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Hibrizi de rapiță | Tehnologia de reducere a scuturării

Rezistența genetică la scuturare, ce a
fost introdusă în mod eficient de către
BASF în hibrizii de rapiță de toamnă,
vă permite să alegeți momentul
recoltatului.
În acest moment veți putea să:
• vă protejați producția de furtunile
puternice de vară.
• reduceți pierderile de recoltă
• creșteți producția recoltată
• creșteți calitatea recoltei*
• reduceți presiunea samulastrei**

Momentul
recoltării
devine
elastic
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InV1166CL

Recoltare
flexibilă
și comodă

DE REDUCERE

A SCUTURĂRII

Management
mai bun
al culturii

Reduce
presiunea
samulastrei

Va exista întotdeauna un câmp pentru a cultiva InV1166 CL

Protejarea
recoltei
de vreme
nefavorabilă

** Evitarea scuturării semințelor de rapiță
permite un control mai bun al samulastrei și
un management mai bun al buruienilor pentru
cultura următoare. Prin urmare, gestionarea
culturilor următoare este mai ușoară, pentru că
samulastra creează adesea o legatură directă cu
bolile și dăunătorii culturii viitoare.

2

• Recoltare flexibilă, comodă, în siguranță
• Producții mai mari și calitate superioară
• Gestionarea durabilă a culturilor

A SCUTURĂRII

Un hibrid Clearfield® robust, bine adaptat la climatul din România
• Foarte bună vigoare timpurie
• Bună toleranță la iernare
• Conținut ridicat de ulei
• Bună toleranță la Phoma; conține gena Rlm7
• Toleranță foarte bună la scuturare
InV1166 CL este un hibrid de rapiță de toamnă

Calitate
mai bună a
boabelor

Fermierii pot beneficia de un număr mare de avantaje oferite de BASF
prin tehnologia de reducere a scuturării
* Din dorința de a nu pierde din producție, multe
câmpuri sunt recoltate mai devreme. Se reduc,
astfel, calitatea și cantitatea optimă de ulei,
deoarece semințele acumulează cea mai mare
parte a uleiului în a doua jumătate a perioadei de
umplere a boabelor.

TEHNOLOGIA

DE REDUCERE

Producții
mai mari

TEHNOLOGIA

Hibrizi de rapiță | Hibrizi Clearfield®

Maturitate (1 timpurie - 9 târzie)

timpurie

Vigoare timpurie (1 scăzută - 9 excelentă)

scăzută

Rezistență la iernare (1 scăzută - 9 excelentă)

scăzută

Momentul înfloritului (1 timpuriu - 9 târziu)

timpuriu

Înălțimea plantei (1 mică - 9 mare)

mică

Toleranță la frângere (1 mică - 9 mare)

mică

Conținut de ulei (1 scăzut - 9 ridicat)

scăzut

Toleranță la Phoma (1 scăzută - 9 ridicată) Rlm7

scăzută

Toleranță la scuturare (1 scăzută - 9 ridicată)

scăzută











târzie
excelentă
excelentă
târziu
mare
mare
ridicat
ridicată
ridicată
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Hibrizi de rapiță | Hibrizi Clearfield®

InV1266CL

1

TEHNOLOGIA

Hibrizi de rapiță | Convenționali

InV1165

TEHNOLOGIA

DE REDUCERE

A SCUTURĂRII

Hibrid Clearfield® pentru toți
Hibrid Clearfield® cu producții foarte ridicate, adaptat diverselor condiții de agro-mediu

DE REDUCERE

Promisiunea unui potențial ridicat de producție, cu o bună stabilitate

A SCUTURĂRII

• Dezvoltare rapidă în primele faze de creștere
• Destul de robust pentru a rezista temperaturilor scăzute
• Foarte bună toleranță la Phoma, conține gena Rlm7
• Bună stabilitate a producției pe toate tipurile de sol, inclusiv soluri slabe
• Foarte bună toleranță la scuturare

• Vigoare mare în toamnă
• Excelentă toleranță la temperaturi scăzute în condiții severe
• Conținut ridicat de ulei
• Bună toleranță la Phoma; conține gena Rlm7
• Toleranță foarte bună la scuturare

InV1165 este un hibrid de rapiță de toamnă

InV1266 CL este un hibrid de rapiță de toamnă

Maturitate (1 timpurie - 9 târzie)

timpurie

Vigoare timpurie (1 scăzută - 9 excelentă)

scăzută

Rezistență la iernare (1 scăzută - 9 excelentă)

scăzută

Momentul înfloritului (1 timpuriu - 9 târziu)

timpuriu

Înălțimea plantei (1 mică - 9 mare)

mică

Toleranță la frângere (1 mică - 9 mare)

mică

Conținut de ulei (1 scăzut - 9 ridicat)

scăzut

Toleranță la Phoma (1 scăzută - 9 ridicată) Rlm7

scăzută

Toleranță la scuturare (1 scăzută - 9 ridicată)

scăzută
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târzie

Maturitate (1 timpurie - 9 târzie)

timpurie

excelentă

Vigoare timpurie (1 scăzută - 9 excelentă)

scăzută

excelentă

Rezistență la iernare (1 scăzută - 9 excelentă)

scăzută

târziu

Momentul înfloritului (1 timpuriu - 9 târziu)

timpuriu

mare

Înălțimea plantei (1 mică - 9 mare)

mică

mare

Toleranță la frângere (1 mică - 9 mare)

mică

ridicat

Conținut de ulei (1 scăzut - 9 ridicat)

scăzut

ridicată

Toleranță la Phoma (1 scăzută - 9 ridicată) Rlm7

scăzută

ridicată

Toleranță la Verticillium (1 scăzută - 9 ridicată)

scăzută

Toleranță la scuturare (1 scăzută - 9 ridicată)

scăzută












târzie
excelentă
excelentă
târziu
mare
mare
ridicat
ridicată
ridicată
ridicată
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Hibrizi de rapiță | Convenționali

InV1170

1

TEHNOLOGIA

Hibrizi de rapiță | Convenționali

InV1188

NOU
TEHNOLOGIA

DE REDUCERE

A SCUTURĂRII

Hibrid foarte performant cu toleranță ridicată la boli
• Toleranță excelentă la Phoma (conține gena Rlm7) și Verticillium
• Tulpină viguroasă cu ramificare puternică
• Vigoare bună în primăvară, chiar și în condiții de iarnă dificilă
• Toleranță foarte bună la scuturare

DE REDUCERE

A SCUTURĂRII

Hibrid de încredere cu potențial ridicat de producție
• Stabilitate foarte bună a producției pe toate tipurile de sol, chiar și pe soluri ușoare
• Plante viguroase
• Toleranță bună la temperaturi scăzute
• Toleranță excelentă la Phoma (conține gena Rlm7)
• Toleranță foarte bună la scuturare

InV1170 este un hibrid de rapiță de toamnă
InV1188 este un hibrid de rapiță de toamnă

Maturitate (1 timpurie - 9 târzie)

timpurie

Vigoare timpurie (1 scăzută - 9 excelentă)

scăzută

Rezistență la iernare (1 scăzută - 9 excelentă)

scăzută

Momentul înfloritului (1 timpuriu - 9 târziu)

timpuriu

Înălțimea plantei (1 mică - 9 mare)

mică

Toleranță la frângere (1 mică - 9 mare)

mică

Toleranță la Phoma (1 scăzută - 9 ridicată) Rlm7

scăzută

Conținut de ulei (1 scăzut - 9 ridicat)

scăzut

Toleranță la Verticillium (1 scăzută - 9 ridicată)

scăzută

Toleranță la scuturare (1 scăzută - 9 ridicată)

scăzută
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târzie

Maturitate (1 timpurie - 9 târzie)

timpurie

excelentă

Vigoare timpurie (1 scăzută - 9 excelentă)

scăzută

excelentă

Rezistență la iernare (1 scăzută - 9 excelentă)

scăzută

târziu

Momentul înfloritului (1 timpuriu - 9 târziu)

timpuriu

mare

Înălțimea plantei (1 mică - 9 mare)

mică

mare

Toleranță la frângere (1 mică - 9 mare)

mică

ridicată

Conținut de ulei (1 scăzut - 9 ridicat)

scăzut

ridicat

Toleranță la Phoma (1 scăzută - 9 ridicată) Rlm7

scăzută

ridicată

Toleranță la scuturare (1 scăzută - 9 ridicată)

scăzută











târzie
excelentă
excelentă
târziu
mare
mare
ridicat
ridicată
ridicată

ridicată
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Produse pentru protecția rapiței

Soluție
Problemă

Toamnă

Buruieni monocotiledonate anuale
şi dicotiledonate

Butisan® Avant
Butisan® Duo

Buruieni monocotiledonate anuale,
inclusiv samulastră de grâu şi orz
şi buruieni dicotiledonate anuale,
inclusiv rapiţă sălbatică

Cleravo® + Dash® HC

Buruieni monocotiledonate
şi samulastră de grâu şi orz

Sistem de producţie pentru rapiţă

Stratos® Ultra

Buruieni dicotiledonate anuale
și perene

Effigo™ S

Pierderi cauzate de îngheţ

Caramba® Turbo

Boli (Phoma, Sclerotinia, Botrytis,
Alternaria, Erysiphe)

Caramba® Turbo

Cleravo® + Dash® HC

Sistem de producţie pentru rapiţă

Stratos® Ultra
Effigo™ S

Caramba® Turbo

Pictor®

Caramba 60 SL

Pictor® Active

Pierderi de recoltă generate de frângerea
tulpinilor, maturarea timpurie
a culturii, dehiscenţa prematură a silicvelor

Caramba® Turbo

Pictor®

Arhitectura neuniformă a tufei

Caramba Turbo

Boli (Phoma lingam)

®

Pictor® Active
®

Pictor®

Stres datorat secetei, bolilor, grindinei

8

Primăvară

Pictor® Active
Integral®
Pro
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Produse pentru protecția rapiței | Tratament semințe
Integral® Pro

Avantaje

Bacillus amyloliquefaciens
tulpina MBI600

• Răsărire uniformă a plantelor
• Creșterea vigorii plantelor
• Protecție împotriva Phoma lingam
• Reducerea daunelor cauzate de

Modul de folosire

purici prin stimularea sistemului de

CULTURA

SPECTRUL COMBATERII

DOZA (l/to)

Rapiță de toamnă

Phoma lingam (putregaiul negru)

160 ml/100 kg

și de primăvară

Stimulare naturală a sistemului de apărare

semințe

apărare al plantei
• Maximizarea producției

al plantei împotriva puricilor

Caracteristici și mod de acțiune
Integral® Pro este un
tratamentul seminţelor.

biofungicid

pentru

Modul de acțiune al Bacillus amyloliquefaciens
este fungicid și fungistatic, prin perturbarea
dezvoltării hifelor în urma contactului cu agentul
patogen.
În plus, Bacillus amyloliquefaciens generează
proprietăți fungice prin producerea de iturin A și
surfactin (produși de metabolism).
Bacillus amyloliquefaciens colonizeză rădăcinile,
favorizând dezvoltarea tulpinii plantei, cu
efect evident de suprimare a patogenilor prin
competiție. Totodată, are acțiune asupra
stimulării naturale a sistemului de apărare al
plantei. Pe langă efectul biofungic, Bacillus
amyloliquefaciens evidențiază un efect indirect
prin reducerea daunelor cauzate de purici pe
plante, fără a avea o acțiune directă asupra
puricilor (nu prezintă activitate insecticidă).

Recomandări
Produsul Integral® Pro este un produs
pentru tratarea semințelor. Poate fi diluat
cu apă la un raport maxim de 1:10 –
1:20 (produs la apă). Pentru aplicare se
pot folosi echipamente pentru tratarea
semințelor pe cale umedă, cu flux
continuu sau discontinuu, calibrate în
prealabil pentru a respecta întocmai
doza de aplicare.
Semințele tratate se vor depozita și
semăna la temperaturi cuprinse între 5 și
maxim 400C.

Creșterea bacteriei odată cu rădăcinile asigură o
protecție de lungă durată împotriva patogenilor
cu transmitere prin sol și semințe. Ca rezultat
al acestei protecții biologice, plantele tratate
formează rădăcini și tulpini viguroase, rezultând
culturi uniforme și producții mai mari.
10
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Produse pentru protecția rapiței | Erbicide

Sistemul Clearfield® pentru cultura de rapiță
- Pentru o combatere mai bună și mai ușoară a
buruienilor la cultura de rapiță

Elementele definitorii ale sistemului
Clearfield® la rapiță

Acest sistem combină un erbicid eficient și inovator cu hibrizi de ultimă
generație de tip Clearfield®, cu potențial ridicat de producţie. Hibrizii noi,
creați de companiile de seminţe, sunt toleranţi la erbicidele Clearfield®.

Erbicidul pentru sistemul Clearfield® - Cleravo® - recomandări de aplicare

Cleravo®

Rapiță - aplicare toamna

BBCH 10-18

sau
Cleravo®

Rapiță - aplicare primăvara

BBCH 30-50

1. Protecție

3. Predictibilitate

Sistemul Clearfield® la rapiță oferă cea
mai bună protecție împotriva buruienilor:

Sistemul Clearfield® asigură o mai bună
predictibilitate:

- Datorită celor două substanțe
active, care asigură erbicidului
Clearfield® cel mai larg spectru de
combatere a buruienilor, inclusiv a
buruienilor crucifere
- Datorită acțiunii erbicidului asupra
buruienilor atât prin frunză, cât și prin
sol
- Datorită faptului că o singură
erbicidare poate fi suficientă în
majoritatea cazurilor
- Deoarece erbicidul Clearfield® nu
determină efecte de fitotoxicitate
asupra culturii de rapiță.

- Deoarece fermierii au mai multe
șanse de a obține o producție mai
mare dacă folosesc hibrizi de ultimă
generație, cu potențial ridicat de
producție și un erbicid cu spectru
larg de combatere a buruienilor
- Deoarece combină beneficiile
tehnologiei de erbicidare pre și postemergență
- Deoarece sistemul Clearfield®
asigură cel mai larg spectru de
combatere.

2. Independență
Sistemul Clearfield® este independent
față de:

Preemergent

Preemergent
timpuriu

Postemergent

Post târziu

Primăvara

• Recomandarea principală pentru combaterea buruienilor este în toamnă: Cleravo®
• În cazul în care erbicidarea nu s-a făcut în toamnă, în primăvară se poate erbicida cu Cleravo®

12

Sistem de producţie pentru rapiţă

- Sistemul de lucrări ale solului,
deoarece sistemul Clearfield® poate
fi folosit atât în sistemul cu arătură,
cât și în sistemul cu minimum tillage
- Spectrul de buruieni prezente,
deoarece erbicidele Clearfield®
combat
principalele
buruieni
prezente în cultura de rapiță
- Condițiile de umiditate, acțiunea
erbicidului fiind mai puțin dependentă
de umiditatea din sol datorită aplicării
postemergente.

4. Inovație
Clearfield® este o tehnologie inovatoare:
- Deoarece Clearfield® este cea mai
nouă tehnologie dezvoltată de BASF
împreună cu companiile de semințe
- Deoarece tot mai mulți hibrizi
Clearfield® sunt disponibili pe piață
- Deoarece hibrizii Clearfield® sunt
competitivi din punct de vedere al
potențialului de producție cu hibrizii
convenționali
- Deoarece Cleravo® este unul dintre
cele mai noi produse pentru cultura
de rapiță.

1313
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Produse pentru protecția rapiței | Erbicide
Cleravo®

Avantaje

250 g/l quinmerac + 35 g/l imazamox

• Soluţia Clearfield® de erbicidare a culturii de rapiţă
• Combaterea buruienilor dicotile dificile, inclusiv a celor crucifere
• Flexibilitate în aplicare

Modul de folosire
CULTURA

SPECTRUL COMBATERII

DOZA

Rapiță de toamnă

Buruieni dicotiledonate

0,8 - 1 l/ha +

Recomandări

hibrizi Clearfield ,	şi monocotiledonate

adjuvant Dash HC

(aplicare toamna)		

Postemergent

®

Rapiță de toamnă

Buruieni dicotiledonate

®

0,8 - 1 l/ha +

hibrizi Clearfield®,	şi monocotiledonate

adjuvant Dash® HC

(aplicare primăvara)		

Postemergent

Rapiță de primăvară

0,8 - 1 l/ha +

Buruieni dicotiledonate

hibrizi Clearfield 	şi monocotiledonate

adjuvant Dash® HC

		

Postemergent

®

Caracteristici și mod de acțiune
Cleravo este un erbicid care acționează în
principal ca erbicid foliar (postemergent) utilizat
doar pentru hibrizii de rapiță Clearfield®.
®

Produsul conține imazamox și quinmerac.
Imazamox este absorbit de buruieni prin rădăcină
și frunze, după care este translocat în întreaga
plantă. Creșterea buruienilor sensibile este
inhibată imediat după aplicare. Imazamox inhibă
enzima acetolactat-sintetază (ALS), fapt ce
duce la inhibarea sintezei aminoacizilor și apoi la
moartea buruienilor sensibile.
Cea de-a doua substanță activă, quinmerac, este
preluată de asemenea, prin rădăcină și frunze și
este translocată atât acro, cât și bazipetal.

Erbicidul combate un spectru larg de buruieni
dicotiledonate și monocotiledonate. Dintre acestea
amintim: Anthemis spp., Brassica napus, Capsela
bursa-pastoris, Descuriana sophia, Chenopodium
spp.,Galium aparine, Matricaria spp.,Papaver
rhoeas, Polygonum spp., Stellaria media, Veronica
spp., Sinapis arvensis, Viola arvensis etc.

Aplicarea în toamnă se face când
plantele de rapiță sunt în faza de
cotiledoane complet dezvoltate,
până la maxim 8 frunze (BBCH
10 – 18). Aplicarea în primăvară
se recomandă după pornirea în
vegetație, când plantele de rapiță
se află la începutul elongării
stemului (faza de rozetă) până
la apariția primilor boboci florali
(BBCH 30-50).
Produsul Cleravo® se aplică în
amestec cu adjuvantul Dash®
HC în doză de 0,8-1 l/ha. O
atenţie deosebită se va acorda
stadiului buruienilor, momentul
optim fiind atunci când buruienile
dicotile se află în stadiul mic de
2-4 frunze, iar cele monocotile
înainte de înfrățire.

se recomandă a se efectua în
toamnă un tratament cu un
erbicid graminicid omologat,
având în vedere că în primăvară
stadiul
de
dezvoltare
al
samulastrei este mare şi nu
poate fi combătută satisfacator
cu Cleravo®.
Erbicidul se aplică numai la
cultura de rapiţă cu hibrizi tip
Clearfield®. Nu se aplică la hibrizii
convenţionali de rapiţă.

Sistem de producţie pentru rapiţă

În cazul aplicării în primavară
a erbicidului Cleravo®, pentru
combaterea samulastrei de
cereale la rapiţa de toamnă

Modul de acțiune este similar cu cel al sintezei
auxinelor.

14
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Produse pentru protecția rapiței | Erbicide
Butisan® Avant
preluarea substanțelor active

Butisan® Avant
100 g/l dimetenamid-P + 300 g/l
metazaclor + 100 g/l quinmerac

Quinmerac
preluare prin
frunze și
rădăcini

Modul de folosire
CULTURA

SPECTRUL COMBATERII

DOZA

Rapiță de

Buruieni anuale mono

2,5 l/ha preemergent sau

toamnă

și dicotiledonate

postemergent timpuriu

Dimetenamid-P
preluare prin coleoptil/
hipocotil și rădăcini

Caracteristici și mod de acțiune
Butisan® Avant conţine 3 substanţe active.
Prin efectul său combi şi prin conţinutul ridicat de
metazaclor, produsul Butisan® Avant reprezintă
o soluţie mai eficientă şi mai stabilă în lupta cu
buruienile comparativ cu erbicidele standard.
Substanţa activă dimetenamid-P este preluată în
primul rând de coleoptilul buruienilor dicotiledonate,
iar apoi de rădăcini şi de părţile aeriene ale acestora,
la germinare şi răsărire.
Metazaclorul este preluat îndeosebi de rădăcini,
de hipocotilul şi cotiledoanele buruienilor în curs
de germinare şi răsărire. După răsărire, este preluat
parţial şi de frunzele buruienilor.
Quinmerac acţionează precum un erbicid sistemic,
prin frunze și sol. Este uşor preluat atât de radacini,
cât şi de părţile aeriene ale buruienilor sensibile.
Prin preluarea substanţei active, creşterea părţilor
aeriene şi a celor subterane ale buruienilor sensibile
este încetinită, iar frunzele manifestă o epinastie
(răsucirea acestora ca urmare a creşterii accelerate
a părţii lor superioare).

După aplicarea preemergentă, înaintea răsăririi
buruienilor, produsul este preluat de buruienile aflate
în curs de germinaţie şi provoacă uscarea acestora în
timpul sau la scurt timp după germinare. Distruge şi
buruienile aflate în stare de cotiledoane, care sunt deja
răsărite la momentul tratării. Produsul acţionează cel
mai bine în condiţiile unei umidităţi suficiente a solului.
Butisan® Avant are un „efect combi“ unic, datorat
asocierii celor trei substanţe active din componenţa
produsului: dimetenamid–P, metazaclor și quinmerac.
Substanţele active dimetenamid-P şi metazaclor se
completează reciproc, asigurând:

Avantaje
• 3 substanţe active
• Sigur pentru rapiţă şi culturile ulterioare
• Aplicare preemergentă sau postemergentă timpurie

Recomandări
Produsul se poate aplica fie preemergent, fie postemergent timpuriu.
Preemergent, Butisan® Avant se aplică imediat după semănat, înainte
de răsărirea buruienilor şi a rapiţei. O umiditate bună a solului asigură
o eficacitate ridicată a erbicidului.
La aplicarea postemergentă timpurie, buruienile trebuie să fie nerăsărite
sau în faza de cotiledoane până la maxim 2 frunze, iar cultura de rapiță
de la faza de cotiledoane dezvoltate până la maximum 7 frunze.

Metazaclor
preluare în principal prin
rădăcini

La doza omologată de 2,5 l/ha:
750 g/ha metazaclor + 250 g/ha
dimetenamid-P = 1.000 g/ha erbicide
cloracetamide + 250 g/ha quinmerac

• Distribuţia şi mobilitatea în straturile de sol în care
germinează buruienile
• Absorbţia substanţelor active prin diferite părţi ale
buruienilor
• Eficacitatea în combaterea unui spectru larg de
buruieni

La buruieni se produce o dereglare a regimului
de alimentare cu apă şi se observă simptome de
îmbătrânire.
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Avantaje

Butisan® Duo
200 g/l dimetenamid-P + 200 g/l metazaclor

• Erbicid nou pentru cultura de rapiță
• Spectru larg de combatere a buruienilor
dicotile și monocotile anuale
• Complementaritatea substanțelor active

2
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Stratos® Ultra
100 g/l cicloxidim

Avantaje
• Eficacitate maximă în controlul
samulastrei de cereale și al buruienilor
monocotiledonate
• Acțiune rapidă. Flexibil și selectiv

Modul de folosire

• Salvează umiditatea și rezervele de
nutrienți pentru cultura de rapiță

CULTURA

SPECTRUL COMBATERII

DOZA

Rapiță de

Buruieni monocotiledonate şi

2,5 l/ha preemergent sau

toamnă

dicotiledonate anuale

postemergent timpuriu

Caracteristici și mod de acțiune
Butisan® Duo este un erbicid cu acțiune reziduală și
de contact, aplicat preemergent sau postemergent
timpuriu. Acesta poate fi folosit la toate varietățile
și hibrizii de rapiță de toamnă pentru controlul
unui spectru larg de buruieni dicotiledonate și
monocotiledonate anuale.
Butisan® Duo este preluat prin rădăcini şi frunze.
La aplicare preemergentă, erbicidul este preluat
de buruienile în curs de germinare, pe care le
distruge înainte sau imediat după răsărire. În cazul
aplicării postemergente, buruienile sunt distruse în
fenofazele de cotiledoane, până la apariţia primei
perechi de frunze adevărate. Buna pregătire a
patului germinativ şi umiditatea suficientă din
sol favorizează preluarea substanţelor active şi
măreşte eficacitatea produsului.
Butisan® Duo combate numeroase buruieni
monocotiledonate și dicotiledonate anuale, printre
care: Veronica, Capsella, Matricaria, Papaver,
Thlaspi, Lamium, Stellaria, Galium, Geranium, Viola,
Centaurea, Alopecurus, Echinochloa, Setaria, etc.
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Modul de folosire
CULTURA

SPECTRUL COMBATERII

DOZA

Rapiță

Buruieni monocotiledonate
anuale și perene

1,0 - 2,0 l/ha Stratos® Ultra + 1,0 - 2,0 l/
ha adjuvant Dash® HC, postemergent (în
funcție de buruienile prezente și stadiul
acestora).

Recomandări
Aplicarea preemergentă se face imediat după
semănat. La aplicarea postemergentă timpurie,
buruienile trebuie să fie în faza de cotiledoane până
la 2 frunze, iar cultura de rapiță de toamnă de la faza
de cotiledoane dezvoltate până la maxim 7 frunze.

Caracteristici și mod de acțiune
Stratos® Ultra este un erbicid pe bază de
cicloxidim. Produsul are o acţiune sistemică şi
este absorbit prin părţile verzi ale buruienilor.
Substanţa activă pătrunde în plante la 1-2
ore de la aplicare, migrează ascendent şi
descendent, inclusiv pe toată lungimea
rizomilor şi se interpune în procesul formării
ţesuturilor meristematice.
Primele simptome, de stopare a creşterii şi
de apariţie a culorii antocianice, sunt vizibile
la câteva zile după aplicare.

Recomandări
Pentru combaterea samulastrei de cereale și
a altor buruieni graminee din cultura de rapiță
se recomandă:
• 1 l/ha Stratos® Ultra + 1 l/ha Dash® HC până
la faza de înfrățire a samulastrei
• 1,25 l/ha Stratos® Ultra + 1,25 l/ha Dash®
HC începând cu faza de înfrățire
• 2,0 l/ha Stratos® Ultra + 2 l/ha Dash® HC
pentru graminee perene.
19
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Effigo™ S

Avantaje

240 g/l clopiralid + 80 g/l picloram
+ 40 g/l aminopiralid

• Spectru larg de combatere a buruienilor dicotile în

2
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Caramba® 60 SL
60 g/l metconazol

Avantaje
• Protecție împotriva bolilor și secundar rol de regulator

postemergență

de creștere la rapiță

• Flexibilitate în aplicare, în toamnă sau primăvară

• Maximizarea producției

• Selectivitate foarte bună pentru cultura de rapiță

Modul de folosire
Modul de folosire
CULTURA

SPECTRUL COMBATERII

DOZA

Rapiță

Buruieni dicotiledonate
anuale și perene

0,2 l/ha toamna sau
0,25 l/ha primăvara

Caracteristici și mod de acțiune
Effigo™ S este un erbicid cu aplicare foliară, care
combate numeroase buruieni dicotile anuale și
perene din cultura de rapiță. Cele trei substanțe
active au un mod asemănător de distribuire
și acțiune. Substanțele active sunt preluate
atât la nivel foliar, cât și la nivel radicular, sunt
translocate atât acropetal, cât și bazipetal, și
se acumulează în țesuturile meristematice ale
plantelor. Au un mod de acțiune de tip “auxinic”.

Recomandări
Effigo™ S se poate aplica preemergent sau
postemergent timpuriu (stadiul de 1-3 frunze),
postemergent în toamnă (stadiul de 4-9 frunze)
sau primăvara, înainte ca mugurii florali să fie
vizibili.
Dozele recomandate: 0,2 L/ha toamna sau
0,25 L/ha primăvara.
™ mărci comerciale ale Corteva Agriscience și
ale companiilor afiliate.

CULTURA
Rapiță
pentru ulei

SPECTRUL COMBATERII
Acțiune ca regulator de creștere: îmbunătățește
rezistența și robustețea culturilor de rapiță pe timp
de iarnă, reducând în același timp creșterea
vegetativă a acestora
Acțiune ca fungicid: Phoma lingam (Putregaiul negru)
Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)
Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)
Alternaria brassicae (Alternarioza)
Erysiphe communis (Făinarea)

Caracteristici și mod de acțiune
Caramba® 60 SL este un fungicid pe bază de
metconazol din clasa triazolilor. Caramba® 60
SL are acţiune sistemică, cu efect în principal
preventiv.
Substanța activă este rapid absorbită şi preluată în
plantă, având distribuţie acropetală. Are efect de
regulator de creştere când se aplică toamna sau
primăvara la rapiţă.
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DOZA
0,7 l/ha

1 l/ha

Recomandări
La rapiță, toamna se aplică în fenofaza de 4-6 (8)
frunze, iar în primăvară de la începtutul alungirii tijei
florale până la stadiul de buton galben.
Notă – la rapiță, pentru un efect mai puternic de
regulator de creștere se recomandă folosirea
produsului Caramba® Turbo.

2121
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Caramba® Turbo
30 g/l metconazol + 210 g/l mepiquat clorură

• Efect puternic de regulator de creştere
• Îmbunătăţeşte rezistenţa la iernare prin
dezvoltarea optimă a rădăcinilor şi a coletului
• Combate principalele boli la rapiţă
• Îmbunătăţeşte arhitectura tufei (tufă uniformă,
bogat ramificată, cu rezistenţă crescută la cădere)
• Flexibilitate în aplicare
• Sporeşte producţia şi profitul

Caramba® Turbo este primul produs destinat
culturii de rapiţă care combină substanţa activă
a unui fungicid (metconazol) cu cea a unui
regulator de creştere (mepiquat clorură).
Această combinaţie asigură controlul eficient
al bolilor, oferind în acelaşi timp avantajele unui
regulator de creştere.

Avantaje

200 g/l dimoxistrobin + 200 g/l boscalid

• Control excelent al bolilor
• Reducerea efectelor stresului cauzat de secetă,
temperaturi scăzute, atac de boli sau insecte
• Reducerea dehiscenţei premature, reducerea
pierderilor înainte de recoltare
• Recoltă mărită şi de calitate

Modul de folosire

SPECTRUL COMBATERII
Acțiune ca regulator de creștere: îmbunătățește
rezistența și robustețea culturilor de rapiță pe timp
de iarnă, reducând în același timp creșterea
vegetativă a acestora
Acțiune ca fungicid: Phoma lingam (Putregaiul negru)
Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)
Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)
Alternaria brassicae (Alternarioza)
Erysiphe communis (Făinarea)

Caracteristici și mod de acțiune

Produse pentru protecția rapiței | Fungicide

Pictor®

Avantaje

Modul de folosire
CULTURA
Rapiță

2

DOZA
0,7 l/ha

CULTURA

SPECTRUL COMBATERII

DOZA

Rapiță

Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)

0,5 l/ha

Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)

		

Phoma lingam (Putregaiul negru)
Alternaria brassicae (Alternarioza)

1 l/ha

Recomandări
Caramba® Turbo se poate aplica în toamnă, când rapiţa
are 4-6 frunze, pentru îmbunătăţirea rezistenţei la iernare
şi pentru un start mai bun al plantelor în primăvară sau
primăvara devreme, de la începutul alungirii tijei florale
până la faza de buton galben (BBCH 31-59) pentru
combaterea bolilor şi îmbunătăţirea arhitecturii tufei.

Erysiphe communis (Făinarea)

Caracteristici și mod de acțiune
Pictor® este un fungicid ce conține două substanţe
active: boscalid din grupa carboximide şi dimoxistrobin
din clasa strobilurinelor, cu o acţiune sinergică.
Pictor® are o acţiune sistemică şi translaminară. După
penetrarea prin suprafaţa frunzei, ambele substanţe
active sunt translocate acropetal în interiorul plantei.
Ambele substanţe active au acţiune secundară
fiziologică.
Pictor® are acţiune preventivă, curativă şi eradicativă,
împiedică germinarea sporilor şi creşterea miceliului
ciupercilor, cu efect asupra dezvoltării tuburilor
germinative şi sporulării.

Pictor ® oferă garanția celei mai bune
combateri a putregaiului alb – 		
Sclerotinia sclerotiorum
Putregaiul alb este o boală extrem de păgubitoare
pentru culturile de floarea-soarelui și rapiță. Pentru
combaterea acestei boli trebuie luate o serie de
măsuri agro-fitotehnice și chimice.
Prin dubla sa acțiune, determinată de cele două
substanțe active ale produsului (dimoxistrobin
și boscalid), fungicidul Pictor® este unul dintre
cele mai eficace produse pentru combaterea
putregaiului alb. În plus, boscalid - care aparține
grupei de substanțe numite “antibotritice” - este
o substanță activă specifică pentru combaterea
putregaiurilor: putregaiul alb, putregaiul cenușiu,
etc.

Recomandări
Pictor® se aplică într-un program preventiv când cultura
de rapiță este în stadiul de buton galben pânâ la stadiul
50% flori deschise de pe tulpina principală (BBCH 59-65)
22
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3

Oferte de sezon
Alege inteligent cu BASF și profită de promoțiile dedicate culturii de rapiță!

Pictor® Active
150 g/l boscalid + 250 g/l
piraclostrobin

Pentru mai multe informații, contactează reprezentantul local BASF.

Avantaje
• Un nou produs pentru culturile oleaginoase
• Flexibilitatea dozei de aplicare, în funcție de presiunea
de infecție
• Pentru combaterea Sclerotinia se recomandă
aplicarea dozei de 1 l/ha

PRIMEȘTI 100

Modul de folosire
CULTURA

SPECTRUL COMBATERII

DOZA

Rapiță

Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)

0,6 - 1 l/ha

Alternaria spp. (Alternarioza)

		

S

Fermă

Hyaloperonospora parasitica (Mana)

Număr de
pachete
combinate
achiziționate

Localitate
și Județ

Botryotina fuckeliana (Putregaiul cenușiu)

Pictor® Active este un fungicid sistemic care
conține două substanţe active, boscalid, din grupa
piridine-carboximide, şi piraclostrobin, din clasa
strobilurinelor. Modul de acțiune al substanței
active boscalid este inhibarea enzimei succinat
dehidrogenază, întrerupe creșterea ciupercii prin
oprirea producerii de energie și prin eliminarea
disponibilității blocurilor chimice pentru sinteza
altor componente celulare. Substanța activă
piraclostrobin inhibă respirația mitocondrială și
întrerupe transportul de electroni, are activitate
sistemică și translaminară, previne germinarea
sporilor și stopează creșterea și dezvoltarea
miceliului ciupercii.

Lei

la fiecare achiziție combinată de
10 litri Caramba® Turbo + 2 litri Effigo™

Plenodomus lingam (Putregaiul negru)

Caracteristici și mod de acțiune

Alege inteligent cu

Recomandări

PRIMEȘTI 150

La cultura de rapiță de toamnă fungicidul Pictor®
Active se aplică la avertizare maxim 1 tratament pe
perioada de vegetație BBCH 51 – 75, respectiv de
la faza de buton verde până când 50% din silicve
au ajuns la mărimea normală.

Lei

la fiecare achiziție combinată de
10 litri Caramba® Turbo +
1 pachet Cleravo® + Dash® HC
(10 litri Cleravo® + 10 litri Dash® HC)

Fermă
Număr de
pachete
combinate
achiziționate

Localitate
și Județ

PRIMEȘTI

200 lei

la achiziția a minimum 10 saci* de semințe de
rapiță InVigor®, pentru fiecare sac cumpărat
Fermă
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Alege inteligent cu

25

Localitate
și Județ
*Cantitatea minimă de 10 saci de semințe de rapiță InVigor® poate fi formată din
orice combinație a hibrizilor participanți la promoție din tabelul alăturat.

Alege inteligent cu

Semințe de rapiță

InV1166 CL
InV1266 CL
InV1165
InV1170
InV1188
Total număr de
saci comandați

Nr. de saci

3

Oferte de sezon

Alege inteligent cu BASF și plătești mai puțin pentru produsele de protecție a culturii de rapiță participante în campanie.
Promoția se desfășoară în perioada 1 iunie 2022 – 30 noiembrie 2022, timp în care te poți înscrie prin transmiterea unuia
sau mai multor mesaje la numarul de WhatsApp 0770.367.822, cu următoarele informații:
Detalii de identificare (numele fermei, numele reprezentantului fermei - administrator sau salariat, care realizează
înscrierea în Campanie).
Număr de telefon.
Copie/ copii după factura/ facturile care atestă achiziția produselor participante. Te rugăm să ștergi de pe factură orice
informație cu privire la achiziția altor produse decât cele care apar în portofoliul BASF.
Banii vor fi virați în conturile IBAN prezente pe facturile care atestă achiziția produselor participante ale participanților
desemnați câștigători până la data de 20 ianuarie 2023
Consultă regulamentul complet al campaniei pe www.agro.basf.ro
Pentru detalii cu privire la colectarea datelor cu caracter personal în cadrul campaniei, te rugăm să consulți Anexa 1 la
regulament.

Alege inteligent cu BASF și plătești mai puțin pentru produsele de protecție a culturii de cereale participante în campanie.
Promoția se desfășoară în perioada 1 iunie 2022 – 30 noiembrie 2022, timp în care te poți înscrie prin transmiterea unuia
sau mai multor mesaje la numarul de WhatsApp 0770.367.822, cu următoarele informații:
Detalii de identificare (numele fermei, numele reprezentantului fermei - administrator sau salariat, care realizează
înscrierea în Campanie).
Număr de telefon.
Copie/ copii după factura/ facturile care atestă achiziția produselor participante. Te rugăm să ștergi de pe factură orice
informație cu privire la achiziția altor produse decât cele care apar în portofoliul BASF.
Banii vor fi virați în conturile IBAN prezente pe facturile care atestă achiziția produselor participante ale participanților
desemnați câștigători până la data de 20 ianuarie 2023
Consultă regulamentul complet al campaniei pe www.agro.basf.ro
Pentru detalii cu privire la colectarea datelor cu caracter personal în cadrul campaniei, te rugăm să consulți Anexa 1 la
regulament.

Participă la promoția “Alege inteligent cu BASF” și platești mai puțin pentru semințele de rapiță.
Campania se desfășoară în perioada 1 iunie 2022 - 31 octombrie 2022, timp în care te poți înscrie prin transmiterea unuia
sau mai multor mesaje la numarul de WhatsApp 0770.367.822, cu următoarele informații:
Detalii de identificare (numele fermei, numele reprezentantului fermei - administrator sau salariat,
care realizează înscrierea în Campanie).
Număr de telefon.
Copie/ copii după factura/ facturile care atestă achiziția produselor participante. Te rugăm să ștergi de
pe factură orice informație cu privire la achiziția altor produse decât cele care apar în portofoliul BASF.
Banii vor fi virați în conturile IBAN prezente pe facturile care atestă achiziția produselor participante ale
participanților desemnați câștigători până la data de 30 decembrie 2022
Consultă regulamentul complet al campaniei pe www.agro.basf.ro
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Pentru detalii cu privire la colectarea datelor cu caracter personal în cadrul campaniei, te rugăm să
consulți Anexa 1 la regulament.
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Contact
BT

MM

SM

SV
BN
SM

SJ
BH

CJ

NT

AR

MS

NT

HD

TM

CS

HD
CSVL

GJ
MH

BV

MH

BZ
AG

DJ

IL

TR

OT

GR

PH BR

GL

BZ

TLBR

Emil Budică
Regional Manager
0758.085.664

Diana Albu
Senior Sales
Representative
0728.999.959

Iulian Mușat
Senior Sales
Representative
0726.266.155

Cristian Moraru
Sales Representative
0736.639.898

Mihai Iacob
Sales Representative
0727.382.402

Cristina Bulat
Sales Representative
0767.108.864

Adrian Milășan
Sales Representative
0732.711.230

Daniela Savu
Sales Representative
0723.112.649

Marius Gheorghescu
Senior Sales
Representative
0726.398.053

Adrian Pârv
Sales Representative
0724.303.596

Regiunea Sud-Vest
Bogdan Băețică
Suport Tehnic
0729.806.362

TL

DB

IF

OT

DJ

VN

BV

DB

VS

BC

VN CV GL

SB

VL PH

GJ
AG

HR

CV

AB

VS

BC

MS

SB

Regiunea Vest și Sud-Vest

IS

CJHR

ABAR
TM

Octavian Jitea
Commercial Excellence Manager
0733.106.367

BN

SJ
BH

BT

IS
SV

MM

CL
TR

IF

GR

IL
CL

CT

Regiunea Vest

CT

Sorin Cîrstea
Suport Tehnic
0733.107.470

Regiunea Est și Sud-Est

Regiunea Vest și Sud-Vest
BH, SJ, SM, MM

BH, SJ, SM, MM

BN, CJ, AB, HD, SB, BV, MS, HR, CV
AR

OT, VL, AG

AR

TR

TM, CS

SV, BT, IS
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DJ, MH, GJ

BN, CJ, AB, HD, SB, BV, MS, HR, CV
TM, CS

Regiunea Est și Sud-Est

OT, VL, AG
TR

Alin Alici
Senior Sales
Representative
0731.490.876

Vasile Archip
Sales Representative
0726.747.091

Regiunea Est
Ciprian Ionescu
Suport Tehnic
0732.668.797

Marius Oprea
Sales Representative
0728.999.282

Lucian Covaliu
Sales Representative
0747.700.570

Vasile Stoica
Senior Sales
Representative
0730.166.691

Liviu Oanea
Sales Representative
0727.736.018

Marius Mircioiu
Sales Representative
0732.750.468

Florian Velicu
Sales Representative
0730.165.516

Regiunea Sud-Est
Ștefan Popa
Suport Tehnic
0726.326.339

DB, GR

BR

BC, VN, GL

CL

CT, TL

Mihai Rusu
Senior Sales
Representative
0726.123.428

DB, GR

SV, BT, IS

VS, NT

Gheorghe Neagu
Regional Manager
0727.707.564

DJ, MH, GJ

BR

BC, VN, GL

CL

VS, NT

IL, IF

CT, TL

BZ, PH

IL, IF
BZ, PH
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BASF SRL
Floreasca Park, Șos. Pipera nr. 43,
Corp A, Etaj 1, Sector 2, 014254 - București
T: 021 529 90 61 | F: 021 529 90 69
www.agro.basf.ro
Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna
eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
Atenție la simbolurile și indicațiile de pericol. Informațiile din
această broșură sunt de ordin general. BASF SRL nu poate fi
făcută răspunzătoare pentru nicio daună provocată de
folosirea informațiilor din această broșură.

30

