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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 și, nu în ultimul rând, analiza temeinică a amestecului 
în vederea obţinerii unor eficacităţi sinergice care să justifice, în final, efectele 
pozitive privind îmbunătăţirea stării culturale a lanurilor și/sau favorizarea 
condiţiilor de creștere și dezvoltare a plantelor cultivate.

Obţinerea avantajelor scontate, prin utilizarea amestecului de 
produse pentru protecţia plantelor, la o singură aplicare, este 
posibilă dacă amestecul îndeplineşte următoarele caracteristici:

• Nu provoacă interferenţe antagonice  asupra eficacităţii sau a efectului 
sinergic al produselor;

• Nu provoacă daune culturilor agricole sau reacţii chimice nespecifice care nu 
permit pulverizarea uniformă a soluţiilor (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-aţi utilizat anterior, 
trebuie să procedaţi înainte de aplicarea în câmp a tratamentului la efectuarea 
unui test de miscibilitate. Acest test vă ajută să preveniţi din timp problemele 
care pot să apară în câmp la aplicarea amestecului;

• Înainte de constituirea amestecului este obligatoriu să se citească cu mare 
atenţie  etichetele produselor, acordând atenţie deosebită asupra tuturor 
informaţiilor privind:

- recomandările de aplicare,
- restricţii la aplicarea soluţiilor de stropit,
- compatibilitatea produselor,
- calitatea apei pentru realizarea soluţiilor etc.
- Dacă există recomandări că produsele nu pot fi amestecate cu alte 
produse, respectaţi-le întocmai, procedând la aplicarea acestora singure 
sau cu adjuvanţii corespunzători indicaţi de producător.

• Pentru informaţii suplimentare consultaţi furnizorul produsului.

Cum efectuăm un amestec 
de produse pentru protecţia 
plantelor la aplicarea unui 
tratament în câmp?

Atunci când trebuie să realizăm un amestec despre care nu avem suficiente 
informaţii disponibile, se efectuează testul de miscibilitate, care vă confirmă 
dacă amestecul poate fi pulverizat. Amestecul din testul de miscibilitate trebuie 
să conţină aceeaşi concentraţie 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 
câmp. Un amestec stabil, fără incompatibilităţi chimice și de formulare, nu va 
provoca blocaje și poate fi aplicat fără probleme.

Menţionăm că doar prin amestecul produselor chimice cu apa, 
incompatibilităţile biologice nu sunt relevante şi nu se pot evidenţia 
prin acest test. De aceea s-a insistat ca la realizarea amestecurilor să 
fie bine fundamentate şi 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 recipient transparent mai înalt se adaugă 1.000 ml apă peste care se 
adaugă, unul după altul, produsele stabilite pentru amestec, având grijă ca pentru 
fiecare produs adăugat să procedăm la măsurarea exactă a cantităţilor ce vor 
constitui concentraţiile propuse soluţiilor de aplicat.

• Foarte important este ca, după introducerea în vas a unui produs, să se asigure 
omogenizarea soluţiei, astfel ca, la final, să obţinem 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 folosinţă 
cantităţile echivalente respectiv:

- 10 ml erbicid,
- respectiv 2 ml insecticid,
- procedăm la omogenizarea soluţiei după fiecare produs adăugat în apă,
- la final punem capacul recipientului, omogenizăm bine amestecul,
- lăsăm cel puţin 2-3 ore sub observaţie. Se poate lăsa și peste noapte urmând 
să fie analizat în ziua imediat următoare. 

Produsele granulate se adaugă cu o linguriţă (1/4 linguriță la fiecare 100 g/ha care 
trebuie să fie aplicate în câmp). 

Se va analiza dacă amestecul prezintă incompatibilităţi 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 dificultăţi prin sedimentarea suspensiei 
în timpul pulverizării, este nevoie să agităm suplimentar amestecul, asigurând 
agitarea mecanică sau hidraulică. În caz contrar pot să apară blocaje, stropriri 
neuniforme ale culturilor sau se pot înregistra reacţii adverse ale produselor de 
protecţia plantelor, afectând grav cultura. După realizarea acestui test, procedaţi 
la eliminarea conţinutului în condiţii de siguranţă pentru om și mediul înconjurător 
conform reglementărilor în vigoare.

Cum realizăm un test de 
miscibilitate?
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Constatăm frecvent eșuări ale realizării amestecurilor de produse chimice 
în câmp datorită lipsei de cunoaștere a principalelor  reguli care trebuie 
respectate la efectuarea amestecurilor.

Menţionăm 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 al produselor pentru protecţia plantelor:

• pulberi, granule,
• soluţii concentrate,
• concentrate emulsionabile,
• produse uleioase

nu trebuie să ne fie niciodată indiferentă ordinea de introducere în soluţia de 
stropit 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 element-cheie al amestecului.

De aceea ordinea standard și etapele de introducere în amestec a produselor 
sunt următoarele:

Se umple rezervorul cel puțin 1/2-2/3 cu apă care îndeplinește cerinţele 
corespunzătoare componentelor propuse pentru amestec (valoarea pH -ului, 
duritatea sau alte limitări).

• 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 
chimică solidă  (granule, pulberi). Pentru o mai bună dispersie a produselor, 
se recomandă:

- vărsarea lor din partea de sus a rezervorului
- cu sistemul de agitare în funcţiune pentru obţinerea unui amestec omogen.

• Foarte importantă  este recomandarea de a se proceda la  adăugarea 
treptată a produselor, astfel încât să existe garanţia că fiecare produs este bine 
dizolvat înainte de a adăuga încă unul în amestec.
• Dacă adăugaţi 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.

Cum realizăm amestecul 
de produse chimice la 
prepararea soluţiei de 
stropit direct în rezervorul 
echipamentului de stropit?

Care este ordinea standard 
și care sunt etapele de 
introducere în amestec a 
produselor?

• Este cunoscut faptul că o parte dintre 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  îngrăşăminte lichide, este 
necesară o agitare continuă a amestecului pentru 
obţinerea unui amestec omogen fără segregări în 
rezervorul echipamentului de stropit.
• Ultimul produs  ce se adaugă în rezevor este 
un adjuvant  (surfactant, agent de umectare, agent de 
penetrare, agent de lipire – sticker, etc), produs care, de 
regulă, contribuie la îmbunătăţirea calităţii amestecului 
asigurând o  pulverizare uniformă  şi  creşterea 
performanţei produselor chimice folosite în amestec.

• După ce s-au adăugat toate produsele și s-a asigurat 
omogenizarea acestora în bazinul instalaţiei de stropit, 
se completează cu apă, soluţia obținută se amestecă 
bine menţinându-se procesul de agitare pe întreg 
procesul de lucru în timpul aplicării soluţiei până 
la golirea bazinului. Se acordă o atenţie deosebită 
măsurilor de protecţia muncii în vederea prevenirii 
accidentelor la om și mediul înconjurător.

• Nu se recomandă păstrarea pe termen mai îndelungat 
a amestecurilor de produse chimice (a soluţiilor de 
stropit), acestea trebuie să fie aplicate cât mai repede 
posibil.


