și se observă o răsucire a acestora
și căderea prematură a platelor Dezvoltarea debilă a
sistemului radicular, subțierea tulpinilor, întârzierea
înfloririi, fructificării și coacerii. Din cauza reducerii
sintezei glucidelor, lipidelor și substanţelor proteice,
se reduce și conținutul de ulei al semințelor.

RAPIȚĂ
CARENȚA DE POTASIU
Frunzele își pierd strălucirea iar între nervuri apar
pete clorotice.
Primele semne apar pe frunzele vechi și în stadiu
inițial poate fi confundată cu seceta. Ulterior,
marginea frunzelor capătă o nuanță de bronz.
Dezvoltarea radiculară este încetinită. Dezvoltarea
țesuturilor meristematice este perturbată, fiind
afectată dezvoltarea tulpinii – distanța dintre
nodurile de creștere se scurtează. Din cauza dereglării
bilanţului hidric plantele se ofilesc.
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RAPIȚĂ
CARENȚA DE SULF
Carenţa de sulf determină stoparea creşterii prin
inhibarea formării proteinelor.
Apar cloroze ale limbului foliar, nervurile căpătând o
nuanţă mai deschisă comparativ cu restul limbului.
Primele manifestări apar pe frunzele tinere. Ulterior,
frunzele se deformează și se răsucesc în formă de
linguriță.
Creșterea rapiței este încetinită iar plantele capătă un
aspect clorotic. Este afectată dezvoltarea organelor
de fructificare. Petalele florilor devin galben deschis
până la alb, iar inflorescențele sunt slabe. Este
afectată fertilitatea, iar silicvele formate conțin
puține semințe sau sunt seci. Producția este redusă
considerabil.

RAPIȚĂ
CARENȚA DE MAGNEZIU
Se manifestă pe frunzele dezvoltate care ar trebui să
asigure substanțele nutritive pentru semințele aflate
în formare.
Frunzele au un aspect marmorat, îngălbenesc și
capătă o culoare roșiatic maronie, se necrozează
și cad prematur. Magneziul este reutilizat de mai
multe ori în metabolismul plantei, motiv pentru
care carența este foarte greu de observat. Carențele
ascunse, frunzele cu aspect marmorat de cloroză și
nervuri de culoare verde închis și în general frunzele
care nu par foarte afectate, reduc randamentul
formării semințelor și conținutul acestora în ulei.
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RAPIȚĂ
CARENȚA DE BOR
Se manifestă prin absorbția scazută a fosforului în
perioada de toamnă. Afectează dezvoltarea aeriană
a plantei.
Rădăcina își încetinește dezvoltarea iar la interior
formează cavități specifice.
În timpul îmbobocirii și al înfloririi, carența în bor
afectează dezvoltarea organelor florale și a polenului
Înflorirea încetinește și apar flori nefecundate.
Numărul de păstăi formate de plantă și greutatea
semințelor scade.

RAPIȚĂ
CARENȚA DE MOLIBDEN
Frunzele plantelor afectate au aspect marmorat,
se necrozează, se răsucesc şi cad. Florile rămân
nefecundate. Este redusă ramificarea plantelor fapt
ce conduce la reducerea numărului de păstăi formate.
Deasemenea, semințele formate au o greutate redusă
și în consecință, producția obținută va fi mică.
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RAPIȚĂ
CARENȚA DE MANGAN
Pe frunzele tinere se observă zone de cloroză între
nervuri, ce seamănă cu simptomele carenței de
magneziu de pe frunzele mature. Cel mai des
apare alături de carența în fier iar simptomele
sunt asemănătoare. Se manifestă în special pe
cernoziomuri calcarice și pe soluri bazice. Carența în
mangan afectează în mod semnificativ producția.

FLOAREA SOARELUI
CARENȚA DE MOLIBDEN
Se manifestă în stadiile incipiente de dezvoltare, a
doua – a treia pereche de frunze adevărate.
Primul semn este oprirea din creștere a plantelor
tinere.
Frunzele nou formate sunt mai mici și prezintă
zone de cloroză între nervuri. Pețiolul frunzelor este
distorsionat și curbat spre interior sub formă de
lingură. În cazul carențelor accentuate de molibden,
pe marginile frunzelor se formează pete necrotice.
Carența afectează metabolizarea azotului în plantă
și afectează creșterea vegetativă a plantelor de
floarea soarelui. Poate duce la formarea prematură a
bobocilor.
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FLOAREA SOARELUI
CARENȚA DE POTASIU
Creșterea rădăcinilor este întârziată. Rădăcinile
laterale se formează numai la baza rădăcinii
principale. Carența se manifestă prin ritm lent
de creștere a plantelor, brunificare marginală a
frunzelor și pătarea frunzelor. Petele devin mai
mari și mai întunecate iar frunzele se usucă și cad
prematur. Manifestarea la nivelul frunzelor începe
de la frunzele mature și continuă spre vârfurile de
creștere. Frunzele își pierd strălucirea căpătând o
culoare verde mat. Ca urmare a creșterii inegale a
pețiolilor, frunzele sunt răsucite în jos paralel cu
nervura principală. Capitulele (calathidii) formate
sunt mici și au un grad ridicat de sterilitate (flori
nefecundate la centrul capitulelor), cu achene mici
și în mare parte seci. Se reduce rezistența tulpinilor
la cădere și frângere. Pierderile de producție pot fi
foarte mari.

FLOAREA SOARELUI
CARENȚA DE BOR
În cazul carenței, sistemul radicular al florii soarelui
este afectat astfel că rădăcinile își încetează creșterea.
La nivelul frunzelor și vârfului de creștere se observă
unele anomalii, se oprește formarea de noi organe
iar vârful de creștere moare. Suprafața foliară
redusă duce la o nutriție deficitară și la diminuarea
numărului de semințe formate.
Apariția carenței în a doua perioadă de vegetație
afectează dezvoltarea de noi organe.
Carența afectează inflorescențele - care sunt
deformate, iar gradul de legare a boabelor scade foarte
mult. Se formează achene mici și în mare parte seci.
În cazurile de carență accentuată, tulpinile se rup iar
calatidiile pot cădea de pe plantă.
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FLOAREA SOARELUI
CARENȚA DE MAGNEZIU
Determină reducerea cantităţii de clorofilă în aparatul
foliar şi indirect, reducerea intensităţii fotosintezei,
având loc dereglarea metabolismului azotului. Se
manifestă prin apariția zonelor de cloroză pe frunze
sub formă mozaicată. În cazul carenței accentuate,
pețiolul frunzei se îngălbenește, rămânând verzi
doar nervurile. Carența se manifestă prima dată pe
frunzele mature. Creșterea plantelor este încetinită
și are loc căderea prematură a frunzelor şi fructelor.
Sistemul radicular este slab dezvoltat şi fragil.

FLOAREA SOARELUI
CARENȚA DE FIER
Carența în fier se întâlnește destul de rar. Se manifestă
în special pe frunzele tinere, care se decolorează până
la nuanţe galben–albicioase, cloroza afectând întreg
limbul foliar, mai puţin nervurile principale. Nu
produce pierderi însemnate în recoltă însă la nivelul
plantei se observă o tulburare a metabolismului.
Datorită potențialului ridicat de producție, floarea
soarelui necesită un nivel de fertilizare ridicat și
echilibrat pe întreaga perioadă de vegetație.
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Produsele si prețurile ofertate sunt valabile în limita stocului disponibil.
Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Vânzarea și livrarea sunt rezultate în urma unui proces de calificare al clientului pentru o limită de credit.
Toate informațiile sunt oferite cu bună credință.
Produsele descrise în acest material sunt omologate și autorizate de către autoritățile competente pentru a fi folosite
pe teritoriul României. Recomandările sunt de ordin general.
Înaintea utilizării oricărui produs de protecție a plantelor este necesar să citiți și să respectați cu strictețe toate
indicațiile, măsurile de siguranță și orice alte informații cuprinse în eticheta produsului.
Informațiile se bazeaza pe teste exhaustive ale producătorilor și sunt, la nivelul celor mai recente cunoștințe ale
noastre, adevărate și corecte, dar nu implica nicio garanție deoarece conditiile de utilizare și stocare sunt în afara
controlului nostru. Descrierea și datele privind caracteristicile produselor nu conțin nicio afirmație referitoare la
responsabilitatea noastră pentru eventualele daune.

Pentru a primi o ofertă adaptată nevoilor dumneavoastră vă rugăm să contactați
reprezentanții noștri de vânzări din regiunea în care vă aflați.
1. A lina Ionescu
Reprezentant vânzăr i T imiș Nord
0 0 4 0 799 10 0 28 4
alina.ionescu@raiffeisen-ag ro.ro

3. Cătălin Cană
Reprezentant vânzăr i Teleor man, A rges
0 0 4 0 799 312 028
catalin.cana@raiffeisen-ag ro.ro

1. Gabr iel Domil
Reprezentant vânzăr i T imiș Sud-Vest
0 0 4 0 724 312 563
gabr iel.domil@raiffeisen-ag ro.ro

4. Raz van Niț u
Reprezentant vânzăr i Giurg iu,
Dâmbov ița
0 0 4 0 74 0 112 4 69
raz van.nit u@raiffeisen-ag ro.ro

1. A lexandr u A hmed
Reprezentant vânzăr i T imis Sud
0 0 4 0 735 314 433
ahmed.alexandr u@raiffeisen-ag ro.ro

5. Mihai Orașanu
Reprezentant vânzăr i Ilfov, Ialomița
0 0 4 0 799 312 027
mihai.orasanu@raiffeisen-ag ro.ro

2. Cr ist ian Cosma
Reprezentant vânzăr i A rad
0 0 4 0 799 208 321
cr ist ian.cosma@raiffeisen-ag ro.ro

6. Cipr ian Bocioagă
Reprezentant vânzăr i Calarași, Ialomița,
Prahova
0 0 4 0 799 312 029
cipr ian.bocioaga@raiffeisen-ag ro.ro

2. Liv iu Gabor
Reprezentant vânzăr i A rad
0 0 4 0 799 208 320
liv iu.gabor @raiffeisen-ag ro.ro

7. Cătălin Sima
Reprezentant vânzăr i Călărași,
Constanța
0 0 4 0 799 312 030
catalin.sima@raiffeisen-ag ro.ro

