


Medax® Top 
HiCoat® Super Soy 
Premis®

Principalele boli ale culturilor de câmp
Alternaria brassicae / Alternarioza rapiței
Alternaria helianthi / Alternarioza florii soarelui
Botrytis cinerea / Putregaiul cenușiu
Erysiphe cruciferarum / Făinarea cruciferelor
Erysiphe graminis f. sp. hordei / Făinarea orzului
Erysiphe graminis f. sp. tritici / Făinarea grâului
Fusarium spp. / 
 Fuzarioza tulpinilor și arsura spicelor la grâu
Helminthosporium teres / 
 Pătarea reticulară a orzului
Phoma lingam / Putregaiul negru al rapiței
Phoma oleracea / 
 Pătarea neagră a tulpinilor de floarea soarelui
Phomopsis (Diaporthe) helianthi / 
 Pătarea brună-cenușie a tulpinii
Plasmopara helianthi (halstedii) / Mana florii soarelui
Puccinia graminis / Rugina neagră a grâului
Puccinia helianthi / Rugina florii soarelui
Puccinia recondita / Rugina brună a grâului
Puccinia striiformis / Rugina galbenă a grâului
Sclerotinia sclerotiorum / 
 Putregaiul alb al florii soarelui
Septoria tritici / Septorioza grâului
Rhynchosporium secalis / Arsura frunzelor de orz
Tilletia spp. / Mălura comună a grâului
Ustilago nuda / Tăciunele zburător al orzului

Principalele buruieni din culturile de câmp
Abutilon theophrasti / Teișor
Agropyron repens / Pir târâtor
Amaranthus retroflexus / Știr sălbatic
Ambrosia elatior / Ambrozie
Capsella bursa pastoris / Traista ciobanului
Chenopodium album / 
 Lobodă porcească, spanac sălbatic
Cirsium arvense / Pălămidă
Convolvulus arvensis / Volbură, rochița rândunicii
Digitaria spp / Meișor
Echinochloa crus-galli / Mohor lat, iarbă bărboasă
Galium aparine / Turița
Lamium purpureum / Sugel puturos
Matricaria inodora / Mușețel nemirositor
Orobanche spp. / Lupoaie

Acrobat® MZ 69 WG 
Allegro® 
Bellis® 
Cabrio® Top 
Cantus® 
Capalo® 
Caramba® Turbo 
Delan® Pro 
Duett® Ultra 
Forum® Gold 
Kumulus® DF 
Maccani® 
Opera® 
Pictor® 
Polyram® DF 
Priaxor® EC 
Retengo® 
Sercadis® 
Signum® 
Soriale® LX 
Systiva® 333 FS 
Tango® Super 
Vivando®

Erbicide
Akris® 
Biathlon® 4D 
Butisan® S 
Butisan® Avant 
Cambio® 
Cleranda® 
Cleravo®

Corum® 
Frontier® Forte 
Pulsar® 40 
Pulsar® Plus 
Pyramin® Turbo 
Rekord® MAX 
Stomp® Aqua 
Stratos® Ultra 
Wing® P

Insecticide
Alverde® 
Fastac® Active

Regulatori de creștere, inoculanți 
 și tratament sămânță
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BASF – o companie responsabilă 
Agricultura durabilă 
AgBalance™ – Măsurarea durabilității în agricultură 
Biodiversitatea 
Asigurarea necesarului de hrană și furaje 
Siguranța alimentară 
Bunele practici de utilizare a produselor 
 pentru protecția plantelor 
Apa 
BASF – susținător al celei mai importante 
 meserii din lume
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Clearfield® Plus
Sistemul Clearfield® Plus pentru floarea-soarelui

Produse ale grupului BASF de interes pentru fermieri
Aditivi furajeri pentru fermele de animale 
Pardoselile UCRETE 
Elastospray® - Termoizolații poliuretanice 
Elastocoat® C - Hidroizolații poliuree

Tehnologii de protecție a culturilor
Cartof 
Cereale 
Floarea-soarelui 
Măr 
Porumb 
Rapiță 
Soia 
Tomate 
Viță de vie
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Papaver rhoeas / Mac
Polygonum convolvulus / Hrișcă urcătoare
Samulastra de cereale
Setaria viridis / Mohor
Sinapis arvensis / Muștar sălbatic
Solanum nigrum / Zârnă
Sorghum halepense / Costrei, bălur
Stellaria media / Rocoină
Thlaspi arvense / Pungulița
Veronica hederifolia / Șopârlița
Xanthium strumarium / Cornuți

Principalele insecte dăunătoare 
 din culturile de câmp
Athalia rosae / Viespea rapiței
Brevicoryne brassicae / 
 Păduchele cenușiu al cruciferelor
Ceutorhynchus assimilis / 
 Gărgărița semințelor de rapiță
Ceutorhynchus quadridens / Gărgărița pătată a rapiței
Ceutorhynchus napi / 
 Gărgărița mare a tulpinilor de rapiță
Dasineura brassicae / Țânțarul silicvelor de rapiță
Epicometis hirta / Gândacul păros
Eurygaster spp. / Ploșnițele cerealelor
Lema melanopa / Gândacul bălos al cerealelor
Meligethes aeneus / Gândacul lucios
Psylliodes chrysocephala / Puricele cruciferelor

Bune practici de utilizare a produselor 
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Regional Manager
Marius Farcaş 
0722.297.513

Vest 1 
Adrian Milăşan 

Sales Representative 
0732.711.230

Vest 2 
Marius Magopăț 

Sales Representative 
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0733.107.470

Vest 4
Zsolt Veres
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Director vânzări 
culturi horticole

Robert Băicoianu
0745.101.182
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Bogdan Pop

Sales Representative 
0737.717.968

Sud
Alexandru Staicu

Sales Representative 
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Carmen Stoica

Sales Representative 
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Diana Albu 

Sales Representative 
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Regional Manager
Gheorghe Neagu
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Est 1
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Sales Representative
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Alin Alici
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Regional Manager
Octavian Jitea
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Mihaela Roman

Sales Representative 
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Sud Vest 1
Nicoleta Vasilescu

Sales Representative 
0726.691.613
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BASF – o companie în sprijinul fermierilor

Inovația: secretul succesului

Este un drum lung de la laboratoarele 
noastre de produse chimice din 
Ludwigshafen, Germania, și până 
la o fermă cultivatoare de soia din 
Brazilia sau un teren cultivat cu grâu 
din Canada. 

Dar activitatea din aceste laboratoare 
ajută fermierii să rezolve problemele 
cu care se confruntă în fiecare sezon. 
Întrebarea pe care și-o pune în mod 
firesc orice fermier este: cum pot să 
îmi maximizez recolta, asigurându-mă 
că produc în mod durabil? 

Produsele noastre pentru protecția 
plantelor joacă un rol important în 
practicarea agriculturii durabile.  

Transformarea unei molecule într-un 
produs pe care fermierii să îl poată 
utiliza durează 10 ani și costă peste 
200 milioane €. În plus, nu există 
garanții. Un produs potențial poate 
eșua în orice punct de pe acest 
traseu. În laboratoarele noastre acest 
lucru este cunoscut sub denumirea 
de regula  1:100.000. Trebuie 
să monitorizăm peste 100.000 
de molecule potențiale pentru a 
descoperi una care performează.
 
Dar acesta este specificul afacerii 
noastre. Furnizăm fermierilor în mod 
constant soluții noi și eficiente pentru 
a-i ajuta să își maximizeze producția 
în condițiile suprafeței limitate de 
teren agricol. Cu trecerea timpului, 
natura poate învinge, însă, și cele 
mai avansate produse. Acesta este 
motivul pentru care petrecem atât 
de mult timp și consumăm energie 
pentru a face noi descoperiri 
științifice. Istoricul nostru de lansare 
a produselor noi pe piață vorbește de 
la sine.
 

Fermierii au o 
responsabilitate uriașă. 

Ei își administrează afacerile într-un 
mediu complex și incert. Noi 
toți depindem de succesul lor: 
fermierii ne hrănesc, ne îmbracă 
și păstrează pământul sănătos 
pentru generațiile viitoare. 

Dezvoltarea produselor noi 
necesită resurse importante de 
timp și bani. Motivul principal 
este acela că fiecare produs 
nou trebuie să controleze în 
mod eficient și sigur buruienile, 
insectele sau bolile.

Pentru  BASF, dezvoltarea 
durabilă înseamnă combinarea 
succesului în afaceri pe termen 
lung cu protecția mediului și 
responsabilitatea socială. 

Agricultura durabilă
Pentru BASF agricultura durabilă 
înseamnă producții mari pe aceeași 
suprafață de teren, utilizând mai 
puține resurse de apă și energie, dar 
asigurând, totodată și profitabilitatea 
fermierilor în condițiile protejării 
mediului și satisfacerii nevoilor 
societății și ale generațiilor viitoare.

Încercăm continuu să descoperim noi 
substanțe active care pot controla 
organismele dăunătoare într-un mod 
unic. Această abordare complexă 
a cercetării ne permite să oferim 
fermierilor un set complet de soluții 
diferite, dar complementare de 
control al organismelor dăunătoare. 
Dar substanțele active nu sunt totul. 
Ne bazăm pe activitățile chimice 
diverse realizate de BASF pentru 
a dezvolta formulări inovatoare și 
produse complementare care să 
potențeze eficacitatea, siguranța și 
disponibilitatea produselor noastre 

de protecția plantelor. Cheltuim în 
fiecare an aproximativ 10 procente 
din cifra de afaceri cu produse 
pentru protecția plantelor – peste 
400 milioane € pentru activități 
de cercetare. Cercetătorii noștri 
utilizează cele mai noi tehnologii și 
tehnici analitice. Iar dacă oamenii 
noștri de știință nu găsesc ceea ce 
caută, proiectează și construiesc ei 
înșiși tehnologiile respective.
 
Procesul de cercetare – dezvoltare nu 
se oprește, însă, în momentul în care 
produsele ajung la fermieri. Mâinile 

experimentate ale fermierilor sunt 
cele care testează în final produsele 
noastre. De aceea purtăm un dialog 
permanent cu fermierii pentru a afla 
opiniile lor și experiențele pe care 
le-au avut în utilizarea produselor 
noastre. Mesajele fermierilor sunt 
transmise ulterior cercetătorilor, 
astfel încât aceștia pot îmbunătăți 
produsele existente sau pot 
dezvolta altele noi, garantând faptul 
că soluțiile inovatoare rămân în 
centrul afacerii noastre mult timp de 
acum înainte. 

BASF susține agricultura 
durabilă prin cercetări și 
tehnologii inovatoare. 

BASF – o companie responsabilă
Suntem preocupați în permanență de 
calitatea alimentelor, de agricultură, 
mediu, angajați și contribuția noastră 
la evoluția lumii. 

Administrăm în mod responsabil 
produsele noastre, din faza de 
descoperire și dezvoltare, pe tot 
parcursul ciclului lor de viață, până la 
reciclare sau distrugere. 

Provocările agriculturii moderne 
afectează mulți oameni, de la fermieri 
la consumatorii finali. 
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AgBalance™ – Măsurarea durabilității în agricultură Siguranța alimentară

Preocupată în permanență de viitorul agriculturii, compania BASF a dezvoltat AgBalance™. AgBalance™ 
este o metodă de măsurare și previzionare a agriculturii, cu o abordare complexă. AgBalance™ evaluează 
performanța durabilă a produselor agricole sau a proceselor în toate cele trei direcții: economie, mediu și 
societate. 

Biodiversitatea

Asigurarea necesarului de hrană și furaje

Este vitală păstrarea unui echilibru 
între conservarea resurselor naturale 
și producția agricolă. Aceasta este o 
provocare majoră în condițiile în care, 
până în anul 2050, cererea pentru 
hrană și combustibili va crește cu 
70%. 

Cu ajutorul tehnologiilor și inovațiilor, 
fermierii pot utiliza acum resursele 
naturale într-un mod mult mai eficient. 
Exploatarea rațională a terenului 
agricol asigură creșterea recoltelor 
și păstrează biodiversitatea. Aceasta 

BASF colaborează îndeaproape cu 
fermierii, distribuitorii, autoritățile, 
consultanții și alte părți implicate 
pentru a se asigura că produsele pentru 
protecția plantelor sunt utilizate în mod 
responsabil, conform instrucțiunilor.  

BASF ia în serios preocupările 
consumatorilor și se angajează 
să optimizeze produsele pentru 
protecția plantelor în mod continuu 
pentru a nu prejudicia siguranța și 
calitatea alimentelor.

Bunele practici de utilizare a produselor 
pentru protecția plantelor

BASF – susținător al celei mai importante 
meserii din lume

Apa

BASF consideră că utilizarea corespunzătoare 
și responsabilă a produselor sale contribuie 
la practicarea unei agriculturi durabile și 
protejează mediul și sănătatea publică. 

BASF lucrează îndeaproape cu clienții și 
furnizorii pentru a-i ajuta să adopte și să 

Nu ezităm să depunem eforturile 
necesare pentru a avea grijă de 
culturi. Fiecare fermier dorește să 
aibă culturi de calitate și recolte cu 
care să se mândrească. Conștienți 
de responsabilităţile lor de a susţine 
atât producerea alimentelor, cât și 
conservarea terenurilor, fermierii depun 
toate eforturile pentru fertilizarea și 
protejarea acestora. BASF colaborează 
cu fermierii pentru a-i ajuta să aibă 
grijă de culturile și de pământul lor 

În calitatea sa de lider în domeniul 
chimic și de furnizor de soluții pentru 
agricultură, BASF se angajează să 
protejeze resursele de apă și să le 
utilizeze în mod responsabil și durabil.
 
BASF dezvoltă scheme de economisire 
a apei și concepte de management 

dezvolte standarde globale coerente și să 
promoveze bunele practici. Manipularea 
corespunzătoare a produselor de către 
fermieri este o parte esențială a bunelor 
practici de utilizare a produselor agricole, 
ce respectă principiul “maximizarea 
cunoștințelor – minimizarea riscului”.  

pentru generaţiile viitoare, oferindu-
le produse inovatoare, servicii și 
expertiză.

Împreună susţinem dezvoltarea 
agriculturii.

Să fii fermier. Cea mai importantă 
meserie din lume.

inteligent al apei pentru toate unitățile 
sale de producție din întreaga lume. 
 
BASF încurajează cercetarea în 
scopul descoperirii de noi tehnologii 
care să ajute la reducerea consumului 
de apă în agricultură, precum și la 
creșterea recoltelor.  

Istoria arată că inovația și tehnologia 
în agricultură joacă un rol important în 
soluționarea prăpastiei dintre cererea 
și oferta de produse alimentare. 

Potrivit CropLife pierdem anual între 
20% și 40% din producția agricolă 
potențială din cauza dăunătorilor, 
buruienilor și bolilor. Neutilizarea 
produselor pentru protecția plantelor 
ar conduce la dublarea acestor cifre. 
Agricultura modernă și utilizarea 
responsabilă a produselor pentru 

reduce presiunea de a converti tot 
mai mult teren în teren agricol, ajutând 
la păstrarea habitatelor naturale și a 
vieții sălbatice. 

Produsele pentru protecția plantelor 
de la BASF au parcurs mulți ani 
de analiză a riscului pentru a avea 
siguranța că utilizarea lor conform 
instrucțiunilor nu produce efecte 
nedorite asupra plantelor și animalelor 
(cum sunt păsările sălbatice și 
mamiferele). 

protecția plantelor, precum și 
inovațiile în producerea de sămânță 
și biotehnologie sunt vitale pentru 
satisfacerea cererii tot mai mari de 
hrană și furaje.
 
BASF a furnizat fermierilor de-a 
lungul anilor soluții inovatoare pentru 
protecția culturilor, îmbunătățind 
sănătatea plantelor și contribuind la 
creșterea cantitativă și calitativă a 
recoltei.  

Biodiversitatea se află în 
strânsă legătură cu agricultura.

Bunele practici de utilizare a 
produselor pentru protecția 
plantelor sunt parte integrantă a 
activităților companiei BASF.

“Produc mâncare pentru a 
hrăni oamenii. Nu pentru a 
hrăni dăunătorii”

Vitorio Alves Da Silva, 
Mato Grosso, Brazilia

Utilizarea eficientă și 
managementul resurselor 
mondiale limitate este în 
interesul societății.
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Priaxor®

Cel mai avansat fungicid pentru cereale te ajută să obții:

• Producții mai mari și de calitate

• Flexibilitate în aplicare

• Efecte fiziologice Ag®Celence

Priaxor® este un fungicid inovator care conține fluxapiroxad, din clasa carboxamide (SDHI), substanță 
activă care inhibă sistemul energetic al patogenilor, creșterea celulelor acestora și piraclostrobin, din 
clasa strobilurinelor (QOI), care inhibă germinația sporilor agenților patogeni.

Fluxapiroxad este cea mai recentă inovație de la BASF, care garantează o bună vitalitate a plantelor, 
prin efectul său curativ și eficacitatea de lungă durată.

Noua substanţă activă fluxapiroxad este foarte versatilă și determină o mobilitate extraordinară a 
fungicidului în plantă. 

Aceasta are, de asemenea, abilitatea de a-și adapta structura spaţială a moleculei în funcţie de mediul 
din interiorul limbului foliar, astfel că, fiind liposolubilă, penetrează cu ușurinţă membranele celulare, iar 
buna solubilitate în apă asigură transportul rapid în plantă.

Mobilitatea sistemică și solubilitatea excelentă asigură inclusiv protecţia frunzelor tinere.

Profilul produsului

Substanțe active 

Fluxapiroxad 75 g/l               (total la doza maximă 112,5g/ha)

Piraclostrobin 150 g/l (total la doza maximă 225 g/ha)

Doza omologată 0,75 l/ha – 1,5 l/ha

Formularea Concentrat emulsionabil 

Culturi 

 § Grâu
 § Triticale
 § Orz
 § Secară 

Boli 

 § Septoria tritici
 § Erysiphe graminis
 § Pyrenophora tritici-repentis 
 § Puccinia recondita
 § Pyrenophora teres
 § Puccinia hordei 
 § Rhynchosporium secalis

Priaxor®   
Flexibilitate 
în aplicare 

pentru un management eficient

al culturii

Septoria tritici

Pyrenophora teres Rhynchosporium

Puccinia recondita Pyrenophora tritici-repentis Erysiphe graminis

Puccinia hordei

Grâu

Orz

Recomandări de aplicare: se aplică în fenofazele BBCH 25 - 69

Priaxor®

0.75 - 1.5 l/ha

 0 7 9–13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61–69 71–92

Formularea inovatoare - o garanţie a eficacităţii
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Solubilitatea lipidică conduce la o absorbție 
optimă a substanței active, influențând 
penetrarea rapidă în stratul de ceară și în 
membranele celulare.

Priaxor® este partenerul perfect în câmp, deoarece combină un control complet, preventiv și curativ al 
bolilor, cu efecte benefice asupra vitalității plantelor, astfel încât plantele devin mai rezistente la factorii 
de stres externi, precum seceta. Asigură producții ridicate și mult mai sănătoase.  

Buna hidrosolubilitate asigură atât o distribuție 
sistemică a substanței active, datorată transportului 
rapid prin vasele liberiene a plantei, precum și o 
distribuție optimă în interiorul celulei.

Solubilitate excelentă

Beneficiile AgCelence® dincolo de protecţia cerealelor

Eficacitate Septoria tritici 

Produsul competitor A  
0.6 L/ha

Priaxor® 
0.75 L/ha

Teste europene la grâu 2013 – 2014 (n=8).  

Momentul aplicării BBCH 32 – 39, evaluare la 9-41 zile de la aplicare

% eficacitate

100

90

80

70

60

50

59.5

86.9

Eficacitate excelentă împotriva celor mai importanți agenți patogeni ai grâului şi orzului

Priaxor® - soluția pentru producţii sigure, mari şi de calitate

Priaxor® - creșterea producției

Teste pe grâu. Europa 2013 – 2014 (n=8)
Aplicare la stadiul de apariţie a frunzei stindard (BBCH 37-39)

Producția [q/ha] 

Martor netratat

66.38

Produsul competitor A 
0.6 L/ha

72.89

Priaxor® 
0.75 L/ha

75

70

65

60

55

61.70

+ 11.2  
q/ha

+ 6.5  
q/ha

Priaxor® - creșterea producției

Teste pe grâu. Europa 2013 – 2014 (n=5) 
Aplicare la stadiul de apariţie a frunzei stindard (BBCH 37-39)

Producția [q/ha] 

75

70

65

60

55
Martor netratat

68.43

Produsul competitor A 
0.8 L/ha

72.03

Priaxor® 
0.75 L/ha

59.24

+ 12.8  
q/ha

+ 3.6 
q/ha

utilizarea eficientă 
a apei

Creșterea
rezistenţei 

paiului

Efect de 
înverzire

Inhibarea
producţiei de

etilenă

Absorbţia mai 
bună a azotului

Reducerea arsurilor 
solare

Priaxor® 
Protecție sigură 

a plantelor 
prin modul sinergic de acțiune a 
substanțelor active, eficacitatea 

rapidă, de lungă durată și              
prin beneficiile 
AgCelence®.

AgCelence® marchează o nouă eră a fungicidelor BASF pentru 
culturile de cereale. Beneficiile AgCelence® merg dincolo de protecţia 
obișnuită a culturilor, concretizându-se în recolte mai mari, creșterea 
eficienţei producţiei și o toleranţă mai bună la stres.

Aceste beneficii nu se bazează numai pe acțiunea fungicidă a 
produsului, ci și pe efectele fiziologice adiționale, care 

măresc sănătatea și vitalitatea plantelor.

Priaxor® - 
Beneficii cheie

 § Un fungicid inovator în lupta împotriva tuturor 
agenților patogeni importanți la grâu și orz

 § Protecție sigură a plantelor datorită distribuției 
sistemice rapide a substanțelor active, 

efectului curativ asupra agenților patogeni și 
eficacității de lungă durată după aplicarea 

tratamentului

 § Control excelent al bolilor pentru producții 
ridicate și de calitate

 § Flexibilitate în aplicare pentru 
un management optim și ușor 

în fermă

Priaxor®
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Retengo® cu efecte AgCelence® – o soluție pentru îmbunătățirea cantității și calității producției la 
floarea-soarelui și porumb 

Retengo®, unul dintre cele mai inovative fungicide disponibile, este omologat pentru controlul bolilor, având și 
efecte fiziologice. La floarea-soarelui, produsul combate boli precum Phomopsis (pătarea brună și frângerea 
tulpinilor), Phoma (pătarea neagră), Alternaria (alternarioză) și secundar Sclerotinia (putregaiul alb).

Retengo® controlează un spectru larg de boli, îmbunătățește eficiența creșterii plantelor și mărește toleranța la 
stres, rezultând numeroase beneficii pentru culturile de floarea-soarelui, porumb și cereale.

Substanța activă

Retengo ® - translocare și transport

Modul de acțiune

Retengo® conține piraclostrobin, care  aparține grupului de strobilurine

Întrerupe producerea de energie la nivelul agentului patogen 
Piraclostrobin blochează transportul de electroni din mitocondrii și astfel inhibă alimentarea cu energie a 
ciupercii. Ca urmare, ciuperca moare.

Un spor în curs de germinare necesită cantități 
mari de energie. Această energie este furnizată de 
numeroasele mitocondrii situate în special în acele 
zone care au nevoie de un nivel de energie ridicat, de 
ex. vârful tubului de germinare.

Mitocondriile active sunt reprezentate prin culoarea 
roșu aprins, comparativ cu cele mai puțin active care 
sunt reprezentate cu culoarea verde.

Piraclostrobin prezintă o lipofilie înaltă, o presiune 

scăzută a vaporilor și o solubilitate scăzută în apă. 

Solubilitatea scăzută în apă are ca rezultat proprietăți 

bune de rezistență la spălare. Lipofilia ridicată a 

substanței active favorizează transportul acesteia 

prin membrane. Prin urmare, piraclostrobin este 

preluat rapid de plantă și distribuit translaminar. 

O parte din substanța activă se leagă de stratul 

ceros al frunzei unde formează un depozit. Aceasta 

conduce la o excelentă performanță pe termen lung 

a fungicidului Retengo®.

Retengo®
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Mais

00 05 11 12 14 15 17/32 34 53 63 69/79 89

Momentul aplicării

Floarea-soarelui
Momentul de aplicare recomandat este, de obicei, de 
la stadiul de 8 frunze până la stadiul de "stea" (capitul 
2-3 cm diametru) a florii-soarelui (BBCH 18-51). 
Aplicarea se poate face cu echipament de stropire cu 
înălțime normală.

Porumb
Momentul de aplicare pentru Retengo® la porumb 
este, de obicei, când acesta are înălțimea de 80 cm 
până la 1 m. Aplicarea se poate face cu echipament 
de stropire cu înălțime normală.

Retengo® 
0,7-1 l/ha

Retengo® 
0,5-1 l/ha

Creșterea de producție în condiții de 
presiune de infecție a bolilor scazută 
(q/ha)

40

30

20

10

0
Netratat Retengo 0,75 l/ha

+15 %

Creșterea de producție în condiții de 
presiune de infecție a bolilor ridicată 
(q/ha)

40

30

20

10

0
Netratat Retengo 0,75 l/ha

+20 % 100

75

50

25

0
Netratat Retengo 0,75 l/ha

+15 %

Floarea-soarelui

În special în anii cu precipitații 
reduse, când presiunea de infecție 
a bolilor este mai redusă, producția 
crește în principal datorită efectelor 
AgCelence® după aplicarea Retengo®.

Datorită controlului unui spectru larg 
de boli și a efectelor AgCelence® 
suplimentare oferite de Retengo®, 
pierderile de producție pot fi evitate.

Porumb

În studiile realizate la cultura de 
porumb s-au înregistrat creșteri 
de producție datorate efectelor 
fiziologice suplimentare AgCelence® 
chiar și în cazurile în care presiunea 
de boli a fost nesemnificativă.

Efectele observate în câmp după aplicarea Retengo®

Beneficii

Floarea-soarelui: Retengo® 0,75 l/ha

netratat Retengo®

Porumb: Retengo® 0,75 l/ha

netratat Retengo®

• Combate bolile și crește în mod constant producția.

• Crește producția datorită efectelor AgCelence®.

• Reduce îmbătrânirea prematură a plantelor.

• Îmbunătățește calitatea producției.

• Crește productivitatea la recoltare.

Retengo®

Creșterea de producție
(q/ha)
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Hidrofilă:
Importantă pentru mișcarea în interiorul pereților 
celulari și sistemului vascular

Lipofilă:
Importantă pentru mișcarea în stratul ceros și 
membranele celulare

Fungicid inovator pentru culturile de viță de vie, măr și păr

Sercadis® conține substanța activă inovatoare fluxapiroxad (300 g/l), ce face parte din grupa SDHI - inhibitori 
ai enzimei succinat dehidrogenază. Fluxapiroxad are o structură moleculară unică de unde rezultă o mobilitate 
deosebită în interiorul plantei. De asemenea, are acțiune translaminară și activitate acropetală care conduc la 
o protecție uniformă a culturii.

Fluxapiroxad are 2 conformații favorizate din punct de vedere energetic, cu proprietăți diferite:

Fluxapiroxad are capacitatea unică de a avea o bună mobilitate în medii lipofile și hidrofile, ajungând rapid la 
enzima țintă, pentru o acțiune rapidă.

Umiditatea ridicată și roua permit redistribuirea produsului Sercadis® pe suprafața frunzei. 
După aplicarea produsului Sercadis®, odată ce soluția s-a uscat pe suprafața frunzei, o parte se fixează 
puternic pe stratul ceros datorită proprietăților sale lipofile și numeroase molecule încep să se unească. Rezultă 
formarea unor cristale, care, de asemenea, aderă ferm la stratul ceros.

Roua sau precipitațiile mobilizează o mică parte din substanța activă din depozitele create, asigurând protecția 
continuă a plantei pentru o perioadă lungă de timp. 

Fluxapiroxad - Structură moleculară unică pentru o acțiune rapidă

Redistribuirea substanței active pentru o protecție de lungă durată

Sercadis® asigură o eficacitate excelentă în combaterea făinării la vița de vie, 
a rapănului și făinării la măr și păr

Eficacitate excelentă

Spectrul de combatere

Sercadis® are o bună rezistență la spălare, asigurând o performanță ridicată 
și în condiții climatice dificile.

Moleculele de Fluxapiroxad încep să se 
unească pe suprafața frunzei

Roua sau ploaia mobilizează mici părți 
ale substanței active Fluxapiroxad din 
depozitele create și activează redistribuirea 
intensă pe suprafața frunzei

Formarea cristalelor care aderă puternic la 
stratul ceros al frunzelor

Făinarea viței de vie
(Uncinula necator)

Rapănul mărului (Venturia inaequalis)
Rapănul părului (Venturia pirina)

Făinare
(Podosphaera leucotricha)

• • • • Eficacitate excelentă
• • • Eficacitate bună
• • Eficacitate moderată

Sercadis®
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Frecvență Intensitate

 Martor Sercadis® Produs Produs
 netratat (0,15 l/ha) competitor 1 competitor 2  

Performanță în condiții de precipitații 
(20 mm ploaie indusă, evaluarea s-a făcut 
la o oră după aplicare)

Rezistență la spălare dovedită
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0

 Sercadis® Azol Sercadis® Azol Sercadis® Azol

0 0

3
2

13

15

Fără ploaie 20 mm precipitații
1 oră după aplicare

20 mm precipitații
1 zi după aplicare

Vița de vie Pomi fructiferi (măr, păr)
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Martor 
netratat

Tratament foliar
standard T1

 

8

4

7

   

BBCH 37-41

Systiva®

150 ml/100 kg semințe

15%

2%

Systiva®Martor
netratat

 
% de infestare

Sursa: BASF, n=16, FR/GER/UK/PL, 2008-2012

  

87%Determinare la aplicarea T2

Primul fungicid cu acțiune complexă și protecție foliară, aplicat odată cu tratamentul seminței.

Profilul produsului

Tipul produsului Fungicid cu acțiune foliară aplicat odată cu tratamentul seminței

Substanțe active Fluxapiroxad 333 g/L

Formulare FS – suspensie concentrată pentru tratamentul semințelor

Doza
150 ml/100 kg semințe – grâu de toamnă; orz de toamnă

75 – 150 ml/100 kg semințe – orz de primăvară

Spectrul de combatere

Grâu de toamnă: Erysiphe graminis; Septoria tritici; Fusarium nivale

Orz de toamnă: Pyrenophora graminea, Pyrenophora teres;

Erysiphe graminis; Fusarium nivale

Orz de primăvară: Pyrenophora graminea, Pyrenophora teres;

Erysiphe graminis

Septorioza 
(Septoria tritici) 

Făinarea 
(Erysiphe graminis)

Mucegaiul de zăpadă 
(Fusarium nivale)

Pătarea reticulară 
(Pyrenophora teres)

Sfâșierea frunzelor de orz 
(Pyrenophora graminea)

Spectrul de combatere

Systiva® este soluția ta!

Systiva® - mod de acțiune

Eficacitatea Systiva® în combaterea septoriozei 
în diferite stadii de vegetație (BBCH)

Reducerea atacului de Pyrenophora teres

Systiva® este primul fungicid care se aplică odată cu tratamentul seminței și are eficacitate foarte bună 
împotriva agenților patogeni cu acțiune foliară. Aplicat ca un simplu tratament de sămânță, Systiva® 
definește un segment complet nou.

Systiva® nu se pulverizează în vegetație, produsul aplicându-se ca orice tratament de sămânță. Acesta 
este unul dintre motivele pentru care este un produs inovator și eficient în același timp. 

Systiva® asigură sănătatea plantelor încă de la semănat, controlând pe o perioadă lungă de timp agenții 
patogeni cu acțiune foliară. Astfel, fermierii nu mai trebuie să își facă griji în ceea ce privește urgența 
aplicării primului tratament foliar în primăvară.

Systiva® este primul fungicid cu acțiune foliară aplicat direct pe semințe care conține o substanță activă 
nouă, fluxapiroxad, cea mai recentă inovație din grupa SDHI. 

Mobilitatea în plantă și eficacitatea de lungă durată asigură efecte fiziologice suplimentare AgCelence® 
și un control excelent al agenților patogeni.  

Formularea lichidă permite flexibilitatea și manipularea ușoară în timpul tratamentului.

• Mobilitate excelentă în plantă

• Performanță dovedită

• Efect de lungă durată

Fluxapiroxad este distribuit rapid în toată planta Particulele de fluxapiroxad intră în contact cu agentul patogen, 
blocându-i metabolismul

Systiva®
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Producții mari:

Datorită efectelor 
AgCelence® plantele 
oferă un randament 

superior și mai stabil în 
condiții climatice 

neprielnice.

Calitate 
îmbunătățită:

Prin efectele AgCelence® 
plantele ating parametrii 

calitativi superiori, 
ceea ce crește 

vandabilitatea 
recoltei pe 

piață.

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Systiva® determină 
beneficii suplimentare 
AgCelence®

 

Beneficii 
suplimentare 
AgCelence®  

 
 

Eficiență mai 
mare a producției 
vegetale:

Prin efectele fiziologice, 
tratamentele cu Systiva® au 
o influență pozitivă asupra 
procesului de producție, 
astfel încât se salvează timp 
și resurse.

Vitalitate mai bună a plantelor:

Efectele AgCelence® asigură plante mai 
viguroase și mai rezistente la factorii de stres, 
precum sunt arșița, frigul sau seceta.

Systiva® oferă beneficii suplimentare AgCelence®, care 
reprezintă mai mult decât tradiționala protecție a 
plantelor, deoarece are o influență pozitivă asupra 
fiziologiei acestora. 

Rădăcinile și plantele sunt mai viguroase, constituind 
baza unei mai bune dezvoltări a culturilor și a unui 
potențial mai mare de producție. Systiva®, cu beneficii 
AgCelence®, oferă o recuperare sigură a investițiilor și 
contribuie la desfășurarea unei afaceri de succes în 
fermă.

Systiva® cu beneficii suplimentare AgCelence®, 
determină diferențe vizibile, atât în câmp cât și în 
buzunar.

Creșterea numărului de plante răsărite

Creșterea biomasei rădăcinilor

Răsărirea plantelor

Îmbunătățirea vigorii plantelor și a controlului bolilor în primăvară

Systiva®Martor netratat

• Rădăcini mai viguroase și mai lungi

• Absorbție mai bună a apei și a 
nutrienților minerali

• Iernare sigură

• Start excelent al plantelor de cereale 
în primăvară

• Culturi mai viguroase și mai 
sănătoase în primăvară

Atacul încă din toamnă al agenților 
patogeni duce la o presiune mai mare a 
bolilor în primăvară și implicit la scăderi ale 
producției. 

Controlul bolilor de la semănat permite 
plantelor o intrare mai bună în iarnă. 
Controlul acestora și în toamnă menține un 
nivel scăzut al presiunii bolilor pe întreg 
sezonul. Prin urmare, plantele tratate cu 
Systiva® își mențin sănătatea datorită 
reducerii presiunii agenților patogeni încă 
din toamnă. 

Systiva®Martor netratat

Tratament sămânță + Systiva®Tratament sămânță

Systiva®Martor netratat

Systiva®
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BASF înțelege nevoile fermierilor și provocările cu care se confruntă aceștia în cultivarea culturii de floarea-
soarelui. După mai mult de 7 ani de muncă a specialiștilor în formulare, biologie și omologare, BASF lansează 
pe piață Pulsar® Plus pentru floarea-soarelui. Pulsar® Plus este rezultatul angajamentului companiei BASF față 
de fermieri în producția de floarea-soarelui. Erbicidul Pulsar® Plus oferă beneficii suplimentare care optimizează 
controlul buruienilor mono și dicotiledonate datorită caracteristicilor speciale ale formulării sale.

O formulare nouă pentru o aderență mai bună pe buruieni. Formularea Pulsar® Plus este patentată
(patent european număr EP2704563)

Pulsar® Plus – formulare specială pentru 
floarea-soarelui Clearfield® Plus

Inovație cu Pulsar® Plus

Beneficii

Control robust și de încredere al buruienilor

Pulsar®

IMAZAMOX

Apă

Co-formulant

Alți auxiliari

Pulsar® Plus

IMAZAMOX

Apă

Co-formulant A

Co-formulant B

Co-formulant C

Alți auxiliari

Chenopodium album Ambrosia artemisiifolia Echinochloa crus-galli Setaria viridis

Formulare 
standard

Erbicid   
Pulsar® Plus

Pozele cu ultraviolete ce utilizează tehnologia de urmărire a traseului substanței active evidențiază diferențe mari în aderența 
substanței și în acoperirea plantei în cazul aplicării erbicidului Pulsar® Plus.

Sistemul de producție Clearfield® Plus pentru floarea-soarelui oferă fermierilor beneficii importante:

• Control robust și de încredere al buruienilor.

• Toleranță excelentă la erbicid.

• Cei mai buni hibrizi cu producții ridicate.

• Flexibilitate.

Sistemul de producție Clearfield® Plus pentru floarea-soarelui oferă fermierilor o combatere superioară a 
buruienilor comparative cu alte sisteme de floarea-soarelui tolerante la erbicid sau cu sisteme convenționale 
de control al buruienilor.

Avantajele includ:

Toleranță excelentă la erbicid:

• Control post-emergent îmbunătățit al buruienilor 
mono și dicotiledonate.
• Spectru larg de combatere al buruienilor.
• Consecvență în combaterea buruienilor în condiții 
variabile.
• Flexibilitate mai mare a momentului de aplicare a 
erbicidului.
• Combatere de lungă durată a buruienilor.
• În general necesită o singură aplicare.

Studiile au demonstrate că, în cazul aplicării 
erbicidelor în dozele recomandate, la cultura de 
floarea-soarelui de tip Clearfield® Plus, toleranța 
este considerabil mai mare comparativ cu cea de 
tip Clearfield®. Toleranța excelentă la erbicid permite 
fermierilor să utilizeze formulări de calitate superioară 
dezvoltate de către BASF, care asigură o combatere 
mai bună a buruienilor.  

Flexibilitate

Eficacitatea produsului Pulsar® Plus în combaterea 
buruienilor este superioară celei obținute cu erbicide 
pre-emergente în tehnologia convențională sau 
cu alte sisteme de producție tolerante la erbicid. 
Lipsa concurenței buruienilor pe câmp conduce la 
obținerea unor recolte mai mari.
Producția mai mare la hectar este o consecință 
direct a combaterii mai bune a buruienilor și a 
toleranței îmbunătățite a sistemului de producție 
Clearfield® Plus.

Pe lângă condițiile economice și climatice, fermierii 
se confruntă zilnic cu numeroase provocări. Ei 
trebuie să se asigure că obțin producții maxime 
din cultura lor pentru a-și asigura profitabilitatea. 
Sistemul de producție Clearfield® Plus oferă o 
flexibilitate excelentă în combaterea buruienilor, cu 
impact direct asupra producției obținute.
Flexibilitatea noului erbicid Pulsar® Plus oferă 
fermierilor posibilitatea de a alege strategia de 
combatere a buruienilor în funcție de condițiile 
concrete din fermă: nivelul de infestare cu buruieni, 
prezența buruienilor problemă, etc.

Controlul buruienilor 
cu erbicidul Pulsar® Plus
(% eficacitate)

Pulsar® Plus conține substanța activă și numeroși 
co-formulanți care îmbunătățesc retenția, absorbția 
și penetrarea substanței active în plantă. Ca rezultat, 
o cantitate mai mare de substanță activă pătrunde și 
se translocă mult mai rapid în buruieni comparativ cu 
formularea standard.

Pulsar® Plus
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SAMSON® EXTRA 6 OD (60 g/l nicosulfuron) + CALLAM® (12,5% tritosulfuron + 60% dicamba) 
+ DASH® HC (adjuvant)

Pachetul Rekord® Max este soluția postemergentă completă, cu un spectru larg de combatere a 
buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate, inclusiv a celor perene, din cultura de porumb.

Pachetul Rekord® Max este soluția completă, fiind alcătuit din produse ce conțin substanțe active cu mod de 
acțiune sistemic, efectul acestora fiind îmbunătățit de adjuvantul Dash® HC pentru o combatere eficientă a 
tuturor buruienilor din cultura de porumb.

Samson® Extra 6 OD combate gramineele anuale și perene și un control secundar pe buruieni cu frunză lată 
răsărite în momentul tratatementului, cum ar fi: Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Brassica napus, 
Capsella bursa pastoris, Fumaria oficinallis, Galeopsis tetrahit, Galium aparine, Lamium spp, Matricaria spp, 
Polygonum persicaria, Portulaca oleracea, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Sonchus oleracea, 
Stellaria media, Thlaspi arvense, Viola arvensis, Xanthium spp.

Efectul asupra buruienilor se poate manifesta ca un control complet sau numai ca o stagnare din creștere. 
Nivelul combaterii depinde de specia de buruieni, stadiul de creștere și condi țiile climatice.

3 substanțe active cu acțiune sistemică pentru 
un control complet al buruienilor din cultura de 
porumb în postemergență

Un pachet pentru 5 hectare:
2 Kg Callam® + 3,5 L Samson® Extra 6 OD + 5 L Dash® HC

Doza:
Callam®: 0,4 Kg/ha
Samson® Extra 6 OD: 0,7 L/ha
Dash® HC: 1L/ha

Se aplică în postemergență, de la 2 la 6 frunze ale culturii de porumb și în funcț ie de gradul de dezvoltare a 
buruienilor:

• Monocotiledonate anuale - din stadiul de 1-3 frunze, pâna la începutul înfrăț irii: Sorghum halepense până la 
15-20 cm înăl țime; Agropyron repens până la 10-15 cm înălțime

• Buruieni cu frunză lată - din stadiul de 2-4 frunze până la maximum 6 frunze

Doza recomandată

Spectrul de combatere și eficacitatea produsului Samson® Extra 6 OD

Eficacitatea produsului Samson® Extra 6 OD asupra principalelor graminee, 
la 28 şi 42 de zile după aplicare

Pachetul Rekord® Max

Aplicare

Eficacitatea produsului Callam® cu şi fără adjuvant Dash® HC

ABUTH
AMARE

AMBE

ANGAR

CAGSE

CHEAL
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LAMPU

MATCH

MERAN
Callam® 0.4 Kg/ha

Callam® 0.4 Kg/ha + Dash® HC 1 L/ha
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Așa cum se desprinde din grafic, 
adjuvantul Dash® HC mărește 
eficacitatea produsului Callam® asupra 
buruienilor oferind o combatere foarte 
bună împotriva buruienilor cu frunză lată.

Varianta 
tratată cu 
Samson® 
Extra 6 OD

Varianta 
netratată 

Varianta 
netratată 

Efectul nicosulfuron Sorghum halepense 
în cultura de porumb

Setaria (mohor) 
în cultura de porumb 

Teste România (Est, Sud și Vest) 2013-2016 (ISK)

100%

70%

80%

90%

50%

60%

30%

20%

10%

40%

0%

ECHCG

28DAA

SORHA SETSS DIGSS ELYRE

42DAA

Adjuvantul Dash® - 

îmbunătățește 
eficacitatea produsuluiNicosulfuron

Tritosulfuron

Dicamba

Eficacitate 100% împotriva
buruienilor monocotiledonate

Eficacitate maximă împotriva
buruienilor dicotiledonate

anuale și perene

Pachetul Rekord® Max
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Medax® Top este un regulator de creștere a plantelor, inovator și flexibil care asigură protecţia recoltelor de 
cereale, fiind destinat fermierilor care doresc să-și asigure investițiile în cultură și să maximizeze profitul.

Medax® Top conţine mepiquat clorură și o substanță activă nouă pentru 
cereale, prohexadion-calciu.

Această combinaţie unică de substanțe active oferă un pronunțat efect sinergic, din care rezultă numeroase 
beneficii precum: asigurarea uniformității tulpinilor principale și a fraților, stimularea formării unei biomase mai 
mari a rădăcinilor, reducerea înălţimii plantelor, și a riscului de cădere.
Medax® Top oferă fermierilor un control eficient asupra lanurilor de cereale, permite asigurarea investițiilor 
inițiale, determinând astfel creșterea productivităţii la unitatea de suprafață.

Beneficiile Medax® Top ar putea fi rezumate 
în trei direcții principale și anume:

 1. Reducerea riscului de cădere a plantelor
 2. Consolidarea sistemului radicular
 3. Flexibilitatea în aplicare

Flexibilitatea
aplicării

Consolidare
a rădăcinilor

Rezistența 
la cădere

Înălțime uniformă a plantelor Fără tratament Tratamentul cu Medax® Top s-a dovedit 
că oferă o reducere constantă și 
uniformă a înălțimii plantelor

Cereale păioase

BBCH 30 - 39

Medax® Top 0,6 - 1 l/ha

Reducerea înălțimii plantelor  

Rezistență crescută a tulpinii  

Înrădăcinare mai bună 

Eficient la temperaturi diferite  

Înățime uniformă a plantelor  

Acțiune rapidă, efect imediat 

Eficacitate de lungă durată  

Flexibilitate în aplicare 

Creşterea conținutului de clorofilă în frunze  

Producție mai bună de citokinone (creştere a productivității) 

Reducerea stresului asupra plantelor prin inhibarea activității etilenei 

Creşterea rezistenței la boli 

Foarte eficient Eficient Efect redus   /   Sursa BASF

Caracteristicile produsului clormequat Medax® Top

Medax® Top
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Cea mai nouă tehnologie pentru inocularea semințelor de soia cu bacterii fixatoare de azot - 
HiCoat® Super Soy de la BASF

Aplicarea de inoculanți pe semințe (numită și bacterizarea semințelor) este o metodă demonstrată științific prin 
care se asigură cantitatea de azot necesară culturilor de soia printr-o metodă pur biologică, crescând astfel 
potențialul de producție pe hectar. Inocularea nu ajută numai la maximizarea producției, aceasta oferă și alte 
beneficii, cum ar fi economisirea de îngrășăminte cu azot, reducerea nivelului de infestare cu buruieni, ș.a., care 
în final conduc la obținerea unor profituri sporite de către fermieri.

Inoculanții de la BASF de ultimă generație sunt rezultatul celor mai recente descoperiri științifice în 
domeniul tratamentelor biologice și al inoculanților, BASF fiind lider mondial în cercetarea, dezvoltarea 
și producția de inoculanți pentru leguminoase.

Cea mai mai nouă tehnologie în domeniul bacterizării 
semințelor de soia o reprezintă tehnologia de pre-
inoculare în care semințele de soia pot fi inoculate cu 
câteva luni înainte de semănat. Această tehnologie 
este destinată companiilor producătoare de semințe iar 
avantajele pentru fermieri sunt evidente:

 • Achiziționarea de către fermieri de semințe de înaltă valoare biologică gata inoculate.

 • Economisire de timp în perioada semănatului, nemaifiind necesară inocularea în ziua

 semănatului ca în tehnologia standard.

 • Inoculare uniformă și de calitate în centre specializate de tratare a semințelor.

 • Maximizarea producției prin folosirea unui inoculant de înaltă calitate.

Pentru tehnologia de pre-inoculare se folosește un produs special numit HiCoat® Super Soy. Produsul are 
o formulare de ultimă generație, lichidă, și un ambalaj unic care să mențină viabilitatea bacteriilor o perioadă 
lungă de timp. Acest ambalaj are forma de design de “cutie de pizza” în care ambalajul are două straturi: un 
strat care este foarte permabil la oxigen și care să rețină apa, și al doilea strat cu un polimer de rezistență și 
cu microperforații și care să permită din nou schimbul de oxigen.

HiCoat® Super Soy conţine minimum 1x1010 (10 000 000 000) bacterii viabile de Bradyrhizobium japonicum 
per mililitru de inoculant. Când este aplicat direct pe sămânță, HiCoat® Super Soy oferă și menține pentru o 
perioadă de 90 de zile un minim de 105 (100 000) bacterii viabile de Bradyrhizobium japonicum pe sămânță, 
număr de bacterii considerat ca optim pentru a obține potențialul maxim de producție.

Aplicarea inoculantului HiCoat® Super Soy pe semințe se face în amestec cu un produs auxiliar (Extender) 
care reprezintă un mix de nutrienți care permite supraviețuirea bacteriilor de Bradyrhizobium japonicum pe 
semințe o perioadă lungă de timp după inoculare. 

• Inoculant de înaltă calitate cu cea mai mare concentrație de bacterii în formulare.

• Ambalaj unic pentru a menține viabilitatea bacteriilor.

• Asigură cel mai mare număr de bacterii pe sămânță după aplicare.

• Rată înaltă de supraviețuire a bacteriilor pe sămânță după aplicare.

• Permite aplicarea pe semințe cu până la 90 zile înainte de semănat.

• Rezultate demonstrate an de an.

Caracteristicile HiCoat® Super Soy:

HiCoat® Super Soy
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cleArField® PluS

Sistemul Clearfield® Plus pentru floarea-soarelui



Sistemul de producţie Clearfield® reprezintă combinaţia între seminţe cu potenţial genetic 
ridicat și erbicide cu spectru larg de combatere și eficacitate de durată, adaptat condiţiilor 
specifice fiecărei regiuni.  

În 2003, în colaborare cu producători de seminţe, la nivel regional și mondial, BASF a adăugat și 
floarea soarelui la familia tot mai numeroasă a culturilor reușite din cadrul sistemului de producţie 
Clearfield®, pe lângă plante precum rapiţa, porumbul, grâul și orezul. În doar câţiva  ani, sistemul 
de producţie Clearfield® pentru floarea soarelui a devenit cunoscut ca o componentă importantă 
a producţiei de floarea soarelui.

Sistemul clasic Clearfield®* pentru floarea soarelui 
are la bază o mutaţie naturală, descoperită în 1996 
la exemplarele sălbatice de floarea soarelui care 
creșteau în câmpurile de soia din Statele Unite.

În anul 2000, BASF a iniţiat un program de 
cercetare-dezvoltare menit să creeze un sistem 
eficient de ameliorare și să producă culturi de 
floarea soarelui cu toleranţă îmbunătăţită la 
factorii de stres din mediu, să combată mai 

eficient buruienile și să obţină o producţie mai 
mare, cu conţinut de ulei mai ridicat.

În 2006 BASF a confirmat noul sistem îmbunătăţit, 
care a fost dezvoltat prin tehnici de ameliorare 
tradiţionale și a condus la apariţia unei linii de 
floarea soarelui de elită: Clearfield® Plus. La fel 
ca floarea soarelui Clearfield®, floarea soarelui 
Clearfield® Plus** este clasificată ca nemodificată 
genetic.

1996

clearfield®

clearfield® Plus
Începututile proiectului clearfield® Plus clearfield® Plus

Pre-lansare
în Europa

clearfield® Plus
Lansare în Argentinaclearfield® 

Lansare floarea-soarelui

în Europa
clearfield®

2000 2006 2013

1998 2003 2010

* sistemul de producţie Clearfield® clasic reprezintă o combinaţie între seminţe de floarea soarelui Clearfield® 
și un erbicid specific Clearfield® (Pulsar® 40) ** sistemul de producţie Clearfield® Plus reprezintă o combinaţie între seminţe de floarea soarelui Clearfield® Plus și un erbicid specific 

Clearfield® Plus (Pulsar® Plus).

Clearfield® Plus
Urmărește întotdeauna 
performanţa maximă. 

Lansat în Argentina în 2010 și omologat chiar 
din 2012 în diferite ţări de pe tot cuprinsul 
globului, sistemul de producţie Clearfield® 
Plus** pentru floarea soarelui va fi disponibil 
în America de Nord și de Sud, Rusia, 
Ucraina, Africa de Sud, Europa de Est și de 
Vest. Noul sistem urmează să fie dezvoltat 
și comercializat în parteneriat cu numeroase 
firme producătoare de seminţe din lumea 
întreagă.

Sistemul de producţie Clearfield® Plus pentru 
floarea-soarelui prezintă multiple avantaje 
pentru fermieri.

Sistemul                              pentru floarea soarelui
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Performanță / principalele caracteristici

Sistemul de producţie Clearfield® Plus pentru floarea soarelui aduce cultivatorilor 

beneficii importante, printre care:

• Control robust și de încredere al buruienilor.

• Toleranță excelentă la erbicid.

• Cei mai buni hibrizi cu producții ridicate.

• Flexibilitate.

5L
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Clearfield® Plus Sunflower Herbicide

Pulsar®

 

Pulsar® Plus
Erbicid pentru floarea-soarelui 
Clearfield® Plus

10L

Sistemul de calificare a hibrizilor de floarea 
soarelui Clearfield® și Cleafield® Plus - 
siguranţă pentru fermieri

Înainte de a fi lansaţi pe piaţă, 
hibrizii de floarea soarelui 
Clearfield® respectiv Clearfield® 

Plus sunt testaţi din punct de 
vedere a toleranței la erbicid, 
în așa-numitul sistem  de 
calificare.

Obiectivul sistemului de 
calificare este acela de a se 
asigura că hibrizii comerciali au 
toleranţa necesară la erbicidul 
Clearfield® respectiv erbicidul 
Clearfield® Plus.  
Acest proces este efectuat 
de BASF în colaborare 
cu companiile de seminţe 
producătoare.

Hibrizii de floarea soarelui sunt 
calificaţi hibrizi Clearfield® 
respectiv hibrizi Clearfield® 
Plus numai dacă în urma 
tratamentului cu erbicidul 
Clearfield® / Clearfield® Plus 
aplicat conform recomandărilor 
de pe etichetă, au toleranța 
necesară la erbicidul respectiv.

Astfel, numai hibrizii calificaţi 
pot purta sigla Clearfield® / 
Clearfield® Plus.

Notă: utilizarea altor erbicide 
din Grupa B HRAC pe hibrizi 
Clearfield® / Clearfield® Plus, care 
nu sunt erbicide Clearfield® / 
Clearfield® Plus pentru floarea-
soarelui, se face pe riscul 
fermierului (acesta își asumă 
responsabilitatea, inclusiv în 
cazul distrugerii culturii)

Sistemul                              pentru floarea soarelui
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Aditivi furajeri pentru fermele de animale 

Pardoselile uCRETE

Elastospray® - Termoizolații poliuretanice

Elastocoat® C - Hidroizolații poliuree4C
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Aditivi furajeri pentru fermele de animale Divizia Nutriția Animalelor oferă o gamă largă 
de aditivi furajeri pentru animale precum:

• Acizi organici - pentru conservarea cerealelor, a fânurilor și a silozurilor
• Acizi organici - destinați sanitației furajului și a apei de băut
• Enzime - pentru păsări și porci, pentru o mai bună digestie a cerealelor
• Fitaza - pentru reducerea fosfatului din furaj și, implicit, reducerea costurilor de producție a furajului
• Carotenoizi - pentru colorarea gălbenușului la ouăle de consum, precum și pentru colorarea pielii 
la puiul broiler
• Acidul linoleic conjugat Omega 6 - pentru reducerea intervalului între fătări la vaci, 
precum și pentru o creștere a producției de lapte
• Vitaminele A, E, B2 și Calpan
• Propilen glicol și colina lichidă
• Minerale Glycinate – Zinc, Cupru, Fier, Mangan

Produsele BASF pot fi utilizate pentru toate speciile
de animale de fermă și domestice.

Persoana de contact: Alexandru Vereșezan - Account Manager Animal Nutrition Romania
Tel: 0722.677.396 | E-mail: alexandru.veresezan@btc-europe.com
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Pardoselile UCRETE®

Durabilitate. Siguranţă. Igienă. Execuție rapidă

Elastospray®

Termoizolații poliuretanice

Elastocoat® C 
Hidroizolații poliuree

Sunt folosite cu succes în industria alimentară de peste 40 de ani de către companii de renume la nivel 
internaţional, fiind recunoscute pentru durabilitatea lor în medii de producţie agresive. Cea mai veche 
pardoseală UCRETE® din lume are peste 35 de ani și este perfect funcțională. Pardoselile UCRETE®, pe 
bază de poliuretani, sunt utilizate pentru protecția pardoselilor din spațiile de producție alimentară dovedind 
o rezistență excelentă la substanțe chimice, la temperaturi cuprinse între -40oC și +130oC și o capacitate de 
igienizare la un standard comparabil cu oţelul inoxidabil.

Gama de pardoseli UCRETE deține prima certificare HACCP din lume, 
pentru utilizare în facilități de producție ce operează în sistem de control 
al siguranței alimentare HACCP.

Elastospray® este o spumă poliuretanică, rigidă, cu celulație închisă. Domeniul de aplicabilitate cuprinde 
aproape toate suprafețele: acoperișuri plane și înclinate, plafoane, pereți și pardoseli. Sistemele Elastospray® 
sunt realizate direct pe obiectul de izolat, prin pulverizare. Aplicat în mai multe straturi, cu pistolul de pulverizat, 
materialul formează un strat de termoizolare continuu, uniform, fără rosturi și interstiții, eliminând punțile termice. 
Punerea în operă în stare “fluidă” face posibilă termoizolarea fără probleme a zonelor dificile, inaccesibile sau 
curbate – nu sunt necesare decupări și ajustări ulterioare. 

Elastocoat® este un produs pe bază de poliuretan/poliuree aplicat prin pulverizare și este proiectat pentru 
a îmbunătăți performanța și protecția acoperișurilor, panourilor izolatoare, a țevilor, rezervoarelor și a altor 
suprafețe industriale de construcții sau infrastructură. Asemenea unei pelicule lichide, Elastocoat® ia forma 
suprafeței pe care se aplică, ținând cont de geometria suprafeței: suprafață continuă, fără rosturi, durabilă. 
Acoperă și sigilează suprafețe verticale și se usucă în câteva secunde.

Persoana de contact:

Cosmin Ionescu
Product Manager 
Divizia pentru Construcții

Tel : 0728.444.285
E-mail: cosmin.ionescu@basf.com

Persoana de contact:

Daniel Ramba
Sales Representative Polyurethanes

Tel : 0725.151.681
E-mail: daniel.ramba@basf.com

Persoana de contact:

Daniel Ramba
Sales Representative Polyurethanes

Tel : 0725.151.681
E-mail: daniel.ramba@basf.com
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Cartof

Cereale

Floarea-soarelui

Măr

Porumb

Rapiță

Soia

Tomate

viță de vie
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Soluție

Stomp® Aqua 
/ Frontier® Forte

Stratos® ultra

Polyram® dF

Fastac® Active

Alverde®

Polyram® dFAcrobat® mz 69 Wg

cartof
Problemă

Buruieni anuale 
monocotiledonate 
şi unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate
anuale şi perene

mană (Phytophtora infestans)

gândacul din colorado 
(Leptinotarsa decemlineata)

Plantare și 
germinare

Răsărire și dezvoltarea 
lăstarilor

Început formare 
tuberculi

Începutul 
înfloritului

Înflorit
deplin

Dezvoltarea 
tuberculilor

Senescență
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cereale

 00 07 09 13 21 25 29 30 31 32 39 45 49 51 59 61-69 71-92

Soluția BASF - descriere

Insecticid împotriva principalilor dăunători, ex gândacul 
bălos, viermele roșu al paiului

Regulator de creștere pentru cereale, crește rezistența 
plantelor la fenomenul de cădere 

Tehnologie intensivă – rezistență crescută la stress, 
calitate bună a recoltei.

Tehnologie inovatoare – Flexibilitate, siguranță și 
protecție îndelungată, producții mari și de calitate 
superioară. 

Tehnologie performantă – protecție completă + spor de 
recoltă. Formulare unică de substanțe active pentru o 
protecție sigură și de lungă durată.

Tehnologia economică - Combinație de substanțe active 
cu mod diferit de acțiune pentru controlul celor mai 
importante boli.

Tehnologia revoluționară BASF - Primul fungicid cu 
acțiune complexă și protecție foliară aplicat odată cu 
tratamentul seminței

Tehnologia 4D de combatere a buruienilor – combaterea 
unui spectru larg de buruieni dicotiledonate în primăvară.

Tratament sămânță – Controlul eficient al bolilor cu 
transmitere prin sămânță și sol.

Combatere 

Combaterea 
dăunătorilor

Regulator de creștere

Combaterea bolilor 
foliare și ale spicului

Combaterea 
buruienilor 
dicotiledonate 

Tratament sămânță

Fastac® Active

(Tratament 1) Tango® Super + Allegro® (Tratament 2)

(Tratament 1) Tango® Super + Priaxor® (Tratament 2)

Capalo® Priaxor®+

Priaxor®

Tango® Super

Duett® Ultra

Biathlon® 4D

Systiva®

Premis®

(Tratament 1) Tango® Super + Duett® Ultra (Tratament 2)

Medax® Top

Stadiile de dezvoltare ale culturii de cereale păioase
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Problemă

Frontier® Forte

Pulsar® 40

Stratos® ultra

Wing® P

Pulsar® Plus

Soluție

Buruieni anuale mono și 
dicotiledonate (Amaranthus spp., 
Setaria spp. etc)

Buruieni monocotiledonate și 
dicotiledonate (inclusiv Xanthium., 
Cirsium, Setaria etc )
Orobanche cumana

Buruieni monocotiledonate 
anuale și perene (inclusiv Sorghum 
din rizomi)

Boli (Alternaria, Phomopsis, Phoma, 
Sclerotinia.)

Stres datorat secetei, bolilor, 
grindinei

Sistem de producţie pentru rapiţă

Pictor®

retengo®

retengo®

Pictor®

Floarea
soarelui
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Problemă

Buruieni monocotiledonate şi
dicotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate
anuale și perene

rapăn (Venturia inaequalis)

Făinare (Podosphaera leucotricha)

rapăn (Venturia inaequalis) și 

Făinare (Podosphaera leucotricha)

Boli de depozitare (Gloeosporium 
spp.- putregaiul amar, Penicillium 
spp. – putrezirea umedă, Botrytis 
spp. – putregaiul cenușiu, Alternaria - 
putrezirea amară)

Stomp® Aqua 

Stratos® ultra

Kumulus® dF Kumulus® dF

Bellis®

Polyram® dF

delan® Pro delan® Pro

Sercadis® *

Bellis® 

maccani® 

măr
Soluție

Urechiușe 
de șoarece

Muguri 
florali 
vizibili

Buton 
roz

Înflorit Scuturarea 
petalelor

Fruct 
20 mm

Fruct 
30-40 mm

Fruct 
1/2 din
mărime
normală

Coacere

Notă privind managementul rezistenței: pentru evitarea apariției formelor de 
rezistență în combaterea rapănului, se recomandă utilizarea în amestec în rezervor 
a dozei minime omologate a produsului Sercadis® - 0,25 l/ha, împreună cu un 
fungicid de contact partener (ex. Delan® Pro, Polyram® DF)

57

C
ap

ito
lu

l

5

TE
HN

ol
og

II 
dE

 P
Ro

TE
Cț

IE
 A

 C
ul

Tu
RI

lo
R

|  Produse pentru Protecția Plantelor56



Porumb
Combatere 

Combaterea 
dăunătorilor

Combaterea bolilor 

Combaterea buruienilor 
monocotiledonate 
și dicotiledonate 
anuale și perene în 
postemergență

Combaterea buruienilor 
dicotiledonate anuale și 
perene în postemergență

Combaterea buruienilor 
monocotiledonate 
anuale și dicotiledonate 
în preemergență și 
postemergență timpurie 

Stadiile de dezvoltare ale culturii de cereale paioase Soluția BASF - descriere

Insecticid împotriva principalilor 
dăunatori, ex: sfredelitorul porumbului

Fungicide cu efecte fiziologice dovedite 
ce conduc la o toleranță mai bună la 
stres, recoltă ridicată, calitate vandabilă 
îmbunătățită și creșterea producției 

Duo Systems
Tehnologie cu hibrizi toleranți: 
Erbicid + hibrizi toleranți la cicloxidim
Tehnologia intensivă – Pachetul Rekord® 
Max pentru 5Ha – Soluția eficientă pentru 
o combatere completă a buruienilor 
printr-o singură aplicare. 

Tehnologia tradițională de combatere 
a buruienilor dicotiledonate anuale și 
perene

Tehnologia de combatere în caz 
de infestare mixtă cu buruieni 
monocotiledonate anuale și 
dicotiledonate

Fastac® Active

Opera® Opera®

Cambio®

Akris®

Frontier® Forte

Retengo® 

Stratos®  Ultra

Rekord® Max: Callam® + Samson® Extra 6OD + DASH® HC

 00 07 09 10 13 14 15 39 51 69

|  Produse pentru Protecția Plantelor58 59

C
ap

ito
lu

l

5

TE
HN

ol
og

II 
dE

 P
Ro

TE
Cț

IE
 A

 C
ul

Tu
RI

lo
R



Problemă toamnă Primăvară

Buruieni monocotiledonate anuale 
şi dicotiledonate

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

Buruieni monocotiledonate și 
samulastră de grâu și orz

Pierderi cauzate de îngheţ

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

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

Arhitectura neuniformă a tufei

Stres datorat secetei, bolilor, grindinei

Insecte dăunătoare

Butisan® S

Butisan® Avant

cleranda® + dash® Hc

Stratos® ultra Stratos® ultra

caramba® turbo

caramba® turbo

caramba® turbo

caramba® turbo

caramba® turbo

Fastac® Active Fastac® Active

Pictor®

Pictor®

Pictor®

Sistem de producţie pentru rapiţă cleravo® + dash® Hc Sistem de producţie pentru rapiţă

rapița
Soluție
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Buruieni monocotiledonate 
anuale şi unele dicotiledonate 
anuale

Buruieni dicotiledonate şi 
unele monocotiledonate

Buruieni dicotiledonate şi 
unele monocotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
anuale şi perene

Fertilizare cu azot

Frontier® Forte

Hicoat® Super Soy
inoculant

corum®

Pulsar® 40

Stratos® ultra

Wing® P

Problemă Soluție

Soia
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Problemă

Buruieni monocotiledonate şi
unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
anuale şi perene

mană (Phytophtora infestans)

Pătarea cenuşie 
(Cladosporium fulvum)
Alternarioza (Alternaria solani)
Septorioza (Septoria lycopersici)

Făinarea (Leveillula taurica)

Putregaiul cenuşiu 
(Botrytis cinerea)

omida fructelor 
(Helicoverpa armigera)
molia minieră (Tuta absoluta)

Stomp® 
Aqua

Stratos® ultra

Polyram® dF

Polyram® dF

Acrobat® 
mz 69 Wg cabrio® top

cabrio® top

cabrio® top

Signum® 

tomate
Soluție

Alverde®

Dezvoltarea 
frunzelor 

și lăstarilor 
laterali

Apariția
inflorescențelor

Dezvoltarea
fructelor

Coacerea
fructelor
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mana (Plasmopara viticola) 

Făinarea (Uncinula necator)

Făinarea (Uncinula necator)
Putregaiul negru (Guignardia bidwellii)
excorioza (Phomopsis viticola) 

Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea)

molia verde a strugurilor, molia 
brună a strugurilor (Lobesia botrana, 
Eupoecillia ambiguella)

Kumulus® dF

Soriale® lX*

Kumulus® dF

Fastac® Active Fastac® Active

Sercadis® Sercadis® vivando® vivando® 

cabrio® top

cantus®

Polyram® dF Acrobat® mz 69 WgForum®gold cabrio® top Forum® gold

SoluțieProblemă

vița de vie

Lăstari 
5-7 cm

*Recomandăm aplicarea împreună cu un produs partener - fungicid cu acțiune de contact  

(ex. Polyram® DF. )

Lăstari 
20-25 cm

Înainte 
de înflorit 

(inflorescențe 
dezvoltate)

Scuturarea 
petalelor

Creșterea 
boabelor

Compactarea 
ciorchinelui

Intrarea în 
pârgă

RecoltareÎnflorit 
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p 70-73

p 74-75

p 76-77

p 78-79

p 80-81

p 82-83

p 84-85

p 86-87

p 88-89

p 90-91

p 92-93

p 94-95

p 96-97

p 98-99

p 100-101

p 102-103

p 104-105

p 106-107

p 108-109

p 110-111

p 112-113

p 114-115

p 116-117

Acrobat® Mz 69 Wg

Allegro®

Bellis®

Cabrio® Top

Cantus® 

Capalo®

Caramba® Turbo

delan® Pro

duett® ultra

Forum® gold

Kumulus® dF

Maccani®

opera®

Pictor®

Polyram® dF

Priaxor® EC

Retengo®

Sercadis®

Signum®

Soriale® lX

Systiva® 333 FS

Tango® Super

vivando®
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Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

90 g/kg dimetomorf + 600 g/kg mancozeb
Granule dispersabile

035PC/27.02.2014
1 Kg, 10 Kg

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Acrobat® MZ 69 WG este un fungicid pe bază de 
dimetomorf, din grupa morfolinelor și mancozeb 
din grupa ditiocarbamaţilor.

Acrobat® MZ 69 WG are acţiune sistemică și 
de contact. Întrerupe formarea peretelui celular 

al ciupercii și este activ în toate stadiile ciclului 
evolutiv al acesteia. 

Aplicat foliar are o bună activitate preventivă, 
curativă și antisporulantă, oferind o protecție foarte 
bună culturii, cu efect îndelungat.

Modul de folosire

În plantaţiile viticole tratamentele se aplică 
la avertizare, preventiv, la un interval de 10-14 
zile, înainte de înflorit și până la intrarea în pârgă 
(BBCH 15-83), 2-4 tratamente/an.

La salată se aplică maxim 3 tratamente/an, la 
interval de 7 zile, de la sfârșitul fazei de cotiledoane 
și până la atingerea formei, mărimii și consistenței 
căpățânii (BBCH 10-49).

La ceapă 1-3 tratamente la 7-14 zile, de la 3-4 
frunze până când se atinge forma și dimensiunea 
tipică  (BBCH 14-50).

În culturile de cartofi aplicarea tratamentelor se 
recomandă pe toată perioada de vegetaţie, de 
la apariția primei frunze, BBCH 11-89, în funcţie 
de evoluţia și severitatea atacului de mană, de 
la 1 la 5 tratamente/an la 7-14 zile interval. Se 
recomandă aplicarea unui tratament, la apariţia 
primelor simptome de boală, în vederea stopării 
infecţiei înainte de răspândirea bolii.

Pentru tomate intervalul dintre tratamente este 
de 7-14 zile, și se aplică 1-3 tratamente/an, de la 
apariția primei frunze până la coacere (BBCH 11-89).

La praz se pot aplica 3 tratamente/an la un interval 
de 10 zile, de la 3-4 frunze nedesfăcute până la 
atingerea dimensiunilor normale (BBCH 14-48).

Pentru culturile de mazăre pentru conservare 
se pot aplica 2 tratamente/an la interval de 8 zile, 
din stadiul de 4 frunze nedeschise până la înflorit 
(BBCH 15-60).

La pepeni se aplică maximum 3 tratamente/an, 
la un interval de 7-10 zile între ele, în perioada 
cuprinsă între înflorit și intrarea în pârgă (BBCH 60-
89).

Recomandări

Pregătirea soluției

Se va agita bine soluția de stropit în timpul umplerii și aplicării.

Cartof

Ceapă

Pepene

Tomate

Praz

Salată

Viță de vie

Mazăre
pentru 
conservare

Agentul de dăunareCultura Doză

Denumirea știinţifică 

Phytophtora infestans, Alternaria solani

Peronospora destructor 

Pseudoperonospora cubensis 

Phytophtora infestans 

Phytophtora porri 

Bremia lactucae 

Plasmopara viticola 

Peronospora pisi

2,0 kg/ha 

2,0 kg/ha 

2,0 kg/ha 

2,0 kg/ha 

2,0 kg/ha 

1,6 kg/ha 

2,2 kg/ha 

2,0 kg/ha

Acrobat® MZ 69 WG

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Denumirea populară 

Mana, Alternarioza

Mana

Mana

Mana

Mana

Mana

Mana

Mana
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Avantaje

• Asigură o combatere eficientă a manei prin cele 3 moduri diferite de acţiune: preventiv, curativ și 

antisporulant.

• Inhibă dezvoltarea celulelor fungice în aproape toate fazele de dezvoltare (mecanism de acțiune

multidirecțional).

• Protejează noile creșteri (se translocă acropetal în tulpini și în interiorul noilor creșteri).

• Mișcarea translaminară permite o protecție rapidă și de durată a culturii.

• Risc redus de dezvoltare a rezistenţei.

Se pot folosi echipamente terestre pentru 
aplicarea în câmp a fungicidelor, utilizate în mod 
obișnuit la culturile sus menţionate. 

Se vor utiliza duze specifice aplicării fungicidelor. 
Volumul de soluţie utilizat este în funcţie de 
echipamentul folosit. 

Se recomandă utilizarea volumului de soluţie 
specificat pentru fiecare cultură în parte: viță de 
vie 1000 l/ha, ceapă, praz, mazăre 600 l/ha, salată 
400-600 l/ha, tomate 800-1000 l/ha, cartofi 400-
600 l/ha, castraveți 600-800, pepeni 400-600 l/ha.

Notă: Se va evita ca soluţia de stropit să ajungă pe 
alte suprafeţe sau culturi.

Timp de pauză: Viță de vie - 28 zile; salată - 14-21 
zile; ceapă - 14 zile; cartof - 7 zile;
tomate - 3 zile; praz - 14 zile; mazăre - 21 zile, 
pepeni – 3 zile.

Acrobat® MZ 69 WG

Tehnica de aplicare Cultura
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Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

125 g/l kresoxim-metil + 125 g/l epoxiconazol
Suspensie concentrată

1809/04.12.1997
5 L

Allegro® este un produs cu acţiune sistemică 
determinată de combinaţia celor două substanţe 
active: kresoxim-metil și epoxiconazol. 

Produsul asigură o eficacitate puternică împotriva 
celor mai importante boli la cerealele păioase, pe 
durata mai multor săptămâni. 

Datorită efectelor fiziologice ale produsului, 
plantele rămân mai mult timp verzi (green effect), 
cu implicaţii pozitive în creșterea cantităţii și 
calităţii recoltei.

Substanţa activă kresoxim-metil, din grupa  
strobilurinelor, este foarte eficace și se  
distribuie selectiv la suprafaţa frunzelor, prin 
difuzie, în faza gazoasă, având și penetrare  
translaminară în frunze. După aplicare, rămâne 
la suprafaţa frunzelor ca un depozit solid. 

Particulele de substanţă activă sunt apoi 
absorbite în stratul subcuticular și eliberarea ei se 
face treptat, conferind o lungă perioadă de acţiune. 
Substanţa activă epoxiconazol, din grupa triazolilor, 
are acţiune sistemică.

Allegro® se aplică la apariţia primelor simptome 
ale atacului agenţilor patogeni. În funcţie de 
apariţia simptomelor, de intensitate și riscul de 
propagare rapidă a bolilor, se pot aplica maximum 
2 tratamente pe sezon până la faza cea mai târzie 
de la mijlocul înfloritului. 

Allegro® se poate include ca al doilea tratament 
în tehnologia BASF cu două tratamente pe sezon 
împreună cu Tango® Super ca prim tratament.

Cele mai bune rezultate se obţin la aplicarea 
preventivă. Condiţiile optime pentru aplicarea 
tratamentului sunt la o temperatură de sub 25°C și 
o umiditate relativă a aerului de peste 60%.

Volumul de soluţie (variază în funcţie de 
echipamentul folosit) poate fi de 200-300 l/ha.

Grâu

Orz

Agentul de dăunareCultura Doză

0,75 l/ha 

0,75 l/ha

0,75 l/ha

0,75 l/ha

1 l/ha

Denumirea știinţifică 

Erysiphe graminis 

Septoria tritici 

Puccinia spp. 

Fusarium spp. 

Complex boli foliare

Denumirea populară 

Făinarea 

Septorioza 

Rugina 

Fuzarioza

• Produs de încredere în controlul principalelor boli la cerealele păioase.

• Protecţie completă cu acţiune rapidă și de lungă durată.

• Efecte fiziologice dovedite (produs din gama AgCelence®).

• Producţii crescute cantitativ și, mai ales, calitativ.

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta. A se folosi numai de către utilizatorii profesionali.

Allegro®

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Recomandări

Avantaje

Cultura
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252 g/kg boscalid + 128 g/kg piraclostrobin
Granule dispersabile în apă

036PC/27.02.2014
1 Kg

Bellis® este un fungicid polivalent cu acțiune 
preventivă și curativă, eficace împotriva rapănului 
și făinării la măr și păr, precum și a bolilor de 
depozitare ale celor două specii. 

Produsul asociază două substanțe active cu 
proprietăți complementare, piraclostrobinul din 
familia strobilurinelor și boscalidul din familia 
carboxamidelor. Cele două moduri diferite 
de acțiune sporesc eficacitatea, completând 
spectrul de combatere și reducând riscul apariției 
rezistenței. 

Acțiunea prin difuzie, local sistemică a 
piraclostrobinului și acțiunea sistemic translaminară 
a boscalidului, permit protecția completă a 
plantelor. 

Bellis® inhibă germinarea sporilor, alungirea tubului 
germinativ, creșterea miceliului și sporularea, 
oferind un înalt nivel de protecție pe suprafața, dar 
și în interiorul frunzelor. 

De aici, rezultă un mod de acțiune foarte rapid și 
de lungă durată.

Bellis® se aplică în perioada de vegetație, ca 
tratament foliar, preventiv și curativ, între stadiile 
de urechiușe de șoarece și creșterea intensității 
culorii specifice soiului, BBCH 54-85. 

Se pot aplica maxim 4 tratamente/an, cu un interval 

Timp de pauză: 7 zile
Volumul de apă: 500-1500 l/ha în funcție de înălțimea pomilor.

de 8-14 zile între acestea. Pentru combaterea 
bolilor de depozit (Gloeosporium spp., Penicillium 
spp., Botrytis spp., Alternaria spp.) se recomandă 
efectuarea tratamentelor în perioada de dinainte de 
recoltare cu respectarea timpului minim de pauză.

Măr și păr 

(plantații 

pe rod și 

pepiniere)

Agentul de dăunareCultura Doză

 

0,8 kg/ha

0,8 kg/ha

0,8 kg/ha

0,8 kg/ha

0,8 kg/ha

0,8 kg/ha

0,8 kg/ha

Denumirea știinţifică

Venturia inaequalis 

Venturia pirina 

Podosphaera leucotricha 

Gloeosporium spp. 

Penicillium spp. 

Botrytis spp. 

Alternaria spp.

• Eficacitate ridicată împotriva bolilor (rapăn, făinare, boli de depozit) datorată modului de acţiune al 

celor două substanţe active complementare.

• Acţiune rapidă și protecţie de lungă durată.

• Performanţă susţinută și siguranţă: obţineţi rezultate deosebite în combaterea bolilor de depozit.

• Profitabilitate crescută prin producţii de bună calitate.

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Denumirea populară 

Rapănul mărului

Rapănul părului

Făinarea

Putregaiul amar

Putrezirea umedă

Putregaiul cenușiu

Putrezirea amară

Aplicat înainte de recoltare reduce semnificativ pierderile cauzate de bolile de depozitare.

Bellis®

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Recomandări

Tehnica de aplicare

Avantaje

Cultura

Fructe sănătoase așa cum ai visat
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5% piraclostrobin + 55% metiram
Granule dispersabile în apă

001PC/06.11.2009
1 Kg

Cabrio® Top este un fungicid cu două substanţe 
active pentru combaterea bolilor la viţa de vie și 
tomate. Prezența particulelor (depozitului) de produs 
la suprafața frunzelor permite redistribuirea cu ocazia 
perioadelor de reumectare a vegetației. Asigură o 
protecţie de încredere și uniformă a masei vegetative 
datorită mișcării translaminare și a sistemiei locale 
a substanţei active  piraclostrobin. Produsul are o 
puternică acţiune preventivă, inhibând mobilitatea și 
germinarea zoosporilor. 

Cabrio® Top are și un efect fiziologic, vitalizant 
asupra plantelor. De exemplu, plantele de viţă de 
vie tratate cu Cabrio® Top au o culoare verde mai 
intensă în comparaţie cu plantele tratate cu produse 
standard. Acest lucru face ca  frunzele să fie mai 

sănătoase și cu o asimilaţie îmbunătăţită. Cabrio® 
Top are un spectru de combatere extrem de larg:  
combate în egală măsură atât mana, cât și  făinarea, 
putregaiul negru și escorioza. Studii recente arată că 
produsul Cabrio® Top poate fi o unealtă eficientă în 
managementul bolilor lemnului la viţa de vie. 

Datorită proprietăţilor sale fungicide, combinate cu 
o bună rezistenţă la spălare, Cabrio® Top asigură o 
protecţie foarte bună și de durată pe frunze și ciorchini.

De asemenea, la tomate, Cabrio® Top combate mana, 
făinarea, pătarea albă, pătarea cafenie, alternarioza.
În plus, contribuie la obținerea unor producții de foarte 
bună calitate.

Cabrio® Top se poate utiliza pe toată perioada 
de sensibilitate a viţei de vie faţă de aceste 
boli. Totuși, polivalenţa și eficacitatea sa sporită 
sunt puse în valoare cu precădere în stadiile din 
perioada înfloritului (în mod special în stadiul de 
sfârșit de înflorit) până în perioada de creștere a 

boabelor. 
La tomate se  recomandă a se utiliza în perioada 
creșterii fructelor. Cabrio® Top trebuie aplicat 
preventiv. În general, intervalul dintre tratamente 
pentru Cabrio® Top este de 10 - 14 zile, iar dacă 
este cazul se pot efectua tratamente și la intervale 
mai scurte. 

Viţa de vie 

Tomate

Agentul de dăunareCultura Doză

1,5-2 kg/ha 

1,5-2 kg/ha

1,5-2 kg/ha

1,5-2 kg/ha

1,5-2 kg/ha

1,5-2 kg/ha 

1,5-2 kg/ha 

1,5-2 kg/ha

1,5-2 kg/ha

Denumirea științifică

Plasmopara viticola 

Uncinula necator 

Guignardia bidwellii 

Phomopsis viticola 

Phytophtora infestans 

Leveillula taurica 

Septoria lycopersici 

Cladosporium fulvum 

Alternaria solani

Denumirea populară

Mană

Făinare 

Putregaiul negru 

Escorioza

Mană 

Făinarea 

Pătarea albă a frunzelor 

Pătarea cafenie a frunzelor 

Alternarioza

• Spectru larg de combatere a bolilor, asigurând o durată lungă de protecţie.

• Soluţie eficientă pentru combaterea simultană a manei, a făinării, a escoriozei, a putregaiului negru la 

vița de vie, precum și a unor boli importante la cultura de tomate.

• Efecte fiziologice remarcabile (produs din gama AgCelence®): plantele au o toleranţă mai mare la stres (de 

ex., la vița de vie s-a observat o mai bună recuperare după grindină) și se observă un efect de înverzire.

• Simplu și ușor de folosit.

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Timp de pauză: viță de vie - 35 zile; tomate - 7 zile
Volumul de apă: 1000 l/ha în funcție de echipamentul de stropit utilizat.

Cabrio® Top

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Tehnica de aplicare

Avantaje

Cultura

|  Produse pentru Protecția Plantelor78 79

C
ap

ito
lu

l

6

Fu
Ng

IC
Id

E



50% boscalid
Granule dispersabile în apă

2760/27.03.2008
1 Kg

Cantus® aparţine unei noi grupe chimice  
(carboxamide - cunoscută și ca SDHI - Inhibitori ai 
enzimei succinat dehidrogenază), ceea ce face ca 
gama de produse pentru combaterea putregaiului 
cenușiu să se extindă. 

Acţionează asupra patogenilor în procesul de 
respiraţie, acționând asupra complexului II al 
ciclului lui Krebs.

Producţia de energie din mitocondriile celulei 
patogenului este oprită, după care celula moare. 
Cantus® nu prezintă rezistenţă încrucișată faţă de 
principalele grupe de fungicide folosite în acest 

moment. 
Aplicat la începutul ciclului de dezvoltare al 
ciupercilor, boscalid inhibă germinaţia sporilor și 
creșterea tubului germinativ.

În plantă, Cantus® are  mișcare translaminară, 
iar în frunză are mișcare acropetală. Cantus® 
este un fungicid specific pentru combaterea 
putregaiului cenușiu al viţei de vie (Botrytis 
cinerea). De asemenea, aplicat la sfârșitul înfloritului 
sau înainte de compactarea ciorchinelui, Cantus® 
are un efect secundar asupra făinării, asigurând un 
plus în combaterea acestei boli.

Cantus® se aplică într-un program de combatere 
anti-botrytis la viţa de vie specific fiecărei zone. 

Pentru un bun management al rezistenţei, se 
recomandă un singur tratament pe sezon, într-
unul din următoarele stadii ale viţei de vie:

• sfârșit de înflorit 
• înainte de închiderea (compactarea) 
ciorchinelui
• începutul intrării în pârgă.

Doza standard de folosire este de 1 kg/ha. În 
caz de presiune foarte ridicată de infecţie, doza 
recomandată este de 1,2 kg/ha.

Viţa de vie 

Agentul de dăunareCultura Doză

1.0 kg/ha - 1.2 kg/ha în 

1000 l apă.

Dozele se vor folosi 

diferențiat în funcție de 

presiunea de infecție.

Denumirea științifică

Botrytis cinerea

Denumirea populară

Putregaiul cenușiu

• O nouă clasă chimică și un nou mod de acţiune în combaterea putregaiului cenușiu, asigurând o 
eficacitate excelentă.
• Efect secundar împotriva făinării.
• Reduce nivelul lacazei din must.
• Protejează calitățile strugurilor și ale vinului.

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Timp de pauză: 21 zile
Volumul de apă: 1000 l/ha în funcție de echipamentul de stropit utilizat

Sistemia locală și mișcarea translaminară determină moartea conidiilor tratate prin stoparea producției 
de energie necesară dezvoltării acestora.

Cantus®

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Tehnica de aplicare

Avantaje

Cultura

Protecţie de excepţie împotriva putregaiului cenușiu
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200 g/l fenpropimorf + 62,5 g/l epoxiconazol +75 g/l metrafenonă
Suspoemulsie

2799/15.10.2008
5 L

Capalo® este un fungicid cu formulare "stick and 
stay" din noua generaţie, cu acţiune protectivă, 
curativă și eradicativă. 

Cele trei substanţe active (epoxiconazol,  
fenpropimorf și metrafenonă) garantează o  
eficacitate foarte bună împotriva bolilor în culturile 

de cereale păioase (în mod special asupra făinării, 
chiar și în faza latentă a acesteia), fapt ce asigură o 
protecţie deosebită încă de la început.

Eficacitatea produsului securizează dezvoltarea 
culturii și producţia. Produs flexibil în aplicare.

În funcţie de momentul și intensitatea atacului se pot 
aplica unul sau două tratamente. 

În condiţiile în care se aplică un singur tratament, la 
grâu se va aplica de la startul atacului bolilor și până 

la sfârșitul înfloritului, iar la orz până la înspicat. Se 
poate include ca prim tratament, în tehnologia BASF 
cu două tratamente, în asociere cu alte produse.

Volumul de soluţie (variază în funcţie de echipamentul 
folosit)  poate fi de 150-300 l/ha.

Grâu

Orz

Agentul de dăunareCultura Doză

1 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

1,5 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

Denumirea științifică

Erysiphe graminis 

Puccinia spp. 

Septoria tritici 

Fusarium spp. 

Erysiphe graminis

Pyrenophora teres 

Rhynchosporium secalis 

Puccinia hordei

Denumirea populară

Făinarea 

Rugina 

Septorioza 

Fuzarioza 

Făinarea 

Pătarea reticulară 

Arsura frunzelor 

Rugina

• Spectru foarte larg de combatere.

• Eficacitate foarte bună împotriva făinării prin 2 dintre substanţele active conţinute

(metrafenonă și fenpropimorf).

• Eficacitate asupra tuturor bolilor foliare: septorioză/ rugină prin cele 3 substanţe active.

• Efect de lungă durată (mai ales împotriva făinării).

• Noua generaţie de formulare "stick and stay".

• Independent faţă de condiţiile meteo.

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta. A se folosi numai de către utilizatorii profesionali.

Produsul Capalo®, prin formularea ”stick and stay”, 
aderă excelent la suprafaţa frunzelor, având și 
rezistenţă ridicată la spălare, oferind o protecţie 
îndelungată împotriva unui spectru larg de boli. 
Cele trei substanţe active pătrund la nivel celular, 
epoxiconazolul este dizolvat în fenpropimorf, 
fiind mai ușor preluat prin suprafaţa foliară, iar 

metrafenona pătrunde la nivel citoplasmatic, având 
eficacitate optimă împotriva agenţilor patogeni 
pe care îi combate în diverse stadii de dezvoltare. 
Metrafenona este o substanţă activă dintr-o grupă 
nouă - benzofenone, cu un mecanism complet diferit 
de acţiune asupra agentului patogen, asigurând astfel 
eficacitate ridicată în special împotriva făinării.

Capalo®

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Avantaje

Cultura

Capalo® – fungicidul cu formulare "stick and stay", foarte performant în controlul făinării
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30 g/l metconazol + 210 g/l mepiquat clorură
Concentrat solubil în apă

2798/15.10.2008
5 L

Caramba® Turbo este primul produs destinat 
culturii de rapiţă care combină substanţa activă 
unui fungicid (metconazol) cu cea a unui regulator 
de creștere (mepiquat clorură).

Această combinaţie asigură controlul eficient al 
bolilor, oferind în același timp avantajele unui 
regulator de creștere.

Caramba® Turbo se poate aplica în toamnă, 
când rapiţa are 4-6 frunze, maxim 8, pentru 
îmbunătăţirea rezistenţei la iernare și pentru 
un start mai bun al plantelor în primăvară sau 

Aplicarea în primăvară a produsului Caramba® 
Turbo are dublu scop: combaterea bolilor specifice 
și îmbunătățirea arhitecturii plantei. Îmbunătățirea 
arhitecturii este determinată de acțiunea substanței 
active cu rol de regulator de creștere - mepiquat 
clorură - care reduce dominanța apicală a tulpinei 

primăvara devreme, de la începutul alungirii tijei 
florale până la faza de buton galben (BBCH 21-
59) pentru combaterea bolilor și îmbunătăţirea 
arhitecturii tufei.

principale și favorizează dezvoltarea lăstarilor laterali. 
Rezultă o plantă mai omogen dezvoltată, mai stabilă 
și bogat ramificată, cu potențial ridicat de producție. 
În același timp, determină o ușoară reducere a taliei 
plantei. Aceste elemente contribuie, de asemenea, la 
creșterea rezistenței la cădere a plantelor.

Rapiță

Agentul de dăunareCultura Doză

0,7 l/ha 

1 l/ha

Denumirea științifică

Phoma lingam 

Sclerotinia sclerotiorum 

Botrytis cinerea 

Alternaria brassicae 

Erysiphe communis

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:

Denumirea populară

Putregaiul negru 

Putregaiul alb 

Putregaiul cenușiu 

Alternarioza 

Făinare

• Efect puternic de regulator de creștere.

• Îmbunătăţește rezistenţa la iernare prin dezvoltarea optimă a rădăcinilor și a coletului.

• Combate principalele boli la rapiţă.

• Îmbunătăţește arhitectura tufei (tufă uniformă, bogat ramificată, cu rezistenţă crescută la cădere).

• Flexibilitate în aplicare.

• Sporește producţia și profitul.

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Caramba® Turbo

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Avantaje

Cultura

Caramba® Turbo - îmbunătățește arhitectura tufelor de rapiță
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125 g/l ditianon + 561 g/l  fosfonați de potasiu
suspensie concentrată

220PC/20.10.2016
5 L

Delan® Pro este un fungicid ce conține două 
substanțe active, ditianon și fosfonați de potasiu, 
substanțe cu moduri diferite de acțiune. 

Substanța activă ditianon are acţiune preventivă,  
inhibă germinarea sporilor, aderă uniform la 
suprafața frunzei, având acţiune de contact și 
asigurând o bună eficacitate în combaterea 
rapănului, chiar și în condiţii climatice dificile. 
Totodată este o componentă importantă pentru 

managementul rezistenței (nu este cunoscută 
dezvoltarea rezistenţei pentru ditianon sau pentru 
fosfonaţii de potasiu). 
Substanța activă fosfonați de potasiu este rapid 
preluată de frunze și distribuită în interiorul plantei, 
având o mobilitate ridicată. De altfel, prezintă un 
dublu mod de acțiune: o acţiune directă asupra 
agentului patogen, cât și stimularea mecanismelor 
de apărare a plantelor, pentru o protecţie excelentă 
a culturii.

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare
Ambalaj:

Produsul Delan® Pro poate fi aplicat preventiv 
la plantațiile de măr și păr pentru combaterea 
rapănului pe perioada de vegetație cuprinsă 
între BBCH 53 – 81, respectiv de la deschiderea 
mugurelui - frunzele verzi acoperă petalele florii 
vizibile și până la începutul coacerii fructelor: 
apariția nuanței deschise a culorii specifice soiului.

Datorită combinaţiei unice a celor două substanţe 
active, fungicidul Delan® Pro acţionează atât la 
suprafaţa funzelor și fructelor, cât și în interiorul 
întregii plante.

Substanţa activă deja bine cunoscută, ditianon, 
este preluată de stratul ceros al frunzelor și 
formează o barieră puternică de protecţie.  

Numărul maxim de tratamente pe an: 6, la un 
interval de 5-10 zile între tratamente.

Volumul de soluţie utilizat se stabilește în funcţie de 
cultură și de echipamentul folosit. Se recomandă 
utilizarea volumului de soluţie cuprins între 500-
1500 l/ha.

Timp de pauză: 35 zile.

Cealaltă substanţă activă inovatoare, fosfonaţi 
de potasiu, cu proprietăţi sistemice, intensifică 
activitatea preventivă împotriva rapănului, este 
distribuită în interiorul plantei, acropetal și 
bazipetal. 

În plus, fosfonaţii de potasiu activează sistemele 
naturale de apărare a plantei, făcând-o mai 
rezistentă și asigurând o protecţie îndelungată. 

• Tehnologia inovatoare Proactivă pentru combaterea rapănului 

– acţionează preventiv și stimulează mecanismele de apărare a plantei.

• Protecţie eficientă datorată modului complex de acţiune al celor două substanţe active.

• Performanţă remarcabilă chiar și în condiţii climatice dificile: precipitaţii, umiditate ridicată, temperaturi scăzute.

• Formulare lichidă îmbunătăţită pentru o acoperire uniformă a plantei.

• Bună miscibilitate.

• Soluţie pentru managementul rezistenţei.

Agentul de dăunareCultura Doză

Pomi 

fructiferi 

(măr, păr)

2,5  l/ha

Denumirea științifică

Venturia spp.

Denumirea populară

Rapăn

Delan® Pro

Date tehnice

Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Avantaje

Cultura

Tehnologia inovatoare Proactivă pentru combaterea rapănului:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.
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310 g/l tiofanat-metil + 187 g/l epoxiconazol
Suspensie concentrată

1590/27.04.1995
5 L

Duett® Ultra este un fungicid pe bază de tiofanat 
metil, din clasa benzimidazoli și epoxiconazol din 
clasa azolilor.

Duett® Ultra are acţiune sistemică și este destinat 
combaterii în vegetaţie a complexului de boli foliare 
și ale spicului.

În funcţie de momentul și intensitatea atacului, se 
pot aplica unul sau două tratamente. În condiţiile 
în care se aplică un singur tratament, la grâu 
momentul optim este de la începutul alungirii 
celui de-al doilea internod până la înspicare, iar la 

orz de la începutul alungirii paiului până în faza de 
burduf. Se poate include, ca al doilea tratament, în 
tehnologia BASF cu două tratamente, împreună cu 
Tango® Super, ca prim tratament.

Volumul de soluţie (variază în funcţie de echipamentul 
folosit) poate fi cuprins între 200-400 l/ha.

• Cel mai bun raport performanţă/cost - profitabilitate mai mare.

• Control foarte bun al bolilor ( epoxiconazolul - cel mai eficient azol - având un spectru larg de acţiune).

• Obţinerea unor producţii sporite.

Cereale

Grâu

Orz

Sfeclă de zahăr

Agentul de dăunareCultura Doză

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha*

0,5 l/ha*

Denumirea științifică

  Boli foliare și ale spicului, respectiv 

Erysiphe graminis 

Puccinia spp. 

Septoria spp. 

Fusarium spp. 

Helminthosporium spp. 

  Boli foliare, respectiv,

Erysiphe graminis 

Pyrenophora teres 

Rhynchosporium secalis 

Helminthosporium sativum 

Cercospora beticola 

Erysiphe betae

Denumirea populară

Făinarea

Rugina

Septorioza

Fuzarioza

Sfâșierea frunzelor

Făinarea

Pătarea reticulară

Arsura frunzelor

Sfâșierea frunzelor

Pătarea frunzelor

Făinarea

* (primul tratament se aplică la apariţia simptomelor și următorul la un interval de 21 zile, utilizându-se o normă de soluţie de 300 l/ha).

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta. A se folosi numai de către utilizatorii profesionali.

Duett® Ultra

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Avantaje

Cultura
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150 g/kg dimetomorf+ 350 g/kg ditianon
Granule dispersabile în apă

042PC/27.02.2014
1 Kg

Forum® Gold conţine două substanţe active, 
ditianon din clasa chinonelor și dimetomorf din 
clasa morfolinelor. 

Substanța activă dimetomorf are acțiune sistemic 
translaminară, pătrunde adânc în părțile plantei, 
perturbă formarea peretelui celular în mai multe 
etape de dezvoltare a ciupercilor din ordinul 
Peronosporales, are efect preventiv, curativ 
(aplicat în primele 36 de ore de la producerea 
infecţiei) și antisporulant, întrerupe ciclul de 

reproducere a ciupercilor și suprimă răspândirea 
sporilor în plantă. 

Substanța activă ditianon previne și inhibă 
germinarea sporilor, fiind o componentă importantă 
în strategia anti-rezistenţă. 

Ditianonul formează un depozit pe suprafața 
plantelor, asigurând o protecţie sigură, de lungă 
durată.

În plus, Forum® Gold a demonstrat o rezistenţă 
sporită la spălare.

Forum® Gold se aplică în intervalul cuprins între 
apariţia frunzei a 5–a și începutul intrării în pârgă 
(BBCH 15-73). Se pot efectua maxim 3 tratamente 

pe sezon, la un interval de 10 – 12 zile. Volumul de 
soluţie recomandat este de 1000 l/ha.

• Protecţie completă a plantei datorată celor două substanțe active cu trei moduri diferite de acţiune: 

preventiv, curativ și antisporulant.

• Eficacitate sporită împotriva manei în condiţii de presiune ridicată.

• Înaltă rezistenţă la spălare.

• Fereastră largă de aplicare.

• Efect multi-site:  risc redus de dezvoltare a rezistenţei.

Vița de vie

Agentul de dăunareCultura Doză

1,56 kg/ha

Denumirea științifică

Plasmopara viticola

Denumirea populară

Mana viței de vie

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Timp de pauză: 35 zile
Volumul de apă: 1000 l/ha 

Datorită conținutului ridicat de dimetomorf și prezenței ditianonului, Forum® Gold are o fereastră largă de 
aplicare, asigurând protecția completă a viței de vie.

Forum® Gold

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Tehnica de aplicare

Avantaje

Cultura

Mana viței de vie poate fi prevenită și combătută mai eficient
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80% sulf
Granule dispersabile în apă

1368/21.12.1992
25 Kg

Kumulus® DF este un fungicid pe bază de sulf cu 
acţiune multi-site și cu risc scăzut de apariţie a 
rezistenţei. 

Kumulus® DF prezintă o formulare de înaltă 
calitate, atât datorită dimensiunii optime a 
granulelor de sulf, cât și a adjuvanţilor și agenţilor 
de umectare folosiţi în formulare, pentru a se 

obţine cea mai bună eficacitate. Kumulus® DF 
combate făinarea la viţa de vie, măr și castraveţi. 
Kumulus® DF are acţiune de contact și acţiune prin 
vapori. Stimulează creșterea plantelor prin efectul 
pozitiv asupra fotosintezei. De asemenea, are o 
acţiune secundară împotriva acarienilor.

Tratamentele cu Kumulus ® DF se aplică preventiv, 
înainte de instalarea infecţiei.

Viţă de vie: tratamentele se repetă la intervale 
de până la 7-14 zile, în funcție de intensitatea 
atacului, pe perioada de vegetație BBCH 15-81, 
de la apariția primelor frunze până la începutul 
coacerii. Se poate aplica în amestec cu Polyram® 
DF 0.2 % pentru combaterea concomitentă și a 
manei.

Măr: stropirile se repetă la circa 7-10 zile, putând 
fi făcute în amestec cu Polyram® DF 0.25% pentru 
combaterea rapănului, pe perioada de vegetație 
BBCH 10-75, de la urechiușe până ce fructele au 
jumătate din mărimea finală.

Castraveți: se aplică la intervalul de 7-10 zile, pe 
perioada de vegetație BBCH 21-89 (de la formarea 
lăstarilor laterali și până la coacere).

• Excelentă aderenţă pe frunză datorită substanţelor auxiliare adezive din formularea DF.

• Dimensiune optimă a granulelor de sulf pentru un bun echilibru între eficacitate imediată (efect în fază 

de vapori) și selectivitatea faţă de cultură.

• Foarte bună eficacitate a sulfului.

Măr 

Viță de vie

Castraveți

Agentul de dăunareCultura Doză

0,3 %

0,3 %

0,4 %

Denumirea științifică

Podosphaera leucotricha 

Uncinula necator 

Sphaerotheca fuliginea

Denumirea populară

Făinare

Făinare

Făinare

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Timp de pauză: castraveți - 3 zile, viță de vie - 28 zile
Volum de apă: 1000 l pentru vița de vie, 1500 l pentru măr și 800 l pentru castraveți.

Kumulus® DF

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Tehnica de aplicare

Avantaje

Cultura
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4% piraclostrobin + 12% ditianon
Granule dispersabile în apă

2731/19.12.2007
1 Kg

Maccani® este un fungicid pe bază de două 
substanţe active:

- Piraclostrobin, substanţă activă modernă 
din familia strobilurinelor, cu efect uni-site și 
care are ca mod de acţiune inhibarea respiraţiei 
mitocondriale. Aceasta duce la reducerea 
energiei necesare în procesele esenţiale din 
celulele agentului patogen. O parte din substanţa 
activă pătrunde în frunză datorită proprietăţilor de 
mișcare translaminară și sistemic locală.

Eliberarea substanţei active se face treptat, fapt 
ce conferă o lungă perioadă de acţiune.

- Ditianon - a doua substanţă activă, face parte din 
grupa chinonelor, cu efect multi-site, cu activitate 
de contact și preventivă, inhibând germinaţia 
sporilor. Substanţa activă rămâne după aplicare la 
suprafaţa frunzelor ca un depozit solid. 

Maccani® este, astfel, un produs sistemic-
translaminar și de contact. Asocierea celor două 
substanţe active și modurile de acţiune diferite 
permit realizarea unei strategii robuste anti-
rezistenţă.

La măr se poate aplica de la dezmugurit și până 
la începutul coacerii fructelor (BBCH 53-83). 
Intervalul dintre stropiri este în general de 7-12 
zile, adaptabil în funcţie de presiunea de infecţie. 

În cazul perioadelor cu presiune ridicată de 
infecţie, intervalul între tratamente se va reduce 
la 7-10 zile.

Maccani®  se aplică preventiv. Numărul de 

tratamente cu produsul Maccani® trebuie să fie 
de maxim 30% din numărul total al tratamentelor 
(incluzând și alte produse din aceeași familie 
chimică), dar nu mai mult de 4 tratamente pe sezon. 

Produsul se va integra într-un program de 
combatere în alternanţă cu produse ce au alt mod 
de acţiune.

• Protecţie de încredere împotriva bolilor, pentru un maximum de recoltă și calitate.

• Culturi sănătoase, cu asimilaţie îmbunătăţită.

• Protecţie de lungă durată datorită preluării depozitelor formate, cu bună rezistenţă la spălare.

• Produs cu două substanţe active, ușor de folosit.

• Două moduri diferite de acţiune, ce asigură un management de încredere al rezistenţei.

Măr 

Agentul de dăunareCultura Doză

0,15 %

(2,25 kg/ha)

Denumirea științifică

Venturia inaequalis 

Podosphaera leucotricha

Denumirea populară

Rapăn

Făinare

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Timp de pauză: 35 zile
Volumul de apă: în funcţie de echipamentul folosit poate fi de 500-1500 l/ha.

Maccani®

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Tehnica de aplicare

Avantaje

Cultura
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50 g/l epoxiconazol + 133 g/l piraclostrobin
Suspoemulsie

2812/18.12.2008
5 L

Opera® este un fungicid cu puternice efecte 
fiziologice, care ajută la atingerea potenţialului de 
producţie al hibrizilor. Produsul are acţiune sistemică, 
controlează bolile din cultura porumbului. 

Epoxiconazolul inhibă creșterea miceliului ciupercilor, 
iar piraclostrobinul, o strobilurină, inhibă germinaţia 
sporilor, ambele substanţe active ducând la efecte 
sinergice în controlul bolilor.

Are acțiune preventivă și curativă. 

De asemenea, efectele fiziologice dovedite conduc 
la îmbunătăţirea fotosintezei, utilizarea mai eficientă a 
îngrășămintelor, creșterea rezistenţei plantelor la stres 
și îndeosebi la secetă, mai puţine frunze îmbătrânite, 
tulpini mai rezistente la frângere.

Opera® se poate aplica la cultura porumbului în 
două faze, în funcţie de echipamentul de aplicare 
disponibil:

- Aplicare timpurie – în stadiul BBCH 34-37 (când 
porumbul are 1-1,2 m), până când se poate 
efectua ultima trecere cu echipamentul clasic de 
stropire
- Aplicare târzie – în stadiul BBCH 51-65, la înflorit, 
cu echipament special cu lumină mărită la sol.

Recomandăm aplicarea preventivă a fungicidului 
Opera®. A se evita aplicarea produsului atunci când 
seceta este deja instalată.

Volumul de soluţie variază în funcţie de 
echipamentul folosit. Se recomandă utilizarea a 
100-400 l/ha soluţie.

• Asimilare îmbunătăţită a nutrienţilor.

• Dezvoltarea rădăcinilor.

• Rezistenţă mărită la factorii de stres, recuperare mai bună după grindină.

• Efect fungicid.

• Profitabilitate crescută prin recoltă mai mare și de calitate.

Porumb

Agentul de dăunareCultura Doză

1,0l/ha- 1,5 l/ha Setosphaeria turcica, 

Puccinina sorghi, 

Fusarium spp.

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta. A se folosi numai de către utilizatorii profesionali.

Atenție!

Nu se recomandă utilizarea produselor AgCelence® în condiții extreme de stres.

Respectați densitățile de semănat recomandate de producătorul de semințe.

Opera®

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Avantaje

Cultura
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200 g/l dimoxistrobin + 200 g/l boscalid
Suspensie concentrată

2710/11.06.2007
5 L

Pictor® este un fungicid pe bază de două 
substanţe active: boscalid din grupa carboximide 
și dimoxistrobin din clasa strobilurinelor, cu o 
acţiune sinergică.

Pictor® are o acţiune sistemică și 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 și 
eradicativă, împiedică germinarea sporilor și 
creșterea miceliului ciupercilor, cu efect asupra 
dezvoltării tuburilor germinative și sporulării.

Pictor® se aplică într-un program preventiv. 
La floarea soarelui, în funcţie de boala ţintă, 
tratamentele se aplică de la stadiul de 10 

frunze până la înflorit deplin BBCH 20-65 (maxim 
2 tratamente), iar la rapiță de la faza de buton 
galben până la înflorit total BBCH 59-65 (maxim 1 
tratament).

• 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 și de calitate.

Floarea

soarelui

Rapiță

Agentul de dăunareCultura Doză

0,5 l/ha

(2 tratamente 

în vegetație)

0,5 l/ha

Denumirea științifică

Sclerotinia sclerotiorum 

Botrytis cinerea 

Phomopsis helianthi 

Alternaria spp. 

Sclerotinia sclerotiorum 

Botrytis cinerea 

Phoma lingam 

Alternaria brassicae 

Erysiphe communis

Denumirea populară

Putregaiul alb 

Putregaiul cenușiu 

Pătarea brună și frângerea tulpinilor 

Alternarioza 

Putregaiul alb 

Putregaiul cenușiu 

Putregaiul negru 

Alternarioza 

Făinarea

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

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 specifică pentru 
combaterea putregaiurilor: putregaiul alb, putregaiul 
cenușiu, s.a.

Pictor®

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Avantaje

Cultura

Pictor® - cea mai bună combatere a putregaiului alb - Sclerotinia sclerotiorum

Timp de pauză: Rapiță pentru ulei: 30 de zile

Tehnica de aplicare
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Polyram® DF

70% metiram
Granule dispersabile în apă

1369/21.12.1992
10 Kg

Polyram® DF se prezintă sub formă de granule 
uniform dimensionate.

Polyram® DF este un fungicid cu acţiune multi-site 
pe bază de metiram, din grupa ditiocarbamaţilor. 

Polyram® DF are acţiune de contact, împiedică 
germinarea sporilor ciupercilor, având însă efect și 
asupra dezvoltării ulterioare a tuburilor germinative. 
Are spectru larg de combatere a bolilor. Acţiunea 
sa iniţială este foarte rapidă. Este selectiv faţă de 
plantele la care se aplică.

Polyram® DF fiind un fungicid de contact, tratamentele 
trebuie făcute preventiv. În funcţie de evoluţia 
condiţiilor climatice și de evoluţia bolii, tratamentele 
se repetă la un interval de maxim 10-14 zile, iar 

dacă este cazul la intervale mai scurte. Polyram® DF 
se recomandă a se utiliza la începutul perioadei de 
vegetaţie. De asemenea, la viţa de vie, se recomandă 
în tratamentele de contact acuprice de la începutul 
perioadei de vegetaţie.

• Produs cu acțiune rapidă și efect multi-site.
• Formulare de înaltă calitate a produsului care determină o mai mare eficacitate în combaterea bolilor.
• Bună aderenţă la suprafaţa frunzelor.
• Risc foarte scăzut de apariţie a rezistenţei.

Cartof 

Ceapă 

Castraveţi 

Tomate 

Tutun 

Păr, măr 

Viţă de vie 

Flori (garoafe)

Agentul de dăunareCultura Doză

1,8 kg/ha

1,8 kg/ha

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,25%

0,2%

0,3%

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Denumirea științifică

Phytophtora infestans 

Alternaria solani 

Peronospora destructor 

Pseudoperonospora cubensis 

Phytophtora infestans 

Septoria lycopersici 

Cladosporium fulvum 

Alternaria solani 

Peronospora tabacina 

Venturia spp. 

Plasmopara viticola 

Uromyces caryophyllinus

Denumirea populară

Mană 

Alternarioză 

Mană 

Mană 

Mană 

Pătarea albă 

Pătarea cafenie 

Alternarioză 

Mană 

Rapăn 

Mană 

Rugină

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Timp de pauză: măr, păr - 21 zile; tomate - 7-14 zile; cartof – 14 zile; viţă de vie - 56 zile; ceapă -7 zile, 
castraveți - 3 zile. Volumul de apă: cartof și castraveți 600-800 l/ha, tomate 800- 1000 l/ha, măr 500-1500 l/ha, 
păr 500-1000 l/ha, viță de vie și flori 1000 l/ha.

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Tehnica de aplicare

Avantaje

Cultura

|  Produse pentru Protecția Plantelor100 101

C
ap

ito
lu

l

6

Fu
Ng

IC
Id

E



150 g/l piraclostrobin + 75 g/l fluxapiroxad
Concentrat emulsionabil

273PC/28.02.2017
5 L

Priaxor® EC

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Date tehnice

Produsul Priaxor® EC conține două substanțe 
active, piraclostrobin din clasa strobilurinelor 
și fluxapiroxad din grupul inhibitori ai succinat 
dehidrogenazei (SDHI). 

Substanța activă, piraclostrobin are acțiune 
protectivă și curativă,  inhibă germinația sporilor 
și controlează creșterea miceliului și sporularea. 
Piraclostrobin are acțiune translaminară și local 
sistemică. 

Caracteristici și mod de acțiune

Substanța activă fluxapiroxad are excelente 
proprietăți preventive și curative, inhibă puternic 
germinația sporilor, alungirea tubului germinativ, 
creșterea miceliului și sporularea (toate stadiile 
majore de dezvoltare a bolilor). 

Combinația celor două substanțe active oferă 
control asupra unui spectru larg de boli foliare și 
aduce un beneficiu împotriva managementului 
rezistenței.  

Grâu

Triticale

Orz de 
toamnă, 
orz de
primăvară

Secară

Orz

Agentul de dăunare

Agentul de dăunare

Cultura

Cultura

Doză

Doză

0,75 - 1,5 l/ha

0,75 - 1.5 l/ha

0,75 - 1,5 l/ha

0,75 - 1,5 l/ha

0,75 - 1.5 l/ha

Denumirea științifică
Erysiphe graminis
Septoria  tritici
Pyrenophora tritici-repentis 
Puccinia  recondita

Erysiphe graminis
Septoria spp.
Puccinia recondita

Erysiphe graminis
Rhynchosporium secalis
Pyrenophora teres
Puccinia hordei 

Puccinia recondita
Rhynchosporium secalis

Denumirea științifică

Puccinia recondita

Rhynchosporium secalis

Denumirea populară
Făinare
Septorioza
Patarea cenușie a frunzelor 
Rugina brună

Făinare
Septorioza
Rugina brună

Făinare
Arsura frunzelor
Pătarea brună a frunzelor
Rugina orzului

Rugina brună
Arsura frunzelor

Denumirea populară

Rugina brună

Arsura frunzelor

Modul de folosire

Produsul se utilizează la culturile de cereale 
păioase, respectiv la grâu de toamnă, grâu de 
primăvară, grâu durum, grâu spelt, triticale, orz 
de toamnă, orz de primăvară, secară, maxim 2 
tratamente, la un interval de 21 de zile intre ele, în 
perioada de vegetație BBCH 25-69, respectiv de 
la mijlocul înfrățitului și până la sfârșitul înfloritului.

Priaxor® EC este un produs de ultimă generaţie 
în domeniul fungicidelor pentru cereale. Pe lângă 
beneficiile pe care Priaxor® EC le aduce din punct 
de vedere fitopatologic, produsul vine în sprijinul 
fermierului cu beneficii suplimentare pentru un 
management mai eficient al culturii. 

Datorită proprietăților diverse pe care le are în 
controlul unui spectru larg de boli, atât curativ, cât 

și preventiv, femierul își poate alege perioada de 
aplicare a produsului în funcție de nevoile specifice.

Atunci când ne confruntăm cu o presiune mare a 
bolilor la ieșirea din iarnă și trebuie să acționăm 
pentru a nu perturba buna dezvoltare a plantelor 
sau avem parte de o perioadă caldă, cu umiditate 
crescută, când potențialul dezvoltării patogenilor 
crește – Priaxor® EC este întotdeauna cea mai bună 
alegere și asigură rezolvarea oricărei probleme pe 
care o are fermierul în controlul bolilor la orz și 
grâu. Priaxor® EC are o selectivitate excelentă și nu 
prezintă niciun risc față de culturile de cereale.

Priaxor® EC are o miscibilitate foarte bună și poate 
fi amestecat cu majoritatea produselor de pe piață, 
cu condiția verificării compatibilității amestecurilor 
înainte de aplicare.

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Recomandări

• Control excelent al bolilor pentru producții ridicate și de calitate.
• Flexibilitate în aplicare pentru un management optim și ușor în fermă.
• Protecție sigură a plantelor prin modul sinergic de acțiune a substanțelor active, eficacitatea 
rapidă, de lungă durată și prin beneficiile AgCelence®.

Avantaje

Cultura
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200 g/l piraclostrobin
Concentrat emulsionabil

184PC/03.06.2016
5 L

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Date tehnice

Retengo®

Retengo® este un produs fungicid cu acțiune 
în principal protectivă, și parțial curativă și 
eradicativă pentru controlul bolilor specifice 
culturilor de grâu, orz, secară, triticale, porumb 
și floarea-soarelui. Piraclostrobinul este o 
strobilurină cu acțiune translaminară și sistemie 
locală, ce inhibă germinația sporilor și controlează 
creșterea micelului și sporularea. 

Caracteristici și mod de acțiune

De asemenea, efectele fiziologice dovedite conduc 
la îmbunătățirea fotosintezei, utilizarea mai eficientă 
a îngrășămintelor, creșterea rezistenței plantelor la 
stres și la arsurile solare precum și la secetă, mai 
puține frunze îmbătrânite, tulpini mai rezistente la 
frângere. Retengo® oferă o protecție de aproximativ 
21 de zile.

Floarea soarelui

Porumb

grâu de toamnă,

grâu de primăvară, 

grâu durum și 

spelta (alac)

orz de toamnă,
orz de primăvară

Secara

Triticale 

Agentul de dăunare

Agentul de dăunare

Doză

Doză

0,5 - 1 l/ha

0,7 - 1 l/ha

0,8 - 1,25 l/ha

0,8 - 1,25 l/ha

0,8 - 1.25 l/ha

0,8 - 1,25 l/ha

Denumirea științifică

Alternaria helianthi

Diaporthe helianthi

Phoma macdonaldii

Sclerotinia sclerotiorum

Cochliobolus carbonum

Exserohilum turcicum

Kabatiella zeae

Puccinia sorghi

Pyrenophora tritici- repentis

Puccinia recondita

Puccinia striiformis

Denumirea științifică
Puccinia hordei
Rhynchosporium secalis
Pyrenophora teres

Rhynchosporium secalis
Puccinia recondita

Puccinia recondita

Denumirea populară

Alternarioza

Pătarea brună și frângerea tulpinilor

Pătarea neagră

Putregaiul alb

Pătarea cărbunoasă a frunzelor

Pătarea cenușie a frunzelor (helmintosporioza)

Pătarea în ochi a frunzelor de porumb

Rugina porumbului

Pătarea oculară

Rugina brună

Rugina galbenă

Denumirea populară
Rugina brună (pitica)

Arsura frunzelor

Pătarea reticulară brună a frunzelor (Helmintosporioza)

Arsura frunzelor 

Rugina brună

Rugina brună

Modul de folosire

Modul de folosire

Cultura

Cultura

Pentru cultura de floarea-soarelui se recomandă 
a se aplica de la stadiul de 6 frunze până la stadiul 
de stea (capitul 2-3 cm diametru). În cazul în care 
se aplică o tehnologie cu două tratamente pe 
sezon, primul tratament se recomandă a se face 
cu Retengo®, urmat de produsul Pictor®. 

Pentru cultura de porumb se aplică maxim 1 

tratament pe perioada de vegetație BBCH 30-
65, respectiv de la începutul alungirii tulpinii până 
la înflorirea etajelor superioare și inferioare ale 
paniculului. 

La culturile de cereale se pot aplica maxim 2 
tratamente, de la înfrățire și până la sfârșitul înfloritului 
(BBCH 25-69). Pentru completarea spectrului de 
combatere se poate amesteca în rezervor cu un 
produs omologat din grupa triazolilor.Atenție!

Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Recomandări

• Combate bolile și crește în mod constant producția.
• Crește producția datorită efectelor AgCelence®.
• Reduce îmbătrânirea prematură a plantelor.
• Îmbunătățește calitatea producției.
• Crește productivitatea la recoltare. 

Avantaje

Cultura
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300 g/l fluxapiroxad
suspensie concentrată

339PC/28.08.2017
1 L

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Date tehnice

Sercadis®

Sercadis® este un fungicid inovator ce conține 
substanța activă fluxapiroxad și face parte din 
grupa fungicidelor cunoscute ca SDHI – inhibitori 
ai enzimei succinat dehidrogenază. Fluxapiroxad 
blochează producerea de energie a agentului 
patogen; mai specific, întrerupe funcționarea 
normală a enzimei succinat dehidrogenază 
(=complexul II al ciclului lui Krebs), întrerupând 
lanțul respirației mitocondriale. Produsul inhibă 
puternic germinarea sporilor, elongarea tubului 
germinativ, creșterea miceliului și sporularea. 

Caracteristici și mod de acțiune

Fluxapiroxad are o structură moleculară unică de 
unde rezultă o mobilitate deosebită în interiorul 
plantei. Moleculele sale pot lua două conformații: 
conformație lipofilă - importantă pentru mișcarea 
în stratul ceros și membranele celulare și hidrofilă 
- importantă pentru mișcarea în interiorul pereților 
celulari și sistemului vascular. Acționează rapid 
și eficient, asigurând o combatere excelentă a 
agenților patogeni. Are acțiune translaminară și 
proprietăți unice de redistribuire a substanței active 
pentru o protecție de lungă durată.

viță de vie

Pomi fructiferi 
(măr, păr)

Pomi fructiferi 
(măr, păr)

Agentul de dăunare Doză

0,15 l/ha

0,25 - 0,3 l/ha

0,25 l/ha

Denumirea științifică
Erysiphe necator

Venturia inaequalis, 
Venturia pirina

Podosphaera leucotricha

Denumirea populară
Făinarea viței de vie

Rapănul mărului,
Rapănul părului

Făinarea

Modul de folosire

Cultura

Produsul Sercadis® se recomandă a fi aplicat ca 
tratament preventiv în plantațiile de viță de vie și 
pomi fructiferi astfel:

Vița de vie – se poate aplica pe perioada de 
vegetație BBCH 11 - 83, respectiv de la apariția 
primei frunze nedesfăcute și până la momentul în 

care boabele dezvoltă culoarea specifică. 
Interval minim între tratamente: 10 zile .

(Ca momente optime pentru obținerea unei 
protecții excelente a culturii, recomandăm aplicarea 
tratamentelor în perioada de dinainte de înflorit și în 
faza de creștere a boabelor).

Recomandări

Pomi fructiferi (măr, păr) – se poate aplica pe 
perioada de vegetație BBCH 53 – 81, respectiv de 
la deschiderea mugurelui-frunzele verzi acoperă 
petalele florii vizibile și până la începutul coacerii 
fructelor (apariția culorii specifice). Interval minim 
între tratamente: 7 zile.
(Momente optime de aplicare: în faza de buton roz 
și la scuturarea petalelor).

Notă privind managementul rezistenței: 
pentru evitarea apariției formelor de rezistență în 

combaterea rapănului la plantațiile de pomi fructiferi, 
se recomandă utilizarea în amestec în rezervor a 
dozei minime omologate a produsului Sercadis®, 
(0,25 l/ha) împreună cu un fungicid de contact 
partener (ex. Polyram® DF, Delan® Pro).

Aplicați maximum 3 tratamente cu fungicide din 
grupa SDHI pe an (pentru toate bolile) singure sau 
în amestec cu alte fungicide din alte grupe chimice.

Numărul maxim de tratamente pe an: 3 tratamente.

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Timp de pauză: 35 zile
Se recomandă utilizarea volumului de soluţie cuprins între 500-1500 l/ha pentru pomi fructiferi și 200-
1000 l/ha pentru vița de vie.

Tehnica de aplicare

• Produs cu mod de acțiune nou, având mobilitate unică în plantă și acțiune translaminară.

• Eficacitate excelentă în combaterea făinării la vița de vie, a rapănului și făinării la măr și păr.

• Protecție de încredere și în condiții climatice dificile, bună rezistență la spălare.

• Redistribuire a depozitelor de substanță activă pentru perioade lungi de protecție.

• Fereastră largă de aplicare.

• Compatibilitate ridicată.

Avantaje

Cultura

Alegeți inovația: Fluxapiroxad – noua substanță activă de la BASF 

BASF a dezvoltat un nou fungicid pentru a întâmpina nevoile 
fermierilor și pentru a îi sprijini în gestionarea numeroasele 
provocări întâlnite.  Sercadis® oferă protecție superioară și de 

lungă durată datorită modului de acțiune al substanței active 
fluxapiroxad, având capacitatea unică de a avea o bună mobilitate 
în medii lipofile și hidrofile, ajungând rapid la enzima țintă. În 
plus, roua sau ploaia mobilizează mici părți ale substanței active 
fluxapiroxad din depozitele create și activează redistribuirea 
intensă pe suprafața frunzei. Astfel, aveți flexibilitatea de a decide 
cum și când să utilizați Sercadis® în programul dvs. de protecție, 
oferind o serie de avantaje și o performanță remarcabilă.

Sercadis® – Flexibil pentru nevoile tale
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Date tehnice

Signum®

26,7% boscalid + 6,7% piraclostrobin
Granule dispersabile în apă

2758/27.03.2008
0,5 Kg

Signum® - un produs inovator cu o combinație 
unică de substanțe active cu moduri de acțiune 
diferite: boscalid, din grupa carboxamide și 
piraclostrobin, substanță activă renumită din 
grupa strobilurinelor. Spectrul de combatere 
al produsului Signum® este specific pentru 
combaterea putregaiurilor, dar și a altor boli 
importante.
Signum® are o dublă mișcare în plantă: 
translaminară și acropetală, sistemic locală. 

Acționează prin inhibarea germinației sporilor, 
creșterii tubului germinativ, având efect și asupra 
sporulării. Testele efectuate au arătat că Signum® 
a determinat atât sporuri semnificative de recoltă, 
cât și îmbunătățirea  procentului de producție 
destinată vânzării. 

Este un produs din gama AgCelence®, cu 
efecte fiziologice, oferind beneficii suplimentare 
fermierilor.

Cais și piersic – se pot aplica maxim 3 tratamente 
la un interval de 7-10 zile între ele, pe perioada de 
vegetație BBCH 60-87, de la deschiderea primelor 
flori până la coacerea fructelor pentru recoltă.

Cireș și vișin – se pot aplica maxim 3 tratamente 
la un interval de 10 zile între ele, pe perioada de 
vegetație BBCH 59-81, de la deschiderea primelor 
flori până la începutul colorării tipice a fructelor.

Prun – se pot aplica maxim 3 tratamente la un interval 
de 7 zile între ele, pe perioada de vegetație BBCH 59-
81, de la deschiderea primelor flori până la începutul 
colorării tipice a fructelor.

Tomate – se pot aplica maxim 3 tratamente la un 
interval de 7 zile între ele, pe perioada de vegetație 
BBCH 50-85, de la apariția inflorescenței până 
la apariția a 30% din culoarea tipică de coacere a 
fructelor.

Agentul de dăunareCultura Doză

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Cais, Piersic, Vișin

Cireș

Prun

Tomate

0,05% (0,5 kg/ha)

0,05% (0,5 kg/ha)

0,05% (0,5 kg/ha)

0,05% (0,5 kg/ha)

0,05% (0,5 kg/ha)

0,05% (0,5 kg/ha)

0,15% (1,5 kg/ha)

Denumirea științifică

Monilinia spp. 

Monilinia spp. 

Cocomyces hiemalis 

Blumeriella jaapi 

Monilinia spp. 

Polystigma rubrum 

Botrytis cinerea

Denumirea populară

Monilioza 

Monilioza 

Antracnoza frunzelor

Pătarea frunzelor

Monilioza 

Pătarea roșie a frunzelor 

Putregaiul cenușiu

• O combinaţie unică, inovatoare, de două substanţe active (boscalid + piraclostrobin).
• Mișcare translaminară și sistemic locală în plantă, ceea ce asigură o combatere de încredere a bolilor.
• Calitate ridicată a producţiei - valorificare superioară.
• Contribuie la creșterea perioadei de păstrare a fructelor.

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Timp de pauză: tomate - 3 zile; cais, piersic, cireș, vișin, prun - 7 zile. Volumul de apă: pomi fructiferi
500-1500 l/ha, pentru tomate 800-1000 l/ha. 

Signum® este un produs din gama AgCelence®, 
foarte eficient în combaterea bolilor, dar care are 
și efecte fiziologice, oferind beneficii suplimentare 
fermierilor. Prin aplicarea acestui fungicid, se pot 
obţine producţii mari, de o calitate foarte bună, 
avantaje ce determină o bună profitabilitate.

Signum® contribuie la creșterea conţinutului de zahăr 
în fructe, asigură uniformitate acestora, sporește 
consistenţa și fermitatea, contribuind la creșterea 
perioadei de păstrare.

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Recomandări

Tehnica de aplicare

Avantaje

Cultura

Calitate superioară a producţiei
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755 g/l fosfonat de potasiu
Concentrat solubil (SL)

258PC/19.12.2016
5 L

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Date tehnice

Soriale® LX

Soriale® LX este un fungicid sistemic pentru 
combaterea manei la vița de vie. Substanţa activă 
este caracterizată de o mobilitate remarcabilă 
în plante, iar sistemicitatea sa se manifestă atât 
în mod ascendent, cât și în mod descendent. 
Acidul fosfonic - principiul activ, induce o 
reacţie sistemică de autoapărare a plantei (SAR 

Caracteristici și mod de acțiune

– Systemic Acquired Resistence = Rezistență 
Sistemică Dobândită). Activitatea produsului este 
mai evidentă în prezența vegetației tinere și în 
fenofaza de creștere activă, permițând, datorită 
sistemicității acestuia, și protejarea organelor 
vegetative care se formează după tratament.

viță de vie

Agentul de dăunare Doză

3-4 l/ha
Denumirea științifică
Plasmopara viticola 

Denumirea populară
 Mana viței de vie

Modul de folosire

Cultura

Produsul Soriale® LX se utilizează în tratamente 
preventive împotriva manei la viţa de vie 
(Plasmopara viticola), folosind o doză de 3-4 l/ha. 
Doza de 3 l/ha se aplică în situaţia unei presiuni 
reduse de infecţie sau când se folosește în amestec 
cu fungicide de contact împotriva manei. 

Se recomandă folosirea produsului Soriale® 
LX în amestec cu un fungicid de contact 
partener (ex. Soriale® LX + Polyram® DF).

Recomandări

• În caz de amestec cu alte produse se recomandă 
efectuarea unui test de compatibilitate fizico-chimic 
preliminar.
• Produsul nu este compatibil cu îngrășămintele 
foliare ce conțin azot (nitric și amoniacal).
• A nu se efectua amestecuri cu produse uleioase și a 
nu se pulveriza produsul pe culturi tratate anterior cu 
produse uleioase, deoarece ar împiedica pătrunderea 
produsului în plantă.

Se fac maxim 5 tratamente pe sezon în intervalul: 
6 frunze depliate (BBCH 16) până la compactarea 
ciorchinelui (BBCH 79).

Timpul de pauză înaintea recoltării: 14 zile când se utilizează singur, dacă ultimul tratament cu Soriale® 
LX este în amestec cu alte produse, se aplică timpul de pauză indicat al componentelor. 
Volumul de apă: minim 200 L și maxim 1000 L apă/ ha.

Tehnica de aplicare

• Partenerul de încredere al viticultorilor pentru optimizarea tehnologiei de protecție împotriva manei la 

vița de vie.

• Acțiune sistemică deosebită, acropetală și bazipetală, stimulează mecanismele naturale de apărare a 

plantei.

• Selectivitate față de cultură.

• Formulare lichidă pentru o acoperire uniformă a plantei.

• Bună solubilitate și compatibilitate.

Avantaje

Cultura

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.
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333 g/l fluxapiroxad
Suspensie concentrată pentru tratamentul seminţelor

058PC/ 29.09.2014
10 L

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Date tehnice

Systiva® 333 FS

Produsul Systiva® 333 FS conține substanța activă 
fluxapiroxad ce aparține grupului de fungicide 
SDHI (inhibitori ai succinat dehidrogenazei). 
Substanța activă prezintă excelente proprietăți 
preventive și curative, inhibă puternic germinația 
sporilor, alungirea tubului germinativ, creșterea 
miceliului și sporularea (în toate stadiile principale 
de dezvoltare a ciupercii).

Systiva® este primul fungicid cu ac țiune foliară 
aplicat direct pe semin țe care conț ine o substanță 
activă nouă, fluxapiroxad, cea mai recentă 
inovație din grupa SDHI.

Mobilitatea în plantă și eficacitatea de lungă 
durată asigură efecte fiziologice suplimentare 

Caracteristici și mod de acțiune

AgCelence®și un control excelent al agenț ilor 
patogeni. Formularea lichidă permite flexibilitatea 
și manipularea ușoară în timpul tratamentului.

Systiva® oferă o combatere eficientă pe o perioadă 
lungă de timp a unui spectru larg de boli ale grâului 
și orzului, cum ar fi: septorioza, făinarea, mucegaiul 
de zăpadă, pătarea reticulară, sfâșierea frunzelor 
de orz.

Ac țiunea produsului începe încă din toamnă, odată 
cu germinarea semin țelor.

Controlul excelent al bolilor de la semănat asigură 
plantelor condi ții mai bune pentru creștere și 
dezvoltare încă de la început.

Grâu de

toamnă

Orz de 

toamnă

Orz de 

primăvară

Agentul de dăunareCultura Doză

150 ml/100 kg

semințe

150 ml / 100 kg

semințe

75 – 150 ml/100 kg 

semințe

Denumirea științifică

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Fusarium nivale

Pyrenophora graminea

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Fusarium nivale 

Pyrenophora graminea

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Denumirea populară

Făinare

Septorioza

Mucegaiul de zăpadă

Sfâșierea frunzelor de orz

Pătarea brună a frunzelor

Făinare

Mucegaiul de zăpadă

Sfâșierea frunzelor de orz

Pătarea brună a frunzelor

Făinare

Modul de folosire

Produsul Systiva® 333 FS se utilizează pentru 
tratamentul semințelor de cereale de toamnă 
și de primăvară (grâu și orz). Suprapunerea 
tratamentelor nu este recomandată - odată ce 
semin țele au fost tratate cu tratament samânță, 
acestea nu trebuie supuse unui tratament 
secundar cu Systiva®!

Se umple rezervorul mașinii de tratat până la 
jumătate, se adaugă cantitatea adecvată de 
produs, și apoi se completează cu restul de 
apă. Se va agita bine soluția de tratat în timpul 
umplerii și aplicării. Între prepararea amestecului 
și tratamentul seminţelor este necesară 
omogenizarea amestecului timp de 10 minute.

Se pot folosi echipamente de tratat pe cale 
umedă cu flux continuu sau discontinuu, calibrate 
în prealabil pentru a respecta întocmai doza de 
aplicare. Se recomandă utilizarea volumului de 
soluţie specific pentru fiecare cultură în parte, 
respectiv  8-12 litri/tonă.

Dacă este posibil, utilizați semințele tratate imediat 
după aplicarea produsului. Dacă semințele tratate 
trebuie depozitate asigurați-vă că sunt depozitate în 
condiții optime (loc uscat, cu temperatură scăzută 
și ventilat). Încercați să evitați măcinarea produsului 
de pe semințe – de exemplu prin evitarea răsturnării 
sau mutării semințelor dintr-un loc în altul sau dintr-
un sac în altul.

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

• Un nou segment dedicat fungicidelor cu acț iune foliară ce se aplică odată cu tratamentul la samânță 

pentru controlul principalelor boli foliare.

• Mobilitate în plantă și performanță dovedită a substanț ei active fluxapiroxad.

• Independență față de condi țiile climatice.

• Protecț ie prelungită și flexibilitate în activităț ile din fermă.

• Beneficii AgCelence®: creșterea procentului de plante răsărite, dezvoltarea sistemului radicular, 

rezisten ță la iernare, creșterea vigorii plantelor în primăvară.

• Impact pozitiv asupra produc ției datorită efectelor fiziologice suplimentare AgCelence®.

Avantaje

Cultura

Recomandări
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250 g/l fenpropimorf + 84 g/l epoxiconazol
Suspoemulsie

1847/29.09.1998
1 L, 5 L

Tango® Super este un fungicid pe bază 
de  fenpropimorf, din clasa morfolinelor și 
epoxiconazol din clasa azolilor, două substanţe 
active cu mecanisme diferite de acţiune. Tango® 
Super are acţiune sistemică și este transportat 
acropetal în plante.

O parte din epoxiconazol este dizolvat în 
fenpropimorf, ceea ce face ca absorbţia să fie 
omogenă, asigurând o protecţie îndelungată 
culturii.

În funcţie de momentul și intensitatea atacului, se 
pot aplica unul sau două tratamente. În condiţiile 
în care se aplică un singur tratament, la grâu, 
momentul este de la începutul fazei de burduf 
până la  începutul înspicării sau la apariţia primelor 
simptome de făinare și/sau rugină, iar la orz de la 
începutul fazei de burduf sau la apariţia primelor 
simptome de făinare. 

În anii în care, prin condiţiile climatice, sunt 
favorizate infecţiile timpurii și puternice, sunt 
necesare două tratamente la cereale: la grâu 
primul  tratament se poate efectua în intervalul 
de la sfârșitul înfrăţirii până la apariţia celui de al 

doilea internod, iar al doilea de la mijlocul fazei de 
burduf până la începutul înspicării; la orz se poate 
aplica primul tratament de la sfârșitul înfrăţirii până 
la începutul apariţiei celui de al doilea internod, iar 
al doilea tratament de la apariţia celui de al treilea 
internod până la înspicare. 

Se poate include ca prim tratament, în tehnologia 
BASF cu două tratamente, împreună cu Duett® 
Ultra sau Allegro®. La sfeclă tratamentul se va 
efectua la apariţia bolii.

Volumul de soluţie (variază în funcţie de 
echipamentul folosit) poate fi  200-300 l/ha.

• Efect excelent, spectru larg împotriva tuturor bolilor foliare, pentru cea mai bună protecţie și recolte mai mari.

• Formulă îmbunătăţită cu eficacitate ridicată.

• Independent de condiţiile climatice - flexibilitate în aplicare și asigurarea recoltelor.

• Activitate îndelungată, mai ales împotriva Septoria (septorioză), ceea ce protejează câmpul 

pentru mai mult timp.
Grâu

Orz de toamnă

Sfeclă

Agentul de dăunareCultura Doză

0,75 l/ha

0,75 l/ha

0,75 l/ha

0,75 l/ha

0,75 l/ha

0,75 l/ha

0,75 l/ha

0,75 l/ha

1 l/ha / 

tratament

Denumirea științifică

Erysiphe graminis 

Puccinia recondita 

Septoria tritici 

Fusarium spp. 

Helminthosporium tritici repens 

Erysiphe graminis 

Pyrenophora teres 

Rhynchosporium secalis 

Cercospora beticola 

Erysiphe betae

Denumirea populară

Făinare 

Rugină brună 

Septorioză 

Fuzarioză 

Pătarea cenușie a frunzelor 

Făinare 

Pătarea brună a frunzelor 

Arsura frunzelor 

Pătarea frunzelor 

Făinare

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta. A se folosi numai de către utilizatorii profesionali.

Date tehnice

Tango® Super

Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire Avantaje

Cultura
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500 g/l metrafenonă
Suspensie concentrată

071PC/21.01.2015
1 L

Vivando® este un fungicid care conține substanța 
activă metrafenonă din familia chimică a 
benzofenonelor. 

Această substanță activă are un mod unic de 
acțiune, interferează în procesul de diferențiere 
celulară a diferitelor etape din ciclul agentului 
patogen. Blochează penetrarea agentului în 
cuticulă și disturbă procesele normale de 
dezvoltare a miceliului și sporularea. Substanța 

activă este preluată rapid și translocată în cuticula 
frunzei. Metrafenona se acumulează în țesutul 
frunzei în principal dedesubtul zonei tratate. O 
parte este preluată de frunză și transportată 
acropetal către vârful frunzei și pe margini, ca o 
cantitate suficientă să asigure un bun control al 
bolii. De asemenea, există și o fază de vapori în 
jurul ciorchinilor și al frunzelor, cu o concentrație 
suficientă pentru a proteja cultura împotriva făinării. 

Vivando® se aplică preventiv, la avertizare pentru 
combaterea făinării viței de vie. Se pot aplica 
maximum 3 tratamente pe an, cu un interval de 
12 – 14 zile între ele. Cadența tratamentelor se 
poate reduce la 10 – 12 zile în cazuri favorabile de 
atac pentru făinare. 

Se poate aplica de la stadiul de 5 – 6 frunze până 
la coacere (BBCH 15 – 81). Are o foarte bună 
rezistență la spălare, fiind necesară numai o oră de 
la aplicare până când pot surveni ploi.

• Asigură protecție de încredere împotriva făinării la vița de vie.

• Sistemie locală și acțiune sub formă de vapori.

• Rezistență ridicată la spălare.

• Fereastră largă de aplicare.

Vița de vie

Agentul de dăunareCultura Doză

0,2 l/ha

Denumirea științifică

Uncinula necator

Denumirea populară

Făinarea viței de vie

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta. 

Timp de pauză: 28 zile
Volumul de apă: recomandarea este 1000 l/ha în funcție de echipamentul folosit.

La primul nivel, tratamentul cu Vivando® duce la malformații și umflarea apresorilor. La al doilea nivel 
determină ruperea hifelor miceliene, iar la cel de-al treilea nivel produce formarea unor conidiofori 
anormali care împiedică infectarea frunzelor sănătoase.

Date tehnice

Vivando®

Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Tehnica de aplicare

Avantaje

Cultura

Vivando® acționează pe mai multe niveluri și protejează planta împotriva atacului de făinare
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Akris®

Biathlon® 4d

Butisan® S

Butisan® Avant

Cambio®

Cleranda®

Cleravo®

Corum®

Frontier® Forte

Pulsar® 40

Pulsar® Plus

Pyramin® Turbo

Rekord® MAX

Stomp® Aqua

Stratos® ultra

Wing® P

7C
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erBicide

p 120-123

p 124-127

p 128-129

p 130-131

p 132-133

p 134-137

p 138-139

p 140-141

p 142-145

p 146-151

p 152-153

p 154-155

p 156-157

p 158-163

p 164-167

p 168-171



280 g/l dimetenamid-P + 250 g/l terbutilazină
Suspoemulsie

2742/19.12.2007
5L

Akris® este un erbicid care combină acţiunea 
a două substanţe active: dimetenamid-P și 
terbutilazină.

Substanţa activă dimetenamid – P (din familia 
chimică cloroacetamide; mod de acţiune: inhibitor 
al diviziunii celulare) este eficientă mai ales 
împotriva gramineelor din sămânţă, dar combate 
și buruieni dicotiledonate importante.

Are o acţiune sistemică -  buruienile în curs de 
germinare absorb substanţa activă prin organele 
subterane (radiculă și hipocotil) și coleoptil.  
Umiditatea din sol favorizează solubilizarea, 
formarea peliculei și absorbţia. Are efect de 
combatere de lungă durată. 

A doua componentă a produsului – terbutilazină 
(familia chimică triazine; mod de acţiune: inhibitor 
al fotosintezei) – are în spectrul de acţiune cele 

mai importante buruieni cu frunză lată și este 
preluată de buruieni prin rădăcini și frunze. Astfel, 
amestecul celor două substanţe active combate 
buruienile înainte, în timpul sau la scurt timp după 
răsărire. 

Sunt combătute buruieni monocotiledonate și 
dicotiledonate anuale printre care Setaria spp. 
(Mohor), Echinochloa crus-galli (Mohor lat), 
Digitaria sanguinalis (Meișor), Amaranthus spp. 
(Ştir), Chenopodium spp. (Lobodă porcească), 
Datura stramonium (Ciumăfaie), Galinsoga 
parviflora (Busuioc sălbatic), Matricaria chamomilla 
(Mușeţel sălbatic), Polygonum aviculare (Troscot), 
Polygonum convolvulus (Hrișcă urcătoare), 
Polygonum persicaria (Ardeiul broaștei), Portulaca 
oleracea (Iarbă grasă), Sinapis spp. (Muștar 
sălbatic), Solanum nigrum (Zârnă), Stellaria media 
(Rocoină), etc.

Akris® se poate aplica atât preemergent, la 1-5 
zile de la data semănatului, cât și postemergent 
timpuriu (a se aplica până în stadiul de 
maxim 6 frunze ale porumbului). Buruienile 
monocotiledonate trebuie să fie în faza timpurie 
de dezvoltare, 2-3 frunze, iar cele dicotiledonate 

3-4 frunze (max. 5 cm înălțime). 

Se recomandă utilizarea a 100-400 l/ha soluţie de 
erbicidat.

• Soluţia optimă în condiţii de infestare mixtă:  combatere eficientă și de lungă durată a buruienilor anuale, 

monocotiledonate și dicotiledonate.

• Efect rezidual, combate și valul doi de buruieni.

• Sinergie foarte bună a celor două substanţe active.

• Flexibilitate în aplicare.

• Solubilitate ridicată a produsului.

• Bună asociere cu alte erbicide, în funcţie de natura și de gradul de infestare.

Porumb

Agentul de dăunareCultura Doză

2 – 3 l/ha
preemergent sau postemergent timpuriu

Buruieni anuale monocotiledonate 
și dicotiledonate

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Cultura

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Prin sinergia foarte bună a celor două substanțe 
active și prin efectul rezidual la sol, Akris® combate 
buruienile anuale monocotiledonate și dicotiledonate 
pe întreaga perioadă de protecție (timp de 4 – 6 
săptămâni din momentul aplicării, în condiții de 
umiditate optimă, combate toate buruienile sensibile 
care ar putea răsări).

Akris® este așadar soluţia optimă în condiţii de 
infestare mixtă, având și o fereastră largă de aplicare 
(se poate aplica atât preemergent, cât și postemergent 
timpuriu).

Akris®: mereu activ în combaterea buruienilor

Date tehnice

Akris®

Recomandări

Avantaje
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Abutilon theophrasti
Aethusa cynapium
Amaranthus blitoides
Amaranthus lividus
Amaranthus retroflexus
Ambrosia eliator
Anagallis arvensis
Anchusa arvensis
Anchusa officinalis
Anthemis arvensis
Aphanes arvensis
Arabidopsis thaliana
Atriplex hastata
Atriplex patula
Barbarea vulgaris
Bidens tripartita
Bunias orientalis
Cansolida regalis
Capsella bursa-pastoris
Centaurea cyanus
Chenopodium album
Chenopodium ficifolium
Chenopodium hybridum
Chenopodium polyspermum
Conium maculatum
Convolvulus arvensis
Datura stramonium
Daucus carota
Descurainia sophia
Erodium cicutarium
Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia
Fumaria officinalis
Galeopsis ladanum
Galeopsis tetrahit
Galinsoga ciliata
Galinsoga parviflora
Galium aparine

Alopecurus myosuroides
Apera spica-venti
Avena fatua
Bromus arvensis
Bromus commutatus
Bromus inermis
Bromus mollis
Bromus secalinus
Bromus sterilis
Cynodon dactylon
Cyperus esculentus
Digitaria ischaemum
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crus-galli
Panicum dichotomiflorum
Poa annua
Poa trivialis
Setaria glauca
Setaria viridis

Eficacitate excelentă
Eficacitate bună
Eficacitate moderată












































































































Geranium dissectum
Geranium pusillum
Geranium rotundifolium
Glebionis segetum
Lactuca serriola
Lamium amplexicaule
Lamium purpureum
Lithospermum arvense
Matricaria chamomilla
Matricaria discoidea
Matricaria inodora
Mercurialis annua
Myosotis arvensis
Papaver rhoeas
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus
Polygonum lapathifolium
Polygonum persicaria
Portulaca oleracea
Ranunculus arvensis
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum
Senecio vulgaris
Sinapis arvensis
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale
Solanum nigrum
Sonchus arvensis
Sonchus oleraceae
Spergula arvensis
Stellaria media
Thlaspi arvense
Urtica urens
Veronica agrestis
Veronica arvensis
Veronica hederaefolia
Veronica persica
Veronica triphyllos

Viola arvensis
Viola tricolor
Xanthium italicum
Xanthium strumarium 

Buruieni dicotiledonate 
combătute

Buruieni 
monocotiledonate 
combătute

Buruieni dicotiledonate 
combătute

Buruieni dicotiledonate 
combătute

Eficacitate

Eficacitate

Eficacitate Eficacitate

Rezultate conform teste BASF, la doza de 3 l/ha; preemergent.
Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că eficacitatea erbicidelor depinde de perioada de aplicare, condiţiile meteorologice, precum 
și de alţi factori. Vă recomandăm să aplicaţi produsele de protecţia plantelor conform instrucţiunilor de pe etichetă.

Akris®

Legendă
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714 g/kg tritosulfuron + 54 g/kg florasulam
Granule dispersabile în apă

033PC/17.12.2013
0,5 Kg

Biathlon® 4D este un erbicid care are o acţiune dublă 
dată de cele două substanţe active: 
•  tritosulfuron, cu acţiune sistemică și la sol, care 
completează efectul preluării la nivel foliar, fiind 
absorbit prin frunze și/sau rădăcini, apoi transportat 
prin floem către punctele de creștere; 

• florasulam, ce stopează creșterea buruienilor 
sensibile în numai câteva ore de la aplicare, cu efecte 
vizibile în câteva zile. Completa desicare a buruienilor 
poate apărea în 7-10 zile în condiții normale sau poate 
dura 6-8 săptămâni în condiții nefavorabile.

Biathlon® 4D este un erbicid cu aplicare în postemergență la 
cultura cerealelor păioase de toamnă și de primăvară, când 
plantele sunt în fenofaza de 3 frunze până la apariția frunzei 
stindard (BBCH 13 – 39), iar, pentru o combatere completă, 
buruienile dicotiledonate trebuie să fie în stadiul timpuriu de 
dezvoltare, cele anuale 2-4 frunze, iar cele perene max. 10 
cm. 
Produsul se recomandă să fie aplicat împreună cu 
adjuvantul Dash® HC pentru o combatere completă a 
buruienilor dificile. 

Pregătirea soluţiei de stropit : 
1. Umpleţi cu apă recipientul utilajului de stropit până la ½ 
- ¾ din capacitate.

2. Adăugaţi Biathlon® 4D, apoi separat unele de altele, alte 
produse (dacă este cazul) și, în final, adjuvantul Dash® HC, 
adăugând încet multă apă și agitând permanent soluţia.
3. Recipientul se umple apoi complet cu apă, continuând 
agitarea soluţiei pentru a repartiza uniform produsele în soluţia 
de stropit.
4. Soluţia de stropit se utilizează în totalitate, imediat după 
preparare. 
Pentru ca adjuvantul Dash® HC să se poată solubiliza în 
totalitate, este necesară o cantitate suficientă de apă. 
De asemenea, bidonul cu adjuvantul Dash® HC se golește 
încet, fără grabă, în recipientul soluţiei de stropit. 
În contact cu suprafeţe umede (recipiente de măsurare, pâlnii, 
site) se pot forma dungi vâscoase, care trebuie solubilizate 
imediat cu multă apă.
Se recomandă utilizarea a 100-400 l/ha soluţie de erbicidat.

• Flexibilitate în aplicare: fereastră largă de aplicare ce permite optimizarea activității în câmp.
• Independent față de condițiile meteo: toleranță la variaţii de temperatură și rezistență la ploaie.
• Compatibilitate excelentă cu alte produse și sigur pentru toate culturile de cereale.
• Spectru larg de combatere a buruienilor cu frunză lată.

Cereale (grâu de 

primăvară, grâu 

de toamnă, grâu 

dur de toamnă 

și primăvară, orz 

de toamnă, orz 

de primăvară, 

secară, triticale, 

ovăz)

Agentul de dăunareCultura Doză

0,04 – 0,07 kg/ha 

Biathlon® 4D + 1 l/ha 

adjuvant Dash® HC

postemergent

Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene

Anthemis spp. (romaniţa de câmp), Cirsium 

arvense (pălămidă), Chenopodium spp. (lobodă 

porcească), Galium aparine (turiţă), Geranium 

spp. (năpraznic), Matricaria spp. (mușeţel), 

Papaver rhoeas (macul de câmp),  Polygonum 

spp. (hrișcă urcătoare), Stellaria media 

(rocoină), Veronica spp. (ventrilică), Crucifere, 

Centaurea cyanus (albăstrea) , Lamium spp. 

(urzică moartă). etc

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Biathlon® 4D poate combate buruienile țintă încă de la 
începutul vegetației, când se pot înregistra temperaturi 
scăzute. Astfel, aplicarea erbicidului poate fi făcută 
în primăvară, chiar și atunci când există fluctuaţii de 
temperatură, asigurând o combatere eficientă. Creșterea 

buruienilor încetează la scurt timp de la aplicarea erbicidului.
Biathlon® 4D este rezistent la ploaie, formularea WG permite 
erbicidului să acţioneze eficient și să ofere o combatere sigură 
a buruienilor chiar și după o ploaie ce apare la o oră de la 
aplicarea produsului.

Biathlon® 4D

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire
Avantaje

Cultura

Biathlon® 4D: Independent față de condițiile meteo
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Aethusa cynapium
Amaranthus blitoides
Amaranthus lividus
Amaranthus retroflexus
Ambrosia eliator
Anagallis arvensis
Anchusa arvensis
Anchusa officinalis
Anthemis arvensis
Aphanes arvensis
Arabidopsis thaliana
Atriplex hastata
Atriplex patula
Barbarea vulgaris
Bidens tripartita
Bunias orientalis
Cansolida regalis
Capsella bursa-pastoris
Centaurea cyanus
Chenopodium album
Chenopodium ficifolium
Chenopodium hybridum
Chenopodium polyspermum
Cirsium arvense
Conium maculatum
Convolvulus arvensis
Convolvulus sepium
Datura stramonium
Daucus carota
Descurainia sophia
Equisetum arvense

Stachys arvensis
Stellaria media
Taraxacum officinale
Thlaspi arvense
Tussilago farfara
Urtica urens
Veronica agrestis
Veronica arvensis
Veronica hederaefolia
Veronica persica
Veronica triphyllos
Vicia cracca
Vicia villosa
Viola arvensis
Viola tricolor
Xanthium italicum
Xanthium strumarium 






































































































Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia
Fumaria officinalis
Galeopsis ladanum
Galeopsis tetrahit
Galinsoga ciliata
Galinsoga parviflora
Galium aparine
Geranium dissectum
Geranium pusillum
Geranium rotundifolium
Glebionis segetum
Glechoma hederacea
Heracleum sphondylium
Lactuca serriola
Lamium amplexicaule
Lamium purpureum
Lathyrus tuberosus
Lithospermum arvense
Matricaria chamomilla
Matricaria discoidea
Matricaria inodora
Mentha arvensis
Mercurialis annua
Myosotis arvensis
Papaver rhoeas
Plantago lanceolata
Plantago major
Polygonum amphibium
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus

Polygonum lapathifolium
Polygonum persicaria
Portulaca oleracea
Ranunculus arvensis
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum
Rumex acetosella
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Senecio vulgaris
Sinapis arvensis
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale
Solanum nigrum
Sonchus arvensis
Sonchus oleraceae
Spergula arvensis
Stachys annua

Buruieni dicotiledonate 
combătute

Buruieni dicotiledonate 
combătute

Buruieni dicotiledonate 
combătute

Buruieni dicotiledonate 
combătute

Eficacitate Eficacitate Eficacitate Eficacitate

Rezultate conform teste BASF, la doza de 50 g/l Biathlon® 4D + Dash® HC; postemergent.
Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că eficacitatea erbicidelor depinde de perioada de aplicare, condiţiile meteorologice, precum 
și de alţi factori. Vă recomandăm să aplicaţi produsele de protecţia plantelor conform instrucţiunilor de pe etichetă.

Biathlon® 4D

Eficacitate excelentă
Eficacitate bună
Eficacitate moderată





Legendă
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500 g/l metazaclor
Suspensie concentrată

238PC/20/10/2016
5 L

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Butisan® S este un erbicid cu acțiune reziduală la 
sol pe bază de metazaclor, din clasa cloracetanilide. 
Produsul este preluat prin cotiledoane și rădăcini 
și are eficacitate maximă înainte sau imediat după 
răsărirea buruienilor. 

Pentru obţinerea unor rezultate optime este necesară 
aplicarea produsului pe un pat germinativ foarte bine 
pregătit, mărunţit, neted și umed.

Buruienile sensibile sunt buruienile dicotiledonate și 
monocotiledonate, cum ar fi: Polygonum convolvulus, 
Apera spica-venti, Alopecurus myosuroides, Anthemis 
arvensis, Stellaria media, Galium aparine, Amaranthus 
retroflexus, Lamium spp., Chenopodium album, 
Descurainia sophia, Myosotis arvensis, Senecio 
vulgaris, Matricaria spp., Poa annua, Solanum nigrum, 
, Aphanes arvensis, Papaver rhoeas, Capsella bursa-
pastoris, Sonchus arvensis, Veronica spp., etc.

Rapiţa de toamnă și rapiţa de 

primăvară

Varza de Bruxelles (semănată 

direct sau transplantată)

Arbori și arbuști ornamentali

Agentul de dăunareCultura Doză

1,5 l/ha

1,5 l/ha

1,5 l/ha

Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate

Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate

Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate

Rapița de toamnă sau rapiţa de primăvară - produsul 
poate fi aplicat preemergent sau postemergent timpuriu în 
funcție de tipul de sol, de pregătirea patului germinativ și de 
spectrul de buruieni. 

Butisan® S se poate aplica până la stadiul de vegetație de 9 
frunze adevărate ale culturii (BBCH 19). În cazul aplicării în 
postemergență timpurie, buruienile trebuie să fie nerăsărite 
sau să nu depășească stadiul de 1-3 frunze.

Utilizarea în preemergență este recomandată astfel:
pe solurile medii și grele, unde patul germinativ este umed, 
bine pregătit și lipsit de bulgări, produsul poate fi aplicat de 
la semănat până la răsărirea culturii de rapiţă.

În perioadele cu temperaturi mai ridicate, momentul aplicării 
produsului poate fi până la 48 de ore de la semănat.

A nu se aplica produsul de la momentul răsăririi până când 
cultura de rapiță are stadiul de două cotiledoane complet 
dezvoltate.

Utilizarea în postemergență timpurie este recomandată astfel: 
produsul poate fi aplicat pe solurile ușoare, medii și grele 
începând cu stadiul în care cea mai mare parte a culturii se 
află la stadiul de cotiledoane complet dezvoltate până la 
stadiul de vegetație de 9 frunze adevărate ale culturii (BBCH 
19). Buruienile trebuie să fie nerăsărite sau să nu depășească 
stadiul de 1-3 frunze adevărate.

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

• Erbicid standard la cultura de rapiță.

• Utilizare ușoară.

• Selectivitate excelentă.

Butisan® S

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Avantaje

Cultura
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100 g/l dimetenamid-P + 300 g/l metazaclor + 100 g/l quinmerac
Suspoemulsie

176PC/16.03.2016
10 L

Butisan® Avant reprezintă cel mai nou produs 
din binecunoscuta serie de erbicide Butisan 
a companiei BASF. Butisan® Avant conţine 3 
substanţe active .

Prin efectul său combi și prin conţinutul ridicat de 
metazaclor, produsul  Butisan® Avant reprezintă 
o soluţie mai eficientă și 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 și de părţile 
aeriene ale acestora, la germinare și răsărire. 
Metazaclorul este preluat îndeosebi de rădăcini, 
de hipocotilul și cotiledoanele buruienilor în curs 
de germinare și răsărire. După răsărire, este 
preluat parţial și de frunzele buruienilor. 
Quinmerac acţionează precum un erbicid 
sistemic, prin frunze și sol. Este ușor preluat atât 
de radacini, cât și de părţile aeriene ale buruienilor 
sensibile.

Prin preluarea substanţei active, creșterea părţilor 
aeriene și a celor subterane ale buruienilor 
sensibile este încetinită, iar frunzele manifestă o 
epinastie (răsucirea acestora ca urmare a creșterii 
accelerate a părţii lor superioare). 

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

După aplicarea preemergentă, înaintea răsăririi 
buruienilor, produsul este preluat de buruienile 
aflate în curs de germinaţie și provoacă uscarea 
acestora în timpul sau la scurt timp după germinare. 
Distruge și 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 și 
metazaclor se completeaza reciproc, asigurând:

• Distribuţia și 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

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Produsul se poate aplica fie preemergent, fie 
postemergent timpuriu. Preemergent, Butisan® 
Avant se aplică imediat după semănat, înainte de 
răsărirea buruienilor și 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.

• 3 substanţe active.

• Sigur pentru rapiţă și culturile ulterioare.

• Aplicare preemergentă sau postemergentă timpurie.

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Rapiță
de 
toamnă

Agentul de dăunareCultura Doză

2,5 l/ha preemergent sau 

postemergent timpuriu

Buruieni anuale mono și dicotiledonate

Butisan® Avant

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Recomandări

Avantaje

Cultura
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320 g/l bentazon + 90 g/l dicamba
Concentrat solubil în apă

1831/19.05.1998
5 L, 10 L

Cambio® este un erbicid pe bază de bentazon și 
dicamba, ce manifestă acţiunea ambelor tipuri 
de substanţe active. Produsul este absorbit de 
buruieni în 4 – 5 ore după aplicare.
Bentazonul are acţiune de contact, este absorbit 
prin organele verzi ale plantei, mai ales prin frunze, 
acţionând asupra procesului de fotosinteză. 
Efectul se manifestă mai întâi prin îngălbenirea 
plantelor, urmată de necrozarea acestora, efect 
vizibil după câteva zile de la aplicare. Dicamba 

are acţiune sistemică, cu efect rapid, se absoarbe 
prin frunze și tulpini, fiind posibilă și absorbţia prin 
sistemul radicular. Translocarea este atât acro cât 
și bazipetală, produsul acumulându-se la nivelul 
punctelor de creștere. Efectul se manifestă prin 
răsucirea și încreţirea tulpinilor și frunzelor, umflarea 
nodurilor tulpinilor, curbarea frunzelor. Simptomele 
sunt urmate de clorozarea meristemelor de 
creștere, inhibarea creșterii, necroze.

În spectrul de acţiune sunt incluse buruienile 
dicotiledonate anuale și perene, combătute în mod 
curent de bentazon și dicamba, inclusiv buruienile 
“problemă” prezente în lanurile de porumb: 
Chenopodium spp. (lobodă porcească), Sinapis 
arvensis (muștar sălbatic), Datura stramonium 
(ciumăfaie), Abutilon theophrasti (teișor), 
Xanthium strumarium (cornuţi),  Polygonum spp. 
(hrișcă urcătoare), Amaranthus retroflexus (știr), 
Cirsium arvense (pălămidă), Convolvulus arvensis 
(volbură), Sonchus arvensis (susai).

Cambio® este un erbicid cu aplicare în 
postemergenţă, în fenofaza de 2 – 6 frunze ale 
porumbului.

Buruienile dicotiledonate anuale trebuie să fie 
în faza de 2 – 4 frunze, maxim 6, iar perenele 
trebuie să aibă maxim 10 cm înălţime. În condiţii 
optime (vreme însorită, caldă, cu suficientă 
umiditate) buruienile sunt distruse total în circa 
două săptămâni de la aplicarea erbicidului. În 
cazul în care, în timpul tratamentului și în intervalul 
de timp de după aplicare, sunt condiţii de secetă 
pronunţată și temperaturi ridicate, este posibilă 
diminuarea efectului. În aceste condiţii, aplicarea, 
în amestec cu un adjuvant (amestec ce va fi testat 
în prealabil), asigură o creștere semnificativă a 
eficacităţii tratamentului.

Se recomandă utilizarea a 200-300 l/ha soluţie de 
erbicidat.

• Elimină de timpuriu concurenţa buruienilor.

• Eficacitate maximă împotriva dicotilelor problemă din cultura de porumb.

• Complementaritate a celor două substanţe active.

• Înlăturare rapidă a buruienilor pentru o recoltă sporită.

• Selectivitate ideală pentru cultură.

• Nu afectează dezvoltarea rădăcinilor adventive aeriene.

Porumb

Agentul de dăunareCultura Doză

2,0 – 2,5 l/ha postemergent *Buruieni dicotiledonate anuale și perene

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

* (Max. 6 frunze porumbul și buruienile 2 – 4 frunze)

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Cambio®

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Recomandări

Avantaje

Cultura
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375 g/l metazaclor + 17,5 g/l imazamox
Suspensie concentrată

008PC/28.05.2012
5 L, 10 L

Cleranda® este un erbicid ce combină acţiunea 
a două substanţe active cu moduri diferite de 
acţiune: imazamox, din grupa imidazolinonelor și 
metazaclor, din grupa cloroacetamidelor, având, 
în principal, activitate reziduală.
La plantele monocotiledonate, substanţa activă 
metazaclor este absorbită predominant prin 

coleoptil, iar la cele dicotiledonate este preluată 
în special prin rădăcini și, adiţional, prin hipocotil. 
Imazamoxul este absorbit prin frunze, dar și prin 
rădăcini, apoi este translocat prin plantă până la 
nivelul zonelor de creștere, unde blochează sinteza 
aminoacizilor esenţiali, responsabili de creșterea și 
diviziunea celulară.

Cleranda® este un erbicid care combate buruieni 
anuale dicotiledonate și unele monocotiledonate 
anuale în culturile de rapiţă, fiind eficient chiar 
în cazul buruienilor dificile, cum ar fi muștarul 
sălbatic și alte buruieni crucifere (ex. Raphanus 
raphanistrum, Sisymbrium officinale, Brassica 
napus). Buruieni sensibile sunt majoritatea 
buruienilor dicotile anuale, de exemplu: Abuthilon 
theophrasti (Teișor), Amaranthus spp. (Ştir), 
Ambrosia elatior (Ambrozie), Capsella bursa 
pastoris (Traista ciobanului), Chenopodium 
album (lobodă porcească), Datura stramonium 
(Ciumăfaie), Fumaria officinalis (Fumăriţă), Galium 
aparine (Turiţa), Solanum nigrum (Zârna), Xanthium 
strumarium (Cornaci), Matricaria inodora (Mușeţel 

sălbatic) și unele monocotile anuale: Digitaria 
sanguinalis (Meișor roșu), Echinochloa crusgalli 
(Iarbă bărboasă), Setaria viridis (Mohor), Panicum 
miliaceum (Mei sălbatic). De asemenea, combate 
samulastra de grâu și orz aflată în stadii timpurii 
de dezvoltare. Se aplică postemergent timpuriu, în 
momentul în care buruienile dicotile anuale sunt în 
faza de 2-4 frunze, iar buruienile monocotiledonate, 
inclusiv samulastra de grâu și orz, sunt în faza de 
1 - 3 frunze, până la înfrăţire. Cultura trebuie să fie 
în faza de cotiledoane dezvoltate până la a opta 
frunză.
Cleranda® se aplică în amestec cu adjuvantul Dash® 

HC în doză de 1 l/ha.

Nu se aplică la hibrizii obișnuiţi de rapiță!

• Soluţie de erbicidare cu efect maxim împotriva principalelor buruieni din cultura de rapiţă.

• Eficacitate maximă în condiţii meteo variabile și independenţă faţă de sistemele de lucrări ale solului.

• Selectivitate excelentă pentru cultură.

• Oportunitatea obţinerii unor producţii mari la hectar.

• Tehnologie inovatoare, cu hibrizi performanţi și erbicid de ultimă generaţie.

Rapiţă

-hibrizi Clearfield®

Agentul de dăunareCultura Doză

1,5 - 2 l/ha + 1 l/ha 

adjuvant Dash® HC

Buruieni monocotiledonate și 

dicotiledonate

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Sistem de producţie pentru rapiţă

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Pentru bune practici de utilizare a sistemului Clearfield® la cultura de rapiță vezi pag 234

Prin folosirea sistemului Clearfield®, fermierii au 
mai multe șanse de a obține o producție mai mare 
deoarece folosesc hibrizi de ultimă generație cu 
potențial ridicat de producție și un erbicid cu spectru 
larg de combatere a  buruienilor.

Prin folosirea sistemului Clearfield® se combină 
beneficiile tehnologiei de erbicidare pre și post-
emergente.

Erbicidul Clearfield® are cel mai larg spectru de 
combatere al buruienilor.

Cleranda®

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Avantaje

Cultura

Sistemul Clearfield® asigură oportunitatea obținerii unor producții ridicate la rapiță
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Abutilon theophrasti
Aethusa cynapium
Amaranthus blitoides
Amaranthus lividus
Amaranthus retroflexus
Ambrosia eliator
Anagallis arvensis
Anthemis arvensis
Aphanes arvensis
Arabidopsis thaliana
Atriplex hastata
Atriplex patula
Barbarea vulgaris
Bidens tripartita
Bunias orientalis
Capsella bursa-pastoris
Centaurea cyanus
Chenopodium album
Chenopodium ficifolium
Chenopodium hybridum
Chenopodium polyspermum
Cirsium arvense
Conium maculatum
Convolvulus arvensis
Convolvulus sepium
Datura stramonium
Daucus carota
Descurainia sophia
Erigeron canadensis
Erodium cicutarium
Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia

Xanthium italicum
Xanthium strumarium 
Agropyron repens
Alopecurus myosuroides
Apera spica-venti
Avena fatua
Bromus arvensis
Bromus commutatus
Bromus inermis
Bromus mollis
Bromus secalinus
Bromus sterilis
Cynodon dactylon
Cyperus esculentus
Digitaria ischaemum
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crus-galli
Juncus bufonius
Panicum dichotomiflorum
Poa annua
Poa trivialis
Setaria glauca
Setaria viridis






















































































































Fumaria officinalis
Galeopsis ladanum
Galeopsis tetrahit
Galinsoga ciliata
Galinsoga parviflora
Galium aparine
Geranium dissectum
Geranium pusillum
Geranium rotundifolium
Glebionis segetum
Lactuca serriola
Lamium amplexicaule
Lamium purpureum
Lithospermum arvense
Matricaria chamomilla
Matricaria discoidea
Matricaria inodora
Mentha arvensis
Mercurialis annua
Myosotis arvensis
Papaver rhoeas
Plantago lanzeolata
Plantago major
Polygonum amphibium
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus
Polygonum lapathifolium
Polygonum persicaria
Portulaca oleracea
Ranunculus arvensis
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum

Rumex acetosella
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Senecio vulgaris
Sinapis arvensis
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale
Solanum nigrum
Sonchus arvensis
Sonchus oleraceae
Spergula arvensis
Stachys annua
Stachys arvensis
Stellaria media
Thlaspi arvense
Tussilago farfara
Urtica urens
Veronica agrestis
Veronica arvensis
Veronica hederaefolia
Veronica persica
Veronica triphyllos
Vicia cracca
Vicia villosa
Viola arvensis
Viola tricolor

Eficacitatea erbicidului 
în combaterea 
buruienilor

Eficacitatea erbicidului 
în combaterea 
buruienilor

Eficacitatea erbicidului 
în combaterea 
buruienilor

Eficacitatea erbicidului 
în combaterea 
buruienilor

Eficacitate Eficacitate Eficacitate Eficacitate

Rezultate conform teste BASF, la doza de 2 l/ha + 1 l/ha Dash® HC / Postemergent, buruienile dicotile în stadiu de 2-4 
frunze, iar monocotilele în stadiu de 1-3 frunze înainte de înfrățire.
Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că eficacitatea erbicidelor depinde de perioada de aplicare, condiţiile meteorologice, precum 
și de alţi factori. Vă recomandăm să aplicaţi produsele de protecţia plantelor conform instrucţiunilor de pe etichetă.

Cleranda®

Eficacitate excelentă
Eficacitate bună
Eficacitate moderată





Legendă
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250 g/l quinmerac + 35 g/l imazamox
Suspensie concentrată

107PC/22.07.2015
5 L

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 basipetal. Modul de acțiune este similar cu cel al 
sintezei auxinelor.
Erbicidul combate un spectru larg de buruieni 
dicotiledonate si 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.

Pentru rapița de toamnă se recomandă aplicare 
în primăvară, 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). Pentru rapița de 
primavără aplicarea se face când rapița are 2-8 
frunze (BBCH 10-18). 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. 
Pentru combaterea samulastrei de cereale la rapiţa 
de toamnă 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 și 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.

• Soluţia Clearfield® de erbicidare în primavără a culturii de rapiţă.

• Combaterea buruienilor dicotile dificile, inclusiv a celor crucifere.

• Flexibilitate în aplicare.

Rapiță de toamnă 
hibrizi Clearfield®,
(aplicare primăvară)

Rapiță de primăvară
hibrizi Clearfield®

Agentul de dăunareCultura Doză

0,8 - 1 l/ha +    
adjuvant Dash® HC
Postemergent

0,8 - 1 l/ha +   
adjuvant Dash® HC
Postemergent

Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate

Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Pentru bune practici de utilizare a sistemului Clearfield® la cultura de rapiță vezi pag 234

Odată cu Cleravo®, BASF lansează a doua generaţie 
de erbicide Clearfield® pentru rapiţă. Produsul este 
destinat erbicidării în primăvară a culturii de rapiţă de 
toamnă de tip Clearfield®. 

Această aplicare în primăvară este determinată 
de faptul că substanţele active acţionează asupra 
buruienilor în principal prin frunze și mai puţin prin sol. 

Cleravo®

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Avantaje

Cultura

Cleravo®  - noul erbicid pentru rapița Clearfield® cu aplicare în primăvară

Sistem de producţie pentru rapiţă
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480 g/l bentazona + 22,4 g/l imazamox
Concentrat solubil
043PC/27.02.2014

1 L, 5 L

Corum® este un erbicid pe bază de două 
substanțe active. Bentazona are acţiune de 
contact, cu impact asupra procesului de 
fotosinteză, fiind absorbit prin frunze și alte 
organe verzi. Imazamoxul este preluat de către plante 
până la nivelul zonelor de creștere, unde blochează 
sinteza aminoacizilor esenţiali, responsabili de 
creșterea și diviziunea celulară, fiind absorbit de 
plante în special prin frunze, dar și prin rădăcini. 
Plantele mor la 1-2 săptămâni de la aplicare, în acest 
timp observându-se o reducere a creșterii buruienilor, 

urmată de îngălbenirea și necrozarea frunzelor.
Corum® este un erbicid care combate buruieni 
anuale dicotiledonate și unele monocotiledonate 
în culturile de soia, lucernă, fasole și mazăre: 
Abutilon theophrasti (Teișor), Amaranthus spp. 
(Ştir), Capsella bursa-pastoris (Traista
ciobanului), Chenopodium album (Lobodă 
porcească), Datura stramonium (Ciumăfaie), 
Echinochloa crus-galli (Iarbă bărboasă), Fumaria 
officinalis (Fumărița), Galium aparine (Turița) etc.

Corum® se aplică în postemergența timpurie astfel:

Lucernă – pentru lucerna de anul 1 tratamentul se 
va efectua când lucerna este în stadiul de 2-9 frunze 
adevărate, iar buruienile sunt în primele stadii de dezvoltare 
(2-4 frunze). Nu se va adăuga adjuvantul Dash® HC. 

Soia – de la apariția primelor frunze trifoliate până 
la apariția primilor lăstari laterali, fără a depăși acest 
stadiu (BBCH 12-25), iar buruienile în primele stadii 
de dezvoltare (2-4 frunze). Se va utiliza împreună cu 
adjuvantul Dash® HC în doză de 0,25 – 0,3 litri la 100 
litri de soluție (maxim 1 l/ha Dash® HC). În funcție de 
tehnologia de cultură aplicată la cultura de soia și de 
nivelul de îmburuienare, erbicidul Corum® se poate 
aplica și ca tratament secvențial, dar cu respectarea 

per total a dozei omologate, astfel: primul tratament 
în doză de 0,95 l/ha + 0,5 l/ha Dash® HC se va aplica 
în stadiul de 1 frunză trifoliată a culturii de soia, iar al 
doilea tratament se va efectua după 7-14 zile de la 
aplicarea primului tratament în doză de 0,95 l/ha + 
0,5 l/ha Dash® HC. În acest caz, la momentul aplicării 
tratamentelor, majoritatea buruienilor trebuie să fie în 
stadiu tânăr, respectiv faza de cotiledoane până la 2 
(max.4) frunze adevărate.

Mazăre și fasole – de la apariția primelor frunze 
trifoliate până la aparița primilor lăstari laterali 
(BBCH 12-25). Se va aplica împreună cu adjuvantul 
Dash® HC în doză de 0,25 – 0,3 litri la 100 litri de 
soluție. Buruienile trebuie să se afle de asemenea în 
primele stadii de dezvoltare (2-4 frunze).

Lucernă

Soia

Fasole

Mazăre

Agentul de dăunareCultura Doză

1,25 l/ha

1,9 l/ha   + adjuvant (Dash® HC)

1,25 l/ha + adjuvant (Dash® HC)

1,25 l/ha + adjuvant (Dash® HC)

Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate

Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate

Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate

Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Corum® are o formulare specială pentru culturile de 
leguminoase pe bază de două substanțe active. 
Prin cele doua moduri de acțiune diferite, Corum® 

reprezintă o soluție excelentă pentru controlul celui 
mai larg spectru de buruieni și pentru managementul 
rezistenței în culturile de leguminoase.  

Corum®

Date tehnice

Recomandări
Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Soluție 5 în 1 pentru combaterea buruienilor în culturile de leguminoase:

• eficacitate împotriva buruienilor.

• spectru larg de combatere.

• selectivitate pentru cultură.

• specializat pentru leguminoase.

• ușor și flexibil în utilizare.

Avantaje

Cultura

Corum® - selectivitate pentru cultură

Tehnica de aplicare

Timp de pauză: lucernă - 40 zile, soia - 60 zile, fasole - 35 zile, mazăre - 35 zile
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720 g/l dimetenamid-P
Emulsie concentrată

2089/19.12.2000
1L, 10 L

Frontier® Forte este un erbicid pe bază de 
dimetenamid-P, din grupa cloroacetamide. 
Frontier® Forte are o acţiune sistemică, buruienile 
în curs de germinare absorb substanţa activă – 
dimetenamid-P – prin coleoptil. Cantităţi foarte 
mici din substanţa activă sunt preluate de 
radiculă (traseu secundar). Pentru solubilizarea 
substanţei active este nevoie de umiditate. 
Produsul este persistent până la 3 luni fără a 
lăsa reziduuri culturilor succesoare. Substanţa 

activă dimetenamid-P se descompune (mai ales 
prin intermediul microorganismelor din sol) în 
proporţie de 90% în două luni de la aplicare. 
Ritmul degradării este diferit în funcţie de tipul 
solului, de condiţiile de umiditate și temperatură.  
Efectul maxim al erbicidului Frontier® Forte poate 
fi atins în intervalul de 7-10 zile de la aplicare, 
produsul este solubilizat în stratul superficial de sol 
prin intermediul precipitaţiilor sau al apei de irigare 
(10-15 l/mp).

Floarea soarelui

Cartof

Sfeclă de zahăr 

Agentul de dăunareCultura Doză

0,8 l/ha (soluri cu 2% humus)
1,2 l/ha (soluri cu 2-3% humus)
1,4 l/ha (soluri cu >3% humus 
ppi 3 - 4 cm (în condiţii de secetă) 
preemergent (în condiţii de umiditate)

0,8 – 1,4 l/ha preemergent
1,4 l/ha pentru culturi infestate cu 
Solanum nigrum  (zârnă), Xanthium 
italicum (cornaci), Galium aparine (turiţă)

0.8-1.0 l/ha preemergent (în primăverile 
secetoase se va aplica ppi cu încorporare 
3-5cm)
1,0 l/ha (pe soluri cu un conţinut în 
humus>3%)

Buruieni monocotiledonate anuale: Setaria spp. (mohor), 
Echinochloa spp.(iarbă bărboasă), Digitaria spp. (meișor), 
și unele dicotiledonate anuale: Amaranthus spp. (știr) 

Buruieni monocotiledonate anuale: Setaria glauca, 
Setaria viridis (mohor), Echinochloa crus-galli (iarbă 
bărboasă), Digitaria sanguinalis (meișor) și unele 
dicotiledonate anuale: Chenopodium album (lobodă 
porcească), Galinsoga parviflora (busuioc sălbatic), 
Fagopyrum convolvulus (hrișcă) , Stellaria media 
(rocoină), Amaranthus retroflexus (știr)

Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate 
anuale

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Frontier® Forte este un erbicid de sol cu aplicare în ppi 
(înainte de semănat cu încorporare) sau preemergent 
(după semănat). În primăverile secetoase, pe soluri 
cu umiditate insuficientă, se recomandă aplicarea 
erbicidului înaintea semănatului și încorporarea 
superficială la 2-5 cm adâncime. La cartof se erbicidează 
preemergent, după prima sau a doua rebilonare. Imediat 

după aplicare nu se mai intră cu alte utilaje pe teren, pentru 
a nu distruge pelicula de erbicid. Nu este recomandată 
aplicarea erbicidului după răsărirea plantelor cultivate și/
sau buruienilor.

Se recomandă utilizarea a 200-400 l/ha soluţie de 
erbicidat.

• Eficacitate foarte bună împotriva principalelor buruieni graminee anuale și a unor buruieni dicotiledonate.
• Selectivitate excelentă.
• Efect îmbunătăţit de bună solubilitate.
• Dispersie foarte bună în sol
• Miscibilitate favorabilă.
• Se poate utiliza pentru toate sistemele de lucrări ale solului.

0.8 l/ha (soluri ușoare : 2% humus) 
1.2 l/ha (soluri medii : 2-3% humus) 
1.4 l/ha (soluri bogate >3% humus)
ppi 3-4cm (în condiţii de secetă)
preemergent (în condiţii de umiditate)
0.8 l/ha (soluri ușoare -2% humus)
1.2 l/ha (soluri medii - 2-3% humus)
1.4 l/ha (soluri bogate >3% humus)
ppi 3-4cm (în condiţii de secetă)
preemergent (în condiţii de umiditate)

Porumb

Soia

Agentul de dăunareCultura Doză

Buruieni monocotiledonate anuale: Setaria spp. (mohor), 
Echinochloa spp.(iarbă bărboasă), Digitaria spp. (meișor), și 
unele dicotiledonate anuale: Amaranthus spp. (știr) și parţial 
Chenopodium spp. (lobodă porcească).

Buruieni monocotiledonate anuale: Setaria spp. (mohor), 
Echinochloa spp.(iarbă bărboasă), Digitaria spp. (meișor), și unele 
dicotiledonate anuale: Amaranthus spp. (știr)

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Eficacitatea produsului este determinată și de o bună solubilitate a substanţei active dimetenamid-P, ceea ce 
înseamnă că pentru o bună combatere a buruienilor, are nevoie de mai puţină umiditate în comparaţie cu alte 
substanţe active care aparţin aceleiași familii chimice.

Frontier® Forte

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Recomandări

Avantaje

Cultura

Frontier® Forte: Erbicid cu solubilitate ridicată
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Aethusa cynapium
Amaranthus blitoides
Amaranthus lividus
Amaranthus retroflexus
Ambrosia eliator
Anagallis arvensis
Anthemis arvensis
Arabidopsis thaliana
Atriplex hastata
Atriplex patula
Bidens tripartita
Bunias orientalis
Capsella bursa-pastoris
Centaurea cyanus
Chenopodium album
Chenopodium ficifolium
Chenopodium hybridum
Chenopodium polyspermum
Conium maculatum
Datura stramonium
Daucus carota
Descurainia sophia
Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia
Fumaria officinalis
Galeopsis ladanum
Galeopsis tetrahit
Galinsoga ciliata
Galinsoga parviflora
Geranium dissectum
Geranium pusillum

Alopecurus myosuroides
Apera spica-venti
Bromus arvensis
Bromus commutatus
Bromus inermis
Bromus mollis
Bromus secalinus
Bromus sterilis
Cynodon dactylon
Cyperus esculentus
Digitaria ischaemum
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crus-galli
Panicum dichotomiflorum
Poa annua
Poa trivialis
Setaria glauca
Setaria viridis

























































































Geranium rotundifolium
Glebionis segetum
Lactuca serriola
Lamium amplexicaule
Lamium purpureum
Matricaria chamomilla
Matricaria discoidea
Matricaria inodora
Mercurialis annua
Myosotis arvensis
Papaver rhoeas
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus
Polygonum lapathifolium
Polygonum persicaria
Portulaca oleracea
Ranunculus arvensis
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum
Senecio vulgaris
Sinapis arvensis
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale
Solanum nigrum
Sonchus arvensis
Sonchus oleraceae
Spergula arvensis
Stellaria media
Thlaspi arvense
Urtica urens
Veronica agrestis

Veronica arvensis
Veronica hederaefolia
Veronica persica
Veronica triphyllos

Buruieni dicotiledonate 
combătute

Buruieni dicotiledonate 
combătute

Buruieni dicotiledonate 
combătute

Buruieni 
monocotiledonate 
combătute

Eficacitate EficacitateEficacitate Eficacitate

Rezultate conform teste BASF, la doza de 1,4 l/ha,  preemergent.
Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că eficacitatea erbicidelor depinde de perioada de aplicare, condiţiile meteorologice, precum 
și de alţi factori. Vă recomandăm să aplicaţi produsele de protecţia plantelor conform instrucţiunilor de pe etichetă.

Frontier® Forte

Eficacitate excelentă
Eficacitate bună
Eficacitate moderată





Legendă
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40 g/l imazamox
Concentrat solubil în apă

1859/29.09.1998
5 L, 10L

Pulsar® 40 este un erbicid din grupa 
imidazolinonelor. Substanţa activă este preluată 
de plante în special prin frunze, dar și prin rădăcini. 
Datorită activităţii reziduale la nivelul solului, 
asigură combaterea buruienilor în curs de răsărire 
și previne apariţia unui nou val de buruieni.

Efect vizibil la 7-14 zile de la aplicare. În plantă, 
substanţa activă este preluată până la nivelul 
zonelor de creștere, unde blochează sinteza 
aminoacizilor esenţiali, responsabili de creșterea și 
diviziunea celulară.
Pulsar® 40 aparţine grupei de erbicide B (HRAC).

Soia

Lucernă

Agentul de dăunareCultura Doză

0,75-1,0 l/ha
postemergent timpuriu

singur: 1,0-1,2 l/ha 
doză mică la infestarea cu 
buruieni anuale sensibile

asociat cu adjuvant:
1,2 l/ha + adjuvant 
(în condiţii de fază avansată a 
buruienilor sau în condiţii 
de secetă)

Buruieni dicotiledonate anuale și unele
monocotiledonate

Buruieni dicotiledonate anuale (Sinapis spp., 
Raphanus spp., Solanum spp., Xanthium spp., 
Amaranthus spp.,) și unele monocotiledonate 
anuale

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

* (Postemergent: buruieni mici 2-4 frunze, lucernă min. 3 perechi de frunze trifoliate)

1,2 l/ha singur sau 
asociat cu un adjuvant, 
tratament postemergent

(floarea soarelui 
4-6 frunze, buruieni 
dicotiledonate anuale
2-4 frunze)

1,2 l/ha

0,75 – 1 l/ha
postemergent timpuriu 
(în funcţie de infestare și 
dominanţa buruienilor)

0,875 l/ha 
postemergent
(de la 3-4 frunze până 
la faza de 5-6 frunze 
a plantei de orez); 2 
tratamente

Floarea soarelui

(Hibrizi de tip 

Clearfield®)

Mazăre

Orez

(Soiuri rezistente 

la erbicide 

imidazolinone 

(de tip Clearfield®)

Agentul de dăunareCultura Doză

Denumire populară

    

Zămoșiţă

Iarbă grasă

Hrișcă urcătoare

Lobodă porcească

Lupoaia

Hrișcă urcătoare

Lobodă porcească

Mohor

Mohor lat

Denumirea științifică

Buruieni dicotiledonate anuale exclusiv:

Hibiscus trionum

Portulaca oleracea

Polygonum spp.

Chenopodium album

parţial monocotiledonate anuale

Orobanche cumana

Buruieni dicotiledonate anuale 

(excepţie: 

Polygonum spp. 

Chenopodium album) 

și unele monocotiledonate anuale

Setaria spp.

Echinochloa crus-galli

Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale

Pulsar® 40

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Sistem de producţie pentru floarea-soarelui
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Pulsar® 40

• Toleranţă garantată pentru cultură, fără probleme în rotaţie.*

• Soluţie completă împotriva buruienilor (inclusiv a celor dificile: Sorghum, Cirsium, Xanthium, Setaria) 

printr-o singură aplicare.

• Teren fără buruieni până la recoltare.

• Combate Orobanche (inclusiv rasele noi) în zonele cu probleme.

*cu condiţia respectării intervalului de semănat menţionat în recomandările de utilizare a produsului.

Pulsar® 40 este un erbicid care combate buruieni 
anuale dicotiledonate și unele monocotiledonate 
anuale în culturile de soia, lucernă, floarea soarelui 
– hibrizi de tip Clearfield® și orez de tip Clearfield®. 

Printre altele, Pulsar® 40 combate următoarele 
buruieni dicotile anuale: Abutilon theophrasti 
(Teișor), Amaranthus spp. (Ştir), Ambrosia elatior 
(Ambrozie), Datura stramonium (Ciumăfaie), 
Solanum nigrum (Zârnă), Xanthium strumarium 
(Cornuţi), și unele monocotile anuale: Digitaria 
sanguinalis (Meișor roșu), Echinochloa crus-galli 
(Iarbă bărboasă), Setaria viridis (Mohor), Panicum 
milliaceum (Mei sălbatic). Are efect de stopare a 
creșterii buruienilor mono și dicotiledonate perene 
cum ar fi Cirsium arvense (Pălămidă), Convolvulus 
arvensis (Volbură), Sorghum halepense (Costrei), 
Agropyron repens (Pir).

La soia și mazăre se aplică postemergent 
timpuriu, în momentul în care buruienile dicotile 
anuale sunt în faza de 2-4 frunze, iar cele 
monocotile anuale în faza de 1-3 frunze până la 
înfrăţire. 

La lucernă se aplică în anul I, respectând 
aceleași recomandări privind faza de dezvoltare a 
buruienilor. Pentru lucerna în anul II și anii următori 
se va aplica în timpul repausului vegetativ. 

La floarea soarelui Clearfield® se aplică 

Pentru informaţii privind bunele practici de utilizare a sistemului Clearfield® accesați: www.clearfield.basf.eu

Pulsar® 40 este erbicid calificat Clearfield® pentru floarea soarelui și orez.
A nu se aplica la hibrizii obișnuiţi de floarea soarelui și orez.

postemergent, când plantele cultivate au 4-6 
frunze, buruienile dicotile anuale au 2-4 frunze și 
monocotilele anuale 1-3 frunze până la înfrăţire. 

Pentru combaterea lupoaiei recomandăm aplicarea 
în fenofaza de 6-8 frunze a florii soarelui. 

În cazul în care se dorește combaterea buruienilor 
și a lupoaiei,  se aplică în faza de 6 frunze a florii 
soarelui, dar nu mai târziu de faza de 4 frunze a 
buruienilor dicotiledonate. 

Pe terenurile îmburuienate predominant cu 
graminee anuale, recomandăm aplicarea unui 
erbicid antigramineic înaintea semănatului sau 
preemergent. 

Pe terenurile infestate puternic cu graminee 
perene se recomandă erbicidarea cu un graminicid 
specific în postemergenţă. 

Buruieni perene ca Cirsium arvense (Pălămidă), 
Convolvulus arvensis (Volbură), Sorghum halepense 
(Costrei din rizomi) sunt stopate din competiţia cu 
plantele de cultură.

Pulsar® 40 combate toate rasele de Orobanche 
întâlnite în România. 

La orez se aplică de la faza de 3-4 frunze până la 
5-6 frunze ale plantei de orez. Se poate amesteca 
cu adjuvantul Dash® HC 0,5%.

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Recomandări Avantaje

Cultura

Sistem de producţie pentru floarea-soarelui
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Abutilon theophrasti
Aethusa cynapium
Amaranthus bitoides
Amaranthus lividus
Amaranthus retroflexus
Ambrosia eliator
Anagallis arvensis
Anthemis arvensis
Aphanes arvensis
Arabidopsis thaliana
Barbarea vulgaris
Bidens tripartita
Bunias orientalis
Capsella bursa-pastoris
Centaurea cyanus
Chenopodium album
Chenopodium ficifolium
Chenopodium hybridum
Chenopodium polyspermum
Cirsium arvense
Convolvulus arvensis
Convolvulus sepium
Datura stramonium
Daucus carota
Descurainia sophia
Erigeron canadensis
Erodium cicutarium
Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia
Fumaria officinalis
Galeopsis ladanum
Galeopsis tetrahit

Bromus arvensis
Bromus commutatus
Bromus inermis
Bromus mollis
Bromus secalinus
Bromus sterilis
Digitaria ischaemum
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crus-galli
Panicum dichotomiflorum
Poa annua
Poa trivialis
Setaria glauca
Setaria viridis









































































































Galinsoga ciliata
Galinsoga parviflora
Galium aparine
Geranium dissectum
Geranium pusillum
Geranium rotundifolium
Lactuca serriola
Lamium amplexicaule
Lamium purpureum
Matricaria chamomilla
Matricaria discoidea
Matricaria inodora
Mercurialis annua
Myosotis arvensis
Papaver rhoeas
Plantago lanzeolata
Plantago major
Polygonum amphibium
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus
Polygonum lapathifolium
Polygonum persicaria
Portulaca oleracea
Ranunculus arvensis
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum
Rumex acetosella
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Senecio vulgaris
Sinapis arvensis
Sisymbrium loeselii

Sisymbrium officinale
Solanum nigrum
Sonchus arvensis
Sonchus oleraceae
Stachys annua
Stachys arvensis
Stellaria media
Thlaspi arvense
Urtica urens
Veronica agrestis
Veronica arvensis
Veronica hederaefolia
Veronica persica
Veronica triphyllos
Viola arvensis
Viola tricolor
Xanthium italicum
Xanthium strumarium 
Agropyron repens
Alopecurus myosuroides
Apera spica-venti
Avena fatua

Eficacitatea erbicidului 
în combaterea 
buruienilor

Eficacitatea erbicidului 
în combaterea 
buruienilor

Eficacitatea erbicidului 
în combaterea 
buruienilor

Eficacitatea erbicidului 
în combaterea 
buruienilor

Eficacitate Eficacitate Eficacitate Eficacitate

Rezultate conform teste BASF, la doza de 1,2 l/ha, postemergent, buruienile dicotile în stadiul de 2-4 frunze, iar monocotilele 
în stadiul de 1-3 frunze înainte de înfrățire.
Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că eficacitatea erbicidelor depinde de perioada de aplicare, condiţiile meteorologice, precum și 
de alţi factori. Vă recomandăm să aplicaţi produsele de protecţia plantelor conform instrucţiunilor de pe etichetă.

Eficacitate excelentă
Eficacitate bună
Eficacitate moderată





Legendă

Pulsar® 40

Sistem de producţie pentru floarea-soarelui
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25 g/l imazamox
Concentrat solubil
282PC/28.02.2017

10L

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Pulsar® Plus

Date tehnice

Pulsar® Plus conține substanța activă și numeroși 
co-formulanți care îmbunătățesc retenția, 
absorbția și penetrarea substanței active în plantă. 
Ca rezultat, o cantitate mai mare de substanță 
activă pătrunde și se translocă mult mai rapid în 
buruieni comparativ cu formularea standard.

Pulsar® Plus este un erbicid pe bază de imazamox, 
din grupa imidazolinonelor. Substanţa activă este 
preluată de plante în special prin frunze dar și prin 
rădăcini.

Datorită activității reziduale la nivelul solului, 
produsul Pulsar® Plus asigură combaterea 
buruienilor în curs de răsărire și a unui nou val de 

buruieni. Plantele mor la 7-14 zile de la aplicare. 
În plantă substanţa activă este preluată până la 
nivelul zonelor de creștere unde blochează sinteza 
aminoacizilor esenţiali, responsabili de creșterea și 
diviziunea celulară. Produsul Pulsar® Plus aparține 
grupei de erbicide B (HRAC).

Spectrul de activitate: Pulsar® Plus este un 
erbicid care combate buruienile dicotiledonate, 
monocotiledonate precum și Orobanche spp. în 
cultura de floarea-soarelui – hibrizi de tip Clearfield® 
Plus. Buruieni sensibile: Abutilon theophrasti, 
Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium hybridum, 
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Echinochloa 
crus-galli, Setaria spp., Xanthium spp., etc.

Caracteristici și mod de acțiune

Floarea soarelui 

– hibrizi de tip 

Clearfield® Plus

Agentul de dăunareCultura Doză

1,2 – 2 l/ha postemergent

Se aplică de la stadiul 2-8 

frunze ale culturii (BBCH 12-18)

Buruieni dicotiledonate, 

monocotiledonate, 

Orobanche cumana

Modul de folosire

Produsul Pulsar® Plus se aplică postemergent, 
maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație 
BBCH 12-18, respectiv de la stadiul de 2 până la 
8 frunze a culturii de floarea soarelui, iar buruienile 
la stadiul tânăr de dezvoltare 2-4 frunze.

Doza utilizată va fi în funcţie de stadiul, spectrul 
de buruieni și de nivelul de infestare.  

Recomandarea noastră este de a folosi Pulsar® 
Plus în doză între 1,6 – 2 litri/ha, având în vedere 

că în câmp găsim buruieni dificil de combătut 
precum cornuți, ambrozie, spanac sălbatic, mohor, 
meișor, iar dacă suntem în zonă cu Orobanche, 
hibridul să aibă o rezistență relevantă la Orobanche 
(>=OR 7, G). 

În cazul de infestări cu buruieni perene precum 
pălămidă, volbură și/sau buruienile sunt într-o 
fază mai avansată de dezvoltare, precum și dacă 
hibridul nu are o rezistență relevantă la Orobanche 
(<OR 7, G), recomandăm doza maximă de folosire.

• Control robust și de încredere al buruienilor:

• Toleranță excelentă la erbicid.

• Cei mai buni hibrizi cu producții ridicate.

• Flexibilitate.

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Pentru bune practici de utilizare a sistemului Clearfield® Plus la cultura de floarea-soarelui vezi pag 232

Recomandări

Avantaje

Cultura
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Pyramin® Turbo

Date tehnice

520 g/l cloridazon
Suspensie concentrată

1839/19.05.1998
10 L

Pyramin® Turbo este un erbicid pe bază de 
cloridazon, din grupa pyridazinone. Cloridazonul 
pătrunde în plante în principal prin rădăcini, dar 
poate fi absorbit și prin frunze. 

Deoarece acţiunea principală se realizează prin 
intermediul solului, eficacitatea este asigurată de 
prezenţa umidităţii în sol. Aplicat ca erbicid de sol, 
distruge buruienile în curs de germinare sau cel 
târziu imediat după răsărire.

Pyramin® Turbo cuprinde în spectrul său de acţiune 
principalele specii de buruieni dicotiledonate 
întâlnite în culturile de sfeclă, cum ar fi: Sinapis 
arvensis (muștar sălbatic)‚ Chenopodium album 
(lobodă porcească), Galeopsis tetrahit (lungurica), 
Galinsoga parviflora (busuioc sălbatic)‚ Matricaria 
chamomilla (mușeţel), Stellaria media (rocoină) 
Anthemis arvensis (romaniţa de câmp), Lamium 
spp. (urzică moartă) și altele. Pyramin® Turbo se 
aplică în postemergenţa timpurie, când buruienile 
sunt mici, în faza de cotiledoane și până la 
maximum 4 frunze. 

O umiditate mai bună sporește eficacitatea.
Produsul Pyramin® Turbo se va aplica în cantitate 
de maximum 2.6 kg/ha cloridazon o dată la 3 ani. 

În primăvara anului următor se poate semăna orice 
cultură. În toamnă se poate semăna grâu sau orz dacă 
înainte s-a executat o arătură. În caz de distrugere a 
culturii de sfeclă se poate însămânţa numai sfeclă 
sau porumb după o lucrare de mobilizare a solului.

Se recomandă utilizarea a 200-300 l/ha soluţie de 
erbicidat.

• Efect de sol și pe frunză.

• Inhibă fotosinteza buruienilor.

• Efectul erbicidării cu Pyramin® Turbo se menţine de la câteva săptămâni până la 1-2 luni, în funcţie de sol și 

de condiţiile climatice.

Sfeclă de zahăr

Agentul de dăunareCultura Doză

2,5 l/ha (2 tratamente)

postemergent

Buruieni dicotiledonate anuale

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire Avantaje

Cultura
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PACHETUL REKORD® MAX conține următoarele produse: 
CALLAM® (12,5% tritosulfuron + 60% dicamba)
SAMSON® EXTRA 6 OD (60g/l nicosulfuron)  
DASH® HC (adjuvant)

Rekord® Max

Date tehnice

Pachetul Rekord® Max este soluția postemergentă 
completă, cu un spectru larg de combatere a 
buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate, 
inclusiv a celor perene, din cultura de porumb.

Pachetul Rekord® Max este soluția completă, fiind 
alcatuit din produse ce conțin substanțe active cu 
mod de acțiune sistemic, efectul acestora fiind 
îmbunatățit de adjuvantul Dash® HC pentru o 
combatere eficienta a tuturor buruienilor din cultura 
de porumb.

Caracteristici și mod de acțiune

Porumb

Agentul de dăunareCultura

Buruieni monocotiledonate anuale și perene

Buruieni dicotiledonate

Modul de folosire

Un pachet pentru 5 hectare:

2 Kg Callam® + 3,5 L Samson® Extra 6 OD + 5 L Dash® HC

Doza:

Callam®: 0,4 Kg/ha

Samson® Extra 6 OD: 0,7 L/ha

Dash® HC: 1L/ha

Recomandări

Tehnica de aplicare

Perioada de aplicare: se aplică în postemergență, 
de la 2 la 6 frunze ale culturii de porumb și în funcție 
de gradul de dezvoltare a buruienilor:

• Monocotiledonate anuale - din stadiul de 1-3 
frunze, până la începutul înfrăț irii:
- Sorghum halepense până la 15-20 cm înăl țime; 
- Agropyron repens până la 10-15 cm înălțime;

• Buruieni cu frunză lată - din stadiul de 2-4 frunze 
pâna la maximum 6 frunze.

Pachetul Rekord® este cea mai eficace soluție pentru 
combaterea integrală a buruienilor în postemergență 
printr-o singură aplicare.

• Eficiență ridicată împotriva principalelor buruieni pentru câmpuri curate și recolte bogate.

• Spectru larg de combatere printr-o singură aplicare.

• Control foarte bun al buruienilor perene - Sorghum, Cirsium - investiț ie pe termen lung.

• Ac țiune sigură datorită tritosulfuronului și adjuvantului Dash® HC.

• Excelentă selectivitate a celor 3 substanț e active pentru cultura de porumb.

Avantaje

Cultura
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455 g/l pendimetalin
Suspensie de capsule

015PC/14.12.2012
1 L

Stomp® Aqua este un erbicid pe bază de 
pendimetalin, din clasa dinitroaniline. Este 
un erbicid aplicat la sol, pentru combaterea 
buruienilor monocotiledonate anuale și a unor 
specii de dicotiledonate anuale. Inhibă atât 
diviziunea celulei, cât și alungirea acesteia în 
meristemul rădăcinilor.

Dezvoltarea buruienilor este stopată direct, ca 
urmare a absorbţiei prin vârfurile de creștere 
coleoptil/hipocotil. Buruienile mor imediat după 
germinare sau răsărire, fiind eliminate timpuriu.

Floarea 

soarelui 

Porumb 

Soia 

Agentul de dăunareCultura Doză

2 - 4 l/ha - preemergent 

2 - 4 l/ha - preemergent 

2 - 4 l/ha - preemergent 

Denumirea științifică

Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, 

Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din 

sămânţă) și unele dicotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate anuale și unele 

dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate anuale și unele 

dicotiledonate 

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Grâu, orz, 

secară 

Cartof 

Ceapă din 

arpagic, 

ceapă 

semănată 

direct (culturi 

irigate)

Usturoi 

Tomate 

Vinete 

Ardei 

Viță de vie, 

Livezi pe rod 

Tutun

Agentul de dăunareCultura Doză

2 – 2.9 l/ha preemergent 

2 - 4 l/ha - preemergent 

1.5 - 4 l/ha preemergent

2 - 4 l/ha - preemergent 

1 - 3 l/ha înaintea 

transplantării 

2 – 3 l/ha înaintea 

transplantării 

1.5 – 3 l/ha înaintea 

transplantării 

2 – 4 l/ha în perioada de 

repaus la preemergenţa 

buruienilor 

2 – 3 l/ha înaintea 

transplantării

Buruieni monocotiledonate anuale și unele 

dicotiledonate 

Buruieni monocotiledonate anuale și unele 

dicotiledonate 

Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate

Stomp® Aqua

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire
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Stomp® Aqua

• Formulare inovatoare sub formă de microcapsule.

• Spectru larg de combatere a buruienilor.

• Cantitate mai mică de produs la hectar.

• Eliberarea treptată a substanței active.

• Compatibilitate ridicată.

• Efect pe termen lung.

• Ușor de utilizat.

Recomandări:
Epoca și modul de aplicare al erbicidului 
Stomp® Aqua sunt stabilite în funcţie de 
selectivitatea manifestată de speciile cultivate.
Pentru legumele care se cultivă prin răsad, 
produsul se aplică cu 1-3 zile înaintea 
transplantării. Volumul de soluţie utilizat este în 
funcţie de echipamentul folosit. 

Se recomandă utilizarea unui volum de soluție în 
funcție de cultură și de echipamentul utilizat. 

Eficacitatea
Pentru ca Stomp® Aqua să fie activat este necesar 
ca solul să fie umed. Cele mai bune rezultate vor 
fi obținute în cazul în care precipitațiile apar în 
termen de șapte zile de la aplicare. 

Controlul rezidual poate fi redus:
- În condiții  de secetă prelungită
- În cazul în care conținutul de materie organică 
din sol este mai mare de 6%
- În cazul în care conținutul de cenușă este ridicat.

Nu deranjați solul după ce Stomp® Aqua a fost 
aplicat, întrucât acest lucru va duce la un control 
redus al buruienilor.

În cazul în care tehnicile culturale care încurajează 
acumularea de reziduuri organice în sol sunt 
practicate pentru un număr mare de sezoane, 
eficacitatea erbicidelor reziduale poate fi redusă. 
În astfel de circumstanțe, se recomandă aratul  
periodic pentru a dispersa reziduurile din  sol.

Tipul de sol
Stomp® Aqua poate fi utilizat pe toate tipurile de 
sol mineral. Nu se aplică pe soluri cu un conținut 

mai mare de 10% materie organică.
Pe pietriș sau soluri grele există riscul de deteriorare 
a culturilor, în special în cazul în care o ploaie 
puternică survine imediat după aplicare.

Nu folosiți Stomp® Aqua pe soluri îmbibate sau pe 
cele  predispuse la îmbibare cu apă.

Pregătirea  solului
Ingrășămintele și resturile vegetale trebuie 
încorporate în sol în mod uniform în timpul pregătirii 
patului germinativ.

Patul germinativ trebuie să aibă un strat de sol 
activ fin, bine mărunțit și tasat înainte de aplicarea 
erbicidului Stomp® Aqua.

Un teren nemărunțit, cu bulgări ai căror diametru 
depășește 7,5 cm, poate reduce nivelul de 
combatere al buruienilor. Semințele vor fi, astfel, 
insuficient acoperite cu pământ, fapt ce poate 
afecta cultura.

Siguranța culturilor
O atenție deosebită  trebuie avută pentru a evita 
distrugerea prin derivă a plantelor din afara zonei 
țintă. Nu se aplică Stomp® Aqua culturilor care 
suferă de stres, care poate fi cauzat de  dăunători, 
boli, îmbibarea solului cu apă, condiții precare ale 
solului sau erbicidări precedente.
Semințele trebuie să fie acoperite cu un strat de 
sol cu o grosime medie de 3,2 cm (2.5 cm pentru 
mazăre și floarea soarelui, 5 cm pentru porumb).

Mod de aplicare:
Pentru o doză de 3 l la hectar, în cazul aplicării cu 
pompa de spate, se folosesc 60 ml Stomp® Aqua, 
în 10 l apă, pentru o suprafață de 200 metri pătrați.

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Avantaje

Cultura

Recomandări
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Stomp® Aqua

Abutilon theophrasti
Amaranthus blitoides
Amaranthus lividus
Amaranthus retroflexus
Anagallis arvensis
Anchusa arvensis
Anchusa officinalis
Anthemis arvensis
Aphanes arvensis
Arabidopsis thaliana
Atriplex hastata
Atriplex patula
Bunias orientalis
Capsella bursa-pastoris
Chenopodium album
Chenopodium ficifolium
Chenopodium hybridum
Chenopodium polyspermum
Datura stramonium
Descurainia sophia
Fumaria officinalis
Galeopsis ladanum
Galeopsis tetrahit
Galinsoga ciliata
Galinsoga parviflora
Galium aparine
Geranium dissectum
Geranium pusillum
Geranium rotundifolium
Glechoma hederacea
Lactuca serriola

Alopecurus myosuroides
Apera spica-venti
Avena fatua
Digitaria ischaemum
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crus-galli
Panicum dichotomiflorum
Poa annua
Poa trivialis
Setaria glauca
Setaria viridis




















































































Lamium amplexicaule
Lamium purpureum
Linaria vulgaris
Lithospermum arvense
Matricaria chamomilla
Matricaria discoidea
Matricaria inodora
Mercurialis annua
Myosotis arvensis
Papaver rhoeas
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus
Polygonum lapathifolium
Polygonum persicaria
Portulaca oleracea
Raphanus raphanistrum
Senecio vulgaris
Sinapis arvensis
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale
Solanum nigrum
Sonchus arvensis
Sonchus oleraceae
Spergula arvensis
Stachys annua
Stachys arvensis
Stellaria media
Thlaspi arvense
Urtica urens
Veronica agrestis
Veronica arvensis

Veronica hederaefolia
Veronica persica
Veronica triphyllos
Viola arvensis
Viola tricolor
Xanthium strumarium 

Buruieni 
monocotiledonate 
combătute

Eficacitate EficacitateEficacitate EficacitateBuruieni dicotiledonate 
combătute

Buruieni dicotiledonate 
combătute

Buruieni dicotiledonate 
combătute

Rezultate conform teste BASF, la doza de 3,5 l/ha, preemergent.
Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că eficacitatea erbicidelor depinde de perioada de aplicare, condiţiile meteorologice, precum 
și de alţi factori. Vă recomandăm să aplicaţi produsele de protecţia plantelor conform instrucţiunilor de pe etichetă.

Eficacitate excelentă
Eficacitate bună
Eficacitate moderată





Legendă
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100 g/l cicloxidim
Concentrat emulsionabil

1372/21.12.1992
5 L

Stratos® Ultra este un erbicid pe bază de 
cicloxidim. Produsul are o acţiune sistemică și 
este absorbit prin părţile verzi ale buruienilor. 
Substanţa activă pătrunde în plante la 1-2 ore de 
la aplicare, migrează ascendent și descendent, 

inclusiv pe toată lungimea rizomilor și se interpune 
în procesul formării ţesuturilor meristematice.
Primele simptome, de stopare a creșterii și de 
apariţie a culorii antocianice, sunt vizibile la câteva 
zile după aplicare.

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Sfeclă de zahăr și 
sfeclă furajeră

Fasole de câmp

Tomate

Lucernă pentru 
producția de semințe

Soia, floarea-soarelui

Rapiță pentru ulei
(toamnă, primăvară)

Porumb (hibrizi rezistenți
tip CTM)

Cartof

Pomi fructiferi

Căpșun

Agentul de dăunare

Agentul de dăunare

Cultura

Cultura

Doză

Doză

1 l/ha - 2l/ha (singur) sau

1l/ha + 1l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-39)

4 l/ha (singur) sau

2l/ha + 2l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-39)

1 l/ha - 2l/ha (singur) sau

1l/ha + 1l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-39)

4 l/ha (singur) sau

2l/ha + 2l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-39)

1 l/ha - 2l/ha (singur) sau

1l/ha + 1l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-29)

4 l/ha (singur) sau

2l/ha + 2l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-29)

1 l/ha - 2l/ha (singur) sau

1l/ha + 1l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 11-51)

4 l/ha (singur) sau

2l/ha + 2l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 11-51)

1 l/ha - 2l/ha (singur) sau

1l/ha + 1l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-19)

4 l/ha (singur) sau

2l/ha + 2l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-19)

1 l/ha - 2l/ha (singur) sau

1l/ha + 1l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-32)

4 l/ha (singur) sau

2l/ha + 2l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-32)

1 l/ha - 2l/ha (singur) sau

1l/ha + 1l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-19)

4 l/ha (singur) sau

2l/ha + 2l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-19)

1 l/ha - 2l/ha (singur) sau

1l/ha + 1l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-39)

4 l/ha (singur) sau

2l/ha + 2l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 12-39)

1 l/ha - 2l/ha (singur) sau

1l/ha + 1l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică în perioada de vegetație

4 l/ha (singur) sau

2l/ha + 2l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică în perioada de vegetație

1 l/ha - 2l/ha (singur) sau

1l/ha + 1l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 11-16)

4 l/ha (singur) sau

2l/ha + 2l/ha adjuvant (Dash® HC)

Se aplică postemergent (BBCH 11-16)

Buruieni monocotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate perene

Buruieni monocotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate perene

Buruieni monocotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate perene

Buruieni monocotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate perene

Buruieni monocotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate perene

Buruieni monocotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate perene

Buruieni monocotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate perene

Buruieni monocotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate perene

Buruieni monocotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate perene

Buruieni monocotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate perene

Stratos® Ultra

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire
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Stratos® Ultra

Lucernă pentru producția de semințe - se aplică 
postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada 
de vegetație BBCH 11 – 51.

Fasole de câmp - se aplică postemergent, maxim 
1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12 – 
39.

Sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră - se aplică 
postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada 
de vegetație BBCH 12 – 39, respectiv de la 2 
frunze până când frunzele se dezvoltă și acoperă 
90% din suprafața solului.

Porumb, floarea soarelui - se aplică 
postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada 
de vegetație BBCH 12 – 19, respectiv de la 2 la 9 
frunze. La porumb se aplică numai în culturile cu 
hibrizi CTM.

Soia - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, 
pe perioada de vegetație BBCH 12 – 19.

Rapiță pentru ulei - se aplică postemergent, 
maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație 
BBCH 12 – 32, respectiv de la 2 frunze până la 
apariția celui de-al 2-lea internod vizibil, produsul 
combate inclusiv samulastra de grâu și orz.

Tomate - se aplică postemergent, maxim 1 
tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12-29, 
respectiv de la 2 frunze până la 9 ramificații vizibile.

Căpșun - se aplică postemergent, maxim 1 
tratament, pe perioada de vegetatie BBCH 11-16, 
respectiv de la 1 până la 6 frunze. 

Pomi fructiferi - se aplică pe parcursul sezonului.

Cartof - se aplică postemergent, maxim 1 
tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12 – 39, 
de la 2 frunze până când acestea se dezvoltă și 
acoperă 90% din suprafața solului.

Timp de pauză: fasole, soia, cartof  – 56 zile; pomi 
fructiferi – 28 zile; căpșun – 42 zile, tomate – 28 zile.

Număr maxim de tratamente: 1 tratament.

• Combaterea perfectă a buruienilor monocotiledonate, chiar și când există un grad ridicat de infestare.

• Tratamentul este eficace din prima săptămână după aplicare, când are loc stoparea creșterii rădăcinilor 

buruienilor.

• Flexibilitate mare de aplicare de la stadiul de 2 până la 8 frunze ale culturii de porumb.

• Selectivitate foarte bună pentru cultura de porumb pentru hibrizii tip CTM.

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Avantaje

CulturaRecomandări

Tehnica de aplicare

Stratos® Ultra este un erbicid cu aplicare în 
postemergenţă. Pentru combaterea buruienilor 
graminee anuale și a costreiului din seminţe, 
erbicidarea se face în faza de 3 - 4 frunze a 
buruienilor.

Pentru buruienile graminee perene (din rizomi) 
aplicarea se face când acestea au suficientă masă 
vegetativă (15-20 cm înălţime). Este de preferat 
ca erbicidarea să se facă după o ploaie sau după 
irigare, în orele târzii ale după amiezii.
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250 g/l pendimetalin + 212,5 g/l dimetenamid-P
Emulsie concentrată
021PC /11.07.2013

5 L

Wing® P este un erbicid pe bază de pendimetalin, 
din clasa dinitroaniline și dimetenamid-P, din grupa 
cloroacetamide, cu o bună complementaritate 
a celor două substanţe active. Wing® P este 
un erbicid pentru combaterea buruienilor 
monocotiledonate  anuale (Setaria, Echinochloa, 
Digitaria, Sorghum halepense din sămânţă, etc.) și 
a unor specii de dicotiledonate anuale. 

Inhibă atât diviziunea celulei, cât și alungirea 
acesteia în meristemul rădăcinilor.

Dezvoltarea buruienilor este stopată direct ca  
urmare a absorbţiei prin vârfurile de creștere  
coleoptil/hipocotil.

Buruienile mor imediat după germinare sau răsărire, 
fiind eliminate timpuriu din competiţie.

Pentru culturile de floarea soarelui și soia aplicarea 
se va face numai preemergent. La cultura de 
porumb, pe lângă aplicarea preemergentă (imediat 
după semănat sau în primele zile după aceasta), 
se poate face aplicarea în postemergenţă 
timpurie (porumbul în faza de 1-2 frunze), când 
dicotiledonatele nu sunt încă răsărite și gramineele 
au maxim 1 frunză. 

Nu se va aplica în momentul răsăririi porumbului. 

Cele mai bune rezultate se obţin în condiţiile unor 
precipitaţii de 10 mm/m2, survenite în interval de 10 
zile după aplicare.

Erbicidul Wing® P nu se va încorpora.

• Flexibilitate în aplicare, atât preemergent cât și postemergent timpuriu (la cultura de porumb).

• Grad ridicat de selectivitate asupra culturilor.

• Complementaritatea celor două substanţe active oferă o combatere eficientă.

• Protecţie îndelungată și capacitate de reactivare după ploaie.

Floarea soarelui 

Porumb 

Porumb pentru furaj 

Soia

Agentul de dăunareCultura Doză

3,5 - 4 l/ha - preemergent 

3,5 - 4 l/ha preemergent 

sau postemergent timpuriu 

3,5 - 4 l/ha preemergent 

sau postemergent timpuriu

3,5 - 4 l/ha preemergent

Denumirea populară

Buruieni monocotiledonate 

și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 

și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 

și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 

și unele dicotiledonate

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Wing® P este un erbicid preemergent complex, bazat 
pe două substanțe active din două clase chimice 
diferite. Aceasta determină un spectru de combatere 
lărgit comparativ cu spectrul individual de combatere 

al fiecărei substanțe active din componența sa. În 
plus, fiecare substanță activă are un mod specific 
de preluare de către buruieni, fapt ce contribuie la 
creșterea eficacității în condiții variabile de mediu.

Wing® P

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Recomandări

Avantaje

Cultura

Wing® P - complementaritatea celor două substanțe active
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Wing® P

Abutilon theophrasti
Aethusa cynapium
Amaranthus blitoides
Amaranthus lividus
Amaranthus retroflexus
Ambrosia eliator
Anagallis arvensis
Anchusa arvensis
Anchusa officinalis
Anthemis arvensis
Aphanes arvensis
Arabidopsis thaliana
Atriplex hastata
Atriplex patula
Bidens tripartita
Bunias orientalis
Capsella bursa-pastoris
Centaurea cyanus
Chenopodium album
Chenopodium ficifolium
Chenopodium hybridum
Chenopodium polyspermum
Conium maculatum
Datura stramonium
Daucus carota
Descurainia sophia
Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia
Fumaria officinalis
Galeopsis ladanum
Galeopsis tetrahit
Galinsoga ciliata

Bromus sterilis
Cynodon dactylon
Cyperus esculentus
Digitaria ischaemum
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crus-galli
Panicum dichotomiflorum
Poa annua
Poa trivialis
Setaria glauca
Setaria viridis






































































































Galinsoga parviflora
Galium aparine
Geranium dissectum
Geranium pusillum
Geranium rotundifolium
Glechoma hederacea
Lactuca serriola
Lamium amplexicaule
Lamium purpureum
Linaria vulgaris
Lithospermum arvense
Matricaria chamomilla
Matricaria discoidea
Matricaria inodora
Mercurialis annua
Myosotis arvensis
Papaver rhoeas
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus
Polygonum lapathifolium
Polygonum persicaria
Portulaca oleracea
Ranunculus arvensis
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum
Senecio vulgaris
Sinapis arvensis
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale
Solanum nigrum
Sonchus arvensis
Sonchus oleraceae

Spergula arvensis
Stachys annua
Stachys arvensis
Stellaria media
Thlaspi arvense
Urtica urens
Veronica agrestis
Veronica arvensis
Veronica hederaefolia
Veronica persica
Veronica triphyllos
Viola arvensis
Viola tricolor
Xanthium strumarium 
Alopecurus myosuroides
Apera spica-venti
Avena fatua
Bromus arvensis
Bromus commutatus
Bromus inermis
Bromus mollis
Bromus secalinus

Eficacitatea erbicidului 
în combaterea 
buruienilor

Eficacitatea erbicidului 
în combaterea 
buruienilor

Eficacitatea erbicidului 
în combaterea 
buruienilor

Eficacitatea erbicidului 
în combaterea 
buruienilor

Eficacitate Eficacitate Eficacitate Eficacitate

Rezultate conform teste BASF, la doza de 4 l/ha, preemergent.
Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că eficacitatea erbicidelor depinde de perioada de aplicare, condiţiile meteorologice, precum 
și de alţi factori. Vă recomandăm să aplicaţi produsele de protecţia plantelor conform instrucţiunilor de pe etichetă.

Eficacitate excelentă
Eficacitate bună
Eficacitate moderată





Legendă
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Alverde®

Fastac® Active8C
ap

ito
lu

l

inSecticide

p 174-175

p 176-179



Denumirea științifică

Leptinotarsa decemlineata

Leptinotarsa decemlineata

Helicoverpa armigera, 

larve L1-L3

Tuta absoluta

(larve)

Helicoverpa armigera, 

larve L1-L3

Denumirea populară

Gândacul din Colorado

Gândacul din Colorado

Omida fructelor

Molia minieră a  frunzelor 

de tomate

Omida fructelor

240 g/l metaflumizon
Suspensie concentrată

2737/19.12.2007
1L

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Alverde® este un insecticid cu un nou mod de 
acţiune, având înaltă eficacitate împotriva larvelor 
și adulţilor gândacului din Colorado (Leptinotarsa 
decemlineata), precum și asupra larvelor de 
Helicoverpa armigera (omida fructelor) și Tuta 
absoluta (molia minieră a frunzelor de tomate). 

Alverde® acţionează asupra sistemului nervos al 
insectelor, într-un mod unic: blochează în poziţie 
închisă canalul de sodiu din sistemul nervos. Se 
inhibă, astfel, impulsurile nervoase, determinând 

iniţial o paralizie “relaxantă” a insectelor, urmată 
apoi, la un interval de câteva ore până la câteva 
zile, de moartea acestora. Paralizia “relaxantă” 
înseamnă încetarea hrănirii și lipsa mișcării/mișcare 
limitată a insectelor (oprește rapid hrănirea înainte 
de a provoca moartea insectelor dăunătoare). 

Fără rezistenţă încrucișată cu insecticidele 
cunoscute, Alverde® acţionează ca agent de hrănire 
(prin ingestie), având acțiune inițială de contact și 
activitate translaminară moderată. 

Cartof

vinete din câmp

Tomate din câmp și 

solarii

Tomate în sere și 

solarii

Ardei gras din câmp 

și solarii

Agentul de dăunareCultura Doză

0.25 l/ha

0.025 % (0.25 l/ha)

0.1% (1,0 l/ha în 

1000 l apă)

1.0 l/ha

0.1% (1,0 l/ha în 

1000 l apă)

Pentru combaterea gândacului din Colorado, 
momentul aplicării este la începutul infestării, după 
ce larvele au eclozat, pentru a se evita producerea 
de daune, deși Alverde®  combate toate stadiile 
mobile ale dăunătorului, inclusiv adulţii. 

În condiţii normale de infestare, produsul este 
capabil să controleze complet populaţia (generaţia) 
de dăunători instalată, printr-un singur tratament. 

În anumite condiţii de presiune severă și continuă de 
atac, poate fi necesară o a doua aplicare, pentru a 
menţine un control complet. 

Pentru combaterea omidei fructelor și a moliei miniere 
tratamentul se va aplica la eclozarea primelor larve.

Se recomandă aplicarea a maxim 2 tratamente pe 
sezon.

Volumul de soluţie utilizat se stabilește în funcţie de 
echipamentul folosit și de cultură, respectiv între 600-
1000 l/ha. 

• Insecticid performant cu o nouă substanţă activă.

• Excelentă eficacitate în combaterea dăunătorilor.

• Are acţiune rapidă pentru stoparea pagubelor.

• Activ și în perioade cu temperaturi ridicate.

• Soluţie pentru managementul rezistenţei.

Alverde®

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Recomandări

Avantaje

Cultura

|  Produse pentru Protecția Plantelor174 175

C
ap

ito
lu

l

8

IN
SE

CT
IC

Id
E



50 g/l alfa-cipermetrin
micro-emulsie

097PC/21.01.2015
1L

Fastac® Active este un insecticid piretroid de 
sinteză, rezistent la lumină, care combate adulții, 
larvele, precum și ouăle insectelor. Produsul are 
acțiune prin contact și ingestie. Datorită faptului 
că nu este un produs sistemic, pentru asigurarea 
unei suprafețe mai mari de acoperire cu 

tratament, este necesară o cantitate mai mare de 
apă. Produsul Fastac® Active are un efect rezidual 
bun pe suprafața frunzelor. Tratamentul cu Fastac® 
Active este rezistent la ploaie, cu condiția ca acesta 
să se usuce înainte de a începe să plouă.

Cartofi

viță de vie

Porumb

Fasole

Mazăre

In

Rapiță, muștar alb, 

legume din familia 

Brassicaceae 

(exclusiv culturi pentru 

seminţe)

Rapiță, muștar alb

Rapiță 

legume din familia 

Brassicaceae (doar 

acelea care produc 

rozetă și căpăţâni)

Ridichi pentru 

sămânță

grâu, secară, 

triticale, orz, ovăz

lucernă pentru 

sămânță

Molid 

Conifere 

Pin, zadă, arbori 

ornamentali

Agentul de dăunare

Agentul de dăunare

Cultura

Cultura

Doză

Doză

0,25 l/ha

0,02 %

0,02 %

0,6 l/ha

0,25 l/ha

0,2 l/ha

0,25 l/ha

0,3 l/ha

0,5 l/ha

0,2 l/ha

0,3 l/ha

0,3 l/ha

0,3 l/ha

0,2 l/ha

0,3 l/ha

0,3 l/ha

0,3 l/ha

0,2 l/ha

0,2 l/ha

0,3 l/ha

0,3 l/ha

0,2 l/ha

0,2 l/ha

0,2 l/ha

0,4 l/ha

0,4 l/ha

1% decontaminare  și 

pregătirea capcanelor

0,6% preventiv

2% preventiv

4% decontaminare

1% preventiv

0,6% preventiv

1% decontaminare și 

pregătire de capcane

Denumirea științifică

Leptinotarsa decemlineata

Lobesia botrana

Eupoecillia ambiguella

Ostrinia nubilalis

Thrips

Aphis

Cydia nigricana

Longitarsus parvulus

Thrips linarius

Meligethes aeneus

Ceutorynchus napi

Ceutorynchus quadridens

Athalia rosae

Meligethes aeneus

Ceutorynchus napi

Ceutorynchus quadridens

Athalia rosae

Ceutorynchus obstrictus

Dasineura brassica

Mamestra brassicae, 

Pieris brassicae

Athalia rosae

Haplodiplosis marginata

Aphis

Lema melanopus

Thrips

Miridae

Ips typographus

și alte Scolytidae

Xyloterus

Xyloterus

Hylobius

Scolytidae

Denumirea populară

Gândacul din Colorado

Molia verde a strugurilor 

Cochilisul viţei de vie

Sfredelitorul porumbului

Tripși

Afide

Molia păstăilor de mazăre

Gândacul inului

Tripsul inului

Gândacul lucios

Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă

Gărgăriţa pătată

Viespea rapiței

Gândacul lucios

Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă

Gărgăriţa pătată

Viespea rapiței

Gărgăriţa seminţelor

Ţânţarul silicvelor

Buha verzei

Fluturele alb al verzei

(omizi)

Viespea rapiței

Viermele roșu al paiului

Afide

Gândacul bălos

Tripși

Gândacul mare de scoarță al 

molidului

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Fastac® Active

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire
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Fastac® Active

Recomandări
Fastac® Active se recomandă a se aplica la 
avertizare, la apariţia larvelor sau adulţilor sau la 
depășirea pragului economic de dăunare, funcţie de 
dăunătorul ţintă. 

Este foarte important ca produsul să fie aplicat astfel 
încât să se asigure acoperirea uniformă a plantelor 
cu soluţie.

Număr maxim de tratamente: 
Cartofi, viță de vie, fasole, mazăre, in pentru 
Longitarsus parvulus, rapiță, muștar alb, legume 
din familia Brassicaceae, ridichii pentru sămânță, 
grâu, secară, triticale, orz, ovăz: - max. 2 tratamente 
(intervalul dintre aplicări 7-10 zile), iar pentru porumb, 
in pentru Thrips linarius, lucernă pentru sămânță, 
molid, conifere, pin, zadă, arbori ornamentali: - 
max.1 tratament.

Timp de pauză: 
Cartofi – 14 zile; viță de vie – 21 zile; porumb – 84 zile; 
fasole – 7 zile; mazăre – 10 zile; in - 56 zile; rapiță, 
muștar alb – 49 zile; legume din familia Brassicaceae 
– 10 zile; grâu, secară, triticale – 21 zile; orz, ovăz – 35 
zile.

• Una dintre cele mai eficiente substanțe active din grupa piretroizilor de sinteză.

• Efect de șoc.

• Combate atât adulții, cât și larvele.

• Insecticid cu acțiune rapidă.

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Recomandări

Avantaje

Cultura
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Medax®  Top

HiCoat® Super Soy

Premis®9C
ap

ito
lu

l

regulAtori 
de creștere,
inoculAnți
și trAtAment
Sămânță

p 182-183

p 184-185

p 186-187



300 g/l mepiquat clorură + 50 g/l prohexadion calciu
Suspensie concentrată

248PC/20.10.2016

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare

Grâu de toamnă, 

orz de toamnă 

și primăvară, 

secară de 

toamnă și 

triticale de 

toamnă

Agentul de dăunareCultura Doză

0,6 - 1 l/haReglarea proceselor de creștere și protecție 

a culturilor față de fenomenul de cădere

Medax® Top este un regulator de creștere pentru 
cereale (grâu, orz, secară și triticale) care crește 
rezistența plantelor la fenomenul de cădere. 

Medax® Top are acțiune sistemică cu translocare 
acro- și bazipetală. Creșterea rezistenței plantelor 
la cădere duce la evitarea pierderilor de producție.
Ambele ingrediente active ale produsului Medax® 
Top, mepiquat clorură și prohexadion calciu, 
stimulează creșterea rădăcinilor plantelor tinere. 

Efectul de stimulare a înrădăcinării datorat 
substanței active prohexadion-calciu este foarte 
pronunţat, se manifestă rapid și nu este egalat 
de niciun alt ingredient. Studiile desfășurate în 
condiţii de câmp indică faptul că Medax® Top 

menține efectul de stimulare al sistemului radicular 
până în fazele avansate de vegetație.
Sporirea creșterii rădăcinii ca urmare a folosirii 
Medax® Top înseamnă o ancorare îmbunătăţită a 
plantelor în sol, acces suplimentar la apă și nutrienţi, 
stres redus din cauza bolilor rădăcinilor și a secetei, 
producţie crescută de citokinone (citokinonele 
joacă un rol major în îmbunătățirea factorilor de 
producție).

Medax® Top reduce lungimea tulpinii cerealelor, ajută 
la încetinirea dezvoltării fratelui primar și stimulează 
dezvoltarea fraților secundari. Rezultatele sunt 
îngroșarea paiului și scurtarea internodurilor. Astfel, 
se previne căderea plantelor, indiferent de alegerea 
programului de fertilizare bazat pe azot.

Medax® Top poate îmbunătăţi înfrăţirea la grâul 
de toamnă mai mult decât culturile netratate sau 
decât cele tratate cu alte substanțe cu efect de 
regulator de creștere.

Aplicarea produsului permite administrarea 
eficientă a culturii pentru a obţine numărul optim 
de spice/m2  în vederea maximizări producției.
Produsul Medax® Top poate fi aplicat în maxim un 
tratament pe perioada de vegetație BBCH 30-39, 
respectiv de la alungirea tulpinii până înainte de 
apariția frunzei stindard, cu o doză de 0,6-1 l/ha 
în funcție de stadiul și aspectul culturii.

Paiele culturilor tratate cu Medax® Top  nu se 
utilizează ca mediu de creștere pentru culturile 
horticole sau ca mulci. Ocazional, după aplicarea 
produsului Medax® Top se pot observa efecte 
reduse de fitotoxicitate temporară pe frunze, 
acestea neavând impact asupra producției finale. 

Produsul Medax® Top nu trebuie aplicat pe culturile 
care prezintă stres fizic cauzat de băltiri, secetă sau 
alte condiții de stres. De asemenea, produsul nu se 
va aplica pe culturile care prezintă un deficit major 
de umiditate în sol.

• Înălțime uniformă a fraților, creșterea stabilității plantelor datorită dezvoltării sistemului radicular.

• Absorbție îmbunătăţită a elementelor nutritive și a apei.

• Fereastră largă de aplicare și flexibil la temperaturi, cu efect de lungă durată.

• Recoltă sporită, fără plante căzute ceea ce facilitează recoltarea.

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.
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9 Medax® Top

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Avantaje

Cultura
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HiCoat® Super Soy

Bradyrhizobium japonicum
lichidă

805/RO-îngrășământ
6,4 l + 6,4 l Extender

Conține:
Formulare:
Număr certificat omologare
Ambalaj: 

Date tehnice

Produs destinat companiilor producătoare de 
semințe de soia.

HiCoat® Super Soy este inoculant pentru soia 
pentru tehnologia de pre-inoculare care permite 
aplicarea pe semințe cu până la 90 zile înainte de 
semănat (în cazul în care nu se amestecă cu alte 
produse chimice) sau 35-40 zile atunci când se 

amestecă cu alte produse.

Acest produs conţine minimum 1x1010 celule 
viabile de Bradyrhizobium japonicum per ml. Când 
este aplicat direct pe sămânță, inoculantul HiCoat® 

Super Soy oferă și menține pentru o perioadă 
de 90 de zile un minim de 105 bacterii viabile de 
Rhizobium pe sămânță.

Caracteristici și mod de acțiune

Soia

Agentul de dăunareCultura Doză

6,4 l HiCoat® Super Soy + 

6,4 l Extender pentru 4500 

kg semințe

Inoculant pentru bacterizarea semințelor de soia

Modul de folosire

Amestecați 6,4 litri de inoculant HiCoat® Super 
Soy cu 6,4 litri de Extender, și aplicați amestecul 
rezultat de 12,8 litri pe 4500 kg de sămânță de soia 
(2,84 litri per tonă), în vederea bacterizării, utilizând 
un echipament de precizie pentru tratamentul 
semințelor. Pentru a realiza o aplicare corectă se 
pot adăuga câţiva litri de apă declorinată peste 
mixul de pastă. Odată obținut amestecul sub 
formă de pastă, această cantitate trebuie să 
fie aplicată pe semințele de soia în următoarele 
maximum 6 ore. Nu pregătiți mai multă pastă 
decât este necesar pentru următoarele 4 ore de 
aplicare.

Notă: Semințele tratate cu HiCoat® Super Soy 
trebuie depozitate, transportate și semănate la 
temperaturi cuprinse între 4 - 25ºC, departe de 
razele directe de soare și alte surse de caldură. 

Semințele trebuie semănate în maximum 90 zile 
de la inoculare, atunci când nu s-au aplicat și alte 
tratamente chimice sau în maxim 30 - 45 zile în 
caz că s-a folosit și alt produs chimic de tratare a 
semințelor.

Recomandări

• Inoculant de înaltă calitate cu cea mai mare concentrație de bacterii în formulare.

• Ambalaj unic pentru a menține viabilitatea bacteriilor.

• Asigură cel mai mare număr de bacterii pe semințe după aplicare.

• Rată înaltă de supraviețuire a bacteriilor pe semințe după aplicare.

• Permite aplicarea pe semințe cu până la 90 zile înainte de semănat.

• Rezultate demonstrate an de an.

Avantaje

Cultura

|  Produse pentru Protecția Plantelor184 185

C
ap

ito
lu

l

9

RE
gu

lA
To

RI
 d

E 
CR

EȘ
TE

RE
, I

No
Cu

lA
Nț

I Ș
I T

RA
TA

M
EN

T 
Să

M
ÂN

ță



25 g/l triticonazol
Suspensie pentru tratamentul seminţelor

231PC/ 20.10.2016
10L

Premis®

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare
Ambalaj: 

Date tehnice

Premis®  este un fungicid pe bază de triticonazol, 
substanță activă din grupa triazolilor, cu acţiune 
de contact și sistemică. Astfel, substanţa activă 
triticonazol împiedică dezvoltarea miceliului 
ciupercilor localizate pe seminţe sau în interiorul 
acestora. 

Produsul este ușor absorbit din semințe de către 
plantule, tegumente și rădăcini, protejând planta 
pe o lungă perioadă de timp. De asemenea, solul 
din jurul rădăcinilor acționează ca rezervă de 
hrană pentru plantă cu fungicid pentru o perioadă 
de câteva luni de la semănat, iar produsul este 
transportat în părțile superioare ale plantei.

Caracteristici și mod de acțiune

Grâu

Orz

Agentul de dăunareCultura Doză

1,5 l/to

1,5 l/to

Denumire științifică

Tilletia caries 

Ustilago nuda

Denumire populară

Mălura comună

Tăciunele zburător

Modul de folosire

Produsul Premis®  se aplică pentru tratamentul 
seminţelor înainte de semănatul acestora.

Produsul Premis® se poate aplica nediluat sau 
diluat cu apă la un raport maxim de 1:5 produs la 
apă. În cazul aplicării produsului diluat se umple cu 
apă rezervorul mașinii de tratat până la jumătate, 
se adaugă cantitatea adecvată de produs, și apoi 
se completează cu restul de apă. Se va agita bine 
soluția de tratat în timpul umplerii și aplicării. Între 
prepararea amestecului și tratamentul seminţelor 
este necesară omogenizarea amestecului timp de 
10 minute.

Se pot folosi echipamente de tratat pe cale 
umedă cu flux continuu sau discontinuu, calibrate 

în prealabil pentru a respecta întocmai doza de 
aplicare. 

Vă rugăm utilizați doar semințe bine condiționate la 
aplicarea produsului. Semințele tratate trebuie să 
aibă o acoperire uniformă cu produs. Pentru o bună 
eficacitate se recomandă tratamentul semințelor 
înainte de semănat. De asemenea, nu utilizați 
semințe ale căror umiditate este mai mai mare de 
16%. 

Nu amestecaţi Premis® cu alte produse chimice 
fără a verifica în prealabil compatibilitatea fizico-
chimică, și mai ales efectul amestecului asupra 
seminţelor printr-un test de germinaţie.  

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Recomandări

• Spectru larg de combatere a principalelor boli cu transmitere prin sămânţă și sol.

• Două tipuri de acţiuni: de contact și sistemică.

• Asigură calitatea seminţelor.

• Selectivitate în cadrul condiţiilor practicii agricole pe toate tipurile de sol.

• Impact redus asupra mediului.

Avantaje

Cultura
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Alternaria brassicae / Alternarioza rapiței

Alternaria helianthi / Alternarioza florii soarelui

Botrytis cinerea / Putregaiul cenușiu

Erysiphe cruciferarum / Făinarea cruciferelor

Erysiphe graminis f. sp. hordei / Făinarea orzului

Erysiphe graminis f. sp. tritici / Făinarea grâului

Fusarium spp. / Fuzarioza tulpinilor și arsura spicelor la grâu

Helminthosporium teres / Pătarea reticulară a orzului

Phoma lingam / Putregaiul negru al rapiței

Phoma oleracea / Pătarea neagră a tulpinilor de floarea soarelui

Phomopsis (Diaporthe) helianthi / Pătarea brună-cenușie a tulpinii

Plasmopara helianthi (halstedii) / Mana florii soarelui

Puccinia graminis / Rugina neagră a grâului

Puccinia helianthi / Rugina florii soarelui

Puccinia recondita / Rugina brună a grâului

Puccinia striiformis / Rugina galbenă a grâului

Sclerotinia sclerotiorum / Putregaiul alb al florii soarelui

Septoria tritici / Septorioza grâului

Rhynchosporium secalis / Arsura frunzelor de orz

Tilletia spp. / Mălura comună a grâului

Ustilago nuda / Tăciunele zburător al orzului
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Simptomele pe cotiledoane sunt pete mici, brune și rotunde (0,5-1 
mm). Pe frunze se formează pete negre, ascuțite. Petele se măresc 
și sunt adesea înconjurate de un halou de culoare galbenă. Zonele de 
atac la lăstarii principali și secundari și la ramificațiile frunzelor sunt 
lunguiețe (1-5 mm), puternic delimitate, de culoare neagră sau cenușiu 
deschis, cu bordură neagră. Pe silicve apar pete punctiforme de 
culoare neagră, înconjurate de zone cenușii. Infecțiile apar de obicei în 
timpul primăverii și verii, deși infecțiile timpurii pot aparea și toamna. 
Zonele de infecție sporulează și se răspândesc rapid în coronamentul 
plantei, astfel reduce foarte mult asimilarea substanțelor de sinteza 
plantei de cultură prin leziunile create. Silicvele atacate se deformează 
și se deschid prematur, ducând la pierderi mari de recoltă.

Alternaria helianthi produce puncte de culoare maro închis pe frunze, 
tulpină și calatidiu. Aceste puncte nu au o formă sau dimensiune bine 
definită, având un contur foarte închis și un centru de culoare cenușie. 
Leziunile sunt la început puncte de culoare închisă, care apoi se extind, 
luând forma unei dungi înguste.

Leziunile de pe tulpini sunt distribuite aleatoriu și nu sunt asociate 
punctului de fixare al pețiolului de frunză. Aceste leziuni fuzionează 
de cele mai multe ori, formând zone de culoare neagră, iar, în final, 
provoacă ruperea tulpinii și moartea prematură a plantei.

Leziunile de culoare brună se pot forma și pe calatidiu, însă, până în 
prezent, A. helianthi nu a provocat putrezirea calatidiului.

Alternaria brassicae / Alternarioza rapiței

Alternaria helianthi / Alternarioza florii soarelui

Descriere / Simptome

Descriere / Simptome

Botrytis cinerea / 
Putregaiul cenușiu al florii soarelui

Dacă patogenul a fost prezent pe semințe, plantele tinere se 
decolorează, se înmoaie și putrezesc. Pe tulpina plantei, patogenul 
formează conidiofori și conidii sub formă de zone cenușii verzui cu 
aspect prăfos.

Cel mai păgubitor atac este cel pe calatidii. Conidiile infectează florile 
tubuloase, iar receptaculul va fi acoperit de miceliu pe ambele părți 
ale calatidiului, determinând pierderea semințelor. Dacă atacul are 
loc la maturitatea semințelor, scleroții formați vor adera pe suprafața 
semințelor și vor asigura inoculul pentru anul următor.

Descriere / Simptome

Primele simptome pe plante atacate apar sub formă de pete circulare cu 
aspect de pâslă albă, caracteristică făinărilor, pe ambele fețe ale frunzei, 
pe tulpini și silicve. Prin evoluție, acestea devin pulverulente, datorită 
formării fructificațiilor ciupercii. Intensitatea atacului se reduce peste 
iarnă, însă plantele atacate toamna sunt primele care vor manifesta 
simptome în primăvară. Făinarea determină reducerea capacității de 
supraviețuire, reproducere, creștere și abilitate competitivă a plantelor.

Erysiphe cruciferarum / 
Făinarea cruciferelor

Descriere / Simptome
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Erysiphe graminis f. sp. tritici / Făinarea grâului

Simptomele de făinare pot fi observate pe frunze, tulpini și spice, cel 
mai frecvent infectate fiind frunzele. Este o ciupercă ectoparazită al 
cărui miceliu se dezvoltă la suprafaţa organelor atacate, provocând 
leziuni pe toate organele verzi ale plantei. 

În mod obișnuit apar pustule albicioase care produc o masă de spori, 
cu aspect caracteristic, albicios. Ulterior, acestea devin cenușii sau 
brune. Spre sfârșitul vegetației, în pustulele prăfoase se formează 
cleistoteciile.

Culturile de grâu de toamnă semănate timpuriu sunt cu precădere 
atacate datorită faptului că există frecvent condiţii favorabile infecţiilor. 
Fertilizarea cu azot în exces favorizează apariţia și dezvoltarea puternică 
a bolii. De asemenea, densitatea mare de semănat este un alt factor 
favorizant al atacului de făinare.

La soiurile sensibile, pagubele pot fi mari (până la 20%), combaterea 
timpurie fiind extrem de importantă.

Descriere / Simptome

Simptomele de făinare pot fi observate pe frunze, tulpini și spice, cel mai 
frecvent infectate fiind frunzele. În mod obișnuit apar pustule albicioase 
care produc o masă de spori, cu aspect caracteristic, albicios. Ulterior, 
acestea devin cenușii sau brune. Spre sfârșitul vegetației, în pustulele 
prăfoase se formează cleistoteciile.

Descriere / Simptome

Mai multe specii de Fusarium atacă cerealele. Aceste specii formează 
un complex de boli ale semințelor, plantulelor și ale plantelor mature. 
Alte specii produc o gamă de simptome incluzând leziuni brune la baza 
tulpinii, adesea limitate la exteriorul tecii. 

Leziunile produse de Fusarium apar prima dată pe teaca frunzelor, la 
baza tulpinii și la locul de apariție a rădăcinilor embrionare. Infecția 
”urcă” apoi pe teacă, producând striuri lungi, de culoare brun-închis, 
la baza tulpinii. Un simptom foarte comun este cel al colorării în brun 
a nodurilor inferioare. Pe plantele mature, infecțiile cu Fusarium pot 
produce un putregai al bazei tulpinii.

Descriere / Simptome

Infecția tinerelor plantule produce, în primă fază, simptome 
asemănătoare sfâșierii frunzelor. Prima frunză prezintă, adesea, o 
singură dungă galbenă, care la început este mică, de 1mm lungime, și 
se extinde pe întreaga lungime a acesteia.

Frunzele infectate de sporii diseminați de picăturile de apă prezintă 
pete tipice, scurte, brune sau pete cu o rețea de linii negricioase, 
dispuse neregulat. Boala tinde să producă simptome sub formă de 
benzi sau rețea, distincte. Mai există un alt simptom, mai puțin întâlnit, 
în care petele sunt ovale. Frunzele atacate se îngălbenesc, mai ales în 
cazul unui atac sever. Glumele și aristele pot fi, de asemenea, afectate, 
prezentând pete brun negricioase, liniare.

Atacul poate fi observat uneori și pe spic, boabele având embrionul 
colorat în galben-brun și o facultate generativă redusă.

Helminthosporium teres / 
Pătarea reticulară a orzului

Descriere / Simptome

Erysiphe graminis f. sp. hordei / Făinarea orzului Fusarium spp. / 
Fuzarioza tulpinilor și arsura spicelor la grâu
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Phoma oleracea / 
Pătarea neagră a tulpinilor de floarea soarelui

Phoma provoacă simptome pe toate organele plantei, sub formă de 
pete negre. Pe tulpină, simptomele sunt vizibile pe partea inferioară și 
mediană, în special la punctele de fixare a pețiolului, la fel ca în cazul 
infestării cu Diaporthe helianthi. Petele sunt de dimensiuni mari, de 
culoare neagră, și înconjoară tulpina ca un manșon la baza acesteia. 
Măduva se brunifică și se usucă. 

În dreptul petelor, tulpina afectată se poate rupe din cauza vântului. 
De asemenea, atacul pe pedunculul calatidiului poate provoca ruperea 
acestuia și uscarea semințelor, iar atacul pe calatidiu determină 
distrugerea acestuia.

Descriere / Simptome

Putregaiul negru este, în lumea întreagă, una dintre cele mai
importante boli ale rapiței. 

Primele simptome asupra frunzelor se manifestă încă din toamnă.
Pe frunze apar pete galbene, puternic delimitate, cu centru gri deschis. 
Pe zona de gri deschis se văd puncte mici negre reprezentate de 
picnidiile ciupercii. Petele de pe frunze se extind și țesutul se rupe. La 
un atac puternic, frunzele pot fi distruse încă dinainte de căderea iernii. 
Picnidiile apărute pe frunze formează sursa de infestare pentru atacul 
de pe colet, ducând la importante pierderi de recoltă. La colet apar 
infecții încă din toamnă. 

Acestea devin vizibile mai ales prin pete mici, brun închis până la 
negru. Petele se pot extinde apoi în jurul nodurilor cuprinzând, apoi, 
toată tulpina. Plantele se pot rupe din zona coletului. Simptomele sunt, 
însă, clare primăvara, când petele pot cuprinde toată tulpina în jurul 
coletului. Tulpinile atacate au un aspect brun închis, sunt casante și 
noduroase. Aceste fenomene conduc rapid la frângerea tulpinilor.

Phoma lingam / 
Putregaiul negru al rapiței

Descriere / Simptome

Pete caracteristice pe frunze și tulpină, de culoare brun închis, care 
apar pe fața inferioară a frunzei. Toxina eliminată de patogen pătrunde 
și în nervuri, acestea căpătând culoarea brună. Limbul frunzei se 
poate necroza complet. Leziunile de pe frunze apar sub forma unor 
zone distruse, mărginite de nervurile principale, de unde ciuperca se 
răspândește în tulpină prin pețioli. 

Pe țesuturile infectate se formează picnidii de culoare neagră, asigurând 
supraviețuirea și propagarea patogenului în anul următor. 

În funcție de intensitatea atacului și de condițiile climatice, plantele se 
pot usca complet, rezultând mari pagube.

Phomopsis (Diaporthe) helianthi / 
Pătarea brună-cenușie a tulpinilor de floarea soarelui

Descriere / Simptome

Patogenul poate cauza trei simptome principale în cultura de floarea 
soarelui, în funcție de stadiul in care este infectată cultura:

• Dacă plantele sunt infectate imediat după răsărire, plăntuțele infestate 
au o pată de culoare verde-pal sau gălbuie ce se răspândește din 
nervura principală a frunzei. Creșterea stagnează, apoi plantele mor.

• Când infecția are loc în stadiul de 2 frunze adevărate, planta rămâne 
pitică (fenomenul de nanism), sub formă de rozetă, și nu mai formează 
calatidiu.

• Dacă infecția are loc într-un stadiu mai avansat de creștere, plantele, 
la fel, vor rămâne cu o talie redusă, cu internoduri scurte și cu frunze 
deformate, și vor apărea pete unghiulare pe suprafața lor. În condiții 
de umezeală, partea inferioară a petelor este acoperită de micelii albe 
și spori. La înflorire, plantele infestate pot fi pitice, calatidiile pot avea 
dimensiuni normale, dar conțin semințe goale.

Descriere / Simptome

Plasmopara helianthi (halstedii) / 
Mana florii soarelui
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Puccinia helianthi / 
Rugina florii soarelui

Pe partea superioară a frunzelor apar pete galben portocalii, iar pe 
partea inferioară apar pustule pulverulente brun-ruginii, apoi pete 
mici pulverulente de culoare brun-închis (teleutosporii). În cazul unui 
atac puternic are loc îmbătrânirea rapidă a frunzelor sau chiar uscarea 
completă a plantelor

Descriere / Simptome

La început se formează pustule liniare de culoare neagră, care ulterior 
se unesc și formează striuri longitudinale.

Rugina neagră are drept gazdă intermediară plantele de Berberis și 
Mahonia sp. Ciuperca rezistă peste iarnă sub formă de teleutospori.

În primăvară aceaștia produc spori (bazidiospori), care infectează 
speciile de Berberis. În frunzele atacate se formează picnidiile și apoi 
ecidiile. Ecidiosporii sunt cei care infectează plantele de grâu. Infecţiile 
următoare în cadrul lanurilor de grâu se fac prin uredospori. Către 
sfârșitul vegetaţiei grâului se formează și teleutosporii și ciclul se reia. 
Rugina neagră este o boală care produce pagube importante.

Puccinia graminis / 
Rugina neagră a grâului

Descriere / Simptome

Simptomele caracteristice sunt reprezentate de pustule liniare, 
pulverulente, de culoare brună, prezente pe frunze și tulpini. 

Un simptom aparte îl constituie formarea de insule verzi pe frunze, 
având cumulare de clorofilă în zonele din jurul uredopustulelor. La 
soiurile sensibile apar pe frunze pete clorotice în timpul formării 
uredosporilor, iar pe cele hipersensibile se formează pete necrotice, 
fără uredospori. În a doua parte a vegetației, pustulele alungite care 
conțin teleutospori se dezvoltă mai ales pe tulpini.

Atacul de rugină brună este favorizat de ploi dese și de curenţii de aer 
care împrăștie sporii. În condiţii favorabile de atac, acesta cuprinde 
treptat toate frunzele, ceea ce contribuie la apariţia fenomenului de 
șiștăvire și la pierderi de recoltă.

Puccinia recondita / 
Rugina brună a grâului

Descriere / Simptome

Simptomele ruginii galbene apar pe frunzele plantelor avansate în 
vegetație, sub formă de pustule galbene - portocalii, așezate în rânduri 
paralele. Epidemiile pornesc adesea de la plante individuale, de cele 
mai multe ori toamna. Simptomele evoluează încet în timpul iernii, 
uneori chiar lipsesc până primăvara devreme, când se observă în câmp 
focare cu plante infectate. Înainte de acest stadiu, uredopustulele 
galbene-portocalii sunt dificil de deosebit de cele
produse de rugina brună. 

Pe frunzele tinere, leziunile produse de rugina galbenă tind să se 
mărească, luând forma unor benzi care pornesc de la leziunea 
sporulantă. Pe frunzele mature, pustulele sunt dispuse în mod evident 
în striuri, de unde și denumirea de rugină striată. Infecțiile puternice 
determină clorozarea, apoi necrozarea frunzelor, iar în final, în situația 
în care vremea este caldă și secetoasă, în lunile mai-iunie, uscarea 
plantelor. În cazul atacurilor severe, poate fi infectat și spicul, formându-
se mase mari de spori între bob și glume. La sfârșitul perioadei de 
vegetație, se formează uneori în teleutopustule, teliosporii (spori 
secundari de culoare neagră).

Puccinia striiformis / 
Rugina galbenă a grâului

Descriere / Simptome
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Septoria tritici / Septorioza grâului

Simptomele pot fi vizibile foarte timpuriu în vegetație. Pe plantulele 
tinere de grâu se pot observa, din toamnă, dar și în timpul iernii, pete 
apoase pe frunzele bazale, care se brunifică și apoi se necrozează. 
Acestea conțin picnidii negre, vizibile, caracteristice ciupercii Septoria 
tritici. Picnidiile sunt deosebit de frecvente pe frunzele moarte în 
timpul iernii. Pe plantele mature petele sunt brune, delimitate uneori 
de nervuri, ceea ce le imprimă o formă rectangulară. Odată cu evoluția 
bolii, picnidiile negre devin mai vizibile pe leziuni. Petele se pot uni, 
determinând apariția unor suprafețe mari de țesut necrozat, de culoare 
maro.

În România septoriozele sunt printre cele mai frecvente boli ale grâului, 
iar dintre septorioze, Septoria tritici produce cele mai mari epidemii.

Descriere / Simptome

La floarea soarelui, ofilirea, putrezirea bazei tulpinii și a calatidiului sunt 
simptome diferite provocate de același patogen. La plantele tinere, 
apar pete umede de culoare brună la baza tulpinii, care se înmoaie și 
putrezește.

Plantele prezintă semne de ofilire, urmate rapid de moartea plantei. 
Leziunile pot, de asemenea, să apară pe frunze, dar nu se răspândesc 
decât dacă beneficiază de condiții favorabile. Cu cât planta este infectată 
mai repede, cu atât simptomele sunt mai grave și se dezvoltă mai puține 
semințe. Rădăcina aflată în putrefacție și leziunile umede sunt frecvent 
acoperite de miceliu alb, vizibil la baza tulpinii. 

Leziunile se extind de la vârful rădăcinii spre partea superioară a plantei, 
tulpinile plantelor bolnave se sfâșie, iar fibrele capătă o culoare galben-
pai. În partea a doua a perioadei de vegetație pot fi infectate și calatidiile, 
după care infecția se poate extinde printre semințe. Apar inițial pete 
decolorate la punctul de inserție al receptaculului pe tulpină, apoi leziuni 
pe partea dorsală a calatidiului și, în cele din urmă, miceliu de culoare 
albă pe semințe. Țesuturile se înmoaie, iar calatidiul poate fi complet 
distrus. 

Descriere / Simptome

Rhynchosporium secalis / 
Arsura frunzelor de orz

Patogenul produce leziuni rugoase pe frunze, pe tecile frunzelor și pe 
spice. Simptomele apar inițial sub forma unor leziuni ovoidale, verde 
deschis. Ulterior, petele prezintă un contur brun închis și un centru 
verde deschis sau brun deschis.

Adesea leziunile se unesc, formând pete mari, în jurul cărora țesutul 
foliar se îngălbenește. Infecțiile apar, de regulă, la subsuoara frunzelor,
producând cloroze și în cele din urmă moartea acestora.

Descriere / Simptome

Plantele atacate sunt mai greu de depistat înainte de aproprierea de 
maturitate. În acest stadiu spicele sunt mai zburlite, au o culoare brună, iar 
aristele se rup mai ușor. 

Spicele bolnave apar mai devreme decât cele sănătoase, sunt de culoare 
verde albăstrui, iar la maturitate au o poziţie erectă. Boabele se sfărâmă 
ușor, eliberează o pulbere și au miros de pește alterat.

Endospermul boabelor este înlocuit cu masa pulverulentă formată din 
sporii ciupercii. Boabele afectate sunt mai mici, rotunjite, de culoare brun-
cenușie, mai ușoare decat cele sănătoase și cu șanţul ventral mai puţin 
pronunţat.

Tilletia spp. / 
Mălura comună a grâului

Descriere / Simptome

Ustilago nuda / Tăciunele zburător al orzului

Întregul spic, cu excepția rahisului, este transformat într-o masă de 
spori. Spicele atacate ies mai devreme din burduf, limbul ultimei frunze 
devine clorotic, aristele sunt fragile și cad odată cu terminarea formării 
sporilor.

Descriere / Simptome

Sclerotinia sclerotiorum / 
Putregaiul alb al florii soarelui
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Abutilon theophrasti / Teișor

Agropyron repens / Pir târâtor

Amaranthus retroflexus / Știr sălbatic

Ambrosia elatior / Ambrozie

Capsella bursa pastoris / Traista ciobanului

Chenopodium album / Lobodă porcească, spanac sălbatic

Cirsium arvense / Pălămidă

Convolvulus arvensis / Volbură, rochița rândunicii

Digitaria spp / Meișor

Echinochloa crus-galli / Mohor lat, iarbă bărboasă

Galium aparine / Turița

Lamium purpureum / Sugel puturos

Matricaria inodora / Mușețel nemirositor

Orobanche spp. / Lupoaie

Papaver rhoeas / Mac

Polygonum convolvulus / Hrișcă urcătoare

Samulastra de cereale

Setaria viridis / Mohor

Sinapis arvensis / Muștar sălbatic

Solanum nigrum / Zârnă

Sorghum halepense / Costrei, bălur

Stellaria media / Rocoină

Thlaspi arvense / Pungulița

Veronica hederifolia / Șopârlița

Xanthium strumarium / Cornuți
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Agropyron repens / Pir târâtor
(Familia Poaceae)

Specie perenă, termofilă, ale cărei semințe rezistă zeci de ani în 
sol. Formează rizomi lungi și ramificați, care generează noi plante. 
Inflorescența este un spic compus, având spiculețele așezate cu partea 
lată pe rahis. 

Pirul este o buruiană deosebit de păgubitoare culturilor de câmp, 
răspândită atât în culturi, cât și pe pajiștile naturale, îndeosebi în luncile 
inundabile ale râurilor.

Descriere

Plantă anuală înaltă, cu frunze mari, cordiforme, cu aspect catifelat și 
flori galbene axilare.

Flori: lățime de 2,5 cm; 5 petale; fără caliciu extern
Frunze: lungime de până la 20 cm.
Fructe: capsule cu capătul superior aplatizat, cu numeroase semințe, 
cuprins între 100 și 200 pe plantă.

Descriere 

Tulpină aspru păroasă, cu înălțimea de 60-120 cm. Frunze cu lungimea 
de 7,5-15 cm, formă rombic-ovată, întregi și păroase. Flori mici, 
unisexuate, repartizate în spice înghesuite, cilindrice, cu lungimea de 
până la 6,5 cm. 

Înmulțirea se face prin semințe.

Descriere

Specie anuală de vară, erectă, care poate atinge o înălțime de 0,6-
1,2 m. Frunzele și tulpina sunt acoperite cu peri aspri. Frunzele sunt 
opuse, cu 3-5 lobi. Predomină în culturile agricole, dezvoltându-se 
pe terenurile fertile. Frunzele opuse au lungimea de până la 20 cm. 
Fructul (achena) este înconjurat de un înveliș tare, care se termină cu 
6-8 proeminențe, dispuse ca o coroană pe vârful ascuțit al fructului.

Înmulțirea se face prin seminte, o plantă poate ajunge să aibă între 
300 până la 3000 de semințe. Este întâlnită pe toate tipurile de sol, în 
general cele fertile având o viabilitate a semințelor în sol de până la 30 
de ani.

Atenție: Planta provoacă alergii și poate irita pielea la atingere!

Descriere 

Abutilon theophrasti / Teișor
(Familia Malvaceae)

Amaranthus retroflexus / Ştir sălbatic
(Familia Amaranthaceae)

Ambrosia elatior / Ambrozie
(Familia Asteraceae)
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Specie anuală, rar bienală, din familia Crucifere. Semințele germinează 
toamna uneori și primăvara foarte devreme. Buruiană care poate rezista 
peste iarnă. Tulpina este erectă și poate ajunge la 50 - 60 cm înălțime. 
Frunzele de la bază sunt pețiolate și sunt dispuse în rozetă. Florile sunt 
albe și grupate în racem.

Descriere 

Plantă cu înălțimea cuprinsă între 12 cm și 1,5 m, cu o viteză mare de 
creștere. Specie anuală de vară, cu tulpina verde-albăstruie, ramificată, 
striată, care prezintă pete roșii sau violete. Frunzele sunt simple, 
alterne, de culoare verde la exterior și alb-făinos pe partea inferioară. 
Forma frunzelor variază de la ovat-romboidală la ovatlanceolată.

Semințele pot germina în tot timpul anului.

Descriere

Plantă perenă care formează colonii extinse pornind de la sistemul 
radicular pivotant, care se ramifică pe orizontală formând tulpini erecte 
în fiecare primăvară. Tulpinile pot atinge până la 1,5 m înălțime, sunt 
glabre și striate. 

Frunzele, alternate, sunt foarte ghimpate, până la 15-20 cm lungime 
și 6-7 cm lățime, sesile (mai mici în partea superioară a tulpinii florale). 
Planta înflorește vara, inflorescența are 10-20 cm diametru cu flori 
intens violacee, cu flori dioice. Semințele au 4-5 mm lungime, cu papus 
penat, care ajută la diseminarea lor cu ajutorul vântului.

Descriere 

Convolvulus arvensis / Volbură, rochița rândunicii
(Familia  Convolvulaceae)

Specie perenă cu drajoni, cu tulpina trunchiată cu 6 canturi, se întinde 
pe sol sau agățătoare, ramificată, poate ajunge până la 120 cm lungime; 
frunzele sunt triunghiular ovate, alterne, glabre, cu vârful ușor rotunjit și 
baza hastată, prezentând marginile întregi, cu lungimea cuprinsă între 
3,5-4 cm și lățimea de 1,5-2 cm. 

Florile au forma unei pâlnii, sunt solitare pe lungimea tulpinii și se 
evidențiază printr-un peduncul lung cu dimensiuni de 2-3 cm diametru 
și prezența a două bractee lineare la bază ușor depărtate de floare. 
Culoarea florilor este roz deschis sau albă, cu cinci striații exterioare 
roșii.

Descriere

Capsella bursa pastoris / Traista ciobanului
(Familia Crucifere)

Chenopodium album / 
Lobodă porcească, spanac sălbatic (Familia Chenopodiaceae)

Cirsium arvense / Pălămidă
(Familia Asteraceae)
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Digitaria spp / Meișor
(Familia Poaceae)

Specie anuală, se înmulțește prin semințe producând 1500 -5000 de 
semințe pe o singură plantă. Germinația este favorizată de umiditate, 
iar tulpina geniculată poate forma rădăcini adventive de la noduri, 
mărindu-se, în consecință, numărul de inflorescențe. 

Spiculețele uniflore sunt grupate în spice lungi, poziționate digitat. 
Este o buruiană ce se întâlnește mai ales pe soluri ușoare, aluvionare, 
nisipo-lutoase.

Descriere

Specie anuală, înmulțirea se realizează prin semințe, o singură plantă 
având capacitatea biologică de a produce între 200 și 1000 de semințe, 
cu tulpini mai mult sau mai puțin robuste, care pornesc de la baza 
geniculată și ajung la înălțimea de 105 cm; spiculețe de 3-4 mm, 
grupate în raceme, adesea ramificate; paniculul este răsfirat și erect. 
Tecile bazale au, de regulă, culoare violacee.

Echinochloa crus-galli / 
Mohor lat, iarbă bărboasă (Familia Poaceae)

Descriere

Plantă anuală, cu tulpina cu patru muchii, acoperită cu perișori 
agățători, cu frunzulițele crescute în jurul nodurilor. Tulpina poate 
ajunge la lungimea de 2 m, agățându-se de plantele din jur. 

Fructele cad pe sol odată cu recoltarea, iar semințele își păstrează 
capacitatea de germinație în sol până la 8 ani. Semințele germinează 
frecvent și toamna, o singură plantă producând între 100 și 500 de 
semințe, și este considerată una dintre cele mai dăunătoare buruieni.

Descriere 

Este o buruiană anuală, răspândită în toată țara, care se înmulțește 
prin semințe, producând între 50 - 400 de semințe pe o plantă. Tulpina, 
tetramuchiată 15-20cm, și ramificată de la bază, cu ramuri ascendente 
și internodurile inferioare foarte lungi, poate ajunge la peste un metru 
înălțime. Frunzele de la bază sunt pețiolate iar cele superioare sunt 
sesile.

Descriere 

Galium aparine / Turița
(Familia Rubiaceae)

Lamium purpureum / Sugel puturos
(Familia Labiatae)
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Plantă anuală, foarte frecventă în culturile agricole și considerată 
buruiană problemă. Buruiana se poate dezvolta foarte puternic.
Are rădăcină pivotantă, iar tulpina poate ajunge la 50-100 cm înălțime. 
Inflorescența este de tip calatidiu cu ligule albe, iar florile tubuloase 
sunt galbene. Calatidiul este plin în interior. 

Semințele germinează atât toamna, cât și primăvara, o plantă 
producând până la 5000 de semințe. Când germinează toamna, 
buruiana iernează sub formă de rozetă și înflorește primăvara devreme. 
Pe lângă pagubele directe, această buruiană poate crea probleme și 
prin îngreunarea recoltării.

Descriere 

Plantă parazită care se ramifică de la bază, formând mai multe tulpini 
aproape lipsite de frunze; culoarea tulpinilor variază de la brun deschis 
la galben, iar cea a florilor tubulare, de la alb la violaceu sau albastru. 
Flori: formă tubulară, corolă glugată în partea superioară și lobată, cu 
aspect lucios, în partea inferioară.

Frunze: mici, galbene, prinse de tulpină. Înălțime: 10-30 cm. Fiecare 
dintre capsulele mici de pe tulpini conține aproximativ 2000 de semințe 
minuscule. Acestea se răspândesc rapid odată cu solul transportat de 
la o solă la alta de mașinile și utilajele agricole.

Descriere 

Buruiană anuală cu rădăcina pivotantă. Tulpina este păroasă, simplă 
sau ramificată și poate ajunge până la 1 metru înălțime. Florile sunt 
solitare, lung pedunculate, de regulă de culoare roșie, dar și albe, roz 
sau liliachii. Fructul este o capsulă globuloasă. 

O plantă produce o cantitate impresionantă de semințe (10000-20000) 
care își păstrează germinația până la 20 ani. Semințele germinează 
toamna sau primăvara foarte devreme, aparținând grupei de buruieni 
care pot ierna.

Papaver rhoeas / Mac
(Familia Papaveraceae)

Descriere 

Buruiană anuală de primăvară, cu înmulțire prin semințe, rădăcină 
fusiformă, ramificată, adâncă.

Frecvent poate fi confundată înainte de înflorire cu volbura (Convolvulus 
arvensis). Frunzele sunt mai mari decât cele întâlnite la volbură, au 
forma cordată și sagitată, sunt pedunculate de culoare verde intens, 
adesea colorate cu tente de roșu, cu nervuri penate cu vârful ușor 
lanceolat îndreptat spre bază. Florile sunt mici, puțin vizibile, scurt 
pețiolate, verzui cu bordură albă, în număr de 2 sau mai multe, așezate 
la subțioara frunzei.

Polygonum convolvulus / Hrișcă urcătoare
(Familia Polygonaceae)

Descriere 

Matricaria inodora / Mușețel nemirositor
(Familia Asteraceae)

Orobanche spp. / Lupoaie
(Familia Orobanchaceae)
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Samulastra de cereale

În cadrul asolamentului, cerealele sunt bune premergătoare pentru 
cultura de rapiță, deoarece eliberează terenul devreme și au o gamă 
diferită de boli și dăunători, precum și cerințe diferite față de elementele 
nutritive. 

Samulastra de cereale este, însă, unul dintre principalii competitori ai 
plantelor tinere de rapiță, combaterea sa fiind, din acest motiv, unul 
dintre elementele tehnologice importante ale culturii.

Descriere 

Plantă ierboasă anuală, cu inflorescență panicul spiciform cilindric, de 
50-70 cm lungime, de culoare verde. Frunzele sunt liniare, cu lungimea 
de 8-20 cm și lățimea de 1,2 cm; fără perișori. Înălțimea: până la 1 m.

Se înmulțește prin semințe. O plantă poate produce 500-7000 de 
semințe, cu o viabilitate în sol de până la 20 ani.

Setaria viridis / Mohor
(Familia Poaceae)

Descriere 

Este o buruiană anuală din familia Cruciferae, frecventă în toate
zonele țării și în majoritatea culturilor agricole, la care produce pagube 
însemnate. Tulpina poate ajunge la 80-90 cm, fiind ramificată și aspru 
păroasă. Frunzele sunt, de asemenea, acoperite cu peri aspri. Florile 
sunt grupate în raceme și au culoarea galbenă. Silicvele au formă 
aproape cilindrică, cu gâtuituri între semințe.

Descriere 

Plantă anuală, cu înălțimea de 30-120 cm.

Frunze: lungime de 4-7,5 cm; lat-ovate, cu marginea sinuat-dințată.
Flori: petale verzui până la albicioase, înconjoară antere proeminente, 
de culoare galben aprins. Florile sunt grupate câte 4-6 în cime 
umbeliforme.
Fruct: bacă neagră, de formă ovală.

Se înmulțește prin semințe iar o singură plantă poate produce de la 
500 până la 40000 de semințe. Longevitatea semințelor în sol este 
cuprinsă între 4 și 35 ani. Preferă toate tipurile de sol, mai puțin solurile 
podzolice.

Descriere 

Sinapis arvensis / Muștar sălbatic
(Familia Cruciferae)

Solanum nigrum / Zârnă
(Familia Solanaceae)
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Plantă perenă, termofilă, cu numeroase tulpini care pot atinge o înălțime 
de până la 2 m și o grosime de 3-9 mm. Se înmulțește atât prin semințe, 
cât și prin rizomi. 

Tecile frunzelor sunt glabre și zimțate, frunzele sunt liniar-lanceolate, 
alternate, simple, de 30-60 cm lungime și 2 cm lățime, cu o nervură 
albă proeminentă. Inflorescența este un panicul piramidal ramificat de 
culoare violacee, de 25-30 cm și deschidere de 3-15 cm la maturitate. 
Spiculețele sunt poziționate în perechi, iar semințele sunt 
oval-alungite, de 2-3 mm lungime. Înflorește vara.

Descriere

Specie anuală foarte frecventă în culturi. În anii favorabili, această 
buruiană poate acoperi solul în întregime, dezvoltând o mare masă 
vegetativă pe hectar, cu influență foarte nefavorabilă pentru planta de 
cultură. Buruiana are tulpină târâtoare sau ascendentă.

Frunzele sunt dispuse câte două și au dimensiuni reduse.

Descriere

Xanthium strumarium / Cornuți
(Familia Asteraceae)

Buruiană anuală din familia Scrophulariaceae. Este o specie foarte 
răspândită în culturile agricole. Tulpina este ramificată și târâtoare.

Frunzele sunt păroase și lobate ca formă. Semințele germinează la 
temperaturi de 2-3 grade Celsius.

Descriere 

Specie anuală, cu tulpină scurtă, viguroasă, acoperită de perișori. 
Frunze lat-ovat-eliptice; numeroase inflorescențe grupate în raceme 
terminale și axilare, de culoare albă sau verde; calatidiile mascule se 
află în vârful plantei, cele feminine sunt ovoide și acoperite cu spini 
sub formă de cârlig; fructul are formă ovoidă, capsulat într-un involucru 
rigid, cu două vârfuri și spini sub formă de cârlig.

Descriere 

Buruiană anuală, foarte răspândită, din familia Cruciferae. Tulpina 
plantei este erectă, de 20-40 cm, atât simplă, cât și ramificată. 

Frunzele de la bază sunt lanceolate, pețiolate, iar cele de pe tulpină sunt 
sesile. Planta este glabră. Florile sunt albe grupate în racem terminal. 
Semințele își păstrează germinația până la 15 ani. Şi această buruiană 
aparține grupei de buruieni care pot ierna.

Descriere 

Sorghum halepense / Costrei, bălur
(Familia Poaceae)

Thlaspi arvense / Pungulița
(Familia Cruciferae)

Stellaria media / Rocoină
(Familia Caryophyllaceae)

Veronica hederifolia / Şopârlița
(Familia  Scrophulariaceae)
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Athalia rosae / Viespea rapiței

Brevicoryne brassicae / Păduchele cenușiu al cruciferelor

Ceutorhynchus assimilis / Gărgărița semințelor de rapiță

Ceutorhynchus quadridens / Gărgărița pătată a rapiței

Ceutorhynchus napi / Gărgărița mare a tulpinilor de rapiță

Dasineura brassicae / Țânțarul silicvelor de rapiță

Epicometis hirta / Gândacul păros

Eurygaster spp. / Ploșnițele cerealelor

Lema melanopa / Gândacul bălos al cerealelor

Meligethes aeneus / Gândacul lucios

Psylliodes chrysocephala / Puricele cruciferelor
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Dăunătorul este deosebit de răspândit în toate zonele unde se cultivă 
rapița, provocând mari pagube.

Larvele sunt deosebit de dăunătoare, deoarece atacă țesutul frunzei, 
formând galerii, apoi consumă limbul până la scheletare. Larvele sunt 
foarte vorace, consumând în 24 de ore dublul greutății lor. Deosebit 
de periculos este atacul în toamnă deoarece poate produce defolierea 
totală a culturii. De asemenea, larvele pot ataca și inflorescențele.

La rapiță, atacul poate fi întâlnit atât în toamnă, cât și în primăvară. În 
primăvară, în lunile aprilie - mai, adulții și larvele formează colonii pe 
frunze, tulpini, inflorescențe și silicve, din care extrag seva. 

În urma atacului, frunzele rămân cu marginile îndoite, răsucite și 
pătate. Ulterior, după atac intens, frunzele se usucă, florile avortează, 
iar semințele șiștăvesc. Atacul se manifestă mai ales în primăverile 
călduroase, la început pe marginile lanurilor, unde formează vetre.

Descriere 

Descriere 

Gărgărița semințelor are 2,5-3 cm lungime și un aspect cenușiu închis 
datorită pilozității dense de pe corp. Larvele lungi de până la 4-5 mm, 
produc pagube în păstaie, mâncând boabele semințelor până la coajă. 
Silicvele se îngălbenesc înainte de vreme și se deschid.

Descriere

Gărgărița pătată are o lungime de 2,5 - 3,5 mm. Culoarea este negru - 
albăstrui, iar datorită pilozității neregulate, are un aspect pătat. Prezintă 
o trompă lungă, arcuită. Larvele albe au 4-5 mm lungime și posedă o 
capsulă cefalică maronie. Pentru depunerea ouălor sunt folosite părțile 
inferioare și medii ale nervurilor frunzei. 

Acestea apar umflate și pătate. În secțiunea de măduvă a plantelor 
atacate se găsesc larve și canale create în urma atacului, colorate brun 
și neregulate, iar tulpina de rapiță se poate îndoi datorită pereților slăbiți 
de atacul insectei.

Descriere 

Athalia rosae / Viespea rapiței Ceutorhynchus assimilis / 
Gărgărița semințelor de rapiță

Brevicoryne brassicae / 
Păduchele cenușiu al cruciferelor

Ceutorhynchus quadridens / 
Gărgărița pătată a rapiței

|  Produse pentru Protecția Plantelor216 217

C
ap

ito
lu

l

12

PR
IN

CI
PA

lE
lE

 IN
SE

CT
E 

dă
uN

ăT
oA

RE
 d

IN
 C

ul
Tu

RI
lE

 d
E 

CÂ
M

P



Gărgărița mare a tulpinilor de rapiță are culoarea de bază albastră 
până la negru - albăstrui și o lungime de 3-4 mm. Pilozitatea de pe 
corp și picioare o face să arate ușor cenușie. Capul se termină cu o 
trompă arcuită în jos, lunguiață, îngustă - o caracteristică specifică a 
Curculionidelor. 

Larvele rezultate nu au picioare, sunt alb – gălbui, cu capul încapsulat, 
brun închis, devenind apoi galben - maroniu în stadiul final. Ajung până 
la 7 mm lungime, corpul este îndoit spre interior. Umflăturile de 1 mm de 
sub vârful lăstarului semnalează începutul depunerii ouălor pe tulpină. 
Pornind de la aceste zone se formează, prin creșterea plantei, crăpături 
pe tulpină și dereglări de creștere cu inflamații sub formă de gogoașă. 
Deasupra locului de depunere a ouălor se ajunge la îndoiri în formă de 
S și la plesnirea tulpinii după îngheț sau după precipitații abundente. 

Acest dăunător are trunchiul negru - brun cu pilozitate alburie. 

Larvele au până la 2 mm lungime, mai întâi sunt sticloase, apoi alb - 
gălbui. Daunele produse de țânțarul silicvelor pot fi foarte mari deoarece 
larvele se dezvoltă în interiorul silicvei și pot duce la pierderea totală 
a semințelor. Silicvele se colorează de timpuriu în galben și plesnesc 
înainte de termen.

Descriere 

Descriere

Aceste insecte sunt cunoscute ca dăunători polifagi ai florei spontane, 
dar pot fi întâlnite și ca dăunători ai culturilor de câmp (trifoi, rapiță, 
muștar) sau livezi (cais, prun, piersic etc.).

Larvele se dezvoltă în resturile de materii vegetale aflate în 
descompunere sau în mranița folosită ca îngrășământ natural. În 
primăverile călduroase, adulții migrează din flora spontană pe culturile 
de rapiță, consumând elementele florale și producând daune importante 
prin consumul staminelor și al silicvelor în formare. Daune importante 
se produc în cazul suprapunerii perioadelor de dezvoltare maximă a 
indivizilor cu deschiderea bobocilor florali ai rapiței.

Descriere 

Pagube produc atât adulții hibernanți, prin înțeparea organelor aeriene 
ale grâului, cât și indivizii noii generații. Pagubele cele mai mari sunt 
produse asupra boabelor în formare: atât larvele, cât și adulții înțeapă 
boabele, de unde extrag substanțele de hrănire. 

Locul înțepăturii este înconjurat de un halou de decolorare datorat 
enzimelor secretate de ploșnițe pentru absorbirea substanțelor nutritive 
din bob. La un atac foarte puternic, producția de grâu își pierde 
proprietățile de panificație.

Descriere 

Ceutorhynchus napi / 
Gărgărița mare a tulpinilor de rapiță

Epicometis hirta / Gândacul păros

Dasineura brassicae / 
Țânțarul silicvelor de rapiță

Eurygaster spp. / Ploșnițele cerealelor
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Gândacul bălos are o singură generaţie pe an. Iernează ca adult sub 
frunzele căzute în liziera pădurilor. Primăvara, când temperatura este 
peste 10 grade, adulţii migrează către culturile de orz și ovăz. După 
o perioadă de hrănire, aceștia depun ouă, din care apar larvele, după 
o perioadă de 7-10 zile. Perioada larvară durează 20-30 de zile. După 
ultima năpârlire, larvele pătrund în sol, unde se transformă în nimfe. 
Adulţii noii generaţii apar către sfârșitul lunii iunie.

Atât adulții, cât și larvele produc pagube. Atacul larvelor, care se 
produce în vetre, este cel mai păgubitor. Larvele se hrănesc cu epiderma 
superioară și parenchimul frunzelor, determinând îngălbenirea și 
uscarea acestora.

Gândacul lucios are culoarea neagră, aripile au un luciu cenușiu metalic, 
o pilozitate foarte fină și dimensiuni între 1,5 - 3 mm.

Caracteristice sunt antenele sub formă de măciucă. Larvele au culoare 
alb - gălbui și 4,5 mm lungime. Primele simptome de atac sunt găurile 
create în muguri, care sunt distruși parțial sau se îngălbenesc și mor.

Descriere

Descriere 

Puricele cruciferelor face parte din grupul coleopterelor. Forma este 
alungit - ovală, cu spatele puternic arcuit. Cu dimensiunea de 3 până la 
4,5 mm, aparține grupului celor mai mari dăunători ai rapiței. Învelișul 
aripilor este lucios și este negru - albăstrui până la albastru - verzui, rar 
sunt și exemplare brun - gălbui. 

Toate au dungi punctate, vizibile pe învelișul aripilor. Larvele sunt alb 
murdar, au un cap brun închis, trei perechi de picioare în zona pieptului 
și au până la 7 mm lungime. Pe fiecare porțiune a corpului sunt pete 
închise, țepoase. Atacul cel mai dăunător este al adulților, care pot 
distruge tinerele plante de rapiță. 

Descriere 

Lema melanopa / 
Gândacul bălos al cerealelor

Meligethes aeneus / 
Gândacul lucios al rapiței

Psylliodes chrysocephala / Puricele cruciferelor
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Protecția apei

Pregătirea soluției de stropit 

Recomandări de administrare durabilă a sistemului de 

producţie Clearfield® Plus la floarea-soarelui

Bune practici de utilizare a sistemului de producţie 

Clearfield® pentru cultura de rapiță

Bune practici de utilizare a produselor pe bază de  bentazon 

(Cambio®, Corum®)

Clasificarea, ambalarea și etichetarea produselor 

de protecția plantelor conform ClP
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organizaţi-vă transportul !

Folosiţi serviciile de livrare ale furnizorului dumneavoastră. Folosiţi o suprafaţă 
de încărcare/ descărcare adaptată să reţină scurgerile accidentale. Purtaţi la 
dumneavoastră un telefon mobil și un număr de telefon de urgenţă în caz de 
incident/ accident. În cazul unei scurgeri trebuie să aveţi la îndemână materiale 
absorbante (talaș de lemn, rumeguș, nisip, etc.).

Planificaţi-vă cea mai bună cale de a ajunge la parcelă fără a expune 
sursele de apă riscului de poluare. Evitaţi folosirea vadurilor. Închideţi 
pompele în timpul deplasării. Asiguraţi-vă că sunt securizate cuplele. 

Apa. Asiguraţi-vă că alimentarea cu apă și soluţia de stropire nu sunt 
niciodată direct conectate. Folosiţi rezervoare tampon sau verificaţi de 
două ori supapele pentru a proteja reţelele de apă. Montaţi alarme și 
supape de întrerupere pentru a opri revărsarea din dispozitivul de stropit. 
Nu lăsaţi niciodată un aparat de stropit nesupravegheat în timpul umplerii.

Amestecaţi şi umpleţi cu atenţie !
Umplerea echipamentului de stropit impune o atenţie specială. 
Stabiliţi toate zonele în care se efectuează umplerea echipamentului de 
stropit, la depărtare de surse de apă. Acordaţi o atenţie foarte mare 
atunci când turnaţi PPP din ambalajul original, pentru a evita scurgerea 
de picături mici și/sau stropirea. Folosiţi vase de inducţie și sisteme de 
transfer închise oriunde practicaţi umplerea echipamentului de stropit. 
Umplerea pe platforma de beton din curtea fermei, poate duce la vărsarea 
directă a PPP în canale și cursuri de apă, când această platformă nu este 
amenajată special pentru reţinerea scurgerilor accidentale.

Amestecaţi şi încărcaţi cu grijă !
Umplerea echipamentului de stropit în curtea fermei trebuie efectuată cu 
grijă
deosebită. Fie folosiţi o tavă de plastic, fie un dig portabil care vă permite 
să colectaţi orice scurgeri.

Umpleţi într-o zonă îndiguită unde orice scurgere și apa de spălare pot fi 
colectate pentru a fi tratate într-un biopat (Biobed, Phytobac) amenajat sau 
prin intermediul unui dispozitiv de evacuare a deșeurilor. Ţineţi la îndemână 
materiale absorbante pentru curăţarea imediată a eventualelor scurgeri.

Folosiţi o cutie de transport care se poate încuia, în aşa fel încât 
produsele să fie păstrate în siguranţă.

Asiguraţi-vă că zona de umplere este situată la o distanţă de cel puţin 10 
metri de orice șanţ sau curs de apă. Schimbaţi periodic locaţia selectată 
pentru umplerea echipamentului de stropit și amestecarea pe câmp. 
Folosiţi o tavă de scurgere pentru a colecta orice scurgeri sau stropiri 
accidentale.

depozitaţi PPP într-un depozit protejat împotriva incendiilor şi la 
distanţă de cursuri sau luciuri de apă. 

Depozitaţi produsele de protecţie a plantelor într-un loc care se poate încuia, 
marcat clar și îndiguit (ex. loc unde pot fi reţinute scurgerile). Asiguraţi 
proceduri de urgenţă și materiale la locul respectiv: numere de telefon de 
urgenţă, stingătoare de incendiu, materiale absorbante. Opriţi și colectaţi 
imediat, în siguranţă, toate scurgerile.

Controlaţi și calibraţi echipamentul de stropit și asiguraţi-vă că 
acesta este testat anual în cadrul Programului Naţional de Verificare a 
Echipamentului de stropit (în curs de a fi implementat și în România). 
Verificaţi echipamentul de stropit în privinţa scurgerilor. Asiguraţi-
vă că supapele cu duze de oprire a picurării funcţionează corect. 

calculaţi cantităţile de produs şi apă necesare. evitaţi resturile 
de la stropire prin asigurarea calculării volumului exact de soluţie 
necesar a fi aplicată. 

Transportul Deplasarea la parcela 
de tratat

Managementul operaţiunilor
înainte de stropire

Umplerea echipamentului 
de stropit în curtea fermei

Umplerea echipamentului 
de stropit pe câmp

Depozitarea

Echipamentul

Managementul
operaţiunilor
înainte de stropire

Planificaţi-vă activitatea înainte de stropire!
Folosiţi un plan de management al protecţiei culturilor pentru a identifica 
orice risc pentru mediul înconjurător care poate proveni din activităţile dvs. și 
asiguraţi-vă că operatorul beneficiază periodic de cursuri de pregătire pentru 
operatori profesioniști.

Produsele de protecţie a plantelor şi organizarea utilizării lor.
Decideţi ce produse de protecţie a plantelor urmează să fie aplicate. Identificaţi 
suprafeţele sensibile și respectaţi zonele tampon. Planificaţi în prealabil locurile 
de preparare a soluţiei, încărcare și curăţare a echipamentului.
Citiţi cu atenţie etichetele produselor.

Urmărind procedurile corecte
ajutați la prevenirea scurgerii PPP în apă!
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evitaţi orice contaminare posibilă !
evitaţi contaminarea directă ! 

Stropiţi doar când echipamentul de stropit este în mișcare. Opriţi echipamentul 
de stropit când efectuaţi o întoarcere. Dacă observaţi orice scurgere: opriţi 
imediat echipamentul de stropit și reparaţi-l. Nu stropiţi în apropierea cursurilor 
de apă, fântânilor și canalelor de scurgere.

Atunci când cumpăraţi un echipament de stropit nou, asiguraţi-vă că noul 
model reduce la minim volumul soluţiei reziduale.

Bunele dumneavoastră Practici de utilizare a Produselor de 
Protecţia Plantelor asigură o mai Bună Protecţie a Apei !

vă mulţumim!

evitaţi driftul!
Nu stropiţi în zonele tampon.  Selectaţi duzele potrivite conform etichetei 
produsului și scopului urmărit. Acolo unde este practic, folosiţi duze cu drift 
redus.

evitaţi riscul de scurgere ! 
Nu stropiţi atunci când există riscul de răsturnare sau de preluare a produsului 
de către apa de ploaie. Nu stropiţi pe teren îngheţat sau îmbibat cu apă. 
Stropiţi capetele terenului la sfârșit, pentru a evita trecerea utilajelor peste 
terenul deja stropit.

urmăriţi instrucţiunile fabricantului şi asiguraţi-vă că echipamentul de 
stropit este curăţat foarte bine; rezervorul poate impune până la trei 
clătiri. 

În exterior. Folosiţi o lance de stropire (tip Karcher) pentru a curăţa echipamentul 
de stropire pe câmp. Curăţaţi noroiul de pe roţi înainte de a părăsi câmpul. Curăţaţi 
echipamentul de stropire în fiecare zi pentru a evita formarea depunerilor. Fiţi 
atent în special la partea de jos și la cea din spate a rezervorului echipamentului 
de stropire deoarece majoritatea depunerilor se formează aici. Dacă veţi curăţa 
echipamentul de stropire în curtea fermei dumneavoastră, selectaţi un loc unde 
apa de clătire este colectată pentru tratament sau epurare. După folosire, adăpostiţi 
echipamentul de stropit sub un acoperiș, pentru a-l proteja de ploaie.

gestiunea ambalajelor.
Urmaţi recomandările de pe etichetă sau alte instrucţiuni pentru procedurile de 
tratare după utilizare. Participaţi la programele autorizate de colectare / reciclare 
(SCAPA).
Niciodată nu ardeţi sau îngropaţi ambalajele.

resturile soluţiilor de stropire.
Refolosiţi produsele diluate de protecţie a plantelor dacă este permis în mod legal. 
Depozitaţi produsele diluate de protecţie a plantelor în siguranţă. Nu aruncaţi 
niciodată produse de protecţie a plantelor lichide sau solide acolo unde pot ajunge 
în apă.

Stocuri nedorite.
Separaţi produsele de protecţie a plantelor expirate de celelalte și contactaţi 
distribuitorul / producătorul pentru rezolvarea problemei. Nu îndepărtaţi niciodată 
resturile de produse prin vărsarea lor în canalizare și nu le îngropaţi 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.

Managementul operaţiunilor 
în timpul stropirii

Indicație Gestiunea deșeurilor  / 
resturilor

este bine să aveţi la dvs, în parcela unde s-a aplicat soluţia, apă 
pentru curăţarea interiorului şi exteriorului echipamentului de stropit 
şi rezervorului. 

În interior. Fixaţi în interior duze de clătire a rezervorului pentru a mări eficienţa 
spălării. Diluaţi restul soluţiei din cuva cu apă și aplicaţi soluţia asupra zonei din 
câmp unde aţi început stropirea. Diluaţi de două ori soluţia rămasă și aplicaţi-o din 
nou. Luaţi înapoi la ferma dvs. doar partea diluată și care nu mai poate fi aplicată.

Managementul operaţiunilor
după stropire

Urmărind procedurile corecte
ajutați la prevenirea scurgerii PPP în apă!
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Pregătirea soluției de stropit

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;

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 borcan 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 borcanului, 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 efectuăm un amestec 
de produse pentru protecţia 
plantelor la aplicarea unui 
tratament în câmp?

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.
• 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.

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?

Pregătirea soluției de stropit

|  Produse pentru Protecția Plantelor230 231

C
ap

ito
lu

l

13

Bu
NE

 P
RA

CT
IC

I d
E 

uT
Il

Iz
AR

E 
A 

PR
od

uS
El

oR
 P

EN
TR

u 
PR

oT
EC

țI
A 

Pl
AN

TE
lo

R



Bune practici de utilizare a sistemului de producţie 
Clearfield® Plus la floarea soarelui

Pentru a asigura durabilitatea beneficiilor sistemului de producţie Clearfield®Plus la  
floarea-soarelui, trebuie respectate următoarele recomandări:

Acest lucru permite utilizarea unor metode de cultivare specifice și a unor 
erbicide cu mod de acţiune diferit. De asemenea, se susţine o bună practică 
agricolă prin reducerea presiunii exercitate de boli, Orobanche și dăunători 
asupra florii-soarelui.

cultivaţi ÎntotdeAunA floarea-soarelui clearfield®Plus în rotaţie 
cu alte culturi non-clearfield, respectiv cereale/porumb etc. 

utilizaţi o rotaţie a culturilor de minim 3 ani.   

Acest lucru reduce presiunea de selecţie a buruienilor rezistente cauzată de 
aplicarea continuă a erbicidelor de tip ALS*. De asemenea, se asigură moduri 
de acţiune diferite pentru a ţine sub control samulastra de floarea-soarelui 
Clearfield®Plus și alte buruieni rezistente la erbicidele ALS care ar putea fi 
prezente.  

nu depăşiţi un număr de maxim două aplicari cu erbicide cu efect 
exclusiv de inhibare a AlS (grupa B HrAc) pe aceeași parcelă, 
într-o perioadă de 4 ani. 

nu vă bazaţi numai pe erbicidele de tip AlS în rotaţia culturilor 
dumneavoastră.   

*Erbicidele ALS reprezintă grupul de erbicide care au ca mod de acţiune inhibarea enzimei acetolactatsintetază 
- ALS (grupul B HRAC).

Utilizaţi o rotaţie 
corespunzătoare a culturilor

Alternaţi erbicide
cu mod diferit de acţiune 
odată cu rotaţia culturilor

A
B

C

Samulastra acţionează ca buruiană concurentă în cultura succesoare și 
poate juca un rol important în dezvoltarea și răspândirea unor boli. 
Polenizarea încrucișată cu plantele samulastrei sporește riscul de 
răspândire a plantelor tolerante la erbicide.  

Samulastra de floarea-soarelui  clearfield®Plus poate fi 
ţinută sub control de erbicidele omologate în prezent  pentru 
combaterea samulastrei de floarea soarelui la planta de cultură, 
cu eventuala excepţie a erbicidelor sulfonilureice, în cazul 
cărora un nivel scăzut de toleranţă încrucişată ar putea duce 
la un nivel de combatere inacceptabil. evitaţi ca samulastra 
să producă seminţe, atât pe terenurile cultivate, cât și pe cele 
necultivate. 

Doza omologată de erbicid asigură cel mai eficient control al buruienilor 
în cele mai variabile condiţii de mediu. Astfel, se va asigura reducerea 
rezervei de buruieni, diminuând în același timp presiunea de selecţie și 
evitând dezvoltarea rezistenţei buruienilor.  

respectaţi dozele de aplicare înscrise pe etichetele erbicidelor, 
doze care sunt rezultatul testelor experimentale și care 
influențează pozitiv producția, asigurând combaterea optimă a 
buruienilor.   
 

Pentru a evita remanenţa acestor erbicide aplicate culturii premergătoare 
asupra florii-soarelui Clearfield®Plus, cu eventual impact negativ asupra 
toleranţei.

nu utilizați erbicide AlS persistente (cu efect remanent 
pronunțat) la cultura precedentă.   

* Erbicidele ALS reprezintă grupul de erbicide care au ca mod de acțiune inhibarea enzimei 

acetolactat sintetaza - ALS (grupul B  HRAC).

** Contactaţi reprezentantul BASF local pentru informaţii suplimentare.

Combateţi samulastra

Folosiţi întotdeauna doza 
omologată

**Evitaţi erbicidele ALS 
persistente
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Utilizaţi erbicidul Clearfield®pentru rapiţă doar la hibrizii de rapiţă Clearfield®. 

• Bunele practici agricole: Urmaţi întotdeauna bunele practici agricole 
locale. Atunci când este posibil, utilizaţi metodele integrate de management 
al buruienilor, cum ar fi combaterea buruienilor răsărite înainte de semănarea 
culturii de rapiţă Clearfield®. 

• legislaţia în vigoare: Respectaţi întotdeauna legislaţia în vigoare și 
urmaţi instrucţiunile de folosire a erbicidelor înscrise pe etichetă, pentru a 
obţine cel mai bun control posibil al buruienilor. 

1) Buna igienă a câmpului. 
După cultivarea rapiţei Clearfield®, samulastra de rapiţă Clearfield® poate 
apărea în câmpul respectiv și, eventual, pe parcele vecine, ca urmare a 
unor practici agricole normale și, probabil, în urma polenizării între cultura 
de rapiţă și culturi vecine. 

Aplicaţi întotdeauna o bună igienă în câmp și, în special: 
- combateţi buruienile în cultura de rapiţă 
- evitaţi mutarea mecanică a seminţelor de la un câmp la altul cu 
echipamente de semănat sau de recoltat 
- stimulaţi germinaţia samulastrei de rapiţă după recoltare deoarece 
samulastra poate fi controlată cu erbicide sau prin lucrări mecanice. 

2) controlul samulastrei de rapiţă în culturile următoare.
Pentru a controla samulastra de rapiţă Clearfield®, fie folosiţi (a) un erbicid 
corespunzător ce nu face parte din Grupa B, fie (b) o combinaţie între 
erbicide corespunzătoare ce nu fac parte din Grupa B cu erbicide din 
Grupa B. Folosirea de erbicide cu mai multe moduri de acţiune este o 
practică dovedită, utilizată pentru a reduce șansa dezvoltării buruienilor 
rezistente la erbicide. 

Vă rugăm contactaţi distribuitorul dumneavoastră local sau un reprezentant 
BASF pentru a stabili care sunt cele mai bune opţiuni privind erbicidele 
disponibile pentru controlul samulastrei de rapiţă Clearfield®. 

Sistemul de producţie Clearfield® pentru rapiţă va fi folosit cu 
condiţia respectării prevederilor privind bunele practici de utilizare 
și a instrucțiunilor de folosire.

Compania BASF SRL sau companiile sale afiliate nu pot fi făcute 
responsabile în nici un fel faţă de utilizatori pentru orice pierderi sau daune 
rezultate din, legate de, sau în legătură cu, (a) utilizarea de erbicide din 
Grupa B HRAC, care nu sunt erbicide Clearfield®, aplicate hibrizilor de 
rapiţă Clearfield® sau (b) non-conformitatea cu oricare dintre celelalte 
instrucţiuni menţionate mai sus. 
În astfel de situaţii, compania BASF nu își asumă niciun fel de 
responsabilitate, aceasta fiind preluată de către utilizator. 

*Erbicide din Grupa B HRAC, inhibitori de ALS, sunt produse din următoarele familii chimice: 
imidazolinone, pirimidine, sulfonamide, sulfoniluree, triazolopirimidine. 
Pentru mai multe informaţii privind grupurile de erbicide, vizitaţi: http://www.hracglobal.com

**Pentru informaţii suplimentare, inclusiv pentru recomandări specifice privind erbicidele 
destinate combaterii samulastrei de rapiţă Clearfield® vizitaţi www.clearfield.basf.eu și                               
www.agro.basf.ro

1) evitarea aplicării incorecte. Reţineţi că ambalajele seminţelor 
Clearfield® și erbicidele Clearfield® au întotdeauna inscripţionată marca 
Clearfield®. De asemenea, numele hibrizilor pentru rapiţă Clearfield® au 
întotdeauna sufixul "CL". 

2) utilizarea erbicidelor din grupa B HrAc* (menţionate mai jos). 
Pentru a evita afectarea culturilor, nu se va aplica asupra hibrizilor pentru 
rapiţă Clearfield® niciun erbicid care face parte din Grupa B HRAC* și care nu 
este un erbicid pentru rapiţă Clearfield®. 

Conformitate

Managementul samulastrei 
de rapiţă Clearfield® 

Condiţii de utilizare 

Responsabilitate 

Evitarea afectării culturii 

Bune practici de utilizare a sistemului de producţie 
Clearfield® pentru cultura de rapiță
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CLASIFICAREA, AMBALAREA ŞI ETICHETAREA PRODUSELOR 
DE PROTECŢIE A PLANTELOR CONFORM CLP*

Pentru produsele a�ate în stoc la data de 1 iunie 2015 și etichetate conform vechiului sistem de clasi�care și etichetare, Regulamentul (UE)1272/2008 
prevede o perioadă de grație de 2 ani (până la data de 1 iunie 2017) pentru epuizarea stocurilor.  

Pentru ilustrarea acestor diferențe, prezentăm mai jos, comparativ, câteva exemple de pictograme utilizate în cele două sisteme de clasi�care și etichetare: 

F/F+, in�amabil/foarte
in�amabil

O, oxidant

C, coroziv

T/T+, toxic/foarte
toxic   

Xn, nociv 

Xi, iritant

N, periculos pt mediu

GHS02

GHS03

GHS05

GHS06  

GHS08

GHS 07

GHS 09

Principalele diferențe între cele 2 sisteme de clasi�care și etichetare  vizibile pe etichetele produselor sunt următoarele:

Până la 1 iunie 2015 După 1 iunie 2015

Începând cu data de 1 iunie 2015 produsele de protecția plantelor vor � clasi�cate, ambalate și etichetate conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008,
care:

aliniază sistemul european de clasi�care, etichetare şi ambalare a substanţelor şi preparatelor chimice la GHS (Sistemul de armonizare globală);
este direct aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene;
introduce noi criterii de clasi�care a substanţelor şi preparatelor chimice pentru determinarea posibilelor pericole
pentru sănătatea umană şi mediu;
este obligatoriu pentru produsele de protecţie a plantelor plasate pe piață după data de 1 iunie 2015.

Directiva 67/548/EEC
(HG nr. 1408/2008)
Directiva 1999/45/EC
(HG nr. 937/2010)

Regulamentul (EC)
1272/2008

Pictograme
Simboluri de pericol

Fraze de siguranţă
(Fraze S)

Fraze de risc
(Fraze R)

Pictograme şi cuvinte
de avertizare

Fraze de precauţie
(Fraze P)

Fraze de pericol
(Fraze H)

 

Etichetă nouă =
același produscu altăclasi�care

Conform prevederilor legislative și deciziei autorităților competente din 
România, etichetarea produselor de protecție a plantelor conform CLP 
se poate face începând cu anul 2014, astfel încât chiar din acest sezon, 
distribuitorii și utilizatorii putând găsi pe piață produse clasi�cate și 
etichetate conform Regulamentului (UE) nr. 1272/2008, cu fraze H și 
fraze P, precum și cu noul tip de pictograme.

Pentru informaţii suplimentare  vă rugăm să accesaţi:
http://reach.anpm.ro/
http://echa.europa.eu/regulations/clp

*   CLP = clasificare, etichetare şi ambalare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008.
** NOTĂ:  Tabelul nu reprezintă un tabel de corespondenţă între pictograme.

Pe solurile puţin adânci (adâncimea de arat maximă <35 cm) sau pe solurile 
bogate în piatră în stratul superior al solului (>10% din suprafaţa solului 
acoperită de pietre) în zonele carstice (cretă/calcar), soluri clasificate ca soluri 
rendzinice.

Pe solurile cu un conţinut de materie organică mai mic de 1,7 %.

Pe solurile unde (cel puţin sezonier) nivelul apei subterane este la o adâncime 
mai mică de 1 m. De obicei, aceste condiţii pot fi întâlnite în văile râurilor și în 
zonele joase.

Pe câmpurile adiacente apelor de suprafaţă.

indicaţie: 
Pentru protecţia surselor de apă, la utilizarea produselor de protecţie a 
plantelor, citiţi eticheta produsului și verificaţi indicaţiile producătorului sau 
ale consultanţilor. Acestea pot conţine recomandări specifice fiecărui tip de 
produs.

Pentru reducerea riscului de levigare și protejarea surselor de apă, se va evita utilizarea 
produselor Cambio® și Corum®, în următoarele situaţii:

Bune practici de utilizare a produselor pe bază 
de bentazon (Cambio®, Corum®)
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p 240-241

p 242-243

Index produse pe culturi
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Index produse pe culturi

Arbori p 176-179 Fastac® Active

Ardei p 174-175, 158-163 Alverde®, Stomp® Aqua

Cais p 108-109 Signum®

Căpşun p 164-167 Stratos® Ultra

Cartof
p 70-73, 174-175, 176-179, 142-145

100-101, 158-163, 164-167

Acrobat® MZ 69 WG, Alverde®, Fastac® Active, Frontier® Forte, 

Polyram® DF, Stomp® Aqua, Stratos® Ultra

Castraveţi p 92-93, 100-101 Kumulus® DF, Polyram® DF

Ceapă p 70-73, 100-101, 158-163 Acrobat® MZ 69 WG, Polyram® DF, Stomp® Aqua

Cireş p 108-109 Signum®

Fasole p 140-141, 176-179, 164-167 Corum®, Fastac® Active, Stratos® Ultra

Floarea soarelui
p 142-145, 98-99, 104-105, 158-163, 164-167, 

168-171

Frontier® Forte, Pictor®, Retengo®, Stomp® Aqua, Stratos® Ultra, 

Wing® P

Floarea soarelui hibrizi tip

Clearfield®

p 146-151 Pulsar® 40

Floarea soarelui hibrizi tip

Clearfield® Plus 
p 152-153 Pulsar® Plus

Flori p 100-101 Polyram® DF

Grâu
p 74-75, 124-127, 82-83, 88-89, 176-179, 

114-115, 158-163, 112-113, 102-103, 186-187

Allegro®, Biathlon® 4D, Capalo®, Duett® Ultra, Fastac® Active, 

Tango® Super, Stomp® Aqua, Systiva® 333 FS, Priaxor® EC, Premis®

In p 176-179 Fastac® Active

Lucernă p 140-141, 176-179, 146-151, 164-167 Corum®, Fastac® Active, Pulsar® 40, Stratos® Ultra

Mazăre p 70-73, 140-141, 146-151 Acrobat MZ 69 WG , Corum®, Pulsar® 40

Măr
p 76-77, 86-87, 92-93, 94-95, 106-107, 

100-101, 164-167

Bellis®, Delan® Pro, Kumulus® DF, Maccani®, Sercadis®

Polyram® DF, Stratos® Ultra

Orez - soiuri de tip 

Clearfield®

p 146-151 Pulsar® 40

Orz
p 74-75, 124-127, 82-83, 88-89,

176-179, 158-163, 112-113, 102-103, 186-187

Allegro®, Biathlon® 4D, Capalo®, Duett® Ultra,

Fastac® Active, Stomp® Aqua, Systiva® 333 FS, Priaxor® EC, Premis®

Ovăz p 124-127, 176-179 Biathlon® 4D, Fastac® Active

Păr p 76-77, 86-87, 100-101, 106-107 Bellis®, Delan® Pro, Polyram® DF, Sercadis®

Pepene p 70-73 Acrobat® MZ 69 WG

Piersic p 108-109 Signum®

Porumb
p 120-123, 132-133, 176-179, 142-145, 

96-97, 158-163, 168-171

Akris®, Cambio®, Fastac® Active, Frontier® Forte, 

Opera®, Stomp® Aqua, Wing® P

Porumb cu 

hibrizi rezistenţi de tip CTM
p 164-167 Stratos® Ultra

Praz p 70-73 Acrobat® MZ 69 WG

Prun p 108-109 Signum®

Rapiţă
p 128-129, 130-131, 84-85, 

176-179, 98-99, 164-167

Butisan® S, Butisan® Avant, Caramba® Turbo,

Fastac® Active, Pictor®, Stratos® Ultra

Rapiţă, 

hibrizi de tip Clearfield®

134-137, 138-139 Cleranda®, Cleravo® , 

Salată p 70-73 Acrobat® MZ 69 WG

Secară p 124-127, 176-179, 158-163 Biathlon® 4D, Fastac® Active, Stomp® Aqua, 

Sfeclă
p 88-89, 142-145, 154-155,

164-167, 114-115

Duett® Ultra, Frontier® Forte, Pyramin® Turbo, 

Stratos® Ultra, Tango® Super

Silvicultură p 176-179 Fastac® Active

Soia
p 140-141, 142-145, 146-151, 158-163, 

164-167, 168-171, 184-185

Corum®, Frontier® Forte,  Pulsar® 40, Stomp® Aqua, 

Stratos® Ultra, Wing® P, HiCoat® Super Soy

Tomate
p 70-73, 174-175, 78-79, 100-101, 108-109,

158-163, 164-167

Acrobat® MZ 69 WG, Alverde®, Cabrio® Top, Polyram® DF, Signum®, 

Stomp® Aqua, Stratos® Ultra

Tutun p 100-101, 158-163 Polyram® DF, Stomp® Aqua

Usturoi p 158-163 Stomp® Aqua

Vinete p 174-175, 158-163 Alverde®, Stomp® Aqua

Vişin p 108-109 Signum®

Viţă de vie

p 70-73, 78-79, 80-81, 176-179, 90-91,

92-93, 100-101, 106-107, 110-111, 158-163,

116-117

Acrobat® MZ 69 WG, Cabrio® Top, Cantus®, Fastac® Active, Forum® Gold, 

Kumulus® DF, Polyram® DF, Sercadis® , Soriale® LX, Stomp® Aqua, 

Vivando®

cultură culturănr. pagină nr. paginănume produs nume produs
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Substanța activă Substanța activănr. pagină nr. paginănume produs nume produs

Alfa-cipermetrin p 176-179 Fastac® Active

Bentazona p 132-133, 140-141 Cambio®, Corum®

Boscalid p 76-77, 80-81, 98-99, 108-109 Bellis®, Cantus®, Pictor®, Signum®

Cicloxidim p 164-167 Stratos® Ultra

Cloridazon p 154-155 Pyramin® Turbo

Dicamba p 132-133, 156-157 Cambio®, Callam®

Dimetenamid-P p 120-123, 130-131, 142-145, 

168-171

Akris®, Butisan® Avant, Frontier® Forte, 

Wing® P

Dimetomorf p 70-73, 90-91 Acrobat® MZ 69 WG, Forum® Gold

Dimoxistrobin p 98-99 Pictor®

Ditianon p 86-87, 90-91, 94-95 Delan® Pro, Forum® Gold, Maccani®

Epoxiconazol p74-75, 82-83, 88-89, 96-97,

114-115

Allegro®, Capalo®, Duett® Ultra, Opera®, 

Tango® Super

Fenpropimorf p 82-83, 114-115 Capalo®, Tango® Super

Florasulam p 124-127 Biathlon® 4D

Fluxapiroxad p 102-103, 112-113, 106-107 Priaxor® EC, Systiva® 333 FS, Sercadis®

Fosfonați de potasiu p 86-87, 110-111 Delan® Pro, Soriale® LX

Imazamox p 134-137, 138-139, 140-141,

146-151, 152-153

Cleranda®, Cleravo®, Corum®, 

Pulsar® 40, Pulsar® Plus

Kresoxim-metil p 74-75 Allegro®

Mancozeb p 70-73 Acrobat® MZ 69 WG

Mepiquat clorură p 84-85, 182-183 Caramba® Turbo, Medax® Top

Metaflumizon p 174-175 Alverde®

Metazaclor p 128-129, 130-131, 134-137 Butisan® S, Butisan® Avant, Cleranda®

Metconazol p 84-85 Caramba® Turbo

Metiram p 78-79, 100-101 Cabrio® Top, Polyram® DF

Metrafenonă p 82-83, 116-117 Capalo®, Vivando®

Nicosulfuron p 156-157 Samson® Extra 6 OD

Pendimetalin p 158-163, 168-171 Stomp® Aqua, Wing® P

Piraclostrobin p 76-77, 78-79, 94-95, 96-97,

108-109, 102-103, 104-105

Bellis®, Cabrio® Top, Maccani®, Opera®, 

Signum®, Priaxor® EC, Retengo®

Prohexadion calciu p 182-183 Medax® Top

Quinmerac p 130-131, 138-139 Butisan® Avant, Cleravo®

Sulf p 92-93 Kumulus® DF

Terbutilazină p 120-123 Akris®

Tiofanat metil p 88-89 Duett® Ultra

Triticonazol p 186-187 Premis®

Tritosulfuron p 124-127, 156-157 Biathlon® 4D, Callam®

Index produse pe substanțe active
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BASF SRL

T: 021 529 90 68/ 61 | F: 021 529 90 69
www.agro.basf.ro


