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              2012-20161997 20021998 2010

chemark ungaria  
realizează un joint venture 
cu parteneri din românia. 

Începe activitatea 
Chemark românia. 

summitomo Corp 
devine acţionar

Chemark ro dezvoltă  
2 linii de business: 

microambalare şi depozitare
Cifra de afacere 1 mil. €,  

5 angajaţi 

Chemark rom devine companie 
românescă privată 100%.

Începe activitatea de distribuţie 
prin deschiderea unor puncte de 

lucru în toată ţara.

Se deschide departamentul de 
nutriţie a plantelor.

lansare promoţie  
“strategia Câştigătoare” 

(actual “Sezon de Recoltat profit”)



              2012-2016 2019 2020   2021     2017

actualizare portofoliu cu produse vârf 
de gama, în exclusivitate în România. 

(producători: Tradecorp Int.,  
De Sangosse, Evonik, Helm AG,  

Jh Biotech).

se deschid noi puncte de lucru în ţară. 

lansare: seed sprint te duce la 
Formula 1 (monza 2015, abu dhabi 
2016, sao Paolo 2017, Texas 2018)

distribuţia este structurată pe 2 divizii: 
Fitofarmacii și Ferme

lansare: Azofix, Fosfix, Ruinex, Bactoforce 
(produse pe bază de bacterii)

exclusivitate cu BasF romania:  gamă complexă 
de microambalate pentru culturi horticole

Chemark rom devine lider  
în piaţa de fitofarmacii. 

lansare: Conferinţa naţională a 
Fitofarmaciştilor din românia
lansare campanie Fermieri: 

descoperă 7 produse minune.

 delfan Plus
devine cel mai distribuit 
biostimulator la fermierii 

din Romania

lansare campanie:  
Liga Fermierilor Premiaţi

optimizări logistice  
şi construcţia de noi 

depozite.

implementare  
seveso.

Unul din jucătorii principali la nivel naţional în 
piaţa produselor de protecţie a plantelor

Liderul distribuţiei în piaţa de Fitofarmacii 

Principal ambalator pentru BASF, Bayer, Nufarm, 
Syngenta, Summit Agro, Adama

Cel mai important hub regional de depozitare 
PPP din centrul României



reţea disTriBuţie naţională
Găsiţi cel mai apropiat depozit și intraţi în legătură cu noi!

CODLEA-BRAŞOV

SATU MARE

CONSTANŢA

TIMIŞOARA

ALBA

DOLJ

ILFOV

COVASNA

MUREŞ

SUCEAVA

IAŞI

GALAŢI

Depozite: 

0736-700 264  
alba@chemarkrom.ro 

0728-108 243  
satumare@chemarkrom.ro  

0736-700 265  
mures@chemarkrom.ro 

0734-550 645  
suceava@chemarkrom.ro 

0728-288 464  
iasi@chemarkrom.ro 

0732-018 534  
covasna@chemarkrom.ro 

0734-700 489  
galati@chemarkrom.ro 

0736-700 291  
constanta@chemarkrom.ro 

0790-298 047  
vidra@chemarkrom.ro 

0738-102 333  
dolj@chemarkrom.ro 

0723-300 011  
timisoara@chemarkrom.ro

Depozit central: 

Jud. Braşov, Codlea
0733 665 831 
office@chemarkrom.ro
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DISTRIBUITOR UNIC:

DREPTURI EXCLUSIVE:

PRODUCĂTORI DE TOP:

PRINCIPALELE PRODUSE COMERCIALIzATE

Fertilizanţi şi 
inovaţii
nutriţia 

plantelor

Produse 
protecţia
plantelor

Seminţe 
profesionale 
şi tratament 

sămânţă

Protecţie 
şi nutriţie 

culturi BIO

Adjuvanţi
Reg. creştere

Igiena 
publică
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depozitare - Hub regional 
în centrul României cu activităţi 
logistice integrate.
Suprafaţă: 29.782 mp

ambalare - Furnizor-lider în România 
şi Europa (ambalare şi micro-ambalare 
a pesticidelor atât în forma solidă cât 
şi lichidă la nivel european pentru 
Nufarm, Bayer, Dupont şi altele)

Reţea naţională de distribuţie
Chemark Rom livrează produse 
din 11 locaţii răspândite în toată 
ţara și un hub în Codlea, Brașov, 
asigurând stocuri optime de 
produse și livrare în 48 de ore  
în orice locaţie.  
Peste 50 de reprezentanţi tehnici 
și comerciali asigură consultanţă 
înalt calificată privind produsele  
și tehnologiile de nutiţie-protecţie. 

domenii de activitate

valorile companiei

PerformanţăResponsa-
bilitate

Încredere Seriozitate Lucrăm cu 
plăcere

Catalog Chemark Rom6



Ambalare produse protecţia plantelor solide 
(pulberi şi granule) – 8 linii 

• Plicuri (1,5 g – 100 g) – 2 linii

• Pungi (100 g – 5 kg) – 3 linii

• Saci (2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg) – 2 linii

• Flacoane (PET si COEX) (25 g-2 kg) – 1 linie

Ambalare produse protecţia plantelor lichide 
– 10 linii

• Fiole sticlă (1,8 ml – 5 ml) – 1 linie

• Monodoze (1,5 ml – 50 ml) – 1 linie

• Flacoane polietilena (HDPE, PET si COEX)  
10 ml – 25 L – 8 linii 

Laborator

• Verificare monodoze sub presiune

• Analiza apei de spălare rezultată în urma 
procesului de ambalare (cromatograf)

• Incubator testare rezistenţă ambalaje

Servicii de microambalare pentru 
clienţi de talie mondială
Chemark Rom este unul din principalii furnizori de servicii de ambalare 
produse de protecţie a plantelor din România, fiind singurul operator care 
acoperă atât nevoile pieţei domestice cât şi ale unor pieţe externe

• Furnizor servicii microambalare autorizat la nivel global pentru Nufarm Australia

• Între primii 3 furnizori servicii microambalare autorizaţi pentru Bayer Europa

• Furnizor unic servicii microambalare pentru DuPont Europa Est şi Rusia

• Furnizor unic servicii microambalare pentru BASF România

LINII MICROAMBALARE - HUB CODLEA (BRAșOV)

Catalog Chemark Rom  7



Tratament sămânţă

Tratament 
sămânţă

9   Tenazol 60 FS
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Tenazol este un fungicid pentru tratament sămânţă. 
noua formulare a produsului sporeşte acţiunea sistemică 
împotriva agenţilor patogeni localizaţi atât pe suprafaţa 
seminţei, cât şi în interiorul acesteia. după tratament, 
substanţa activă pătrunde în sămânţă, apoi în plăntuţele 
tinere, protejându-le pe o perioadă îndelungată.

Cultură agent dăunător doză

Grâu Mălură - Tilletia spp, Fuzarioză - Fusarium spp 0,5l/ tonă sămânţă

Orz
Tăciunele zburător - Ustilago nuda,
Sfâşierea frunzelor de orz - Pyrenophora graminea

0,5l/ tonă sămânţă

TENAZOL 60 FS acţionează prin inhibarea biosintezei ergosterolului în pereţii celulari 
ai agenţilor patogeni ţintă.

Produsul se amestecă cu apă, folosind 8–10 l de apă pentru fiecare tonă de sămânţă 
tratată, în funcţie de tipul maşinii cu care se aplică tratamentul şi calitatea seminţei. 
În cazul utilizării unei cantităţi mai mari de apă (cca 10 litri/tonă de sămânţă), 
semănatul se va face imediat după tratamentul seminţei. La însăcuirea seminţelor 
tratate, mai ales a celor tratate cu adaos de apă, care se depozitează în vederea 
însămânţării, nu se vor folosi saci din folie de plastic, iar depozitarea până la 
însămânţare se va face în spaţii uscate, bine ventilate, separat de sămânţa destinată 
consumului. La aplicarea tratamentului este foarte important să se respecte doza de 
utilizare şi să se obţină o distribuţie cât mai uniformă pe suprafaţa seminţei.

1. Protecţia de lungă durată a culturii împotriva agenţilor patogeni ca:  
mălura, fuzarioza, tăciune, sfâşierea frunzelor etc.

2. este uşor de manipulat, dozat şi aplicat;
3. Prezintă siguranţă pentru utilizator, nefiind iritant pentru ochi;
4. distribuire uniformă pe sămânţă, cu translocarea substanţei active în interiorul 

acesteia;
5. asigură creşterea mai viguroasă a plantelor în primele stadii de dezvoltare;
6. nu influenţează calitatea seminţei în condiţiile depozitării acesteia de la un an la 

altul.

Produsul este compatibil cu majoritatea fungicidelor şi insecticidelor utilizate la 
tratamentul seminţelor. Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare consultaţi lista de 
compatibilităţi şi efectuaţi un test de verificare.

CERTIFICAT  
OMOLOGARE

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

2736/19.12.2007 tebuconazol
(60 g/l)

suspensie
concentrată (SC)

Nufarm LTD  
Marea Britanie

Utilizare

Acţiune

AvAntAje

Compatibilitate

Tenazol 60 FS



Erbicide

Erbicide
11 Akris

13 Ciclope

16 Helmstar 75 WG

18 Jenot Plus 100 EC

20 Mezotop

21 Souverain OD

24 Gramin Max



erbicid preemergent cu două 
substanţe active la cultură de porumb

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

dimetenamid – P este eficientă mai ales împotriva gramineelor din sămânţă, dar 
combate şi buruieni dicotiledonate importante. Are o acţiune sistemică - buruienile în 
curs de germinare absorb substanţa activă prin organele subterane (radiculă şi hipocotil) 
şi coleoptil. Umiditatea din sol favorizează solubilizarea, formarea peliculei şi absorbţia. 
Are efect de combatere de lungă durată.

Terbutilazina are în spectrul de acţiune cele mai importante buruieni cu frunză lată şi este 
preluată de buruieni prin rădăcini şi frunze.

Astfel, amestecul celor două substanţe active combate buruienile înainte, în timpul sau 
la scurt timp după răsărire. Sunt combătute buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate 
anuale printre care Setaria spp. (Mohor), Echinochloa crus-galli (Mohor lat), Digitaria 
sanguinalis (Meişor), Amaranthus spp. (Ştir), Chenopodium spp. (Lobodă porcească), 
Datura stramonium (Ciumăfaie), Galinsoga parviflora (Busuioc sălbatic), Matricaria 
chamomilla (Muşeţel sălbatic), Polygonum aviculare (Troscot), Polygonum convolvulus 
(Hrişcă urcătoare), Polygonum persicaria (Ardeiul broaştei), Portulaca oleracea (Iarbă 
grasă), Sinapis spp. (Muştar sălbatic), Solanum nigrum (Zârnă), Stellaria media (Rocoină), 
etc.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE CERTIFICAT OMOLOGARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

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

Suspoemulsie 2742/19.12.2007 BASF

Akris®

Acţiune

Primele frunze

dimetenamid-P este preluat de

• organele subterane  
(radiculă şi hipocotil)

• coleoptil/cotiledon

Terbutilazina este preluat de

• rădăcini

• primele frunze

akris® combate eficient buruienile  
înainte de răsărire, în timpul germinării sau imediat după răsărire.

Buruieni monocotiledonate Buruieni dicotiledonate

hipocotil

rădăcini

cotiledon
coleoptil

akris® - Preluarea substanţelor active de către buruieni

Akris

Catalog Chemark Rom - ErbicidE 11



momentul aplicării:

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 înălţime).

Cele mai bune rezultate se obţin pe terenuri bine pregătite şi cu umiditate suficientă.

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

Prin sinergia foarte bună a celor două substanţe active și prin efectul rezidual la sol, Akris® 
combate buruienile anuale monocotiledonate şi dicotiledonate pe întreaga perioadă de 
protecţie (timp de 4 – 6 săptămâni din momentul aplicării, în condiţii de umiditate optimă). 
Akris® este aşadar soluţia optimă în condiţii de infestare mixtă, având şi o fereastră largă 
de aplicare (se poate aplica atât preemergent, cât şi postemergent timpuriu).

Utilizare

Cultura agent dăunator doză momentul aplicării

Porumb
Buruieni anuale 
monocotiledonate şi 
dicotiledonate

2,0-3,0 l/ha
Preemergent sau postemergent 
timpuriu, porumb maxim 6 frunze 
(BBCH 00 – 16)

1. Soluţia optimă în condiţii de infestare mixtă: combatere eficientă şi de lungă 
durată a buruienilor anuale, monocotiledonate şi dicotiledonate.

2. Efect rezidual, combate şi valul doi de buruieni.
3. Sinergie foarte bună a celor două substanţe active.
4. Flexibilitate în aplicare.
5. Solubilitate ridicată a produsului.
6. Bună asociere cu alte erbicide, în funcţie de natura şi de gradul de infestare.

AvAntAje

Deşi Akris® poate fi amestecat direct în rezervor cu alte erbicide sau cu îngrăşăminte 
lichide specifice, este recomandat să se procedeze la un test preliminar cu amestecul 
preconizat, pentru a observa aspectele fizice ale amestecului. Pentru o folosire corectă, 
consultaţi tabelele de compatibilităţi.

A se evita aplicarea pe terenuri insuficient pregătite sau după arătura de primăvară, și de 
asemenea, în primăverile foarte secetoase.

În caz de nereușită a culturii și reinfiintare imediată a altei culturi se poate semăna doar 
porumb după pregătirea superficială a solului, sau dacă se execută o aratură adâncă se 
poate cultiva în toamnă grâu sau orz de toamnă precum și rapiţă de toamnă.

RestRicţii

Compatibilitate

Catalog Chemark Rom - ErbicidE12



CIClope erbicid pentru combaterea odosului 
din culturile de grâu si grâu dur

Este un erbicid sistemic care conţine clodinafop- propargil, un inhibitor ACCase.

Substanţa activă clodinafop propargil, în combinaţie cu agentul fitoprotector cloquintocet-
mexil, poate fi folosit ca erbicid selectiv, pentru combaterea buruienilor monocotiledonate 
din culturile de grâu de toamnă şi grâu dur. Se aplică în postemergenţă, de la începutul 
înfrăţirii, primul frate vizibil, până la stadiul de frunză stindard complet desfășurată 
(BBCH20-39).

Clodinafop-propargil face parte din grupa chimică a ariloxifenoxipropionaţilor şi 
acţionează asupra sintezei lipidelor. Inhibarea creşterii buruienilor sensibile are loc în 
termen de 48 ore de la aplicare, reducând astfel rapid concurenţa cu plantele de cultură. 
În decurs de câteva zile, frunzele buruienilor capătă diverse culori (galben, roşu sau maro), 
după care dezvoltarea acestora încetează. Moartea completă a buruienilor are loc la 2 – 
3 săptămâni de la aplicare, în funcţie de speciile de buruieni şi de condiţiile de creştere. 
Buruienile care nu sunt complet distruse rămân atrofiate şi nu concurează cu plantele 
de cultură. Clodinafop-propargil este rapid translocat şi se acumulează în meristeme. 
Acţiunea sa optimă se obţine la aplicarea în condiţii favorabile de vreme pentru creşterea 
activă a buruienilor (căldură şi umiditate) Pentru un efect maxim, buruienile trebuie să fie 
în stadii tinere şi să aibă o creştere activă. Combate numai buruienile răsărite la momentul 
aplicării. Poate fi utilizat pe toate tipurile de sol, efectul produsului nu este afectat de 
materia organică sau resturile de paie. 

Pentru a lărgi spectrul de combatere, se poate amesteca cu erbicide împotriva buruienilor 
dicotiledonate şi cu erbicide antigramineice reziduale. Ciclope poate avea efect sinergic 
în amestec cu alte produse în combaterea buruienii Alopecurus myusuroides. Acţionează 
rapid în condiţii normale de mediu şi mai lent pe vreme rece sau uscată. În condiţii de 
secetă, eficacitatea poate fi afectată.

Se aplică în doză de 0,6 L/ha, singur, sau în doză de 0,3L/ha atunci când este utilizat în 
amestec cu un adjuvant sau cu alte produse compatibile (vezi Compatibilitate). 

Se aplică cu un volum de 200-400 L apă/ ha, în funcţie de gradul de infestare şi de stadiul 
de creştere al buruienilor. 

Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că echipamentul de erbicidat este curăţat de erbicidele 
folosite anterior şi că este calibrat pentru aplicare la presiune de 2-3 bari şi o pulverizare 
medie. A se evita suprapunerea între doua treceri succesive.

Cultura agent dăunator doză Timp de pauză

Grâu de toamnă, grâu dur Odods (Avena fatua) 0,6 l/ha NC

Ciclope

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE CERTIFICAT OMOLOGARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Clodinafop propargyl 100g/L  
+ Cloquintocet mexyl 25 g/L

EC  
(concentrat emulsionabil)

310PC/10.04.2017 INDUSTRIAS AFRASA SA, 
Spania

Acţiune

Utilizare

Catalog Chemark Rom - ErbicidE 13



Nu se utilizează la orz şi ovăz. Nu se utilizează la culturile semincere. 

Nu se aplică culturilor aflate sub stres de orice cauză inclusiv afectate de boli, dăunători 
şi îngheţ. Nu se tratează culturile de cereale intercalate sau cele ce urmează a fi 
intercalate cu alte culturi. 

Precipitaţiile survenite la o oră de la aplicare pot reduce eficacitatea produsului.

A se evita aplicarea produsului în amestec sau în alternanţă cu erbicide hormonale. 

După aplicarea Ciclope se lasă 7 zile înainte de aplicarea erbicidelor hormonale. Dacă se 
aplică mai întâi produse pe baza de MCPP sau 2,4 DB, se lasă 14 zile până la aplicarea 
Ciclope iar în cazul aplicării MCPA sau 2,4-D, se lasă 21 de zile înainte de aplicarea 
Ciclope.

rezistenţa buruienilor 
Pentru evitarea apariţiei rezistenţei, produsul se aplică în alternanţă cu erbicide cu mod 
diferit de acţiune, utilizaţi rotaţia culturilor şi alte măsuri de control cultural. La aceeaşi 
cultură, nu se aplică mai mult de două ori erbicide pe bază de inhibitor de ACCase. Utilizaţi 
al doilea inhibitor de ACCase doar pentru a controla diferite buruieni la diferite momente. 
Ciclope se aplică o singură dată pe cultură şi nu se amestecă/ alternează cu alt produs care 
conţine clodinafop-propargil.

Întoarcerea culturillor / culturi succesive: În situaţia în care culturile tratate cu Ciclope 
eşuează din orice motiv, poate fi semănată imediat orice cultură dicotiledonată şi numai 
după 3 săptămâni se pot înfiinţa culturi de cereale păioase. După recoltarea culturilor 
tratate, poate fi însămânţată orice cultură. 

Pentru a reduce riscul de dezvoltare a rezistenţei, a nu se utiliza Ciclope sau orice alt 
erbicid cu acelaşi mod de acţiune la cultura succesivă.

Ciclope 0,3 l / ha + Adjuvant: la doză redusă poate fi aplicat în amestec cu adjuvanţi 
precum Break Thru S240.  Pentru informaţii despre amestecuri contactaţi 
distribuitorul.
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1. Erbicid sistemic
2. Fereastră de aplicare largă
3. Selectivitate ridicată faţă 

de plantele de cultură
4. Compatibilitate ridicată

Avena fatua

sPălarea eCHiPamenTului de sTroPiT: 

Pentru a evita afectarea culturilor tratate 
ulterior, imediat după utilizare, echipamentele 
de stropit trebuie bine spălate cu un produs de 
curăţare specific pentru erbicide sulfonilureice, 
pentru a curaţa orice urmă de produs. 

1. Se goleşte total rezervorul maşinii apoi 
se decontaminează pe exterior cu apă 
curată. 

2. Se clăteşte interiorul cu o cantitate de 
apă echivalentă cu 10% din volumul 
rezervorului şi se elimină prin instalaţie 
până la golirea completă. 

3. Se umple rezervorul până la jumătate cu 
apă curată, se adaugă produsul pentru 
curăţare, cum ar fi un detergent alcalin 
lichid, în proporţie de 0.5L/ 100L. Se agită 
15 minute şi se elimină complet prin 
instalaţie. Daca nu se goleşte complet, 
repetaţi procedeul. 

4. Se scot duzele şi filtrele şi se spală într-o 
găleată cu acelaşi detergent şi în aceeaşi 
concentraţie. 

5. Se clăteşte din nou rezervorul cu apă 
curată (cel puţin 10% din volumul lui), se 
agită şi se elimină complet prin instalaţie. 

Apa rezultată precum şi soluţia ramasă de la stropit 
se utilizează pe terenul destinat tratamentului. Nu 
curăţaţi echipamentul de aplicare în apropierea apelor 
de suprafaţă. Evitaţi contaminarea prin canalizări şi 
drumuri agricole. Lichidul contaminat rezultat în urma 
curăţării, trebuie sa fie eliminat în condiţii de siguranţă 
în conformitate cu reglementările locale.

măsuri de igienă şi ProTeCţia munCii: 

A se evita inhalarea şi contactul produsului cu gura, 
pielea, ochii şi îmbrăcămintea. În timpul lucrului, purtaţi 
echipament de protecţie, ochelari, mască, mănuşi; nu 
consumaţi alimente, lichide şi nu fumaţi. La terminarea 
lucrului, spălaţi-vă bine mâinile şi faţa. A nu se lăsa la 
îndemâna copiilor. A nu se contamina apa, alimentele, 
furajele, seminţele şi ambalajele lor.

Condiţii de dePoziTare şi TransPorT: 

Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, în 
locuri uscate, răcoroase, bine ventilate, destinate 
exclusiv pentru pesticide, la care au acces numai 
persoanele autorizate. A se feri de: umiditate, surse 
de căldură, îngheţ. A se păstra departe de alimente, 
băuturi şi furaje. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Pe 
parcursul transportului, depozitării şi manipulării se vor 
respecta măsurile de protecţie a muncii şi PSI. 

utilizări specifice: Produsul este destinat utilizatorilor 
profesioniști pentru combaterea buruienilor din 
culturile agricole.

AvAntAje
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Helmstar 75 Wg este un erbicid sistemic destinat 
cerealelor păioase. acesta este absorbit prin frunze şi 
rădăcini, fiind rapid translocat în întreaga plantă. inhibă 
diviziunea celulară în vârfurile de creştere ale lăstarilor şi 
rădăcinilor la buruienile sensibile.

Helmstar 75 WG

Creşterea buruienilor este oprită la câteva ore după aplicare, acestea nu se mai 
hrănesc, dar simptomele vizibile apar la 5–10 zile. Dispariţia totală a buruienilor 
are loc după 15–25 zile de la aplicare. Helmstar 75 WG are eficacitate maximă 
când este aplicat în perioada de creştere activă a buruienilor pe vreme caldă şi 
umedă.

grâu: Helmstar 75 WG se aplică primăvara devreme, după pornirea vegetaţiei 
până la faza de burduf (stadiul BBCH intre 12 si 39). Eficacitatea maximă se 
obţine dacă buruienile cu frunza lată anuale sunt în stadiul de 2–4 frunze, iar 
cele perene în stadiul de rozetă. Doza recomandată este 15–20 g/ha în funcţie 
de momentul aplicării, gradul de infestare şi faza de vegetaţie a buruienilor. 
Astfel, dacă buruienile sensibile au depăşit stadiul de 2–4 frunze, sau spectrul 
de buruieni constă din specii mediu sensibile, se vor aplica 20 g/ha. Pentru 
combaterea buruienilor sensibile în stadiul optim, se recomandă o doză de 15 g/ha.  
orz: Pentru combaterea buruienilor sensibile se aplică 10 g/ha. În caz de vreme 
secetoasă, în cazul buruienilor dificil de combătut, la infestare puternică cu pălămidă 
sau cu samulastră de floarea-soarelui se recomandă aplicarea unei doze de  
15 g/ha. Atât la grâu, cât şi la orz, pentru o mai bună combatere a turiţei, se 
poate amesteca în rezervor 15–20 g/ha Helmstar 75 WG cu produse care au 
ca şi substanţă activă fluroxipir, 0,3–0,4 l/ha produs comercial. Pentru a creşte 
eficacitatea produsului la dicotilele perene, se poate amesteca Helmstar 75 WG 
cu bromoxinil sau 2,4 D, la 2/3 din doza normală. Pentru combaterea buruienilor 
graminee, Helmstar 75 WG se poate amesteca în rezervorul maşinii cu graminicide 
omologate la doza lor întreagă. Este foarte importantă acoperirea integrală a 
foliajului cu soluţia de stropit, de aceea în cazul în care buruienile au frunzele 
cerate sau erbicidarea se face pe vreme secetoasă se recomandă folosirea 
unui surfactant (de exemplu Break Thru S240 la doza de 0,1 l/ha). Volumul 
de soluţie la aplicarea terestră este între 200- 400 l/ha. Se aplică maximum  
1 tratament pe an, nu mai târziu de apariţia frunzei stindard.

Cultură Buruieni combătute doză

Grâu Buruieni dicotiledonate  
anuale şi perene 15–20 g/ha postemergent

Orz Buruieni dicotiledonate  
anuale şi perene 10–15 g/ha postemergent

CERTIFICAT  
OMOLOGARE

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

2596/01.11.2006 tribenuron
metil 75%

granule
dispersabile
în apă (WG)

HELM AG,  
Germania

Utilizare

Acţiune
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Buruieni mediu combătute Buruieni rezistente

Ştir – Amaranthus retroflexus Fumăriţă – Fumaria officinalis
Albăstriţă – Centaurea cyanus Volbură – Convolvulus arvensis
Turiţă lipicioasă – Galium aparine Doritoare – Veronica hederifolia
Trei fraţi pătaţi – Viola arvensis
Spălăcioasă – Senecio vulgaris

specii sensibile

Ştir – Amaranthus retroflexus
Traista ciobanului – Capsella bursa 
pastoris
Neghină – Agrostema githago
Lobodă sălbatică – Atriplex patula
Rocoină – Stellaria media
Spanac sălbatic – Chenopodium album
Muşeţel sălbatic – Matricaria spp
Zârnă – Solanum nigrum
Lungurică – Galeopsis tetrahit
Mărgeluşă – Lithospermum arvense
Iarbă grasă – Portulaca oleracea
Măcriş – Rumex spp

Hrişcă – Polygonum convolvulus
Ridichea sălbatică – Raphanus 
raphanistrum
Macul sălbatic – Papaver rhoeas
Muştar sălbatic – Sinapis arvensis
Punguliţă – Thlaspi arvense
Măzăriche – Vicia spp
Pălămidă – Cirsium arvense
Păpădie – Taraxacum officinale
Susai – Sonchus spp 
Troscot – Polygonum aviculare
Piciorul cocoşului – Ranunculus arvensis

Helmstar 75 WG poate fi amestecat cu alte erbicide şi cu majoritatea fungicidelor, 
insecticidelor şi îngrăşămintelor foliare, cu excepţia celor cu reacţie puternic 
alcalină sau acidă.

Prevenirea 
fenomenului  

de drift

Evitaţi deriva soluţiei de stropit pe culturile alăturate sensibile, precum sfecla 
de zahăr, rapiţa, legume, cartof, pe suprafeţele ce urmează a fi cultivate sau 
a celor aflate în apropierea cursurilor de apă. Nu stropiţi când viteza vântului 
depăşeşte 15 km/oră.

1. Erbicid sistemic - nu este spălat de ploi;
2. Spectru larg de combatere – eficienţă crescută;
3. Formulare modernă – pericol redus pentru mediu;
4. Fereastră largă de aplicare – flexibilitate;
5. Compatibilitate excelentă – posibilitatea aplicării în sistem tank-mix;
6. Raport preţ/calitate excelent – eficienţă economică sporită.

Nu aplicaţi pe culturi care sunt afectate de factorii de stres: secetă, temperaturi 
extreme, băltire, atac de insecte, deficienţe nutritive sau alţi factori care reduc 
creşterea. Nu aplicaţi la cerealele supraînsămânţate cu ierburi, trifoi, alte 
leguminoase sau alte culturi cu frunză lată. Nu aplicaţi la culturile hidroponice, 
la plante ornamentale sau la alte plante cultivate în vase. Nu aplicaţi pe solurile 
foarte nisipoase cu conţinut foarte scăzut în materie organică.

Specii de buruieni 
combătute

(listă parţială)

 

Rotaţia culturilor după o aplicare de Helmstar 75 WG nu este restricţionată.Rotaţia culturilor  

Se recomandă adăugarea unui surfactant sau adjuvant la soluţia de stropit, în 
cazul în care buruienile au depăşit faza optimă de combatere, au frunzele greu 
de umectat (ceroase) sau pe vreme secetoasă. Adăugarea acestor surfactanţi 
va îmbunătăţi semnificativ eficacitatea produsului Helmstar 75 WG.

Utilizarea 
adjuvanţilor

 

Compatibilitate

AvAntAje

RestRicţii
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erbicid selectiv pentru combaterea buruienilor 
graminee anuale şi perene din culturile de rapiţă 
de toamnă, sfeclă de zahăr şi floarea soarelui

JeNot plus 100 eC

jenot Plus 100 eC este un erbicid selectiv, cu acţiune sistemică, şi care în câteva 
ore de la aplicare este absorbit de către buruieni prin frunze şi transportat apoi 
către rădăcini şi rizomi, provocând inhibarea creşterii şi dezvoltării acestora. 
Acţiunea produsului asupra buruienilor este vizibilă după aproximativ 7 zile de la 
efectuarea tratamentului si se manifestă prin îngălbenirea şi uscarea frunzelor 
tinere. Efectul deplin este vizibil dupa aproximativ 2-3 săptămâni, în funcţie de 
condiţiile meteorologice. Buruienile anuale sunt foarte sensibile la acţiunea 
preparatului în faza de 2 frunze până la începutul înfrăţirii, pirul târâtor în faza de 
4-6 frunze. Acţiunea erbicidului este cu atât mai rapidă cu cât buruienile sunt intr-o 
etapă de dezvoltare mai timpurie, şi condiţiile de vegetaţie permit o dezvoltare 
optimă a culturii.

Jenot Plus 100 EC se utilizează postemergent, pentru combaterea buruienilor 
graminee anuale şi perene. Produsul este omologat  în România pentru utilizare 
conform tabelului de mai jos:

Cultură Buruieni combătute doză

Rapiţă Buruieni anuale și perene 
monocotiledonate

0,3 l/ha - 0,4 l/ha
Se aplică toamna, de la apariţia primei perechi de frunze până la începutul 
dezvoltării lăstarilor laterali (BBCH 12-21)
0,3 l/ha - 0.7 l/ha + adjuvant (Partener)
Se aplică toamna, de la apariţia primei perechi de frunze până la începutul 
dezvoltării lăstarilor laterali (BBCH 12-21)
0,4 l/ha - 0,5 l/ha
Se aplică primăvara, de la începutul alungirii tulpinii (faza de rozetă) până la 
faza celui de-al doilea internod (BBCH 30-32)
0.3 l/ha - 0.7 l/ha + adjuvant (Partener) 
Se aplică primăvara, de la începutul alungirii tulpinii (faza de rozetă) până la 
faza celui de-al doilea internod (BBCH 30-32)

Sfeclă de 
zahar

Apera spica - venti  
(iarba vântului)
Echinochloa crus-galli
 (iarba bărboasă)
Samulastra de cereale

0,4 l/ha - 0,5 l/ha
Se aplică de la faza de 2 frunze până când planta acoperă 40% din spaţiul 
dintre rânduri (BBCH 12-34)
0.35 l/ha + 0.7 l/ha + adjuvant (Partener)
Se aplică de la faza de 2 frunze până când planta acoperă 40% din spaţiul 
dintre rânduri (BBCH 12-34)

Agropyron repens (pirul 
târâtor)

1,0 l/ha - 1,5 l/ha
Se aplică de la faza de 2 frunze până când planta acoperă 40% din spaţiul 
dintre rânduri (BBCH 12-34)
1.0 l/ha - 0.7 l/ha + adjuvant (Partener)
Se aplică de la faza de 2 frunze până când planta acoperă 40% din spaţiul 
dintre rânduri (BBCH 12-34)

Jenot Plus 100 EC

CERTIFICAT  
OMOLOGARE

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

387PC/
28.02.2018

100 g/l 
quizalofop-P-etil

Concentrat 
emulsionabil (EC)

Innvigo Sp.Z.o.o.  
Polonia

Acţiune

Utilizare
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Nu aplicaţi pe culturi care suferă de stres (secetă, temperaturi extreme, 
deficienţe nutritive, atac de boli sau dăunători, stagnare a apei sau alţi factori 
care reduc creşterea). Nu aplicaţi pe culturi umede.

jenot Plus 100 eC este compatibil cu majoritatea produselor de uz 
fitosanitar. La amestecul în rezervor cu alţi parteneri trebuie respectate 
strict recomandările de amestec ale produsului partener. Poate reacţiona cu 
produse cu reacţie puternic bazică sau acidă sau agenţi de oxidare puternici 
(cloraţi, nitraţi, peroxizi). Înainte de orice amestec, pentru a evita eventuale 
incompatibilităţi ce pot apărea între substanţele de amestec, se va consulta 
tabelul cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.

Vremea rece şi seceta întârzie efectul produsului, dar nu reduc eficacitatea acestuia. 
Precipitaţiile care apar la 3 ore după tratament nu afectează acţiunea produsului. După 
tratamentul de combatere a pirului nu efectuaţi cultivarea mecanică pentru o perioadă de 
o lună. Nu aplicaţi produsul dacă se aşteaptă îngheţ sau atunci când temperatura aerului 
depăşeşte 27 °C.
volumul de apă: 200-300 l/ha
număr maxim de tratamente pe an: 1
Timp de pauză: 90 zile pentru rapiţă  şi 110 zile pentru sfecla de zahăr.

Substanţa activă face parte din grupul HRAC A. La utilizarea repetată 
a erbicidelor cu acelaşi mod de acţiune, timp de mai mulţi ani pe aceleaşi 
suprafeţe, este posibilă supravieţuirea, înmulţirea şi dominanţa unor buruieni 
mai puţin sensibile, apărute natural.
O buruiană este considerată rezistentă la un erbicid dacă supravieţuieşte 
după un tratament aplicat corect la doza şi momentul recomandat, în condiţii 
climatice normale. Apariţia rezistenţei la o specie de buruieni poate fi evitată 
sau întârziată prin alternarea sau utilizarea produselor cu mod diferit de 
acţiune.

Produsul se descompune în sol în perioada de vegetaţie până la un nivel care nu 
pune în pericol culturile succesive. În cazul în care culturile tratate cu jenot Plus 
100 eC sunt calamitate din diverse motive (ex. îngheţ, boli sau dăunători), după o 
arătură adâncă se recomandă cultivarea sfeclei de zahăr, a rapiţei de toamnă sau 
a altor culturi dicotiledonate. Culturile monocotiledonate nu pot fi cultivate mai 
devreme de 6 săptămâni de la aplicarea produsului jenot Plus 100 eC.

Cultură Buruieni combătute doză

Floarea 
soarelui

Agropyron repens (pirul târâtor)
Echinochloa crus-galli  (iarba bărboasă)
Setaria glauca (mohor)
Sorghum halepense (costrei) din rizomi

0,5-1,0 l/ha
Se aplică de la faza de 
4-6 frunze (BBCH 14-16)

Rotaţia 
culturilor

 

Prevenirea 
apariţiei 

rezistenţei

 

Compatibilitate

RestRicţii
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MeZotop
erbicid selectiv pentru combaterea buruienilor monocotiledonate 
şi dicotiledonate anuale din cultura de rapiţă. se prezintă sub 
formă de suspensie concentrată, de culoare gălbui maroniu, cu 
miros caracteristic.

Mezotop

Cultură Buruieni combătute doză

Rapiţă

buruieni sensibile:  
Geranium pusillum (buchet), Stellaria media (rocoina),  
Chenopodium album (spanac sălbatic),  
Apera spica-venti (iarba vantului),  
Veronica persica (ventrilica), Matricaria chamomilla (muşeţel),  
Amaranthus retroflexus (ştir). 
Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate:  
Galium aparine (lipicioasă),  
Capsella bursa-pastoris (traista-ciobanului).
Buruieni cu rezistenţă moderată:
Thlaspi arvense (punguliţa).
buruieni rezistente:  
Viola arvensis (trei fraţi pătaţi).

2,0 l/ha
Se aplică de la faza 
de cotiledoane până 
la apatiţia a 4 frunza 
adevărate (BBCH 10-14)

MEZOTOP este un erbicid sistemic cu acţiune reziduală la sol. Produsul este 
preluat prin cotiledoane şi rădăcini şi are eficacitate maximă înainte sau imediat 
după răsărirea buruienilor. Pentru obţinerea unor rezultate optime este necesară 
aplicarea produsului pe terenuri care au un pat germinativ bine pregătit, mărunţit, 
neted şi umed.

MEZOTOP se aplică postemergent timpuriu, iar în cazul buruienilor răsărite are control 
bun şi în faza activă de creştere a acestora de 2-4 frunze.

Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos:

Produsul MEZOTOP, precum şi alte produse de protecţie a plantelor care conţin 
substanţa activă metazaclor, ar trebui sa fie utilizate pe aceeaşi suprafaţă 
cultivată nu mai des decât odată la trei ani, în doze care să nu depăşească un total 
de 1,0 kg de substanţă activă pe 1 ha. Ploile abundente şi în special temperaturile 
scăzute, după tratament, pot avea ca rezultat stagnarea creşterii plantelor sau 
deformarea frunzelor de rapiţă. Aceste simptome sunt deosebit de vizibile atunci 
când rapiţa este cultivată pe soluri uşoare şi nisipoase, dar acestea au un caracter 
temporar şi nu afectează iernarea şi randamentul rapiţei.

Înainte de utilizare verificaţi listele de compatibilitate şi efectuaţi un test.

CERTIFICAT  
OMOLOGARE

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

Nr. 311 PC /
10.04.2017.

500 g/l metazaclor Suspensie 
concentrata (SC)

INNVIGO Sp.z.o.o.  
Polonia

Acţiune

Utilizare

Compatibilitate
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erbicid polivalent post-emergent cu spectru larg 
de combatere  a buruienilor monocotiledonate și 
dicotiledonate din cultura de porumb

Souverain OD

souVErain od este un erbicid pe bază de nicosulfuron (familia chimică 
sulfoniluree) şi sulcotrione (familia chimică tricetone), care acţionează prin 
inhibarea HPPD (p-hidroxifenil dioxigenaza) pentru combaretea buruienilor 
anuale graminee și cu frunza lată. Acesta acţionează sistemic, fiind absorbit de 
plante prin frunze și rădăcină. 

Nicosulfuronul acţionează în principal prin absorbţie la nivelul frunzelor, și într-o 
măsură mai mică prin intermediul rădăcinilor. Are o acţiune sistemică, fiind 
purtat de xilem și floem în părţile active ale plantei şi cauzând oprirea imediată 
a creșterii și distrugerea progresivă a buruienilor. Sulcotrione este absorbit în 
principal prin frunze, dar şi prin rădăcini. Substanţa este transmisă prin sevă  
și cauzează albirea și moartea buruienilor în decurs de 3-4 zile de la aplicare. 
Modul de acţiune a erbicidului prin rădăcini creşte în condiţii de umezeală. 

Combinaţia dintre cele două substanţe active permite produsului SOUVERAIN 
OD să controleze un spectru foarte larg de buruieni anuale cu frunza lată și 
graminee din cultura de porumb.

doze omologate și instrucţiuni de utilizare:

Buruieni foarte sensibile: Abutilon theophrasti (ABUTH), Amaranthus retroflexus 
(AMARE), Ambrosia artemisiifolia (AMBEL), Capsella bursa-pastoris (CAPBP), 
Chenopodium album (CHEAL), Chenopodium polyspermum (CHEPO), Chenopodium 
sp. (1CHEG), Datura stramonium (DATST), Fumaria officinalis (FUMOF), Solanum 
nigrum (SOLNI), Anagallis arvensis (ANGAR), Stellaria media (STEME), Sinapis 
arvensis (SINAR), Rumex crispus (RUMCR), Viola tricolor (VIOTR), Raphanus 
raphanistrum (RAPRA), Galinsoga parviflora (GASPA), Sonchus oleraceus (SONOL), 

Cultură utilizări doză volum 
de apă

număr 
tratamente

Perioada de 
aplicare

Perioada de 
aşteptare 
(PHi)

Porumb

Erbicid împotriva 
buruienilor graminee 
anuale şi cu  
frunză lată

1 l/ha
150-300 
l/ha

2
BBCH 12-19 N.A.

2 l/ha 1

CERTIFICAT  
OMOLOGARE

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE CLASĂ  
TOXICITATE

FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

330 PC/
29.06.2017

Nicosulfuron 20 g/l +
Sulcotrione 150 g/l

Dispersie în ulei 
(OD)

Atenţie Ascenza, 
Portugalia

Acţiune

Utilizare
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2 l/ha

1 l/ha 1 l/ha

1

2

sOuveRAin OD

sOuveRAin OD sOuveRAin OD

Lamium purpureum (LAMPU), Calystegia sepium (CAGSE), Matricaria recutita 
(MATCH), Polygonum persicaria (POLPE), Senecio vulgaris (SENVU), Spergula 
arvensis (SPRAR), Veronica persica (VERPE), Digitaria ischaenum (DIGIS), Avena 
fatua L. (AVEFA), Panicum miliaceum (PANMI), Echinochloa crus-galli (ECHCG), 
Poa annua (POAAN), Setaria sp. (1SETG), Setaria viridis (SETVI), Setaria verticillata 
(SETVE), Alopecurus myosuroides (ALOMY).

Buruieni sensibile: Mercurialis annua (MERAN), Polygonum aviculare (POLAV), 
Digitaria sanguinalis (DIGSA), Sorghum halepense (SORHA).

Buruieni moderat sensibile: Bidens tripartita (BIDTR), Polygonum aviculare 
(POLAV), Ranunculus arvensis (RANAR), Convolvulus arvensis (CONAR), Digitaria 
sanguinalis (DIGSA).

Buruieni moderat tolerante: Lolium perenne (LOLPE), Portulaca oleracea (POROL), 
Fallopia convolvulus (POLCO).

souVErain od se poate folosi în două moduri: 

• O singură aplicare post-emergentă, începând de la stadiul de 2 frunze, la doza 
de maxim 2 l/ha. 

• Două aplicări fracţionate post-emergent: 1 l/ha începând de la stadiul de 2-3 
frunze și o a doua  aplicare la doza de 1l/ha când porumbul are 4-5 frunze.

souVErain od se aplică atunci când porumbul are între 2 și 9 frunze (BBCH 
12-19), la o cultură aflată în creștere activă, în stare vegetativă bună. Nu trataţi 
culturile aflate în stare proastă, aflate în stres termic sau hidric, cu exces de apă 
sau pe temperaturi foarte ridicate. 
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volumul de apă utilizat la aplicare: 150 - 300 l/ha.
Este esenţial ca aplicarea să se realizeze printr-o pulverizare omogenă. Se 
recomandă utilizarea duzelor corespunzătoare presiunii de lucru și volumului de 
apă definit.
recomandări speciale:
În cazul în care gama de buruieni este complexă și creșterea lor este eșalonată, 
optaţi pentru o aplicare fracţionată. În mod optim, tratamentul cu SOUVERAIN 
OD se realizează atunci când temperatura este între 15 și 25 °C, la o umiditate 
atmosferică de peste 60%, de preferat dimineaţa. 

• Evitaţi aplicarea atunci când este posibilă apariţia ploii, și nu irigaţi timp de  
2 ore după tratamentul cu SOUVERAIN OD.

• Evitaţi deriva produsului preparat pe culturile adiacente (altele decât cultura 
de porumb). 

Prepararea soluţiei de stropit: Umpleţi rezervorul cu ¾ din cantitatea de apă 
necesară. Porniţi sistemul de agitare și agitaţi bidonul de SOUVERAIN OD  înainte 
să turnaţi în mod treptat cantitatea necesară, apoi completaţi cu apă până la 
atingerea volumului stabilit necesar. 
Ca parte a bunelor practici agricole, clătiţi de trei ori ambalajul produsului cu 
apă curată, și vărsaţi în rezervor. Lăsaţi sistemul de agitare în funcţiune până la 
finalul tratamentului, pentru a garanta omogenitatea soluţiei de stropit și pentru 
a obţine un tratament de calitate. 

Pentru o eficacitate optimă, aplicaţi atunci când buruienile se află în stadii 
incipiente de dezvoltare, în stadiu de creștere activă, pentru a favoriza absorbţia 
foliară a produsului  SOUVERAIN OD. 
Avantajele formulării OD faţă de formularea SC – formularea OD penetrează mai 
bine în ţesutul buruienilor.

Formulare OD Formulare SC
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erbicid selectiv pentru combaterea buruienilor mono-
cotiledonate anuale şi perene din culturile de sfeclă de 
zahăr, soia, cartof, rapiţă, mazăre, fasole, morcov, tomate şi 
floarea soarelui.

Gramin Max

Gramin Max se prezintă sub formă de lichid limpede (concentrat emulsionabil), de 
culoarea chihlimbarului, cu miros aromatic.

Gramin Max este un erbicid sistemic, selectiv. Acesta este absorbit prin frunze 
în câteva ore de la aplicare şi este translocat apoi în plantă în toate punctele 
de creştere. Ţesuturile meristematice sunt distruse provocând astfel moartea 
buruienilor.

Gramin Max se utilizează postemergent pentru combaterea buruienilor graminee 
anuale şi perene inclusiv Sorghum halepense şi Agropyron repens. Acesta este omologat 
în România conform tabelului alăturat.

Produsul se aplică în primele faze de dezvoltare ale culturii, astfel încât soluţia de 
stropit să ajungă pe buruienile ţintă înainte de acoperirea completă a rândurilor. La 
floarea soarelui se recomandă aplicarea de la 2 la 8 frunze ale culturii. Doza maximă 
este recomandată pentru buruienile graminee perene şi pentru cele anuale care au 
depăşit stadiul de înfrăţit.

Nu se intervine mecanic în culturile erbicidate decât după minim două săptămâni de la 
aplicarea produsului pentru a asigura transferul substanţei active în rizomi.

La câteva zile de la aplicare buruienile sensibile îşi încetează creşterea, frunzele tinere 
capătă o nuanţă gălbuie apoi violacee, apar necroze, se usucă şi mor în circa două 
săptămâni după aplicarea produsului. Acţiunea erbicidului este cu atât mai rapidă cu 
cât buruienile sunt într-o fază mai tânără şi condiţiile de vegetaţie permit o dezvoltare 
optimă a culturii.

volumul de soluţie: 200-400 l/ha.
numărul maxim de tratamente pe an: 1
Timp de pauză: Sfecla de zahăr 60 zile; soia, floarea-soarelui şi rapiţă 90 zile; cartof 45 
zile; mazăre 35 zile; fasole 42, morcov 40 zile, tomate 21 zile. 
rotaţia culturilor: Rotaţia culturilor după Gramin Max nu este restricţionată. În caz de 
eşec al culturii, contactaţi distribuitorul în vederea stabilirii culturii pentru acelaşi an. 

Gramin Max este compatibil cu majoritatea pesticidelor şi fertilizanţilor 
foliari. La amestecul în rezervor cu alţi parteneri trebuie respectate strict 
recomandările de amestec ale produsului partener. Poate reacţiona cu 
produse cu reacţie puternic bazică sau acidă sau agenţi de oxidare puternici 
(cloraţi, nitraţi, peroxizi). Pentru a evita eventuale incompatibilităţi ce pot 
apărea între substanţele de amestec, înainte de orice amestec se va consulta 
tabelul cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.

CERTIFICAT  
OMOLOGARE

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

254PC/19.12.2016 100 g/l quizalofop-p-etil 
(CAS 100646-51-3)

Concentrat emulsionabil 
(EC)

Nissan Chemical / 
Nufarm LTD 

Acţiune

Utilizare

Compatibilitate
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Cultură Buruieni combătute doză de aplicare (l /ha)

Sfecla de zahăr Buruieni monocotiledonate 
anuale şi perene

0.4 - 0.6 l/ha Postemergent, 0.6 - 1.25 l/ha Postemergent
Buruienile monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Sorgum 
Halepense până la 15 - 25 cm, Agropyron repens sub 20 cm

Soia Buruieni monocotiledonate 
anuale şi perene

0.4 - 0.6 l/ha Postemergent, 0.6 - 1.25 l/ha Postemergent, 
Buruienile monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Sorgum 
Halepense până la 15 - 25 cm, Agropyron repens sub 20 cm

Floarea Soarelui Buruieni monocotiledonate 
anuale

0.4 - 0.6 l/ha Postemergent, Buruienile monocotiledonate 
anuale 4-6 frunze, Sorgum Halepense până la 15 - 25 cm, 
Agropyron repens sub 20 cm

Cartof Buruieni monocotiledonate 
anuale şi perene

0.4 - 0.6 l/ha Postemergent, 0.6 - 1.00 l/ha Postemergent, 
Buruienile monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Sorgum 
Halepense până la 15 - 25 cm, Agropyron repens sub 20 cm

Rapiţă Buruieni monocotiledonate 
anuale şi perene

0.4 - 0.6 l/ha Postemergent, 0.6 - 1.25 l/ha Postemergent, 
Buruienile monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Sorgum 
Halepense până la 15 - 25 cm, Agropyron repens sub 20 cm

Mazăre Buruieni monocotiledonate 
anuale şi perene

0.4 - 0.6 l/ha Postemergent, 0.6 - 1.25 l/ha Postemergent, 
Buruienile monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Sorgum 
Halepense până la 15 - 25 cm, Agropyron repens sub 20 cm

Fasole Buruieni monocotiledonate 
anuale şi perene

0.4 - 0.6 l/ha Postemergent, 0.6 - 1.25 l/ha Postemergent, 
Buruienile monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Sorgum 
Halepense până la 15 - 25 cm, Agropyron repens sub 20 cm

Morcov Buruieni monocotiledonate 
anuale şi perene

0.4 - 0.6 l/ha Postemergent, 0.6 - 1.25 l/ha Postemergent, 
Buruienile monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Sorgum 
Halepense până la 15 - 25 cm, Agropyron repens sub 20 cm

Tomate Buruieni monocotiledonate 
anuale şi perene

0.4 - 0.6 l/ha Postemergent, 0.6 - 1.25 l/ha Postemergent, 
Buruienile monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Sorgum 
Halepense până la 15 - 25 cm, Agropyron repens sub 20 cm

Nu aplicaţi pe culturi care suferă de stres (secetă, temperaturi extreme, băltire, 
atac de insecte, boli, deficienţe nutritive sau alţi factori ce reduc creşterea). 

Substanţa activă face parte din grupul HRAC A. La utilizarea repetată a 
erbicidelor cu acelaşi mod de acţiune, timp de mai mulţi ani pe aceleaşi 
suprafeţe, este posibilă supravieţuirea, înmulţirea şi dominanţa unor buruieni 
mai puţin sensibile, apărute natural. O buruiană este considerată rezistentă la un 
erbicid dacă supravieţuieşte după un tratament aplicat corect (doza, moment, 
condiţii climatice). Apariţia rezistenţei la o specie de buruieni poate fi evitată prin 
alternarea tratamentului cu produse ce au un mod de acţiune diferit.

Prevenirea 
apariţiei 

rezistenţei

 

RestRicţii
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Fungicide
27 Coppermax

28 Drum 45WG

29 Leimay

31 Lieto

32 Magma Triple WG

Fungicide



Alte  
recomandări

 

este un fungicid/bactericid ce se prezintă sub formă 
de granule. se aplică în perioada de vegetaţie, la 
avertizare, ca tratament foliar preventiv şi curativ. 

Coppermax

Cultură agent dăunător doză Timp de pauză

VIŢĂ DE VIE Plasmopara viticola  
(Mana viţei de vie)

2 kg/ha în 1000 L apă/ha se aplica în timpul 
vegetaţiei, la avertizare, preventiv şi curativ. 21 zile

CARTOF Phytophtora infestans  
(Mana cartofului)

2 kg/ha se aplică în timpul vegetaţiei, la 
avertizare, preventiv şi curativ. 7 zile

CASTRAVEŢI Pseudomonas lacrymans  
(Pătarea unghiulară)

0,2 % (2 kg/ha) se aplică în timpul vegetaţiei,  
la avertizare, preventiv şi curativ. 3 zile

TOMATE
Xanthomonas vesicatoria 
 (Băşicarea fructelor de tomate)
Pseudomonas tomato (Pătarea pustulară)

0,2 % (2 kg/ha) se aplică în timpul vegetaţiei,  
la avertizare, preventiv şi curativ.

3 zile tomate pentru consum 
si 10 zile în cazul tomatelor 
pentru industrializare

MĂR
Erwinia amylovora (Focul bacterian) 0,2 % (2 kg /ha în 1000 l apă) se aplică în timpul 

vegetaţiei, la avertizare, preventiv şi curativ. 21 zile
Venturia inaequalis (Rapăn)

Coppermax acţionează prin contact. În amestec cu apa, granulele se dizolvă şi are 
loc o redistribuire a ionilor de Cu pe suprafaţa tratată, aceştia acţionând asupra 
fungilor şi bacteriilor. Produsul are o aderenţă foarte bună pe suprafaţa frunzelor.

În legumicultură - se aplică preventiv sau la apariţia primelor simptome de 
mană sau arsuri bacteriene, deosebit de periculoase la aceste culturi. La cartof 
– se aplică tratamente în perioada de vegetaţie, la avertizare şi în alternanţă 
cu fungicide sistemice pentru combaterea manei cartofului. La viţa de vie – 
aplicarea se va face în perioada de vegetaţie în alternanţă cu produse sistemice. 
La începutul vegetaţiei se obţine o protecţie împotriva manei, iar ca ultim 
tratament, spre sfârşitul perioadei de vegetaţie, ajută la o maturare mai bună a 
coardelor şi rezistenţă sporită peste iarnă.

1. Formulare superioară – granule dispersabile în apă;
2. Stimulează rezistenţa naturală a plantelor;
3. Este o parte importantă în conceptul de combatere integrată (strategie ce 

împiedică instalarea rezistenţei dobândite la fungicidele sistemice);
4. Are efect fungicid şi bactericid;
5. Previne şi stopează mana şi arsurile bacteriene la viţa de vie, pomi fructiferi, 

cartofi, legume;
6. Poate fi aplicat cu orice fel de echipament de stropire terestru, destinat 

aplicării produselor de protecţie a plantelor;
7. Uşor de utilizat, manevrat şi depozitat.

Cantitatea de soluţie recomandată este de 300–400 l/ha la cartof, 800–1000 l/
ha la legume, 1500 l/ha la măr şi de 1000 l/ha în cazul viilor pe rod administrată 
ca tratament postfloral. Dozele se folosesc diferenţiat în funcţie de presiunea 
de infecţie.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE CERTIFICAT  
OMOLOGARE

FIRMĂ PRODUCĂTOARE

50% cupru metalic  
în hidroxid de cupru

granule  
dispersabile  

în apă

Omologat în România  
cu Certicat de omologare 
nr. 2790 din 14.08.2008

Nufarm GmbH  
& Co KG, Austria

CERTIFICATBIO

Acţiune

Utilizare

AvAntAje
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Fungicid cu acţiune preventivă şi curativă 
împotriva manei la cartof.

Drum 45WG

Cultură agent dăunător doză Timp de pauză

Cartof Mana cartofului  
(Phytophtora infestans)    0,25 kg/ha 7 zile

• Cimoxanil are acţiuni diferite:
 - Preventivă
 - Penetrant, translaminar

• Cimoxanil are un efect curativ în maximum 24-48 de ore după instalarea 
infecţiei, depinzând de durata incubaţiei, tratamentul cu efect curativ se 
efectuează strict în această perioadă.

Substanţa activă Cimoxanil este folosită pe scară largă în România, statele UE şi 
la nivel global. Cimoxanil are o acţiune local sistemică şi translaminară.

Datorită versatilităţii produsului, combate mana, atât în aplicări preventive cât şi 
în aplicări curative.

• Poate fi utilizat înainte (preventiv) şi după o ploaie contaminantă (curativ)

• Poate fi utilizat pe toată perioada care cere protecţie

• Penetrare rapidă în frunză (sub o oră)

1. Flexibilitate mare în aplicare.
2. Bun efect curativ.
3. Efect sinergic bun în amestec cu alte produse.
4. Securitate în utilizare datorită penetrării rapide.
5. Folosit în siguranţă de către utilizator.

drum 45 Wg este partenerul ideal de amestec cu produse din 
alte grupe chimice

CERTIFICAT  
OMOLOGARE

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

109PC/22.07.2015 450 g/kg cimoxanil granule dispersabile  
în apă (WG)

BELCHIM CROP  
PROTECTION

Acţiune

Utilizare

Compatibilitate

AvAntAje

Catalog Chemark Rom - Fungicide28



Leimay

leimay este un fungicid de contact cu acţiune de protecţie 
pentru controlul manei cartofului (Phytophthora infestans). 
Pot fi tratate toate tipurile de culturi, timpurii, de vară, 
toamnă, culturi de cartofi pentru consum și de sămânţă. 

Aparţine grupului de fungicide QiI (inhibitor al respiraţiei). Aparţine grupului FRAC 
Cod 21. Este necesară aplicarea unui management de rezistenţă.

Leimay controlează mana cartofului (Phytophthora infestans), atât de pe foliaj cât 
și pe tuberculii de cartofi. Aplicaţi Leimay ca tratament de protecţie timpurie, înainte 
ca mana să pătrundă în cultură. Dacă nu se tratează mana în acest stadiu, se vor 
înregistra pierderi masive de producţie. Leimay poate fi utilizat în orice stadiu al 
programului de stropire contra manei.  
Leimay trebuie utilizat numai ca tratament pentru protecţie.  Nu se recomandă 
utilizarea Leimay atunci când mana este deja vizibilă (1% din suprafaţa frunzei este 
distrusă). 

număr de aplicări și doza de aplicare 
Se pot efectua maxim 6 aplicări pe sezon/cultura de cartof utilizand până la 0,5 litri de 
produs pe hectar, cu un interval de stropire de 7 până la 10 zile. Ultima aplicarea poate 
fi făcută cel mai târziu cu 7 zile înainte de recoltare. 

volum de apă 
Aplicaţi Leimay în 200-1000 litri de apă pe hectar. 

Umpleţi pe jumătate rezervorul cu apă. Adăugaţi cantitatea necesară de Leimay și 
agitaţi continuu.  Încheiaţi operaţia prin adăugarea restului de apă până la nivelul 
impus.  Nu lăsaţi produsul să rămână in echipamentul de stropire peste noapte.  
Asiguraţi-vă că echipamentul de aplicare și în mod special duzele sunt foarte bine 
curăţate înainte de a începe stropirea.  Echipamentul de pulverizare trebuie calibrat 
corespunzător înainte de utilizare pentru a se asigura o aplicare exactă.  Spălaţi 
echipamentele foarte bine după utilizare și înainte de depozitare.
aplicaţi o stropire de calitate.  se recomandă o presiune de stropire de 2-3 bar. 

CERTIFICAT  
OMOLOGARE

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
FURNIzOARE

344PC/29.11.2017 200 g/l amisulbrom suspensie 
concentrată (SC)

Nissan Chemical / 
Nufarm LTD

Amestecare  
și procedura 

de stropire 

 

Acţiune

Utilizare
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Cultură agent dăunător doză

Cartof
Phytophtora infestans 
(mana cartofului) 

0,5 l/ha – se aplică imedia ce apare riscul infecţiei, de 
la dezvoltarea lăstarilor până la faza de senescenţă 
(BBCH 21-91)

momentul aplicării 
Prima stropire trebuie efectuată imediat cum apare riscul unei infecţii cu mană, adică 
atunci când apar condiţiile favorabile de apariţie a manei sau a fost emisă o avertizare 
oficială.  În absenţa oricărei avertizări stropirea cu Leimay trebuie să înceapă înainte de 
întrepătrunderea frunzelor între rânduri. 
Aplicarea la interval de 7 zile trebuie utilizată în perioadele de risc la îmbolnăvire și 
dezvoltarea rapidă a sistemului foliar. Când riscul de îmbolnăvire este scăzut, intervalul 
dintre aplicări se poate extinde la maximum 10 zile.  Aplicarea de Leimay se poate face în 
orice etapă a unui program de stropiri contra manei, cu ultima aplicare cel mai târziu cu 7 
zile înainte de recoltare. Acest produs poate fi utilizat în cadrul unui program secvenţial, 
împreună cu alte fungicide. 

Produsul este omologat pentru utilizare in romania conform tabelului:

1. Acţioneaza în mai multe etape ale ciclului de viaţă al ciupercilor
2. Are rezistenţa la ploaie
3. Protecţie excelentă a tuberculilor de cartofi

Leimay a fost testat în privinţa compatibilităţii fizice și biologice cu o serie de 
pesticide utilizate la culturile de cartofi. 

Leimay trebuie aplicat, pe cât posibil, atunci când foliajul este uscat.  LEIMAY este 
rezistent la spalare la 3 ore după aplicare. Ploaia sau irigarea în mai puţin de 3 ore 
poate duce la o scădere a eficacităţii tratamentului. 

Pentru a reduce posibilitatea dezvoltării rezistenţei, Leimay trebuie aplicat cu 
respectarea următoarelor reguli: 

• Aplicaţi amisulbrom într-o manieră preventivă.

• Alternarea cu fungicide cu alt mod de acţiune este recomandată în programele 
de stropire. 

• Aplicaţi amisulbrom conform instrucţiunilor producătorului. 

CulTuri ÎnveCinaTe Și suCCesive 

Nu sunt restricţii privind culturile învecinate culturilor ce trebuie tratate. 

Nu sunt restricţii privind alegerea culturilor succesive, prin rotaţii normale sau 
culturi succesive. 

Rezistenţa  
la ploaie 

 

Controlul 
riscului de 
apariţie a 

rezistenţei

 

Compatibilitate

AvAntAje

RestRicţii
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Lieto 

Fungicid cu acţiune preventivă şi curativă împotriva manei  
la culturile de tomate, cartof şi viţa de vie.

acţiune preventivă
Distrugerea sporilor manei 

înainte ca infectarea să aibă loc

acţiune curativă
Blocarea creșterii miceliului ciupercii  

în primele 2-3 zile după infecţie

Are în compoziţia sa două substanţe active, cymoxanil şi zoxamid, 
cu mecanisme de acţiune diferite. Cimoxanil penetrează rapid și 
este uniform redistribuit în frunze, inhibă producerea și extinderea 
infecţiei precum și înmulţirea (sporularea) agentului patogen.
activitatea preventivă este dată de capacitatea cymoxanilului 
de a distruge sporii de mană, înainte de instalarea infecţiei. 
activitatea curativă este dată de capacitatea substanţei de a 
bloca dezvoltarea miceliului în primele 2-3 zile de la instalare. 
zoxamid este o substanţă de contact cu acţiune preventivă, 
inhibă dezvoltarea zoosporilor, stopează alungirea tubului polinic 
în primele cicluri de diviziune în nucleu şi previne pătrunderea 
fungilor în celulele plantei.
Are un efect secundar de combatere a Botritis spp şi Alternaria 
spp. Produsul Lieto este rezistent la spălare şi se recomandă 
alternarea în aplicare cu alte produse de protecţie a plantelor, dar 
nu mai mult de cinci aplicări pe sezon.

Plasmopara viticola   

Phytophtora infestans   

Phytophtora infestans

CERTIFICAT  
OMOLOGARE

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
FURNIzOARE

205 PC din 20.10.2016 330 g/kg zoxamid  
+ 330 g/kg cimoxanil

granule dispersabile în apă  
(WG)

Spicam Oxon SpA,  
Italia

Tratamentele se execută conform fişei tehnologice, în alternanţă cu alte fungicide, 
păstrând un interval de 7-10 zile între tratamente.
În cultura cartofului, produsul LIETO poate fi aplicat pe toată perioada de vegetaţie, 
începând cu fenofaza de 3-4 frunze adevărate, până aproape de recoltare.
În cultura de tomate, produsul LIETO poate fi aplicat începând cu fenofaza de formare a 
bobocilor florali, până la coacerea completă a fructelor.
În cultura viţei de vie, produsul LIETO poate fi utilizat începând cu fenofaza de scuturare 
completă a florilor, până la intrarea în pârgă a fructificaţiilor. LIETO are efect şi în 
combaterea scoriozei şi a putregaiului negru şi are efect secundar şi în combaterea 
putregaiului cenuşiu. Numărul maxim de tratamente pe perioada de vegetaţie este de 5, 
respectând un interval de 7-10 zile între tratamente.

Cultură agent dăunător doză de aplicare (g/ha)
Cartof Phytophtora infestans   450 g/ha, de la BBCH 21-89  (maxim 5 aplicări)
Tomate Phytophtora infestans   400 g/ha, de la BBCH 13-89 (maxim 5 aplicări)
Viţă de vie Plasmopara viticola   400 g/ha, de la BBCH 14-89 (maxim 5 aplicări)

1. Acţiune preventivă, curativă și 
antisporulantă;

2. Eficacitate deosebită datorită 
efectului sinergic al zoxamidului și 
cimoxanilului;

3. Eficace împotriva manei cu 
rezistenţă la fenilamide;

4. Rezistenţă la spălare;
5. Permite alternanţa tratamentelor;

Acţiune

Utilizare

AvAntAje
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MagMa trIple Wg
Fungicid cu acţiune sistemică, translaminară și de contact pentru combaterea manei la viţă de vie

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE CERTIFICAT OMOLOGARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Fosetil de aluminiu 500 g/kg 
+ cimoxanil 40 g/kg 

+ folpet 250 g/kg

WG 
(granule dispersabile în apă)

355PC/29.11.2017 INDUSTRIAS AFRASA SA, 
Spania

Magma Triple WG asigură protecţia faţă de mană în momentele de sensibilitate 
maximă ale viţei de vie, remarcându-se prin acţiunea preventivă, curativă și 
eradicativă excelentă asupra ciupercilor patogene, împiedicând germinarea 
sporilor și creșterea miceliului.

Fosetil de aluminiu este una dintre puţinele substanţe active destinate 
combaterii manei care posedă sistemie completă ascendentă și descendentă, 
translocându-se în creșterile noi, inclusiv la nivelul ciorchinelui.

Cymoxanil inhibă eliberarea zoosporilor din sporangiu (antisporulant) și 
creșterea intercelulară a hifelor miceliene. Are un efect curativ de maximum 24-
48 ore după instalarea infecţiei, depinzând de perioada de incubaţie.

Folpet, substanţă cu acţiune de contact, asigură o protecţie imediată faţă de 
toate rasele fiziologice cunoscute, înainte ca activitatea fosetilului de aluminiu și 
a cymoxanilului să se producă. 

Magma Triple WG prin modul de acţiune sistemică, translaminară şi de contact 
face imposibilă dezvoltarea fenomenului de rezistenţă, stimulând totodată 
sistemul de autoapărare al plantei datorită producerii de fitoalexine.

Magma Triple WG se aplică din momentul în care lăstarii au atins 10 cm lungime 
şi există condiţii climatice favorabile instalării manei. Intervalul între tratamente 
este de 10-14 zile în funcţie de presiunea de infecţie. Se recomandă a se aplica 
maxim trei tratamente pe un sezon de vegetaţie.

Cultura agent dăunator doză Timp de pauză

Viţa de vie Mana (Plasmopara viticola) Doză 1.2-3 kg/ha 28 zile

Magma Triple WG nu este compatibil cu produse ce conţin cupru sau dicofol și cu 
îngrășămintele foliare care au în compoziţie azot.

Magma Triple WG

Acţiune

Utilizare

Compatibilitate
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1. Conţine trei substanţe active: fosetil de aluminiu, cymoxanil şi folpet;
2. Fungicid cu acţiune triplă: sistemic, translaminar şi de contact, intervenind 

în toate fazele de dezvoltare a agentului patogen;
3. Efect curativ 24-48 ore;
4. Acţiune de stimulare a mecanismelor de autoapărare a plantelor;
5. Combate biotipurile rezistente la fenilamide (metalaxil, benalaxil);
6. Nu influenţează negativ procesele de fermentaţie;
7. Unealtă indispensabilă în programele de management al rezistenţei.

magma TriPle Wg  -   
eficacitatea împotriva manei viţei de vie (Plasmopara viticola)
Rezultatele testelor derulate în Europa Centrală şi de Sud-Vest
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13 teste din 5 ţări  
(Franţa, Grecia, Italia, Spania, Portugalia)

11 teste din 3 ţări  
(Germania, Austria, Cehia)

% eficacitate  
pe frunze

% eficacitate 
 pe frunze

3 aplicări Magma Triple 1,2 kg/ha

3 aplicări Magma Triple 2,0 kg/ha

3 aplicări Magma Triple 3,0 kg/ha

3 aplicări Metiram

3 aplicări produs competitor*

3 aplicări Magma Triple 3,0 kg/ha

3 aplicări produs competitor

% eficacitate 
 pe ciorchini

% eficacitate  
pe ciorchini

Test de eficacitate bazat pe frecvenţă şi grad de atac (%)

* Produs competitor:  
Cyazofamid; 
Dimetomorf+Folpet;  
Metalaxyl M+Mancozeb

AvAntAje
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Insecticide

Insecticide

35 Aceptir 200 SE

37 Apache

40 Diablo

41 Ironmax Pro

43 Koromite

44 Microsed Geo

48 Sanmite 10 SC



aCePTir 200 se este un insecticid sub 
formă de suspo-emulsie cu acţiune de 
contact şi ingestie.

Cultură agent 
dăunător doză

Cartof

Ouă, larve 
şi adulţi ai  
Gândacului 
din Colorado 
(Leptinotarsa 
decemlineata)

0,1-0,15 l/ha. Se aplică un singur tratament, începând cu 
momentul când cultura are 50% din masa vegetativă dezvoltată, 
pâna la faza de înflorire deplină (BBCH 35-65).  
Momentul aplicării: tratamentul trebuie efectuat în perioada de 
depunere masivă a ouălor şi de eclozare a larvelor.  
numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 1. 
cantitatea recomandată de apă: 200-300 l/ha.  
tehnica de stropire recomandată: picături medii. 

Rapiţă de 
toamnă

Gândacul 
lucios al rapiţei 
(Meligethes 
aeneus)

0,12-0,25 l/ha. Se aplică un singur tratament de la faza de 
boboci florali până la faza de înflorire deplină (BBCH 55-65).  
Momentul aplicării: pulverizaţi în momentul apariţiei 
dăunătorilor în cultură, de la  faza de buton verde până la faza de 
înflorire deplină a rapiţei (BBCH 55-65).  
numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 1. 
cantitatea recomandată de apă: 200-300 l/ha.  
tehnica de stropire recomandată: picături medii.

ACEPTIR 200 SE este destinat controlului dăunătorilor cu aparat bucal de înţepat 
şi supt şi dăunătorilor defoliatori din culturile de cartofi şi rapiţă de toamnă. 
Produsul are acţiune de contact, translaminară şi sistemică. Produsul este 
destinat aplicării cu pulverizatoare autopropulsate sau cu pulverizatore tractate 
sau purtate.

ACEPTIR 200 SE

Perioada de reintrare în cultură: 1 zi

Perioada de pauză (perioada de aşteptare): cartof – 7 zile, rapiţă – 39 zile

Perioada de pauză pentru furajare: Nu utilizaţi părţile verzi ale plantelor ca hrană pentru 
animale.

Perioada de pauză până la recoltare (perioada de așteptare): cartof - 7 zile, rapiţă - 39 zile

CERTIFICAT  
OMOLOGARE

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

405PC/28 
februarie 2018

acetamiprid– 200 g/l  Suspo-emulsie (SE) Innvigo Sp. zo.o.,  
Polonia

Aceptir 200 SE

Acţiune

Utilizare
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Înainte de prepararea soluţiei de stropit stabiliţi exact cantitatea necesară de soluţie. 
Cantitatea măsurată de produs trebuie introdusă în rezervorul maşinii de stropit 
umplut parţial cu apă (cu agitatorul pornit). Ambalajul golit trebuie clătit de trei ori cu 
apă şi apa de la clătire introdusă în rezervorul maşinii de stropit cu soluţie de stropit. 
După aceasta rezervorul maşinii de stropit trebuie umplut cu apă la cantitatea 
necesară. În cazul preparării unor amestecuri, procedaţi în conformitate cu eticheta 
produsului complementar. În cazul întreruperii tratamentului, înainte de reluarea 
acestuia, amestecaţi bine lichidul din rezervorul de pulverizare.

Cu reziduurile de soluţie rămase după tratament se va proceda în aşa fel încât să 
minimizeze riscul de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane definite prin 
Legea cu privire la apă şi contaminarea solului, adică:

• după o diluare prealabilă aceasta trebuie utilizată pe suprafaţa pe care a 
fost efectuat tratamentul, dacă acest lucru este posibil, sau

• eliminată folosind o soluţie tehnică pentru a asigura degradarea biologică 
a substanţelor active din produsele fitosanitare, sau

• eliminată în alt mod, în conformitate cu prevederile privind deşeurile.
După terminarea lucrărilor echipamentul trebuie spălat bine şi clătit de trei ori. Cu apa 
folosită pentru spălarea echipamentului trebuie să procedaţi la fel ca şi cu reziduurile 
de soluţie, folosind acelaşi echipament individual de protecţie. În vederea protecţiei 
insectelor care nu constituie ţinta controlului produsului, este necesară stabilirea 
zonei de protecţie cu o lăţime de 1 m de la terenurile nefolosite în scopuri agricole.

Produsul conţine substanţa activă acetamiprid - compus din grupul neonicotinoidelor 
(insecticidul interacţionează cu receptorii nicotinici pentru acetilcolină (ACh) - grupul 
IRAC 4A). Pentru a reduce la minimum riscul de rezistenţă a populaţiei ţintă de 
dăunători, se recomandă:

• utilizarea produsului numai în dozele şi în perioadele recomandate,

• utilizarea unui produs cu o substanţă activă din altă grupă chimică,  cu un 
mecanism de acţiune diferit, în cazul necesităţii efectuării unui tratament 
suplimentar.

Pulverizarea împotriva dăunătorilor (în special a celor cu aparat bucal de înţepat şi 
supt) se face prin acoperirea corectă a tuturor părţilor plantelor cu soluţia de stropit.
Se recomandă utilizarea produsului la o temperatură sub 20°C. La temperaturi 
ridicate  tratamentul trebuie efectuat la sfârşitul zilei.
rotaţia culturilor agricole: Dacă este necesară desfiinţarea timpurie a culturii, nu 
folosiţi produse care conţin acetamiprid pe cultura următoare.

Măsurile de 
precauţie şi 

recomandări de 
utilizare legate de 

buna practică în 
agricultură

 

Pregătirea 
soluţiei pentru 

stropire

 

Manipularea 
reziduurilor 

de soluţie 
şi spălarea 

echipamentelor

 

Gândacul de colorado Gândacul lucios
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Apache

apaCHe acaricid-insecticid pentru combaterea acarienilor 
si minatorilor din culturile de legume, căpșuni, 
viţă de vie şi pomi fructiferi.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE CERTIFICAT OMOLOGARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Abamectin 18 g/l EC  
(concentrate emulsionabil)

324PC/29.06.2017 INDUSTRIAS AFRASA SA, 
Spania

Apache pătrunde rapid în plantă şi formează un depozit activ de produs în mezofilul 
frunzelor, depozit care asigură controlul dăunătorilor pe o perioadă lungă de timp. Având 
un efect translaminar foarte bun, protejează ambele feţe ale frunzelor. Acţionează asupra 
dăunătorilor, în principal prin ingestie, distrugând adulţii şi larvele care se hrănesc cu 
părţile tratate ale plantei. Apache are, de asemenea, şi o activitate de contact. După 
tratamentul cu Apache, dăunătorii paralizează imediat, hrănirea este oprită, însă 
maximul de mortalitate se obţine în 3-5 zile de la ingerarea dozei letale.

Cultura agent dăunator doză Timp de 
pauză

Măr Tetranychus urticae,  
Panonychus ulmi

0,6 – 0,96 l/ha, 0,6 
– 0.96 l/ha 3 zile

Păr Tetranychus urticae,  
Panonychus ulmi, Psylla spp

0,6 – 0,96 l/ha, 0,6 
– 0,96 l/ha, 0,375 – 
1,2 l/ha

3 zile

Piersic Tetranychus urticae,  
Panonychus ulmi, Bryobia rubricolus 0,5 – 1,2 l/ha 14 zile

Viţă de vie  
(struguri de masă) Tetranychus urticae 0,5 – 1,2 l/ha 10 zile

Viţă de vie  
(struguri de vin) Tetranychus urticae 0.25 – 1,0 l/ha 10 zile

Tomate (câmp)
Tetranychus urticae, 
Polyphagotarsonemus latus, 
Liriomyza trifolii

0,15 – 1,0 l/ha 3 zile

Tomate (seră)
Tetranychus urticae, 
Polyphagotarsonemus latus,  
Aculus licopersici, Liriomyza trifolii

0,15 – 1,0 l/ha 3 zile

Vinete (câmp si seră) Tetranychus urticae 0,15 – 0,8 l/ha 3 zile

Pepeni galbeni, 
pepeni verzi, dovleac 
(câmp şi seră)

Tetranychus urticae,  
Liriomyza trifolii 0,15 – 1,0 l/ha 5 zile

Castraveţi, dovlecei 
(seră)

Tetranychus urticae,  
Liriomyza trifolii 0,15 – 1,0 l/ha 3 zile

Căpşun (seră) Tetranychus urticae, Phytonemus 
pallidus, Liriomyza trifolii 0,15 – 1,0 l/ha 3 zile

Salată (câmp)
Tetranychus urticae, 
Polyphagotarsonemus latus, 
Liriomyza trifolii

0,15 – 1,0 l/ha 7 zile

Acţiune

Utilizare
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Întrucât produsul este periculos pentru albine nu aplicaţi pe plante în timpul înfloritului!

măsuri de igienă şi protecţie a muncii
Pentru protecţia individuală se vor purta mănuşi de protecţie, echipament de protecţie 
a ochilor şi a feţei. Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Hainele 
de lucru se vor păstra separat. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după 
manipularea produsului. 

Evitaţi contactul cu produsul împrăştiat sau cu suprafeţele contaminate. 

Apache este compatibil cu cea mai mare parte a insecticidelor si fungicidelor, dar 
inaintea utilizarii se recomanda efectuarea unui test fizic de compatibilitate.

viţă de vie
Eficacitatea în timp a produsului Apache faţă de competiţie împotriva acarienilor 

(Tetranychus urticae)
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Produs competitor 150 mL/hL

Produs competitor 200 mL/hL

AFRASA Abamectin 1.8% EC 100 mL/hL

3 zile după aplicare 7 zile după aplicare 14 zile după aplicare

1. Acaricid translaminar şi de contact
2. Spectru larg de combatere
3. Rezistenţă la spălare
4. Activitate de durată
5. Compatibilitate bună cu partenerii de amestec

Compatibilitate

AvAntAje

RestRicţii
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6-8  
zile după aplicare

acarianul roşu  
al pomilor  

(Panonychus  
ulmi)

Păianjenul  
roşu comun  
(Tetranychus  

urticae)

6-8  
zile după aplicare

12-16 
zile după aplicare

12-16 
zile după aplicare

Pomi fructiferi
Eficacitatea în timp a diferitelor doze de aplicare de abamectin împotriva acarienilor 

(Tetranychus urticae & Panonychus ulmi – larve şi adulţi)

9 teste (ţări) – o singură aplicare
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Abamectin 30-35 mL/hL

Abamectin 50 mL/hL

Abamectin 100 mL/hL

Produs competitor  
(abamectin 100 mL/hL)

Tetranychus urticae

39



dIaBlo  acaricid de contact cu efect ovicid şi larvicid 

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE CERTIFICAT OMOLOGARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Hexithiazox 258,7 g/l SC  
(suspensie concentrată)

403PC/ 28.02.2018 INDUSTRIAS AFRASA SA, 
Spania

Diablo este un acaricid cu actiune ovicidă, larvicidă şi nimfocidă, cu efect prin contact 
şi ingestie. Are o acţiune reziduală lungă şi nu necesită mai mult de o aplicare pe an.

Pomi fructiferi - se recomandă să se aplice în special înaintea înfloritului sau în 
perioada eclozării ouălor de iarnă (sfârşitul lunii aprilie - începutul lunii mai), până la 
faza de buton roz.

viţă de vie - se recomandă în special în perioada de înmugurire şi până la 2-3 săptămâni 
de la sfârşitul înfloritului. 

Pentru evitarea apariţiei formelor rezistente de acarieni se recomandă aplicarea unui 
singur tratament în cursul unei perioade de vegetaţie. Se va aplica în alternanţă cu 
alte acaricide.

Diablo este compatibil cu cea mai mare parte a insecticidelor şi fungicidelor, dar 
inaintea utilizării se recomandă efectuarea unui test fizic de compatibilitate.

măsuri de igienă şi protecţie a muncii

A se evita contactul produsului cu ochii, pielea şi îmbrăcămintea. În timpul lucrului, 
purtaţi obligatoriu echipament de protecţie, ochelari, mască, mănuşi, cizme; nu 
consumaţi alimente, lichide şi nu fumaţi. La terminarea lucrului şi înaintea pauzelor, 
spălaţi mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun. Echipamentul de protecţie se spală 
separat şi se reutilizează numai după curaţarea prealabilă. A nu se contamina apa, 
alimentele, furajele, seminţele şi ambalajele lor. Se recomandă aplicarea cu tractor 
cu cabină închisă. Preveniţi accesul persoanelor în zonele tratate înainte de uscarea 
soluţiei de stropit aplicate. 

1. Durată lungă de protecţie, de peste 40 de zile.
2. Nu afectează prădătorii şi paraziţii naturali ai acarienilor.
3. Produs ideal în programele de combatere integrată. 

Cultura agent dăunator doză Timp de pauză

Măr Păianjenul roşu comun  
(Tetranychus urticae) 0,16 – 0,20 l/ha 28 zile

Păr Păianjenul roşu comun  
(Tetranychus urticae) 0,16 – 0,20 l/ha 28 zile

Viţă de vie Păianjenul roşu comun  
(Tetranychus urticae)

0,1 – 0,2 
 l/ha 21 zile

Diablo

Acţiune

Utilizare

Compatibilitate

AvAntAje

RestRicţii
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SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE CERTIFICAT  
OMOLOGARE

FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Fosfat feric (anhidru) 24,2 g/kg RB  
(momeală gata de utilizare)

407PC/ 28.02.2018 De Sangosse SAS,  
Franţa

Ironmax Pro

moluscocid biologic 

Ironmax Pro este un moluscocid biologic la fel de eficient ca produsele convenţionale.
Acţionează prin dereglarea proceselor din cadrul metabolismului calciului.
Această dereglare duce într-un final la blocarea procesului digestiv și distrugerea 
dăunătorului.
Palatabilitatea ridicată a produsului Ironmax Pro se datorează tehnologiei colzactive, 
un rezultat al cercetării De Sangosse.

Deasemenea, substanţa activă (fosfatul feric anhidru)  
având performanţă maximă a fost selectat cu mare atenţie.

Utilizarea a aproximativ 20 de 
specii de plante considerate foarte 
atrăgătoare pentru melci și limacși

2 molecule  
obţinute din RAPIŢĂ

Selectarea a 2 molecule cu 
palatabilitate specifică

Identificarea a 50 de 
molecule testate în 
aproximativ 180 de 
peleţi diferiţi

Testarea a peste 15 tipuri/calităţi  
diferite de Fosfat feric

Selecţia de mai bună calitate  
(uniformă)

Optimizarea calităţii IP de către 
departamentul  R&D DE SANGOSSE

substanţă activă  
cu performanţă  

maximă

inovaţia în obţinerea substanţei active

Tehnologia ColzaCTive

Calcularea corectă a dozei de ironmaX Pro

Risc mic de atac

5 
kg/ha

Risc moderat de atac

6 
kg/ha

Atac puternic

7 
kg/ha

PRIMUL moluscocid biologic la fel de eficient 
ca produsele convenţionale

CERTIFICATBIO

Acţiune

Utilizare
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Număr maxim de tratamente: 4/an, cu interval minim între aplicări de 5 zile

1. caPacitatE marE dE acoPErirE 
Calibrare bună, rezistenţă la spart, fără praf, masă unitară și densitate 
mare

2. atractiVitatE marE 
Atractiv pentru melci și limacși, oprind distrugerea plăntuţelor și 
producând o moarte rapidă

3. PalaTaBiliTaTe eCHiliBraTă 
Dăunătorul consumă suficientă substanţă activă, fără a consuma foarte 
mult produs

4. Perioadă lungă de PersisTenţă 
Rezistenţă ridicată la ploaie, având efect de lungă durată

5. EFEct raPid  
Melcii și limacșii încetează să se hrănească și mor mai rapid comparativ 
cu alte produse

Culturi de câmp doză momentul aplicării  
(stadiu BBCH)

Sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră, sfeclă roșie, napul 
suedez, napul turcesc, morcovi, ţelină, ridichi

7 kg/ha

 Se aplică cu  
7 zile înainte de  
plantare/însămânţare, 
până la stadiul de  
4 frunze (BBCH 00-14)

Conopidă, broccoli, varză, varză de Bruxelles

Bulbi de ceapă, usturoi

7 kg/ha

Se aplică cu  
7 zile înainte de  
plantare/însămânţare, 
până la recoltare.  
(BBCH 00)

Salată verde și alte soiuri de salată, spanac și frunze 
similare (inclusiv iarbă grasă, frunze de sfeclă) ierburi 
(inclusiv asmăţui, arpagic, frunze de ţelină, pătrunjel, 
salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, foi de dafin, tarhon)
Mazăre și fasole (verzi), mazăre și fasole (uscate)

Ţelină, fenicul, anghinare, praz, ceapă verde/uscată
Culturi oleaginoase (inclusiv seminţe de rapiţă, 
seminţe de in, mac, seminţe de susan, floarea 
soarelui, boabe de soia, muștar, dovlecel și dovleac, 
șofrănaș, limba-mielului, camelină, seminţe de 
cânepă, boabe de ricin)
Cereale (grâu, orz, ovăz, secară, triticală)

Porumb, porumb dulce

Nutreţ verde (raigras)

Gazon 7 kg/ha Se aplică oricând

Culturi de seră doză momentul aplicării  
(stadiu BBCH)

Roșii, ardei și ardei iute, vinete

7 kg/ha

Se aplică cu 7 zile înainte 
de plantare/însămânţare 
(BBCH 00), până la 
recoltare.

Castraveţi, dovlecei și dovlecei de vară,  
pepeni, pepeni verzi
Salată verde și alte soiuri de salată, spanac și frunze 
similare (inclusiv iarbă grasă, frunze de sfeclă) ierburi 
(inclusiv asmăţui, arpagic, frunze de ţelină, pătrunjel, 
salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, foi de dafin, tarhon)

Utilizare

AvAntAje
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KoromiTe este un acaricid din familia milbemicine. 
originea este una naturală: produsă prin fermentarea 
unor specii de actinomicete extrase din Streptomyces 
hygroscopicus subsp. Aureolacrimosus.

Cultură agent dăunător doză

Castraveţi Păianjenul roşu comun 
(Tetranychus urticae)

0,075%. 
Se aplică de la începutul infestării 
(BBCH 19-79)

Livezi de măr

Păianjenul roşu al pomilor 
(Panonychus ulmi) Minierul 
marmorat al mărului 
(Phyllonorichter blancadella)

0,05% (0,75 l/ha). 
Se aplică de la începutul infestării 
(BBCH 69-76).

Viţă-de-vie struguri 
de vin  
şi de masă

Păianjenul roşu comun 
(Tetranychus urticae)

0,075%.  
Se aplică de la începutul infestării 
(BBCH 53-77)

KOROMITE, prin efectul său rezidual, acţionează chiar şi la doza subletală, afectând 
reproducerea, femelele în viaţă nedepunând ponta.
Eficacitatea milbemectin este independentă de temperatură.
KOROMITE este sigur pentru insectele utile.
KOROMITE a fost aprobat ca “GNO” - Produs pentru protecţia plantelor, de origine 
naturală, putând fi utilizat în culturile ecologice (organice).
KOROMITE acţionează prin contact, ingestie şi cu activitate translaminară.
Eficace asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale acarienilor: ouă, larve, nimfe şi adulţi 
cu o acţiune acaricidă completă şi puternică.
KOROMITE este eficace şi pe rasele rezistente de acarieni.

1. Lungă persistenţă a acţiunii (21-28 zile).
2. Efect persistent
3. Nu prezintă rezistenţă încrucişată cu alte acaricide.
4. Este eficace asupra populaţiilor (raselor) de acarieni rezistente la alte acaricide.
5. Acaricidul este selectiv cu insectele benefice ale culturilor omologate.
6. Eficace asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale acarienilor.
7. O acţiune acaricidă completă şi puternică cu efect de diminuare asupra reproducerii.

CERTIFICAT  
OMOLOGARE

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

2213/20.08.2003 9,3 g/l (1%) 
milbemectin

concentrat 
emulsionabil (EC)

BELCHIM CROP  
PROTECTION

Koromite

Acţiune

Utilizare

AvAntAje
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Microsed Geo este un insecticid din grupa piretroizilor de sinteză, destinat 
combaterii dăunătorilor din sol. Produsul acţionează prin contact direct sau prin 
vapori având și o acţiune repelenta.
Datorită coformulantilor speciali, produsul conţine substanţe nutritive (azot, fosfor 
și zinc) având  și o acţiune de stimulare a germinării.

Produsul se aplică cu ajutorul unui aplicator de microgranule concomitent cu 
semănatul culturilor la care este omologat.
Prin distribuirea cât mai uniformă a microgranulelor pe rând se asigura o eficacitate 
maximă.
Asiguraţi-vă că produsul este încorporat în sol și complet acoperit.

CERTIFICAT  
OMOLOGARE

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

573PC, 20/11/2019 Teflutrin 5 g/kg
Azot 11%, Fosfor 47%, Zinc 1%

Microgranula Euro TSA

Acţiune

Cultură agent dăunător doză

Cartof Agriotes spp. (viermii sarma) 12-15 kg/ha se aplică prin 
încorporare la plantat

CastraveţI
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Conopidă
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Fasole 
boabe

Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Fasole 
verde

Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Fenicul
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Floarea 
soarelui

Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

12-15 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat

Grâu
Bibio hortulanus (musca), Hylemya spp. (muste), 
Scutigerella immaculata (simfilul de gradina), Tipula spp.
(tantari)

10-12 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat

Grâu Agriotes spp.(viermii sarma), Melolontha melolontha 
(carabusul de mai)

12-15 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat

Utilizare

Microsed Geo
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Mazăre
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Morcov
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Nap
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Pepeni 
galbeni

Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Pepeni 
verzi

Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Porumb
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buhai), 
Diabrotica spp.(ratisoara), Scutigerella immaculata (simfilul 
de gradina), Tipula spp. (tantari), Hylemia spp.(muste)

12-15 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat

Porumb 
zaharat

Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buhai), 
Diabrotica spp.(ratisoara), Scutigerella immaculata (simfilul 
de gradina), Tipula spp. (tantari), Hylemia spp.(muste)

12-15 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat

Ridichi
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Salată
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Sfeclă de 
zahăr

Agriotes spp. (viermii sarma), Chaetocnema tibialis 
(puricele sfeclei), Atomaria linearis (gandacul sfeclei), 
Scutigerella immacula (simfilul de gradina), Tipula spp.
(tantari)

12-15 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat

Soia
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

12-15 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat

Sorg
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buhai), 
Diabrotica spp.(ratisoara), Scutigerella immaculata (simfilul 
de gradina), Tipula spp. (tantari), Hylemia spp.(muste)

12-15 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat

Ţelină
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp. (buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Tomate

Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp. (buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Ceutorhynchus 
pleurostigma (gargarita), Blaniulus guttulatus (sarpele 
orb, miriapod), Hylemya spp. (muste), Chamaepsila rosae 
(musca morcovului), Tipula spp. (tan

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Tutun Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), Tipula 
spp. (tantari)

12-15 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Varză
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant

Vinete
Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp.(buha), 
Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Hylemya spp.
(muste)

16-20 kg/ha se aplică prin 
încorporare la semănat sau 
transplant
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1. Protecţie împotriva dăunătorilor de sol începând din momentul semănatului
2. Persistenţa insecticida îndelungată
3. O combinaţie perfectă protecţie-nutriţie “2 în 1”
4. Elemente nutritive disponibile 100%
5. Proces inovativ de fabricaţie, rezultând un produs omogen, fără tendinţa de aglomerare 

și prăfuire
6.  Cost redus de aplicare (odată cu semănatul)

• Adulţii apar în iunie – iulie

• Se hrănesc cu mătasea porumbului

• Depune ponta în sol

• Dimensiune adult: 
aproximativ 5mm

AvAntAje

viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera)
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viermele sârmă (Agriotes spp.)

• Are o singură generaţie pe an

• Iernează sub formă de ou

• Larvele eclozează în luna mai

• Se hrănesc cu rădăcinile porumbului

• Larva trece prin trei stadii de dezvoltare

• Dimensiune larvă: 
1,2 mm - 10 mm

viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera)

adult

larvă

iMpORtAnt

Dacă în același timp se aplică și produse lichide în sol, se va avea grijă ca acestea să nu 
intre în contact cu granulele și să le umecteze.
La aplicarea concomitentă cu alte produse microgranulate trebuie avut în vedere 
greutatea specifică şi granulometria fiecărui produs în parte pentru a evita aplicarea 
neuniformă. 
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sanmite 10 sC este un insecto-acaricid cu acţiune 
de contact şi ingestie, pentru combaterea unui 
spectru larg de dăunători din culturile agricole.

Piridabenul blochează respiraţia insectelor ţintă (acarieni/insecte) inhibând 
complexul I al sistemului de transfer de electroni din mitocondrii;
Nu are acţiune sistemică în plantă şi este cunoscut ca acţionând asupra acarienilor 
şi insectelor, în principal, prin contact;
Piridaben nu acţionează translaminar sau prin vapori, de aceea, este esenţială 
aplicarea unui tratament de calitate pentru a avea un efect bun;
Proprietăţi fizico – chimice: Sanmite 10 SC se prezintă sub forma unui de lichid 
brun / gri pal

Piridabenul acţionează asupra tuturor stadiilor de dezvoltare şi prezintă, în special, 
efecte remarcabile împotriva larvelor şi nimfelor la doză scăzută.

CERTIFICAT  
OMOLOGARE

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

211PC din 20.10.2016 Piridaben 100 g/l Suspensie concentrată 
(SC)

Nissan Chemical

Sanmite 10 SC

SANMITE 10 SC

Ouă Larvă

Adult Nimfă

Foarte 
puternic

Foarte 
puternic

Medie

Puternic

Acţiune
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aCţiune raPidă 

• Piridaben are efect de eliminare rapidă (knock-down): primele 
simptome observându-se la doar 15 minute de la aplicare

• Efectul se generalizeaza după 90 de minute de la aplicare, iar 
moartea intervine în câteva zile.

FleXiBiliTaTe În PerFormanţă 

• Temperatura: activitate stabilă în diferite condiţii de temperatură.

• Precipitaţii: nicio influenţă a precipitaţiilor la câteva ore după 
aplicare.

aCTiviTaTe reziduală 

• Piridaben are o activitate reziduală ridicata (30 până la 40 de zile) 
împotriva tuturor stadiilor de dezvoltare ale lui Panonychus spp.
si a larvelor si nimfelor de Tetranychus spp.

eficacitate împotriva larvelor de musculiţă albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) 

Zile după aplicare
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 c
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la tomate şi castraveţi  
-3 teste-

la plante ornamentale  
-5 teste-

la plante ornamentale, căpșuni 
(musculiţei albe de seră adult) 

-5 teste-

sanmite 10 sC demonstrează o eficacitate ridicată asupra adulţilor şi larvelor musculiţei albe 
de sera la diferite culturi, cât şi o persistenţă ridicată pe plantele tratate având o activitate 
reziduală îndelungată.
spectru de combatere:
ACARIENI:  Tetranychus urtice; Panonychus ulmi; Panonychus citri; Eutetranychus spp.; Aculops 
lycopersici; Aculops pelekassi; Lorryia spp; Polyphagotarsonemus latus; Steneotarsonemus pallidus;  
Aculus schlenchtendali;  Calepitrimerus vitis; Phyllocoptruta oleivora; Rhizoglyphus echinopus
MUSCULIŢE ALBE: Musculiţa albă de seră (Trialeurodes vaporariorum);  Musculiţa albă a 
bumbacului (Bemisia tabaci); Musculiţa albă lânoasă (Aleurothrixus floccosus)
ALTELE: Păduchele verde al castraveţilor (Aphis gossypii)
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Recomandări de utilizare:

• Un singur tratament cu piridaben trebuie făcut pe ciclu de cultură.

• Să aplicaţi tratamentul cu piridaben când formele mobile ale dăunatorului sunt 
prezente, preferabil pe larve şi nimfe.

• Să utilizaţi doza de produs recomandată

• Sa utilizaţi un volum de apă suficient, adaptat fiecarei situatii (dezvoltarea 
cullturii, echipamentului de pulverizare).

omologări:
Volumul de soluţie: se va utiliza un volum de soluţie, care să asigure o acoperire 
completă a aparatului foliar deoarece produsul acţioneaza prin contact.
Numărul maxim de tratamente pe an: 1
Timp de pauză: 3 zile

Piridaben 10 SC poate fi amestecat în rezervor cu insecticide sau fungicide 
convenţionale.

Nu se recomandă amestecarea piridabenului 10 SC cu ulei mineral.

Culturi de câmp doză momentul aplicării  
(stadiu BBCH)

Ardei  
(culturi protejate)

Musculiţa tutunului (Bemisia tabaci), Păianjenul roșu comun 
(Tetranychus spp.). Musculiţa albă de seră (Trialeurodes 
vaporariorum), Acarianul roșu al pomilor (Panonychus ulmi)

1,5 l/ha - se va aplica de la 
apariţia primei inflo- rescente 
pana la coacerea deplina 
(BBCH 51-89) 

Căpşun  
(câmp) Păienjeni căpşunului (Tarsonemus spp.), Păianjenul roşu 

comun (Tetranychus urticae).

1,5 l/ha - se va aplica de la 
scuturarea petalelor pana la a 
doua recoltare (BBCH 67-89) 

Castraveţi  
(culturi protejate) 

Musculiţa tutunului (Bemisia tabaci), Musculiţa albă de sera 
(Trialeurodes vaporariorum), Păianjenul roșu comun (Tetranychus 
spp.), Acarianul roşu al pomilor (Panonychus ulmi)

1,5 l/ha - se va aplica de la 
apariţia primei infio rescente 
pana la coacerea deplina 
(BBCH 51-89) 

Cucurbitacee 
(culturi protejate) 

Musculiţa tutunului (Bemisia tabaci), Musculiţa albă de seră 
(Trialeurodes vaporariorum), Păianjenul roșu comun (Tetranychus 
spp.), Acarianul roşu al pomilor (Panonychus ulmi)

1,5 l/ha - se va aplica de la 
apariţia primei inflo rescente 
pana la coacerea deplina 
(BBCH 51-89)

Plante ornamentale 
(culturi protejate) 

Musculiţa tutunului (Bemisia tabaci), Păianjenul roșu comun 
(Tetranychus spp.), Musculiţa albă de seră (Trialeurodes 
vaporariorum), Acarianul rosu al pomilor (Panonychus ulmi) 

1,4 l/ha - se va aplica la 
infestare 

Solanacee  
(culturi protejate) 

Musculiţa tutunului (Bemisia tabaci), Musculiţa albă de seră 
(Trialeurodes vaporariorum) Păianjenul roșu comun (Tetranychus 
spp.), Acarianul roşu al pomilor (Panonychus ulmi)

1,5 l/ha - se va aplica de la 
aparitla primei inflo rescente 
pana la coacerea deplina 
(BBCH 51-89) 

Tomate  
(culturi protejate) 

Musculiţa tutunului (Bemisia tabaci), Musculiţa alba de seră 
(Trialeurodes vaporariorum), Păianjenul roșu comun (Tetranychus 
spp.), Acarianul roşu al pomilor (Panonychus ulmi) 

1,5 l/ha - se va aplica de la 
apariţia primei inflo rescente 
pana la coacerea deplina 
(BBCH 51-89)

Vinete 
(culturi protejate)

Musculiţa tutunului (Bemisia tabaci), Musculiţa albă de seră 
(Trialeurodes vaporariorum) Păianjenul roșu comun (Tetranychus 
spp.), Acarianul roșu al pomilor (Panonychus ulmi)

1,5 l/ha se va aplica de la 
apariţia primei intlo- rescente 
pana la coacerea deplina 
(BBCH 51-89)

Utilizare

Compatibilitate

RestRicţii
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Îngrăşăminte microgranulate starter

Îngrăşăminte
microgranulate 
starter

52 Seed Sprint H1

52 Seed Sprint H5

57 Ino Orga



Seed Sprint®

microgranule

seed sprint H5

seed sPrinT este un îngrăşământ starter microgranulat 
cu o concentraţie mare de fosfor, total solubil şi uşor de 
asimilat, având rol important în primele faze de dezvoltare 
ale sistemului radicular.

O problemă des întâlnită la înfiinţarea culturilor este aceea că tinerele plante nu 
reuşesc să extragă suficienţi nutrienţi din sol deoarece aceştia sunt fie într-o formă 
indisponibilă, fie în afara zonei de absorbţie a rădăcinii. De asemenea pe terenurile unde 
se practică agricultura intensivă s-a constatat că fertilizarea de bază nu furnizează 
plantelor necesarul optim de micro şi macroelemente. În ambele situaţii rezultă 
de multe ori carenţe de nutriţie greu de corectat ulterior, un start lipsit de vigoare al 
culturilor, rezistenţă scăzută la boli şi dăunători şi inevitabil pierderi de producţie. 

seed sprint oferă o formulare modernă, inovatoare şi eficientă. 

H5H1

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

Azot (N): 12%
Fosfor (P2O5): 43%
Acizi humici: 1%  
(HUMIFIRST® WG)
Sulf (SO3): 5%
Zinc (Zn): 0,5%

Azot (N): 12%
Fosfor (P2O5): 43%
Acizi humici: 5%  
(HUMIFIRST® WG)
Sulf (SO3): 5%
Zinc (Zn): 0,8%

microgranule Tradecorp  
International

Formulare seed sprint:
 • Microgranule cu solubilitate ridicată.
• Granulozitate uniformă, care permite dozarea exactă.
• Aplicare localizată, precisă și uniformă lângă sămânţă prin utilizarea unui aplicator.

Fosforul este pus la dispoziţia plantelor din 
momentul apariţiei rădăcinilor (fosforul este unul 
din elementele cele mai puţin mobile în sol, 
distanţa optimă de absorbţie a acestui element 
pentru porumb este de 1-2 mm la nivelul 
rădăcinilor). Aplicarea localizată a 
îngrășământului, concomitent cu semănatul, în 
imediata apropiere a seminţelor permite ca nivelul 
de utilizare al fosforului să se apropie de 100%.

azotul asigură dezvoltarea iniţială a 
plantei imediat după răsărire.p 

43%
n 
12%

Sulful este constituent de bază al 
aminoacizilor si implicit al 
proteinelor nou formate. Are un rol 
esenţial in sinteza clorofilei, intrând 
în compoziţia enzimelor necesare 
acestui proces. Intervine în 
metabolizarea azotului, cunoscută 
fiind sinergia N-S.

zincul. Indispensabil proceselor 
enzimatice imediat după germinare.

Acizii humici menţin disponibilitatea nutrienţilor,  
având și o contribuţie importantă la îmbunătăţirea 
structurii solului. În plus, acizii humici stimulează 
activitatea microorganismelor din sol și reduc 
semnificativ levigarea nutrienţilor.

S 
5%

zn 
0,8%

aCizi 
HUmiCi

Seed Sprint H1 Seed Sprint H5

Acţiune
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ră
dă

ci
na

2 mm

5 mm

7.5 mm

Fosforul este unul din elementele cele mai 
puţin mobile în sol, distanţa maximă de 
absorbţie a acestui element este de 1-2 mm la 
nivelul rădăcinilor. 

bloCarea FoSForUlUi:  
MOBiLitAte, pH, teMpeRAtuRĂ

LOT MARTOR

  Cere un  
test pH sol  

de la reprezentanţii 
vânzări  

Chemark Rom!

efectul seed sprint la cultura de grâu 
La începutul sezonului, când grâul „decide” câţi fraţi 
să iniţieze, P din îngrășământul de baza aplicat este 
responsabil pentru mai mult de 50% din totalul P din 
plantă. Disponibilitatea redusă a fosforului din sol 
în această perioadă poate întârzia creșterea 
plantelor, recuperarea nemaifiind posibilă, chiar 
dacă aprovizionarea cu P va crește ulterior la 
niveluri adecvate. Dintre toţi fraţii formaţi, boabele 
de la fraţii F1 și F2 (care provin de la baza primei și 
a celei de-a doua frunze) reprezintă aproximativ 
jumătate din producţia finală. Cealaltă jumătate 
vine de la boabele tulpinii principale. Restul 
lăstarilor (F3, F4 etc.) au un impact minim asupra 
producţiei finale de cereale.

Accesibilitatea fosforului în 
funcţie de pH-ul solului

influenţa temperaturii solului 
asupra disponibilităţii fosforului

scăderea temperaturii 
solului de la 21ºC la 
13 ºc înseamnă cu 
70% mai puţin fosfor 
disponibil
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seed sprint H5Martor
Data semănatului: 
03 octombrie

Data semănatului: 06 octombrie
Semănat prin metoda sandwich

Brăila
Data recoltării probelor: 19 octombrie 

Brăila
Data recoltării probelor: 30 octombrie 

Deşi proba martor a fost semănată cu 2 zile 
înaintea semănării probei cu Seed Sprint se 
poate observa o diferenţă clară a plecării în 
vegetaţie, cât şi a sistemului radicular care 
s-a dezvoltat mult mai bine în comparaţie cu 
proba martor.

La proba martor a fost aplicat un alt produs din 
acelaşi segment (îngrăşământ microgranulat) în 
data de 03 octombrie. La proba cu Seed Sprint, 
îngrăşămantul a fost introdus şi omogenizat 
cu sămânţa în buncărul maşinii de semănat. 
Deşi proba cu Seed Sprint s-a semănat cu 3 zile 
întârziere faţă de proba martor, se constată o 
diferenţă semnificativă în favoarea produsului 
Seed Sprint, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea 
sistemului radicular, cât şi a foliajului. 

seed sprint H5Martor

Semănat:  
04 octombrie

Semănat: 06 octombrie 
Semănat cu aplicator

Dezvoltarea sistemului raDicular

RĂSĂRIRE unIfoRmĂ

startul unei culturi reuşite

JuDeTul TIMIŞ, SEPTEMBRIE 2018

siguranţa 
răsăririi

Dezvoltare 
uniformă

martor



AvAnS în vEgEtAţIE

LOT MARTOR

Brăila, Data recoltării probelor: 23 mai 

Floare semănată cu 
tehnologie clasică, fără 
îngrăşământ starter

Floare semănată cu 
microgranulat standard
(25 kg /ha)

Floare semănată cu 
microgranulat Seed Sprint 
(25 kg /ha)

Seed Sprint H5 poate fi administrat cu uşurinţă cu ajutorul unui aplicator, care 
permite poziţionarea exactă a produsului în imediata apropiere a seminţelor.

Cultură doză observaţii
Grâu 25 kg/ha

Administrat concomitent  
cu semănatul

Porumb

25–30 kg /ha
Floarea-soarelui
Sfeclă de zahăr
Soia
Leguminoase
Rapiţă 20 kg/ha
Legume 25–35 kg /ha

Cere consultanţă de la reprezentanţii Chemark rom 
privind aplicarea a produsului folosind aplicatorul 
pentru îngrăşăminte microgranulate.

Utilizare
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Seed Sprint aplicat la cultura de porumb - Ardud, jud. Satu Mare Seed Sprint aplicat la cultura de floarea soarelui - jud. Alba

Lot martor

martor martor martor

Lot martor

Lot martor Lot martor

14.05.2020

10.06.2020 - Jud. Iaşi

05.06.2020 03.06.2020

cOMAnDĂ seeD spRint  
Şi pRiMeȘti BOnus 

apliCator apV  
aUStria! 

formula economică

formula nr.1 in Romania
seed sprint H5

alege:
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Îngrășământ starter microgranulat  
cu utilizare în agricultura ecologică.

Ino Orga are o contribuţie importantă la îmbunătăţirea calităţii solului și ajută la 
realizarea unei germinaţii rapide și uniforme, precum și la o bună dezvoltare a 
sistemului radicular.

Ino Orga poate fi administrat cu ușurinţă 
cu ajutorul unui aplicator care permite 
poziţionarea exactă a microgranulelor în 
imediata apropiere a seminţelor.

Cultura doză

Porumb/Floarea soarelui 30-40 kg/ha

Grâu/Rapiţă 40-50 kg/ha

Sfeclă de zahăr 40 kg/ha

Legume 40-50 kg/ha

Ino Orga 

ORGA 2-18-15 

1. Granulometrie uniformă care permite dozarea exactă a cantităţii 
de îngrăşământ şi poziţionarea acestuia lângă sămânţă;

2. Sursă de fosfor complet solubil în apă;

3. Fosforul este pus la dispoziţia plantelor  
odată cu înfiinţarea culturii;

4. O bună dezvoltare a sistemului radicular ce contribuie  
la realizarea unor sporuri de producţie;

5. Îmbunătăţește capacitatea de absorbţie a azotului precum și a 
altor substanţe nutrititve de către rădăcină.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE CERTIFICAT DE  
OMOLOGARE

FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Azot(N) 2%
Fosfor(P2O5) 18%
Potasiu (K2O) 5%
Calciu(CaO) 21%.

Microgranule Conform regulamentului CE 
834/2007

Firma producătoare: 
Agronutrition, Franţa 

CERTIFICATBIO

Acţiune

Utilizare

AvAntAje
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Fertilizanţi foliari

Fertilizanţi 
foliari

59 Aton Zn

61 Ino Brassica 

63 Ino Green-S 

66 Ino MAG-N

68 Ino Maxical

70 Ino Organic

72 Ino Turbo Rape

73 Folur 

76 Nutricomplex

79 Synergizer 8-32-4 

81 Tradebor

83 Tradebor Mo 

85 Tradecorp AZ 

86 Trafos K



Aton Zn este un produs pe bază de zinc complexat cu aminoacizi, uşor asimilabil 
de plante, destinat pentru corectarea deficienţelor de zinc, precum şi pentru 
stimularea proceselor fiziologice ale plantelor în timpul perioadei de vegetaţie. 
Formularea specială a produsului asigură o refacere rapidă a plantelor afectate 
de condiţiile de stres.

aton zn este un îngrăşământ biostimulant pe 
bază de aminoacizi liberi şi zinc, cu puternice 
proprietăţi anti-stres şi care previne şi 
corectează carenţele de zinc.

aton Zn

Cultură doză

Porumb 2.5 l/ha începând din stadiul de 3-4 frunze. Poate fi aplicat în tank-mix 
cu erbicidele aplicate în această perioadă.

Grâu 2.5 l/ha de la înfrăţire până la alungirea paiului combinat cu erbicide.

Rapiţă 2.5 l/ha toamna începând din stadiul de 4-8 frunze sau primavara la 
reluarea vegetaţiei

Floarea 
soarelui 2.5 l/ha începând din stadiul de 4-6 frunze.

Cartof 2.5 l/ha începând din stadiul de 3-6 frunze. Repetaţi tratamentul la 
tuberizare.

Viţă de vie 2-3 aplicări a 2-4 l/ha la un interval de 10-14 zile începând de la 
formarea aparatului foliar.

Pomi fructiferi 2-3 aplicări a 2-4 l/ha la un interval de 10-14 zile începând de la 
formarea aparatului foliar. A nu se folosi la pruni.

Legume 2.5 l/ha de la începutul ciclului de cultură. Repetaţi tratamentele la un 
interval de 10-14 zile.

aplicare la sol (irigare prin picurare)

doza totală recomandată: 10-20 l/ha. Doza totală se va aplica fracţionat în 2-4 
irigări la intervale de 10-14 zile pe întreaga durată a ciclului de cultură.

Nu se foloseşte la pruni. Aplicaţi pe aparat foliar uscat pentru a mări eficacitatea. 
Volumul minim de apă recomandat: 150-200 l. Pentru a asigura absorbţia completă se 
recomandă o perioadă de 3-4 ore fară precipitaţii după aplicare.

Zinc
Zn

Aton Zn

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

Zinc (Zn) solubil în apă: 4.5% w/w (4.9% w/v)
Aminoacizi liberi: 5.0% w/w (5.4% w/v)

Concentrat solubil (SL) Tradecorp  
International

Acţiune

Utilizare
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Compatibilitate
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carenţă de zinc la roşii

carenţă de zinc la grâu

carenţă de zinc la porumb

Aton Zn este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar 
exceptând cele care conţin cupru, sulf, ulei mineral sau cele cu reacţie 
bazică (pH > 8). Se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate 
înainte de prepararea soluţiei şi consultarea unui specialist.



ino Brassica – fertilizant foliar special cu 
microelemente. Calitatea oligoelementelor prezente 
în ino Brassica îi garantează acestui produs o 
solubilitate de 100% şi o dizolvare foarte rapidă.

Ino Brassica este destinat în mod special culturilor sensibile la lipsa de 
microelemente (B, Mo), cu scopul de a preveni şi trata aceste carenţe. Este 
soluţia nutriţională rapidă şi eficientă în toate situaţiile de deficienţă a acestor 
microelemente, de asemenea constituie o sursă suplimentară de azot şi sulf la 
culturile mari consumatoare. Selecţia riguroasă a materiilor prime garantează o 
solubilitate de 100%.

Formula specifică a acestui produs garantează o absorbţie foliară completă fără 
risc de fitotoxicitate (arsuri). Absorbţia elementelor nutritive se face într-un interval 
mediu de 6 ore de la aplicarea foliară. Pentru o eficacitate optimă, utilizaţi un volum 
de apă pe hectar suficient pentru a obţine o acoperire uniformă a foliajului. Se 
recomandă efectuarea tratamentelor la temperaturi între 6–25°C. Evitaţi aplicarea 
în caz de secetă, umiditate extremă, ploaie sau alte condiţii meteorologice 
nefavorabile. Agitaţi bidonul înainte de deschidere pentru o mai bună omogenizare.

Cultura doză Concentraţie 
maximă momentul aplicării

Sfeclă de zahăr 4–5 l/ha 3% Stadiu de 6–10 frunze. În caz de simptome de carenţă se repetă 
aplicarea la un interval de 10–15 zile.

Floarea-soarelui 4 l/ha 3% Două aplicări de la stadiul de 4-6 frunze până în perioada 
preînfloririi.

Rapiţă 4 l/ha 3% 1–2 aplicări de la stadiul de 2–3 frunze până la începutul înfloririi.

Viţă de vie, pomi 2,5 l/ha 1.50% 3 aplicări înaintea înfloririi şi o aplicare după înflorire.

Alte culturi 4 l/ha 1.50% 1–2 aplicări la interval de 10–14 zile până la dezvoltarea completă 
a sistemului foliar.

Ino Brassica 

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE CERTIFICAT  
BIO

FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Bor (etanolamina de B)  
- 80,0 g/l

Azot (N) – 60,0 g/l
Sulf (SO3) – 55,0 g/l

Magneziu (MgO) – 28,0 g/l
Molibden (Mo) – 1,0 g/l

Concentrat solubil (SL) Conform
Regulamentului

CE 834/2007,
889/2008

De Sangosse

CERTIFICATBIO

Acţiune

Utilizare
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1. rolul B 
Rol în fecundare; 
Metabolismul zaharurilor; 
Sinteza proteinelor; 
Metabolismul hormonal 
(auxinelor).

2. rolul mo 
Reducerea nitraţilor; 
Sinteza proteinelor; 
Favorizează nodulaţia la 
leguminoase.

3. rolul mg 
Fotosinteza; 
Sinteza glucidelor şi 
lipidelor.

4. azot organic 
Asimilare rapidă.

Ino Brassica este compatibil cu majoritatea insecticidelor şi fungicidelor 
omologate, dar pentru siguranţă se recomandă efectuarea unui test de 
compatibilitate.

1. Se va umple pe jumătate rezervorul maşinii de stropit cu apă curată şi se va 
începe agitarea;

2. Se adaugă cantitatea necesară de produs, se completează cu apă şi se agită 
bine până la umplere. Când se combină şi cu alte elemente, produsul se va 
adauga întotdeauna ultimul şi se va insista pe agitarea amestecului înainte 
de utilizare;

3. După stropire, rezervorul maşinii de stropit se va curăţa cu atenţie.

Produsul conţine aminoethanol. A se folosi cu atenţie, întrucât poate cauza 
arsuri de piele şi probleme oculare.

Carenţă de B la rapiţă

Carenţă de B la 
floarea soarelui 

Carenţă de B la cultura de sfeclă

Utilizare

Compatibilitate

RestRicţii
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ino green-s este un fertilizant foliar cu conţinut ridicat 
de sulf ce se prezintă sub forma unui concentrat solubil 
(sl), gata de utilizare. Plantele tratate pot accesa 
aproape 100% din sulful şi azotul existente în ino 
green-s datorită extractului de alge conţinut de produs.

Sulful şi azotul au rol esenţial în cadrul metabolismul plantelor, fiind constituenţi 
de bază ai proteinelor, intrând în componenţa anumitor enzime, influenţând prin 
acest lucru, în mod direct, fotosinteza. Accesibilitatea sulfului din sol pentru 
plante este direct proporţională cu prezenţa sulfaţilor hidrosolubili în stratul de 
sol explorat de sistemul radicular. Această formă accesibilă în marea majoritate a 
solurilor este sub nivelul necesarului pentru plantele de cultură, mai ales dacă ne 
referim la speciile mari consumatoare de sulf, cum ar fi: rapiţa, muştarul, varza sau 
chiar şi grâul de toamnă.

Prin aplicarea produsului Ino Green-S se previn şi se corectează deficienţele 
(carenţele) de sulf şi azot la culturile agricole. Datorită extractului de alge conţinut 
de produs sulful și azotul existente în Ino Green S sunt accesate aproape integral de 
plantele tratate. 

Se recomandă folosirea unei cantităţi de soluţie suficiente, capabile să asigure o 
bună acoperire a plantelor (200–400 l/ha).

A se evita depăşirea dozelor maxime omologate.

A se evita aplicarea produsului în perioadele cu temperaturi foarte ridicate  
(peste 25°C) sau pe plantele stresate termic sau hidric pentru a evita apariţia 
arsurilor pe frunze.

Cultura doză Concentraţie 
maximă momentul aplicării

Grâu de toamnă 5 l/ha 5%

Cereale - Doza: 5-10 L/ha – Momentul aplicării: 1 până la 
2 aplicări de la răsărire până la înspicare.
• Îmbunătăţirea calităţii - Doza: 5 L/ha – De la apariţia 
celui de al doilea internod până la înspicare.

Rapiţă de 
toamnă 5–10 l/ha 5%

Se recomandă 1–2 aplicări din momentul alungirii 
tulpinii, dozele mai mari, folosindu-se în cazul unor 
simptome de carenţă de sulf.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Azot (N): 207 g/l
Sulf (SO3): 750 g/l

Concentrat solubil (SL) De Sangosse

Ino Green S 

Sulf
s

Acţiune

Utilizare
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1. Datorită conţinutului de extracte de alge produsul are un coeficient de 
absorbţie foarte ridicat;

2. Puritate ridicată, eficienţă sporită;
3. Aderenţă sporită pe frunză (sticking).
4. Absorbţie foliară rapidă;
5. Rezistenţă la spălare;
6. Capacitatea de acoperire mărită (spreading);
7. Evitarea recristalizării după aplicare;
8. Efect de “safener” dacă se aplică în amestec cu alte pesticide.

Carenţa de sulf se manifestă prin dereglarea metabolismului proteic şi 
implicit scăderea fotosintezei şi a absorbţiei substanţelor nutritive.

La rapiţa de toamnă, carenţa de sulf cauzează o rezistenţă scăzută la boli 
a plantelor, scade numărul de silicve pe plantă şi numărul de boabe în 
silicve.

La grâul de toamnă simptomele de carenţă includ decolorări pe frunze 
(foarte asemănătoare carenţei de azot), scăderea numărului de fraţi pe 
plantă, scăderea numărului de boabe din spic şi implicit producţii scăzute.

Ca urmare a acestui fapt este recomandată utilizarea fertilizanţilor foliari 
cu conţinut ridicat de sulf în perioadele de consum maxim al plantelor de 
cultură. 

Deficienţă de sulf la rapiţă. 
Se observă un procent mai mare de flori 

sterile la plantele cu carenţă de sulf.

Deficienţă de sulf la grâu. 
Se observă un procent mai mare de spiculeţe sterile pe 

planta cu carenţă de sulf. Se remarcă culoarea verde 
intens a foliajului la plantele care au beneficiat de 

aport de sulf.

Carenţa de 
sulf

 

AvAntAje
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martor

dinamica absorbţiei de sulf la cereale şi rapiţă

În timpul perioadei de 
dezvoltare vegetativă la 
cultura de grâu și rapiţă 
necesarul de sulf 
depășește rezervele 
solului. În luna mai, cultura 
de grâu își poate asigura 
50% din necesarul de sulf 
din sol iar rapiţa abia 30% 
din necesar.

Sept

200

So3  
kg/ha

150

100

50

0

Oct Noi Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug

Necesitatea aplicării 
foliare în primăvară

Necesitatea aplicării 
foliare în vară

Disponibil în sol Necesarul de S la rapiţă Necesarul de S la cereale

efectul aplicării 
produsului

lot comercial tratat cu produsul ino Green S
Aurel Vlaicu - Jud: Alba - 2017.  

Se observă un procent mai mare de spiculeţe 
sterile pe planta cu carenţă de sulf.

la rapiţă se estimează că pierderile de producţie 
cauzate de lipsa de sulf ajung la 0,2 -2,0 to/ha 
depinzând de severitatea deficienţei.

 (CETIOM) 

la cereale se estimează că pierderile de producţie 
cauzate de lipsa de sulf ajung la 1,0-1,5 to/ha 
depinzând de severitatea deficienţei.

(ARVALIS) 



ino mag n este un fertilizant foliar cu conţinut 
ridicat de magneziu. Plantele tratate pot accesa 
aproape 100% din magneziul şi azotul existente în 
ino mag n datorită extractului natural de lignină 
(lignosulfonaţi), conţinut de produs.

Ino Mag N previne şi corectează deficienţele de magneziu la toate culturile prin aplicare 
foliară.
Ino Mag N asigură o calitate înaltă a producţiei şi îmbunătăţeşte stabilitatea acesteia. 
Furnizează un supliment nutriţional de magneziu şi azot  sub forma lichidă foarte 
concentrată, 100% solubilă şi de mare puritate, pentru 100 % eficienţă.
Cu o acţiune foarte «ușoară» asupra  foliajului sau a fructelor (fără risc de pătări),  
Ino Mag N este un produs polivalent uşor de preparat şi utilizat.
Prin creşterea conţinutului de magneziu şi implicit, a producţiei de clorofilă, Ino Mag N 
garantează o bună fotosinteză.
Aplicările la sol, cu fertilizanţi de tip clasic, nu sunt îndeajuns de eficiente datorită 
faptului că elementele pot fi sub formă greu accesibilă. 
Aplicarea pe cale foliară asigură o înverzire rapidă şi foarte evidentă.
Ino Mag N este formulat cu  lignosulfonaţi (agenţi natural organici extraşi  din lemn).
Lignosulfonaţii îmbunătăţesc rata de absorbţie a nutrienţilor prin frunză multumită 
proprietăţilor chelatante şi adjuvante: absorbţie rapidă, rezistentă la  spălare, impiedică 
recristalizarea pe frunze.

Se recomandă folosirea unei cantităţi de apă suficiente, capabilă să asigure o bună 
acoperire a plantelor (200-400 litri/Ha).
A se evita aplicarea produsului în perioadele cu temperaturi foarte ridicate (peste 
25 grade C) sau pe plantele stresate termic sau hidric pentru a evita eventuale 
afectări ale culturii.

Cultura doză momentul aplicării:
Cereale, porumb, culturi 
crucifere, sfeclă, mazăre

3-6 l/ha

1-2 aplicări în cazul unui început dificil, apoi 
pe frunze bine dezvoltate

Cartofi  2-3 aplicări de la începutul formării 
tuberculilor și apoi la fiecare 15 zile

Legume
1 până la 2 aplicări la intervale de 
10-14 zile pe culturi bine dezvoltate

Viţă de vie
2 până la 3 aplicări înainte și după înflorire, 
apoi 3-4 aplicări de la formarea  
completă a chiorchinelui

Pomi fructiferi 3-4 aplicări de la căderea petalelor  
apoi la fiecare 10-15 zile

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Magneziu(MgO): 120g/l 
Azot (N): 84g/l

Concentrat solubil (SL) De Sangosse

Magneziu
mg

MAG N

Ino Mag N

Acţiune

Utilizare
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Aport simultan de magneziu şi azot concentrat în forma solubilă şi stabilă, 
coformulată cu lignosulfonaţi, fiind un produs unic în piaţă. 

Prin optimizarea dezvoltării culturilor, Ino Mag N asigură o producţie stabilă 
de calitate

Nutrienţii aplicaţi pe cale foliară sunt mai bine şi mai uşor asimilaţi de către 
plante, comparativ cu cei de tip clasic.

solubilă, uşor de utilizat.

compatibil cu majoritatea produselor PPP => o singură aplicare, economie de 
timp şi resurse.

Performanţa  

Eficacitate  

Formulare  

Flexibil şi 
economic

 

Deficienţă de Mg la grâu

Deficienţă de Mg la cartof Deficienţă de Mg la viţa de vie

carenţă de 
Mg aport optim Mg aport foliar Mg aport optim Mg
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Îngrăşământ foliar cu conţinut ridicat 
de calciu şi fosfor. este o soluţie pe 
bază de clorură de calciu, uşor de 
absorbit prin frunze.

Efectul fiziologic al calciului se bazează pe capacitatea ionilor de calciu 
de a forma legături sau punţi în interiorul şi între macromoleculele 
esenţiale, cum ar fi acizii nucleici sau proteinele. Aceste legături interioare 
influenţează structura moleculelor şi implicit proprietăţile fiziologice  
ale acestora. De exemplu, fermitatea pulpei fructelor este dată în mare măsură 
de existenţa acestor legături dependente de ionii de calciu. Calciul intervine şi în 
stabilizarea structurii enzimelor responsabile de procesele de respiraţie şi de 
asemenea, are un rol deosebit în cadrul proceselor de creştere şi diviziune a celulelor 
meristematice.
O plantă sau un fruct, ce are carenţă de calciu va avea o respiraţie mult mai intensă 
faţă de cazul în care aprovizionarea cu calciu este optimă şi implicit procesul de 
îmbătrânire va fi mai rapid, cu repercusiuni directe asupra perisabilităţii şi rezistenţei 
la păstrare.

La pomii fructiferi - atât la seminţoase, cât şi la sâmburoase, se aplică în perioada 
creşterii intense a fructelor. Se pot aplica 4–5 tratamente cu o doză de 6,0–8,0 l/ha 
la intervale de 15 zile între aplicări. În cazul soiurilor sensibile la “bitter-pit = pătare 
neagră” se pot aplica până la 7 tratamente, la intervale de 15 zile între aplicări. 
Nu se va depăşi concentraţia de 2%.Ultimul tratament se administrează înainte de 
recoltare cu trei săptămâni. La legume - în câmp – se vor aplica 4–6 tratamente cu 
o doză de 6,0 l/ha la interval de 10–14 zile. Nu se va depăşi concentraţia de 1,5%.
Cantitatea de soluţie recomandată este de 400–600 l/ha la legume în câmp, 1000–
1500 l/ha la livezi pe rod.

Cultura doză Concentraţie maximă
Pomi fructiferi 6,0–8,0 l/ha 2%
Legume 6,0 l/ha 1,5%

1. Previne apariţia pătării negre; 
2. Fomulă lichidă, absorbţie mai bună;
3. Aport simultan de calciu şi fosfor în formulă 

echilibrată şi stabilă;
4. Datorită aportului de calciu, fructele vor fi 

uniforme, rezistente la manipulare şi păstrare 
şi vor avea o pulpă fermă;

5. Menţine soluţia de stropit în intervalul optim 
de pH în cazul folosirii unei ape dure;

6. Reducerea pH asigură o eficacitate a 
produsului mai bună. Deficienţă de Ca la măr

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

200 g/l CaO
42.5 g/l P2O5

Concentrat solubil (SL) De Sangosse

Calciu
ca

Ino Maxical

Acţiune

Utilizare

AvAntAje
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În funcţie de necesarul în calciu, plantele au fost 
grupate în plante calcifile, cu un conţinut de peste 1,5% 
Ca și plante calcifobe, conţinutul acestora din urmă 
fiind mai mic decât 1,5% Ca. În prima grupă sunt 
cuprinse cruciferele și leguminoasele, iar dintre 
plantele de cultură sunt cunoscute drept mari 
consumatoare de calciu: morcovul, tomatele, salata, 
sfecla. În frunzele acestor specii se determină frecvent 
conţinuturi de 5-6% Ca. 

Calciul are o mobilitate redusă în plantă, fapt care 
determină acumularea lui în organele vegetative mai 
bătrâne și translocarea foarte redusă în organele 
tinere. Se creează astfel condiţii pentru apariţia 
simptomelor de carenţă în calciu la vârfurile de 
creștere ale tulpinii, pe inflorescenţe și fructe.

calciul are un rol important în determinarea însușirilor 
mecanice (rezistenţă, elasticitate) și de permeabilitate 
ale membranelor celulare.

Cel mai frecvent simptom de carenţă de Ca se manifestă 
prin putrezirea fructelor în partea opusă pedunculului. 

Insuficienţa calciului în fructele de măr determină apariţia 
bolii pătarea neagră (bitter pit). Merele prezintă puncte 
și zone brune, care mai târziu se necrozează.

rolul Calciului  
în nutriţia plantelor
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COMPOZIŢIE (G/L) FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

Azot total (N) 40 g/L, Fosfor solubil (P2O5) 24 g/L, Potasiu 
solubil (K2 O) 70 g/L, Magneziu solubil (MgO) 2,4 g/L, Sulf 
solubil (SO3) 10 g/L, Calciu (CaO) 18,8 g/L, Bor (B) 0,01 g/L, 

Fier (Fe) 0,19 g/L, Mangan (Mn) EDTA chelatat 0,04 g/L, 
Zinc (Zn) EDTA chelatat 0,02 g/L, Densitate: 1,29

suspensie  
concentrată (SC)

Conform  
Regulamentului CE 

834/2007

De Sangosse

Îngrăşământ foliar complex pe bază de macro- şi 
microelemente chelatate. Produs avizat pentru 
utilizare în agricultura ecologică, în conformitate cu 
regulamentul Ce 834/2007

Ino Organic este un fertilizant foliar care îmbunătăţeşte starea nutriţională a culturii. 
Folosit prin pulverizare foliară, activează metabolismul fiecărei celule vegetale. 
Această acţiune asupra întregii plante îmbunătăţeşte fotosinteza şi capacitatea de a 
prelua elementele minerale prin sistemul radicular al plantei.

Ino Organic este un produs polivalent care este potrivit pentru numeroase culturi. 
Acesta este adaptat în mod specific la nutriţia, îmbunătăţirea şi creşterea sistemului 
vegetativ.

Ino Organic este un produs lichid gata de utilizare, cu o acţiune foarte bună asupra 
sistemului foliar, sigur de utilizat şi de manevrat.

Cultură doză momentul aplicării

Cereale

Se aplică foliar,  
în doză de  
5 l / ha  
în minim  
100 L de apă/ ha

De la alungirea paiului până la stadiul de burduf

Leguminoase De la începutul înfloririi până la formarea păstăilor

Cartof 3-4 aplicări, de la începutul formării tuberculilor, 
apoi la fiecare 14 zile

Porumb, plante 
oleaginoase, 
sfeclă de zahăr

1-2 aplicări după răsărire, apoi după cum este 
necesar, pe frunze bine dezvoltate

Legume 3-4 aplicări, la fiecare 10 - 14 zile de la plantare

Viţa de vie 2-3 aplicări de la începutul înfloririi până la 
compactarea ciorchinelui

Pomi fructiferi 4 aplicări, începând cu căderea petalelor, apoi la 
fiecare 14 zile

TeHnologie de nuTriţie aCTivă:

1. Efect activator bio-nutriţional
2. Efect nutritiv prin frunze
3. Efect adjuvant: îmbunătăţirea calităţii pulverizării

Ino Organic

CERTIFICATBIO

Acţiune

Utilizare

AvAntAje
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• Pentru rezultate optime, utilizaţi suficientă apă pentru a obţine o acoperire 
uniformă a culturii, evitând însă scurgerea masivă a soluţiei de pe frunze.

• Evitaţi aplicarea în lumina puternică a soarelui şi / sau la temperaturi foarte 
ridicate.

• Dacă este posibil, aplicaţi seara sau dimineaţa devreme, în special dacă 
temperaturile în timpul zilei depăşesc 28 °C. Frunzele foarte tinere şi culturile 
sub stres pot fi mai susceptibile la arsuri. În aceste condiţii trebuie aplicate 
doze mai mici, iar intervalul de aplicare ar trebui să fie redus corespunzător. 
Consultaţi recomandările pentru momentul aplicării pentru fiecare cultură.

• Umpleţi rezervorul echipamentului de aplicare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă.

• Agitaţi bine conţinutul şi adăugaţi cantitatea necesară de produs, apoi 
adăugaţi restul de apă menţinând agitatorul în funcţiune.

Descarcă aplicaţia de pe:

tradecorp app  
acum pe telefonul tău! 

Utilizare

catalog produse nutriţie 

nutriţie şi biostimulare pe faze  
de dezvoltare vegetativă

determinator carenţe nutriţie



SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

26% Trioxid de sulf (SO3);  
10.2% Mangan (Mn); 6.2% Bor (B);  

5.7% Oxid de magneziu (MgO);  
1.0% Molibden (Mo)

Pulbere umectabila  
(WP)

Conform
Regulamentului

CE 834/2007, 889/20080

De Sangosse

Fertilizant foliar cu microelemente

Este un fertilizant certificat bio, ce are în compoziţia chimică următoarele elemente 
nutritive: magneziu (5,7%), sulf (26%), bor (6,2%), mangan (10,2%), molibden (1%). 
Principala acţiune a produsului este aceea că previne şi corectează deficienţele 
culturilor la elementele menţionate mai sus. Are o acţiune rapidă, absorbţia 
nutrienţilor se face în mai puţin de 6 ore, fiind un produs extrem de eficient.

aPliCare Foliară. Doza generală de aplicare: 3 kg/ha în minim 150 L de apă.

Fertilizant foliar cu o compoziţie echilibrată pentru 
corectarea deficienţelor de nutriţie.

Cultura momentul aplicării

Rapiţă, muştar 1-2 aplicări de la 2-3 frunze până la începutul înfloririi.
Tomate, vinete, ardei, 
castraveţi, dovlecei: 

Începeţi aplicarea de la stadiul de 2-4 frunze, repetaţi la stadiul de 
buton verde.

Broccoli, varză, 
conopidă

 2 aplicări într-un interval de 15 zile de la 2 săptămâni după 
transplantare

Sfeclă roşie 2 aplicări la pornirea în vegetaţie şi pe culturi bine stabilite.

Morcovi 2 aplicări începând din stadiul de 2-4 frunze, apoi în stadiul de 6-8 
frunze.

Mazăre 1 aplicare începând din stadiul de 15 cm al plantelor.

Pepene galben 1 aplicare după transplantare la culturile bine stabilite  
(4 frunze).

Salată Aplicaţi începând din stadiul de 6-8 frunze.

1. Formulare unică ce asigură absorbţia completă;
2. Siguranţă maximă datorită absenţei fitotoxicităţii pentru culturi;
3. Produs 100% solubil;
4. Bogat în microelemente indispensabile culturilor;
5. Produs certificat pentru utilizarea în agricultura ecologică.

Umpleţi pe jumătate rezervorul maşinii de stropit cu apă şi porniţi sistemul de agitare. 
Adăugaţi cantitatea necesară de INO-TURBO RAPE, apoi adăugaţi restul cantităţii 
de apă, menţinând în funcţiune sistemul de barbotare al maşinii de stropit. Când îl 
aplicaţi în amestec cu alte produse, întotdeauna adăugaţi INO-TURBO RAPE la urmă. 
Nu opriţi sistemul de barbotare al maşinii de stropit, până la golirea completă a 
rezervorului. După terminarea tratamentului curăţaţi şi spălaţi corespunzător maşina 
de stropit. După stropire, curăţaţi şi spălaţi echipamentul în întregime.

Formularea unică a acestui produs garantează o absorbţie foliară maximă, fără 
riscul de fitotoxicitate, concepută pentru a obţine absorbţia nutrienţilor în mai puţin 
de 6 ore. Acest produs este formulat cu materii prime riguros selectate, garantate 
de controlul calităţii, pentru a asigura o siguranţă perfectă a utilizării şi pentru a 
optimiza absorbţia prin frunze.

Pregătirea 
soluţiei

 

Ino Turbo Rape

CERTIFICATBIO

Acţiune

Utilizare

AvAntAje
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Formulă de ulTimă generaţie:
1. Nu are în compoziţie biuret (<0,05%) şi nici azot amoniacal
2. Nu este fitotoxic pentru culturi, nu arde frunzele

conţinut de biuret (%)

Folur Uree tehnică

2,2

2

1,5

1

0,5

0

Uree agricolă
Clorozarea frunzelor -  
reacţie la ureea agricolă

Folur este un îngrăşământ lichid pe bază de azot sub 
formă ureică, cu un conţinut foarte scăzut de biuret. 

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Azot (N) total: 22 %; Azot (N) ureic: 22 % Concentrat solubil (SL) Tradecorp International

Produsul este absorbit rapid de către plante. Coeficientul de utilizare al azotului 
din compoziţia sa este cel puţin de trei ori mai mare decât cel corespunzător 
unui îngrăşământ clasic, aplicat la sol. Folur se prezintă sub forma unei soluţii 
tamponate cu pH acid.

Coeficient real  
de utilizare a azotului: 

> 90%
Timp de asimilare:

< 24 ore

Coeficient real  
de utilizare a azotului: 

20/40%
Timp de asimilare:

2-3  
săptămâni

aminoacizi

nH4+

no2-

uree 
Co(nH2)2

no3-

Proteine

nH4+

no3-

Folur 

Azot
n

Fertilizare solidă la sol
În cazul fertilizării clasice, la sol, azotul trece printr-un 
proces complex de transformări până la stadiul de 
proteine.
Acest proces necesită un consum ridicat de 
energie şi timp.
De asemenea, pierderile prin levigare şi volatilizare 
sunt ridicate, putând ajunge la 60-70%.

Fertilizare foliară
Aplicarea foliară a Folur accelerează formarea 
aminoacizilor şi a proteinelor. În acest fel se 
economiseşte energie, ce poate fi ulterior utilizată 
pentru alte procese.
De asemenea, în cazul culturilor de toamnă 
această energie economisită este esenţială la 
ieşirea din iarnă.

Acţiune

AvAntAje
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ÎmBunăTăţeşTe CaliTaTea reColTei:
1. Stimulează dezvoltarea vegetativă la ieşirea din iarnă;
2. Accelerează procesele de formare şi acumulare a glutenului şi proteinelor în bob;
3. Îmbunătăţeşte efectul pesticidelor utilizate;
4. Eficient la culturile horticole, translocarea este foarte bună;

Cultură doză momentul aplicării

Cereale 15–25 l/ha

5-10 l/ha în primăvară, după pornirea vegetaţiei.

10-15 l/ha la apariţia frunzei stindard sau după înflorire 
pentru a creşte conţinutul de proteină şi a spori eficacitatea 
fungicidelor.

Porumb 10-20 l/ha 1-2 aplicări din momentul în care atinge stadiul de 6 frunze.

Sfeclă de 
zahăr 10-20 l/ha Între stadiul în care planta are 4–6 frunze şi cel de încheiere a 

rândurilor. Nu aplicaţi după ce se încheie rândurile.

Cartof 10-20 l/ha Când plantele ajung la 15 cm.

Viţă de vie

5–10 l/ha Înainte de înflorire şi în timpul dezvoltării fructelor.

20 l/ha
Pentru soiurile de struguri aromaţi trebuie aplicat de 2–3 ori - 
de la pârgă până cu 2 săptămâni înainte de recoltare pentru a 
potenţa aroma.

Legume
10–20 l/ha 3–4 aplicări - împărţite de-a lungul perioadei de vegetaţie a 

plantelor începând cu stadiul de 4–6 frunze.

5–10 l/ha La tomate, ardei şi cucurbitacee, în timpul perioadei de creştere 
a fructului.

Pomi 
fructiferi

10-20 l/ha
Mai multe aplicări faziale - de la începutul perioadei de creştere 
până la 2-3 săptămâni înainte de recoltare, fără a se depăşi 
cantitatea de 50 l/ha.

20 l/ha
Pentru meri şi peri, se recomandă aplicarea după recoltare, în 
amestec cu un produs pe bază de cupru, pentru accelerarea 
căderii frunzelor.

3. Timp de asimilare 24 ore
4. Poate fi utilizat şi ca adjuvant. În acest caz rolul său este acela de a potenţa 

acţiunea produselor pentru protecţia plantelor
5. Indicator colorimetric al pH-ului: soluţia îşi schimbă culoarea când iese 

din intervalul optim de pH

ErbicidE 
FungicidE

insEcticidE

pH 5.5 - 6.5

> pH 6.5

TANK MIX

tanK 
miX

tanK 
miX

 În formula patentată de Tradecorp International 
produsul Folur are un conţinut de azot ureic stabilizat 
la pH 5.5 -6.5 (eficacitate maximă şi evitarea 
fitotoxicităţii). Dacă soluţia iese din pH-ul optim 
datorită altor parteneri de amestec (pesticide) soluţia 
de stropit se colorează din galben-oranj în portocaliu 
închis sau roşu. În acest caz se recomandă folosirea 
adjuvantului Spray Plus (v. catalog).

Utilizare

AvAntAje
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Porumbul este o plantă 
mare consumatoare de 
azot, care absoarbe cea 
mai mare parte a azotului 
în prima parte a perioadei 
de vegetaţie, atingând 
maximum la formarea 
paniculelor şi la mătăsire. 
Porumbul trebuie să aibă o 
aprovizionare bună cu azot 
şi la sfârşitul perioadei de 
vegetaţie, pentru a mări 
conţinutul de proteină al 
seminţelor.

La sfecla de zahăr şi 
la cartof necesarul 
maxim de azot este 
în perioada de 
dezvoltare a 
rădăcinilor şi 
f r u n z e l o r , 
respectiv de 
d e z vo l t a r e 
a tuberculilor. Administrarea azotului în 
perioada de acumulare a zahărului la 
sfecla de zahăr determină micşorarea 
conţinutului de zaharoză, influenţând 
extracţia zahărului din rădăcini.

aplicarea fracţionată a azotului
Azotul este absorbit de către plante pe tot parcursul perioadei de 
vegetaţie, cu intensităţi diferite, în funcţie de fenofază. În prima parte 
a perioadei de creştere, plantele folosesc cantităţi mici de azot. În 
perioada de maximă creştere, de formare a organelor vegetative, sunt 
absorbite cele mai mari cantităţi de azot. 

Pierderile de azot din sol
În general, plantele folosesc numai o parte (40-75%) a azotului administrat 
prin îngrăşăminte. 

O cantitate însemnată se pierde prin volatilizarea amoniacului, prin 
levigarea nitraţilor sau prin îndepărtarea odată cu recoltarea. Volatilizarea 
azotului amoniacal se produce mai intens pe solurile calcaroase. Cantităţi 
importante de azot, între 30 şi 300 kg N/ha sunt îndepărtate anual odată cu 
recoltarea, în principal, la cereale, plante tehnice (cartofi, sfeclă de zahăr, 
soia) şi leguminoase (lucernă, trifoi).

aplicarea foliară 
Aplicarea foliară duce la creşterea coeficientului de utilizare a azotului şi la 
scăderea cantităţii de azot levigat. 
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soluţii integrale în nutriţia culturilor.  
Cea mai solubilă gamă de nPK 

adaptată culturilor dumneavoastră.

Nutricomplex este o gamă de îngrăşăminte NPK cu grad ridicat de solubilitate în 
apă, concepută special pentru fertilizarea tuturor tipurilor de culturi, cu aplicare prin 
fertirigare sau foliar. 

Gama Nutricomplex este alcătuită din produse adaptate la cerinţele de nutriţie ale 
culturilor pe parcursul diferitelor etape de creştere.

Fosforul şi potasiul în formă complet solubilă în apă sunt uşor asimilate de plante. 

Conceput pentru solubilitate maximă

Nutricomplex conţine materii prime cu solubilitate ridicată. Cu toate acestea, gradul 
de dizolvare poate fi influenţat de mulţi factori externi, cum ar fi: concentraţia soluţiei, 
temperatura apei, sistemul de amestec, etc.

Cum se dizolvă nutricomplex?

Pentru aplicare foliară sau fertirigare, Nutricomplex trebuie dizolvat în apă. Produsul 
poate fi pus direct în rezervorul de pulverizare sau în rezervorul de pre-amestec dotat 
cu dispozitivul de agitaţie în funcţiune.

obiectiv doză observaţii

Aplicare foliară 3-5 kg/ha

Concentraţia poate fi  
mărită în funcţie de culturi  
şi volume de stropire.Fertirigare

15–20 kg/hl din apă în soluţie 
concentrată

0.5–2 g/l din apa de irigare

60–80 kg/ha în mai multe 
aplicări

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

NPK şi microelemente chelatate cristale solubile în apă Tradecorp International

Fosfor
P

Potasiu
K

Azot
n

Nutricomplex

Acţiune

Utilizare
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1 2 3

Umpleţi rezervorul cu apă până la 80% 
din capacitate.

Începeţi agitarea şi, dacă este necesar, 
ajustaţi apa şi soluţia de stropire la un 
pH între 5–6 pentru a obţine eficacitate 

maximă.

Deschideţi ambalajul
de Nutricomplex.

4 5

Se toarnă Nutricomplex uniform în cisterna 
de pre-amestec, menţinând agitarea.

Umpleţi rezervorul cu apă şi menţineţi 
agitarea produsului până când produsul 

este pe deplin dizolvat.

1. Disponibil în 6 formule;
2. Sortimente personalizate prin culori diferite;
3. Acoperă necesarul de nutrienţi pe întreg ciclul de dezvoltării vegetative;
4. Azotul - conţinut în 3 forme diferite pentru asimilare rapidă şi progresivă;
5. Fosforul - uşor de asimilat de plante datorită formei complet solubile în apă;
6. Potasiul - elementul esenţial în faza de fructificare şi maturare;
7. Îmbogăţite cu un conţinut ridicat de micronutrienţi, fără cloruri şi sodiu;
8. Grad ridicat de solubilitate;
9. Fără nicio problemă de întărire, facilitează manipularea şi depozitarea.

Produsele Nutricomplex sunt compatibile cu majoritatea îngrăşămintelor folosite 
în mod normal, cu excepţia îngrăşămintelor pe bază de calciu sau magneziu.

Se recomandă realizarea unui test înainte de prepararea soluţiei.

Cere un test de solubilitate de la 
reprezentantul Chemark Rom!

Compatibilitate

AvAntAje
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Gama nutricomplex
% N 

totale
%  

N-NH4

%  
N-NO3

%  
N-NH2

%  
P2O5

%  
K2O

%  
MgO

%  
SO3

Solubilitate 
(g/l)

EC 1 g/l 
(mS/
cm)

pH 
1%

microelemente 
chelatate

nutricomplex  
albastru  
13-40-13

N 
P 
K

DEZVOLTARE 
INIŢIALĂ / 
ÎNFLORIRE

13 8,4 3,6 1,0 40 13 - 2 400 1,16 3,8

0,03%  
Fe-EDTA

0,15% Mn
0,15% Zn
0,02% B

0,001% Mo

nutricomplex
19-6-20

N 
P 
K

FRUCTIFICARE 19 8,5 6,0 4,5 6 20 - 21 410 1,20 4,3

nutricomplex
Verde
30-10-10

N 
P 
K DEZVOLTARE 

VEGETATIVĂ 30 4,0 3,0 23,0 10 10 - 6 450 0,91 5,0

nutricomplex
20-20-20

N 
P 
K

DEZVOLTARE 
VEGETATIVĂ 
FRUCTIFICARE

20 4,0 6,0 10,0 20 20 - - 420 0,92 4,9

nutricomplex
8-24-24

N 
P 
K 8 7,0 1,0 - 24 24 - 25 410 1,42 3,1

nutricomplex 
portocaliu
7-12-40

N 
P 
K DEZVOLTAREA 

FRUCTELOR ŞI 
MATURITATE

7 5,2 1,8 - 12 40 - 18 400 1,44 3,6

nutricomplex  
13-40-13
formulare cu aport  
crescut de fosfor

NPK
AlbAstru

nutricomplex  
30-10-10
formulare cu un conţinut  
ridicat de azot

NPK
Verde

nutricomplex  
7-12-40
formulare cu aport  
crescut de potasiu

NPK
PortocAliu

ÎNRĂDĂCINARE DEZVOLTARE VEGETATIVĂ MATURARE

ReGuLA GeneRALĂ pentRu ApLicAReA pRODuseLOR 
Din GAMA nutRicOMpLex

stRAteGiA nutRicOMpLex
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synergizer 8-32-4 este un fertilizant foliar complex, cu micro şi 
macroelemente, special destinat pentru echilibrarea raportului 
nutriţional al plantelor şi obţinerea sporurilor de recoltă.

Produsul are un conţinut ridicat de fosfor. Îngrăşământul conţine Humax, acid 
humic concentrat lichid, care duce la creşterea gradului de absorbţie a nutrienţilor. 
Conţinutul ridicat de fosfor favorizează creşterea şi dezvoltarea timpurie a 
sistemului radicular, ceea ce oferă plantelor un start bun în creştere. De asemenea, 
fosforul stimulează înfloritul şi dezvoltarea fructelor, respectiv a seminţelor.

Synergizer 8-32-4 are un conţinut ridicat în macronutrienţi şi micronutrienţi 
disponibili care sunt absorbiţi imediat de către plante. Destinat aplicării foliare, 
Synergizer 8-32-4 elimină pericolul ca nutrienţii să fie fixaţi sau blocaţi în sol.

Produsul Synergizer 8-32-4 este recomandat pentru culturile de grâu, orz, rapiţă, 
porumb, cartofi, floarea-soarelui, soia, sfeclă de zahăr, legume, lucernă, pomi 
fructiferi, viţă de vie, hamei.

Synergizer 8-32-4 este un îngrăşământ lichid, care poate fi aplicat foliar şi la sol.

Diluaţi Synergizer 8-32-4 în cel puţin 50 de părţi de apă.

Datorită conţinutului în acizi humici, absorbţia micro şi macroelementelor precum 
şi mobilitatea lor în plante este îmbunătăţită. 

În perioadele de vegetaţie în care lipsa fosforului asimilabil poate duce la scăderi de 
producţie, prin tratamentele cu Synergizer 8-32-4 asigurăm acest element de nutriţie 
foarte important în cantităţi optime şi uşor de absorbit.

Synergizer 8-32-4 este recomandat a se aplica împreună cu stimulatorul de 
creştere Bio-Activate sau Delfan Plus, observându-se un sinergism pronunţat al 
efectelor celor două produse.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

Azot total 8%; Fosfor disponibil (P2O5) 32,0%
Potasiu solubil (K2O) 4,0%; Fier (Fe) 0,1% 

Mangan (Mn) 0,1%; Zinc (Zn) 0,1%
Acizi humici obtinuti din leonardite 0.3%

Concentrat solubil (SL) JH BIOTECH, SUA

Synergizer 8-32-4 

Acţiune

Utilizare
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Cultură doză momentul aplicării

Grâu, orz 1,5 - 2,5 l/ha până la stadiul de burduf. Repetaţi aplicarea înainte şi/sau după 
înflorit. Nu se recomandă aplicarea în timpul înfloritului.

Prun, piersic, cireş 1,5 - 2,5 l/ha după dezmugurire, înainte de înflorit. Repetaţi aplicarea în 
intervalul de 2 săptămâni de la căderea petalelor.

Măr, păr 1,5 - 2,5 l/ha
la o aplicare. Aplicaţi de 2 - 4 ori pe sezon în intervalul când 
frunzele sunt 3/4 dezvoltate şi până la stadiul mediu de dezvoltare 
al fructelor. Nu se recomanda aplicarea în timpul înfloritului.

Viţa de vie 1,5 - 2,5 l/ha
la o aplicare înainte de înflorit. Repetaţi la
interval de 2 săptămâni până la formarea boabelor.

Cartof 1,5 - 2,5 l/ha la stadiul de 6 - 8 frunze până la sfârșitul stadiului de formare a 
tuberculilor. Repetaţi aplicarea la interval de 2 săptămâni.

Tomate şi ardei 1,5 - 2,5 l/ha când plantele s-au stabilizat după transplantare. Repetaţi aplicarea 
de 2 ori la interval de 2 săptămâni.

Lucernă 1,5 -2,5 l/ha la o săptămână după fiecare coasă.

1. Aplicare foliară;
2. Coeficientul de utilizare al nutrienţilor este foarte ridicat;
3. Conţine micronutrienţi, total chelataţi cu acizi humici;
4. Raport optim de macro şi microelemente chelatate - producţii mari;
5. Conţine acizi humici din leonardita americana  

- absorbţie foliară rapidă - eficientă;
6. Elemente nutritive derivate din sulfaţi şi fosfaţi - lipsă cloruri;
7. Nu este fitotoxic pentru plantele de cultură - siguranţă în aplicare;
8. Ambalaje uşor de manipulat - uşurinţă în aplicare;
9. Raport preţ /calitate excelent - eficacitate economică sporită.

Produsul Synergizer 8-32-4 
este compatibil cu majoritatea 
insecticidelor şi fungicidelor 
omologate, dar pentru siguranţă 
se recomandă efectuarea unui 
test de compatibilitate.

Nu se aplică în timpul 
înfloritului.

Compatibilitate

AvAntAje

RestRicţii
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Tradebor este un fertilizant foliar pe bază de bor 
complexat cu etanolamină, un element indispensabil 
în procesele metabolice din plante, el stimulând 
înflorirea şi fructificarea, participând la procesul de 
sinteză a peretelui celular, la transportul zaharurilor 
şi la metabolismul azotului.

Stimulează producţia de polen, îmbunătăţind fertilitatea. Intervine în metabolismul 
auxinelor şi participă la formarea acizilor ribonucleici.

Deoarece borul din Tradebor este sub formă de bor-etanolamina, oferă beneficiile 
acestui agent complexant, intensificându-se astfel asimilarea borului şi stimulând 
mobilitatea micronutrienţilor din interiorul întregii plante.

Tradebor este recomandat atât pentru culturile mari consumatoare de bor, cât şi 
pentru cele sensibile la carenţa acestui element. Astfel, culturile de sfeclă de zahăr, 
ţelină şi varză sunt foarte sensibile la carenţa de bor, de asemenea floarea-soarelui, 
rapiţă, pomi fructiferi (măr, păr) şi viţă de vie. Tradebor este un îngrăşământ lichid, 
care poate fi aplicat foliar şi la sol.

Întrucât borul are o mobilitate foarte scăzută în plantă, în cazul în care aplicarea se 
face foliar soluţia trebuie să acopere întreaga masă foliară.

1. Acţionează rapid ca urmare a creşterii gradului de asimilare şi de mobilitate a 
borului în plantă;

2. Eficienţă maximă în combaterea celor mai frecvente boli fiziologice cauzate 
de carenţe sau dezechilibre în asimilarea acestui micronutrient, de exemplu, 
“boala inimii” la sfeclă de zahăr şi alte crucifere;

3. Produs important pentru favorizarea proceselor de înflorire, polenizare şi 
dezvoltare a fructelor;

4. Rentabilitate sporită pentru cultivatorii de sfeclă de zahăr, datorită creşterii 
conţinutului de zahăr din rădăcini;

5. Formularea optimă face produsul uşor de utilizat;

6. Siguranţă maximă datorită absenţei fitotoxicităţii pentru culturi.

Bor
b

Tradebor

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Bor (B) 15 % -  
sub formă de etanolamină

Concentrat solubil (SL) Conform Regulamentului CE 
834/2007, 889/2008

Tradecorp 
International

CERTIFICATBIO

Acţiune

Utilizare

AvAntAje
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Produsul Tradebor este compatibil cu majoritatea insecticidelor şi fungicidelor 
omologate, dar pentru siguranţă se recomandă efectuarea unui test de 
compatibilitate.

dezvoltarea pereţilor celulari: Borul are importante roluri plastice şi 
constitutive, în formarea ţesuturilor şi a pereţilor celulari. În acelaşi timp 
facilitează absorbţia calciului şi menţine echilibrul nutritiv al plantei. 

Circuitul zaharurilor: Prezenţa borului în plantă determină o creştere a 
cantităţilor de zaharuri transportate către ţesuturile tinere, în general şi către 
fructe în mod special. În acest fel se poate obţine o recoltă de sfeclă de zahăr 
cu un conţinut mai mare de zahăr în rădăcini. În cazul leguminoaselor borul 
contribuie la dezvoltarea normală a nodozităţilor pe rădăcină. 

Creşterea intensă a plantei: Ţesuturile meristematice, formate din celule care 
se multiplică rapid, contribuie la accelerarea proceselor de creştere. Astfel se 
dezvoltă rapid părţile plantei care au o creştere pronunţată cum sunt vârfurile 
rădăcinilor, frunzele noi şi mugurii.

Înflorirea şi fructificarea: Borul are un rol direct, determinant, în viabilitatea 
polenului şi germinarea lui. Are o influenţă pozitivă directă asupra proceselor 
de înflorire şi fructificare.

Cultură doză momentul aplicării
APLICARE 
LA SOL

Irigare prin 
picurare 2–4 l/ha Aplicat în funcţie de nevoile culturii.

APLICARE 
FOLIARĂ

Rapiţă 1-2 l/ha
Toamna când plantele au 6–8 frunze şi 2 aplicări a câte 1 l/ha 
primăvara. Prima aplicare, după pornirea vegetaţiei, iar a doua 
înainte de înflorit.

Floarea-soarelui 1–2 l/ha Aplicat când plantele au un aparat foliar bine dezvoltat. Dacă 
este necesar se repetă aplicarea, cu o pauză de 10–14 zile.

Sfeclă de zahăr 1,5–3 l/ha Aplicat atunci când plantele au suficientă masă foliară. Dacă 
este necesar se repetă aplicarea, după o pauză de 10 –14 zile.

Lucernă 1–3 l/ha Aplicat când plantele au înălţimea de 10–15 cm, în două 
aplicări cu o pauză de 15 zile între tratamente.

Culturi horticole 1–2 l/ha
La apariţia frunzelor şi înainte de înflorit. Tratamentele se 
aplică cu o pauză de 10–14 zile între ele. Dacă este necesar se 
repetă aplicarea, cu o pauză de 10–14 zile.

Căpşuni 1 l/ha La începutul înfloririi.

Pepeni 1–2 l/ha Aplicat la formarea vrejului şi după 14 zile de la primul 
tratament.

Plante 
leguminoase 1–2 l/ha Aplicat atunci când culturile au înălţimea de 10–15 cm.

Pomi fructiferi 1–2 l/ha Aplicat după deschiderea mugurilor înainte de înflorit şi după 
formarea fructelor.

Viţa de vie
1–1,5 l/ha
2–3 l/ha

aplicat în timpul degajării ciorchinilor 
în timpul coacerii 

Flori şi culturi 
ornamentale 1-3 l/ha În timpul etapelor timpurii de vegetaţie şi înainte de înflorire.

Rolul borului 
în nutriţia 
plantelor

 

Compatibilitate
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SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Bor (B) solubil în apă:
10,5%

Molibden (Mo) solubil
în apă: 1,1 %

Concentrat solubil (SL) Conform  
Regulamentului CE  

834/2007, 889/2008

Tradecorp  
International

Tradebor mo este o formulă concentrată de bor şi 
molibden complexaţi cu etanolamină, destinată 
prevenirii şi corecţiei deficienţelor de nutriţie cauzate de 
carenţa acestor micronutrienţi.

Datorită formulării sale, produsul stimulează înflorirea şi are influenţă pozitivă directă asupra 
fructificării. Poate fi administrat direct pe sol sau prin aplicare foliară. Tradebor Mo este o 
variantă îmbunătăţită a produsului clasic pe bază de bor. Este destinat pentru a fi utilizat 
la culturile consumatoare de Mo şi care sunt sensibile la lipsa acestui microelement. 
Comparativ cu alte produse pe bază de bor, acesta se distinge din punct de vedere tehnic 
datorita combinaţiei celor 2 microelemente.

Produsul este destinat cu precădere următoarelor culturi: rapiţă, sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui, pepene, precum şi leguminoase.

Cultură doză momentul aplicării

APLICARE
FOLIARĂ

Sfeclă de zahăr 2-3,5 l/ha Atunci când cultura are suficientă masă foliară. Dacă este 
necesar se repetă după un interval de 10–14 zile.

Tomate şi varză 2–3 x 3.5 
l/ha

Primul tratament se aplică la 2 săptămâni după transplantare. 
Se repetă după un interval de 15–20 de zile.

Culturi horticole 2–3 l/ha
Se aplică când masa foliară este bine dezvoltată, în timpul 
fazei de creştere şi înaintea celei de înflorire. Repetaţi dacă 
este necesar la un interval de 10–14 zile.

Căpşuni 1–2 l/ha În timpul fazei de mugur alb sau în perioadele de înflorire 
timpurie.

Pepene, castravete şi alte 
cucurbitacee 3x3.5 l/ha Înainte de înflorire. Repetaţi la fiecare interval de 10–14 zile.

Culturi leguminoase (soia, 
fasole, mazăre) 2x2-3 l/ha La stadiul de 10–15 cm şi la preînflorire.

Floarea-soarelui 2–3 l/ha În faza de 5–6 perechi de frunze.
Rapiţă 2–3 l/ha La apariţia mugurilor florali.

Pomi fructiferi, viţa de vie 2-3x2-3l/ha La preînflorire şi la legarea fructelor.

Flori şi culturi 
ornamentale 1–3 l/ha În timpul primelor faze de vegetaţie şi la preînflorire. 

Puverizaţi pe foliajul uscat pentru o eficacitate sporită.
APLICARE  
LA SOL Irigare prin picurare 2–5 l/ha În funcţie de cultură.

Tradebor Mo 

Bor
b

CERTIFICATBIO

Acţiune

Utilizare
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1. Soluţie eficientă pentru corectarea deficienţelor de bor şi molibden ale 
culturilor.

2. Influenţează pozitiv o serie de procese importante ale plantelor: înflorirea, 
polenizarea, legarea fructelor şi dezvoltarea acestora.

3. Absorbţie rapidă datorită efectului de translocare al etanolaminei.
4. Controlul eficient al bolii inimii la sfecla de zahăr.
5. O nutriţie bogată în molibden reglează utilizarea şi reducerea nitraţilor din 

plantă. În acelaşi timp contribuie la formarea nodozităţilor necesare fixării 
azotului atmosferic în sol.

Tradebor Mo este compatibil cu majoritatea îngrăşămintelor şi produselor de 
protecţia plantelor folosite în mod curent. Nu utilizaţi Tradebor Mo împreună 
cu alte produse pe bază de cupru, sulf, uleiuri, acizi puternici sau alte produse 
cu reacţie alcalină. Se recomandă testarea produsului şi consultarea 
personalului specializat.

Compatibilitate

AvAntAje
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Tradecorp az este un fertilizant foliar complex cu 
microelemente, destinat în principal culturilor de viţă 
de vie, pomi fructiferi şi legume, dar poate fi aplicat 
la toate culturile la care se constată o carenţă în 
microelementele conţinute.

Produsul acţionează ca un activator al proceselor enzimatice din plante, stimulând 
fotosinteza, activitatea radiculară, sinteza proteică şi acumularea de zaharuri. În 
acelaşi timp creşte rezistenţa plantelor tratate împotriva condiţiilor nefavorabile de 
mediu, cum ar fi seceta prelungită, excesul de salinitate în sol, temperaturi scăzute, 
etc. În cazul apariţiei simptomelor de carenţă, la scurt timp după tratament, produsul 
este absorbit şi aceste simptome vor dispărea treptat, creşterile noi fiind perfect 
sănătoase, fără necroze şi pete clorotice. Astfel, producţiile nu vor fi afectate din 
punct de vedere cantitativ şi nici calitativ.

aplicare foliară
Doză generală: 1,0–1,5 kg/ha
Tratamentele se vor repeta de 2–3 ori, în funcţie de intensitatea simptomelor de 
carenţă, până la ameliorarea situaţiei.
aplicare prin fertirigare
Doză generală: 3–4 kg/ha. Aplicări repetate în intervale de 7–10 zile.
momentul aplicării
Tradecorp AZ se recomandă a fi aplicat, în principiu, în următoarele momente:

• viţă de vie, livezi – la reluarea ciclului vegetativ pentru a accelera creşterile 
vegetative;

• legume şi culturi de câmp – la începutul perioadei de vegetaţie;
• în perioada de fructificare pentru a stimula acumularea substanţei uscate, a 

proteinelor şi a zaharurilor în fruct;
• la apariţia simptomelor de carenţă în microelemente, pentru a restabili echilibrul 

metabolic.

Cultură doză momentul aplicării
Legume 7 5-100 g/100 L de apă 3 aplicări la interval de 10-15 zile.

Pomi fructiferi, viţă-de-vie 100 g/100L de apă 3 aplicări (0,5-1 kg/ha ) înainte de de înflorire 
și 0.5-1 kg/ha după apariţia fructului. 

Cereale 1 kg/ha de la faza de burduf până la înspicare.

Cartofi, legume, bulboase şi tuberculifere 1 kg/ha 4 aplicări la interval de 7-10 zile,  
de la faza când plantele au 10 cm. 

Culturi furajere 1-1,5 kg/ha la fiecare coasă.

Plante ornamentale 75-100 g/100 L de apă
atunci când apar simptome de carenţe. 
Cantitatea minimă de apă 500 l/ha. 

1. Certificat pentru culturi ecologice;
2. Formulare performantă (microgranule) – uşor de dozat;
3. Omogenitate maximă – fiecare microgranulă are aceeaşi compoziţie;
4. Compoziţie specială, bogată în microelemente – pentru prevenirea şi corectarea 

carenţelor;
5. Solubilitate totală – nu formează sedimente, nu înfundă duzele;
6. Ambalaj adecvat - uşor de manipulat.

CERTIFICATBIOSUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Fier (Fe) 7,5%, Mangan (Mn) 3,5%,
Zinc (Zn) 0,7%, Cupru (Cu) 0.28%,

Bor (B) 0,65%, Molibden (Mo) 0,3%

microgranule 
de culoare verde

Conform  
Regulamentului CE  

834/2007, 889/2008

Tradecorp  
International

Tradecorp AZ 

CERTIFICATBIO

Acţiune

Utilizare

AvAntAje
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Trafos K este un fertilizant foliar ce se 
constituie într-o sursă eficientă, activă şi 
concentrată de fosfor şi potasiu.

Trafos K are un impact semnificativ, atât asupra nivelului producţiei, cât şi asupra 
calităţii acesteia. Un studiu pe cartof efectuat de către Institutul La Santerroise 
din Franţa, a relevat diferenţele de mai jos.

Prezenţa combinată a potasiului 
şi a fosforului duce la întărirea 
membranei celulare. Produsul are un 
efect benefic, atât asupra acesteia, 
asupra ţesuturilor vasculare, a 
cuticulelor şi ţesuturilor epidermice şi 
asupra formării stomatelor, esenţiale 
în procesul de evapotranspiraţie al 
plantelor. În plus Trafos K contribuie 
la transportul nutrienţilor în cadrul 
plantelor. intăreşte 

sistemul 
imunitar

efectul sinergic al produsului Trafos K asupra producţiei de cartof
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Trafos K
+9% producţie totală
+10% producţie vandabilăProducţie vandabilăProducţie

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă: 42% w/v 
Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă: 28% w/v  

Concentrat solubil (SL)  Tradecorp International   

Potasiu
K

Trafos K 

Acţiune
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Produsul se poate aplica atât foliar, cât şi la sol urmând indicaţiile de mai jos. 

dezinfecţia tulpinii:
Pomi fructiferi şi viţa de vie: Fiind un dezinfectant, se recomandă aplicarea pe 
zonele afectate, cu o concentraţie de 500 ml/l de apă, prin utilizarea unei pensule. 

Se recomandă curăţarea zonei afectate înainte de aplicarea tratamentului. În 
cazul unor afecţiuni grave, repetaţi procesul de 2–3 ori pe an.

scufundarea rădăcinilor puieţilor înainte de plantare.

Utilizaţi o soluţie de 1,5 ml/l de apă pentru 15–30 minute.

Cultură doză momentul aplicării

APLICARE
FOLIARĂ

Pomi fructiferi 3-5 l/ha Între 200–300 ml/100 l de apă la fiecare aplicare. Aplicaţi 
2–3 tratamente pe durata perioadei de vegetaţie.

Viţa de vie 2-4 l/ha
Între 200–300 ml/100 l de apă la fiecare aplicare. 
Repetaţi la fiecare 15 zile până când culoarea fructelor se 
modifică.

Cartofi, ceapă  3-5 l/ha 2-3 aplicări, când plantele au 10-15 cm.
Cereale 3-5 l/ha Aplicaţi de la desprimăvarare până la stadiul de burduf.
Culturi horticole, căpşuni  
şi plante ornamentale 1-2 l/ha Între 200–300 ml/100 l de apă la fiecare aplicare, 

începând cu momentul preînfloririi.

APLICARE   
LA SOL

Pomi fructiferi 6–10 l/ha Aplicaţi tratamentele primăvara şi toamna.
Culturi horticole, căpşuni  
şi plante ornamentale 6–8 l/ha Repetaţi după 15–30 de zile de la primul tratament.

1. Îmbunătăţeşte producţia, calitatea şi sănătatea plantei;
2. Favorizează procesul de înflorire şi fructificare;
3. Toleranţă crescută la stresul provocat de mediu;
4. Se obţin fructe mai mari şi mai uniforme, dar şi recolte timpurii;
5. Scade procesul de perisabilitate;
6. Buna maturare a fructelor;
7. Contribuie la transportul nutrienţilor în cadrul plantei;
8. Stimulează mecanismul imunologic al plantei, favorizând sinteza 

fitoalexinelor.

Trafos K este compatibil cu fungicidele organice, îngrăşămintele şi pesticidele 
utilizate în mod obişnuit, cu excepţia îngrăşămintelor pe bază de azot care au 
un conţinut bogat în amoniu, produse alcaline (pH>8) şi produse care conţin 
cupru sau sulf. Se recomandă testarea înainte de amestec şi consultarea 
unui specialist tehnic autorizat.

O nutriţie bogată în potasiu aduce următoarele beneficii:

• Îmbunătăţeşte procesul de fotosinteză, sinteza zahărului şi a pigmenţilor;

• Creşte rezistenţa la stresul cauzat de temperaturi scăzute şi băltiri datorită 
menţinerii turgescenţei;

• Favorizează transportul zaharurilor în locurile de depozitare: fructe, 
tuberculi, rădăcini sau lemn.

Utilizare

Compatibilitate
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Bio-activate este un biostimulator natural ce ajută la 
valorificarea potenţialului genetic de producţie al culturilor, 
prin stimularea înfloririi și fructificării și creșterea gradului de 
utilizare a nutrienţilor disponibili.

Este binecunoscut faptul că citochininele, împreună cu auxinele, prin sinergie, au un 
efect sporit asupra dezvoltării plantelor. Unul din cele mai importante efecte ale acestei 
acţiuni combinate, este dezvoltarea rapidă, pronunţată şi timpurie a sistemului radicular. 
Acest efect are o deosebită importanţă, de la bun început, pentru o bună şi eficientă 
absorbţie a apei şi elementelor nutritive din sol. În acest fel plantele vor avea o dezvoltare 
rapidă, echilibrată, pe tot parcursul perioadei de vegetaţie, ceea ce în final va însemna, 
realizarea unor producţii mari şi de bună calitate.

Întrucât produsul Bio-Activate stimulează creşterea şi favorizează fructificarea este 
recomandat la toate tipurile de culturi, atât cele de câmp, cât şi cele horticole. Culturile 
intensive răspund foarte bine aplicării acestui produs. La toate culturile se recomandă 
aplicarea unei doze de 0,5–1,25 litri/ha. Dozele mai mari se aplică în cazul culturilor 
intensive şi la cele care prezintă deficienţe accentuate de creştere sau alte probleme de 
natură fiziologică (stres hidric, stres termic, defolieri, etc), iar dozele mai reduse se aplică  
în cazul în care Bio-Activate se administrează în amestec cu îngrăşăminte foliare.

cultură doză momentul aplicării

Viţă de vie 

Culturi 
horticole
0,7–1,25 l/ha

Aplicaţi primăvara devreme înainte de înflorit. Repetaţi de 2–3 ori până la 
stadiul bob de mazăre.

Măr şi păr Aplicaţi primăvara devreme la apariţia frunzelor şi până la înflorit. Repetaţi 
aplicarea în interval de două săptămâni de la căderea petalelor.

Tomate, 
castraveţi, ardei

Aplicaţi pe răsaduri, înainte de înflorit pe butonii florali, precum şi în timpul 
fructificării.

Morcov, ţelină Aplicaţi începând din stadiul de 2–3 frunze până la formarea rădăcinii.
Rapiţă

Culturi  
de câmp 
0,5–1 l/ha

Aplicaţi de la apariţia butonului floral până la începutul înfloririi
Grâu, orz Aplicaţi începând de la stadiul de 4–6 frunze până la înspicat.
Floarea-soarelui Aplicaţi de 2 ori în faza 4–6 frunze şi la stadiul de buton floral.
Sfeclă de zahăr Aplicaţi de 2 ori în faza 4–6 frunze, respectiv de 10–16 frunze.

Cartof Aplicaţi la stadiul când plantele au înălţimea de 10–15 cm (elongaţia 
stolonului). Repetaţi la formarea tubercurilor (plante 20–40 cm).

1. Stimulează înflorirea şi fructificarea
2. Îmbunătăţeşte absorbţia apei şi 

nutrienţilor din sol, rezultând producţii 
mai mari şi de calitate

3. Reduce procentul de flori avortate la 
legume, viţă de vie şi pomi fructiferi

4. Creşte rezistenţa plantelor la 
îngheţurile târzii, boli şi dăunători

Produsul Bio-Activate este compatibil cu majoritatea insecticidelor şi fungicidelor 
omologate, dar pentru siguranţă se recomandă în prealabil, efectuarea unui test de 
compatibilitate. Recomandăm aplicarea produsului atât cu îngrăşăminte foliare 
granulate (gama Nutricomplex), cât şi cu cele cu formulare lichidă, cum ar fi Synergizer 
8-32-4. Datorită efectului de sinergism, eficacitatea fiecărui produs în parte creşte.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Extract din culturi microbiene 1,1%, din care: amestec de  
enzime şi aminoacizi 1%; factori de stimulare a creşterii 0,1%

Concentrat solubil (SL) JH BIOTECH, SUA

Bio-Activate

Utilizare

5. Stimulează creşterea şi 
dezvoltarea sistemului radicular

6. Stimulează germinarea seminţelor
7. Creşte numărul de fraţi la cereale
8. Sporuri de producţie şi mărimea 

uniformă a tuberculilor de cartofi

Acţiune

Compatibilitate

AvAntAje
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delfan Plus este un biostimulator uşor şi rapid asimilabil, 
care conţine un amestec bine proporţionat de 17 aminoacizi 
esenţiali l-α activi fiziologic şi funcţionali, rezultaţi din 
hidroliza proteinelor. aminoacizii prezenţi în delfan Plus 
sunt liberi, fiind uşor de asimilat de către plantă. 

aminoaciZi
Compoziţie
Aminoacizii sunt elemente esenţiale în procesul de nutriţie al oricărui organism 
viu. Acestea sunt componentele structurale ale proteinelor, fiind direct asimilabile. 
În natură există un număr de 20 de aminoacizi esenţiali, care intră în componenţa 
proteinelor. Ei determină majoritatea proprietăţilor ce caracterizează proteinele, 
şi controlează o serie de procese fiziologice importante: activitatea enzimelor, 
producerea clorofilei etc.

mecanisme de acţiune
În perioade critice, Delfan Plus oferă plantelor aminoacizi liberi de tip L-α, contribuind 
într-un mod rapid şi eficient la reducerea stresului şi minimalizarea efectelor lui.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Aminoacizi liberi: 28,8% w/v
Azot organic: 6,4% w/v

Carbon organic: 27,6% w/v

Concentrat solubil (SL) Conform Regulamentului CE 
834/2007, 889/2008

Tradecorp 
International

Delfan Plus 

Acid aspartic 0.55

Serină 0.25

Valina 0.11

Arginina 
0.13

Metionina 0.07
Histidina 0.05

Treonina 0.05

Lisina 0.28

Leucină 0.35

Hidroxiprolină 0.92

Fenilalanină 0.29

Tirosina 0.56

Isoleucină 0.34

aminograma delfan Plus (% w/v)

Prolina 1.63

Alanina 2.05

Glicina 4.99

Acid glutamic 16.20

CERTIFICATBIO

Acţiune
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acţiunea aminoacizilor:

acidul glutamic  creşte rezistenţa la 
condiţiile climatice dificile, ajută la 
absorbţia altor aminoacizi, accelerează 
asimilarea de azot anorganic 
glicina, alanina şi acidul glutamic cresc 
nivelele de clorofilă şi fotosinteză, 
contribuind la productivităţi mai ridicate
acidul aspartic are un rol fundamental în 
procesele metabolice

acţionează în fazele fenologice critice!
Efect fortifiant şi stimulant: îmbunătăţirea înfloririi şi a procesului de coacere 
conduce la recoltarea mai timpurie;

acţionează în situaţii de stres abiotic!
Plantele trec mai bine prin arşiţă, frig şi alte situaţii climatice nefavorabile. 
În perioadele de stres nu se mai ofilesc, nu mai cad florile, şi se evită 
pierderile de producţie.

reduce fitotoxicitatea!
Este un partener ideal de amestec 
cu erbicidele şi mai mult chiar, 
potenţează acţiunea erbicidelor 
asupra plantelor dăunătoare 
şi diminuează stresul fitotoxic 
asupra plantelor de cultură.

efect 
preventiv!

efect 
curativ

răsărire

Secetă  
Căldură 
excesivă

Salinitate Îngheţ timpuriu 
sau târziu

Grindină Băltiri

pre 
înflorire

înflorire căderea 
petalelor

stabilirea 
fructelor

fructe 
verzi

maturitate

serina şi prolina sunt agenţi antistres: 
osmoprotectori care protejează membranele 
celulare şi proteinele împotriva deteriorării 
acestora, provocată de concentraţii ridicate 
de ioni anorganici şi de temperaturile ridicate, 
de stresul salin sau hidric
lizina şi arginina stimulează fotosinteza şi 
întârzie procesul de îmbătrânire
valina, isoleucina şi leucina influenţează 
procesul de coacere a fructului
metionina stimulează producţia de fructe, 
ajutând la creşterea în dimensiune şi calitate 
a acestora.

AvAntAje
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Una din principalele cauze care diminuează recoltele o reprezintă factorii de stres 
abiotic, care pot produce scăderi ale producţiei ce pot atinge uneori nivelul de 70%. 

Efectul stresului hidric (fără apă timp de 5 zile) în 
stadiile incipiente de formare a polenului la grâu

martor

planta afectată 
de secetă

Cultură doză momentul aplicării

APLICARE
FOLIARĂ

Cereale 1-2 l/ha
Se aplică toamna la începutul înfrăţirii, la reluarea 
vegetaţiei în primăvară (eventual odată cu 
erbicidarea) și până la începutul inspicării.

Porumb, 
floarea soarelui 1-2 l/ha

Începând cu stadiul de 4 frunze, eventual în 
combinaţie cu erbicidele pentru a crește eficacitatea 
acestora şi a reduce stresul.

Cartofi, ceapă 2-3 l/ha 3 aplicări, la intervale de 10-14 zile după răsărire.

Rapiţă 1-2 l/ha
Toamna, în faza de rozetă (6-8 frunze), pentru creșterea 
rezistenţei la îngheţ și primăvară, de la începutul alungirii 
tijei până la apariţia bobocilor florali.

Culturi 
horticole

1-2 l/ha 
per aplicare 2-3 aplicări, la intervale de 10-14 zile.

Pomi fructiferi 
(excepţie prun) 1-2 l/ha

2-3 aplicări înainte de înflorire şi 3-5 aplicări în timpul 
dezvoltării fructului. O doză generală de 1 L/ha  
este recomandată pentru a îmbunătăţi eficienţa 
tratamentelor cu pesticide sau fertilizanţi foliari. 
Este recomandabil a se folosi un volum minim de  
150 L de apă/ha.

APLICARE   
LA SOL Toate culturile doză totală 

10-20 l/ha

Este recomandată o doză de 2-3 L/ha per aplicare.
Efectuaţi tratamente periodice pe parcursul întregului 
ciclu de vegetaţie în concordanţă cu nevoile culturii.

Delfan Plus este compatibil cu majoritatea îngrăşămintelor şi produselor 
agrochimice utilizate în mod obişnuit, cu excepţia produselor care conţin cupru, 
sulf, uleiuri minerale şi produse alcaline (pH>8). Este recomandată efectuarea 
unui test înainte de prepararea amestecului şi a se consulta opinia unui 
specialist tehnic autorizat.

efectele stresului 
la culturile de câmp

PiErdEri 
de ProduCţie 70%

Utilizare

Compatibilitate
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Cercetările efectuate la cerealele păioase au relevat că lipsa apei în sol îşi manifestă deosebit de 
puternic acţiunea stresantă asupra plantelor aflate în faza de formare a paiului. Efectele negative ale 
secetei în această perioadă sunt ireversibile şi se manifestă atât asupra fotosintezei şi proceselor de 
creştere, cât şi asupra diferenţierii şi formării organelor generative, ducând la reducerea semnificativă 
a producţiei de boabe şi paie. 

Porumbul prezintă o sensibilitate maximă 
faţă de secetă începând cu faza de formare 
a organelor de reproducere şi până după 
fecundare. În funcţie de natura hibridului, 
influenţa secetei se manifestă printr-o 
serie de modificări calitative la nivelul 
bobului, cum sunt modificările conţinutului 
în azot total şi în anumite fracţii proteice. 
Rezultatele obţinute au arătat că reducerea 
suprafeţei foliare şi înălţimii a fost mai 
evidentă atunci când seceta şi arsiţa au 
acţionat concomitent asupra plantelor de 
porumb, în timp ce conţinutul în clorofilă s-a 
redus progresiv odată cu creşterea duratei 
de acţiune a stresului termic.

(Sursa: „Cercetări în domeniul fiziologiei 
plantelor de câmp la Fundulea” Elena Petcu, Maria Ţerbea, Cătălin Lazăr) 

Florile sterile care duc la apariţia 
silicvelor deformate (foto 1 şi 2)

Silicve sterile şi incomplet formate (foto 3)

1

2

3

Temperaturile ridicate în perioada înfloririi pot cauza uscarea florilor şi a silicvelor în curs de 
dezvoltare. Plantele care duc lipsă de apă sunt mai susceptibile la apariţia acestor fenomene.
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Lot martor

Lot martor

reduce fitotoxicitatea erbicidelor

delfan Plus in condiţii de secetă

Delfan aplicat împreună cu erbicide

Anul 2020 - Moşniţa, Jud. Timiş - efectul Delfan plus după 3 săptămâni de la aplicare, după o lungă perioadă fără precipitaţii 

Delfan Plus aplicat la cultura de cartof, în judeţul Covasna, în condiţii de secetă prelungită

03.04.2020

Înainte de aplicare După de aplicare

22.04.2020
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KinaCTiv rooT este un biostimulator cu o formulă unică bazată 
pe 4 aminoacizi liberi selectionaţi, împreună cu o arhitectură 
echilibrată de oligo-elemente, destinat îmbunătăţirii procesului 
de dezvoltare a sistemului radicular.

1. Maximizează procesul de formare a rădăcinii în linia speciei

• Precursori de hormoni: triptofan, metionină, mangan şi molibden

• Transaminarea acidului glutamic (GLU) duce la formare de aminoacizi

2. Creşte energia plantei, pentru a susţine dezvoltarea sistemului radicular

• Intensifică procesul de fotosinteză: glicina, mangan şi zinc

• Generează energia necesară în respiraţia la nivelul celulei: acid citric

3. Îmbunătăţeşte disponibilitatea şi absorbţia nutrienţilor din sol, pentru a susţine 
creşterea rădăcinilor

• Activator al bacteriilor fizatoare de azot (N): molibden

• Îmbunătăţeşte disponibilitatea fosforului şi fierului uşor accesibil plantelor: acid 
citric

4. Măreşte şansa de prindere a plantelor după transplantare

Caracteristici tehnice: 

L-aminoacizii conţinuţi de produsul Kinactiv Root sunt obţinuţi prin fermentare 
bacteriană. Această metodă permite selecţia tipului de aminoacizi și proporţia în 
care se află aceștia, pentru a asigura o bună dezvoltare a sistemului radicular și o 
creștere susţinută a plantei. 

KINACTIV ROOT conţine microelemente chelatate EDTA, specifice pentru a activa 
anumite căi metabolice implicate în creșterea și dezvoltarea sistemului radicular: 
acid tricarboxilic (ce asigura energia necesară dezvoltării rădăcinilor) și polizaharide 
care asigura protecţie și maximizează procesul de creștere a rădăcinilor. 

În procesul de dezvoltare a sistemului radicular, plantele de cultură au un consum 
foarte mare de resurse (aminoacizi, macro și microelemente). Produsul KINACTIV 
ROOT, prin formulă să unică, a fost special creat pentru a ajută plantele să-și dezvolte 
foarte bine sistemul radicular și totodată resursele proprii, utilizandu-le în alte procese 
fiziologice. Optimizează capacitatea nutriţionala a plantei, ducând la o dezvoltare 
completă a acesteia, cât mai aproape de potenţialul genetic al plantelor de cultură. 
Prin conţinutul de auxine, declanșează iniţierea rădăcinii principale, alungirea și 
formarea rădăcinilor laterale. Poliaminele participa împreună cu auxinele la procesul 
de diviziune și diferenţiere a celulelor cât și la iniţierea formării rădăcinilor plantelor 
de cultură. Giberelinele au un rol important în formarea sistemului radicular specific 

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

L-aminoacizi liberi de origine vegetala 13,9% w/v, Azot total (N) 
3.6% w/v, Bor (B) 0,3% w/v, Fier (Fe) 5,9% w/v, Mangan (Mn) 1,3% 

w/v, Molibden (Mo) 0,07% w/v, Zinc (Zn) 0,13% w/v

Concentrat solubil (SL) SUMI AGRO

Kinactiv Root

Acţiune

AvAntAje
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plantelor de cultură. Citochininele reglează creșterea ţesuturilor meristematice 
(RAM), dimensiunea și diferenţierea celulelor în zona de alungire a rădăcinilor. 
Efectul sinergic dat de cele două componente - triptofan și acid glutamic, ajută 
foarte mult la dezvoltarea arhitecturii sistemului radicular și ajută la o dezvoltare 
completă a rădăcinilor. 

KINACTIV ROOT se aplică la sol prin sistemul de irigare prin picurare. Pentru 
culturile agricole care trec prin procese de transplantare, recomandarea de 
utilizare este imediat după transplantare și cu repetarea celui de al II-lea tratament 
într-un interval de 7-10 zile calendaristice. De asemenea, recomandăm utilizarea 
produsului KINACTIV ROOT în culturile care au sistemul radicular stresat sau în 
degradare, fie din cauza atacului dăunătorilor de sol, fie din alte cauze (seceta 
prelungită, îngheţ de scurtă durata etc.).

Aplicarea produsului se face imediat ce a fost semnalat atacul, folosind sistemul 
de irigare prin picurare și la doză omologată și prezentată în tabelul de omologari.

Produsul Kinactiv Root a fost testat în condiţiile pedoclimatice din diferite zone 
ale României, având rezultate foarte bune.

KINACTIV ROOT stimulează absorbţia mineralelor chiar și în cazuri de secetă, menţinând 
umiditatea solului din jurul sistemului radicular. Are rol în activarea enzimelor cu rol în 
asimilarea azotului, ceea ce duce la generarea unui sistem vegetativ mai bogat și îmbunătăţește 
procesul de fotosinteză a plantelor. În corpul plantei acţionează că un activator de enzime de 
biosinteză și precursor de clorofilă. Acest aspect duce la creșterea capacităţii plantei de a 
produce energia necesară in procesele fiziologice.

Triptofan: influenţează creșterea 
rădăcinilor principale

acid glutamic: influenţează creșterea 
rădăcinilor laterale (secundare)

efect sinergic:

Triptofanul și Acidul glutamic 
contribuie la dezvoltarea unui sistem 
radicular puternic

no3
-

NR NiR
no2

- nH4
+

Mo

Fe

Fe

molibdenul (mo) și Fierul (Fe) ajută la creșterea 
asimilării azotului (N)

acidul citric mărește biodisponibilitatea P și Fe, 
permiţând absorbţia în cantităţi mai mari de către 
planteP Fe

Utilizare
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Cultura Timp de aplicare doza număr 
aplicări

omologare 
în românia

Tomate, ardei, castraveţi, 
pepeni, dovlecei etc.

Prima aplicare la transplantare şi 
repetat la interval de 2 săptămâni 2 l/ha 3-4 aplicări Tomate şi ardei 

(2 L/ha)

Căpşun Prima aplicare la transplantare şi 
repetat la interval de 2 săptămâni 2 l/ha 4-5 aplicări Omologare în 

curs (2022)

Salată şi varză Prima aplicare la transplantare şi 
repetat la interval de 2 săptămâni 3-4 l/ha 2 aplicări

Anghinare Prima aplicare la transplantare şi a 
2-a la interval de 20 zile 3-4 l/ha 3-4 aplicări

Livezi de seminţoase şi 
sâmburoase

De la primii lăstari de fructe şi 
repetaţi la intervale de 2 săptămâni 10-15 cc/copac 3 aplicări

Cartof Aplicare la 15-20 de zile interval 
(după plantare) 2 l/ha 2-3 aplicări

Viţă de vie Aplicaţi încă de la primii muguri şi 
repetaţi la intervale de 15-20 de zile 10 cc/butuc 2-3 aplicări

Plante ornamentale şi 
pepiniere silvice La fiecare 15 zile 3 l/ha 3-4 aplicări Omologare în 

curs (2022)

Ceapă şi usturoi
Prima aplicare la 15 de la 
transplantare şi a 2-a la interval  
de 2 săptămâni

3 l/ha 2-3 aplicări

Kinactiv Root este compatibil cu majoritatea îngrășămintelor sau produselor de 
protecţia plantelor. Totuși, se recomandă efectuarea de teste de compatibilitate 
înainte de aplicare. Respectaţi întotdeauna recomandările producătorilor.

Se recomandă respectarea unui interval minim de 10 zile între două aplicări.

Martor Kinactiv root 

Rezultatele aplicării Kinactiv Root la căpșun

Compatibilitate

RestRicţii

Catalog Chemark Rom - Biostimulatori 97



variante experimentale:
V1 – martor netratat cu Kinactiv Fruit (2 tratamente cu 
13:40:13 şi 1 tratament cu 20:20:20)
V2 – Kinactiv Root - primul tratament imediat după 
plantare (2L/ha) - 4 tratamente la interval de 3 săptămâni.

Martor Kinactiv root 

Plantaţie căpşun – loc. Halmeu, jud. Satu mare 

Stimularea creşterii plantuţelor de molid în solar
Institutul CD în Silvicultură “Marin Dracea” - SCDEP Braşov

T1= 09 iulie; 
T2 = 22 iulie; 
T3 = 07 august; 
T4 = 23 august

Kinactiv root Martor
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Phylgreen este un bionutrient de origine naturală bazat pe 
extractul pur de alge marine – Ascophyllum nodosum – obţinut 
în urma unui proces natural de extracţie (glT= gentle & low 
Temperature).

Alga Ascophyllum nodosum trăieşte în zona coastei de nord-est a Irlandei în condiţii 
extreme de temperatură şi de salinitate, dar datorită substanţelor speciale produse 
intern a reuşit să se adapteze. Odată recoltată, masa de alge este supusă procedurii 
de extracţie la rece.

Această procedură naturală de extracţie la rece face ca PhylGreen să fie un produs 
unic, inovativ, componentele lui păstrând toate proprietăţile benefice, de interes 
agronomic. Se obţine astfel un produs nealterat, un extract de alge 100%, cu efect 
imediat asupra culturilor tratate.

PhylGreen este recomandat în special 
pentru prevenirea şi tratarea situaţiilor 
de stres întâlnite în cursul perioadei de 
vegetaţie, dar şi pentru a ajuta plantele de 
cultură să-şi manifeste întregul potenţial 
biologic de producţie. Produsul este 
foarte uşor absorbit atât radicular cât şi 
foliar.

Crema de alge PhylGreen®

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

 extract pur de alge  
Ascophyllum nodosum  

100% din care:
15% Substanţă uscată

 3.1% Acid alginic,
1.2% Manitol, pH 4,0

Concentrat solubil (SL) Conform
Regulamentului CE

834/2007, 889/2008

Tradecorp  
International

PhylGreen 

avantajele extracţiei la rece (glT)

Acid Alginic -59%

Manitol 100% Acid Alginic 100%

Manitol -37%

Menţinerea 100% a ingredientelor active
Procedura de extracţie 

la rece este pantentată de 
Tradecorp International

Polifenol -5%

Polifenoli 100%

CERTIFICATBIO
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În cazul aplicării foliare se recomandă utilizarea unei cantităţi suficiente de apă pentru a obţine o 
acoperire uniformă a plantelor.

Cultură doză momentul aplicării

APLICARE
FOLIARĂ

Grâu 1-2 l/ha De la înfrăţire până la sfârşitul înfloritului.
Porumb 1-2 l/ha În faza de 4–8 frunze.

Cartof 1-2 l/ha De la întrepătrunderea plantelor pe rând la un interval de 10–14 
zile.

Tomate, 
castraveţi 1-2 l/ha La interval de 10–15 zile începând de la transplantare.

Ceapă 1-2 l/ha La interval de 10–15 zile începând de la faza de 2-4 frunze.

Pomi 
fructiferi

2,5–3 l/ha/
aplicare

La interval de 10–15 zile de la dezmugurit până la atingerea 
mărimii caracteristice a fructelor.

Viţa de vie
2,5–3 l/ha/
aplicare

La interval de 15–20 zile înainte de înflorit şi după compactare.

FERTIRIGARE Toate 
culturile

1–2 l/ha/
aplicare

În timpul dezvoltării active a culturilor. Se recomandă aplicări 
repetate pentru a avea un răspuns prelungit din partea culturii.

1. PhylGreen stimulează metabolismul plantelor tratate şi activează creşterea 
vegetativă;

2. Datorită principiilor active conţinute şi a procesului de fabricaţie (GLT) 
influenţează pozitiv următoarele procese:
• Germinaţia seminţelor;
• Formarea, creşterea şi dezvoltarea sistemului radicular;
• Apariţia de noi rădăcini adventive;
• Dezvoltarea sistemului foliar;
• Înflorirea;
• Dezvoltarea şi maturizarea fructelor;
• Tuberizarea şi dezvoltarea tuberculilor.

3. PhylGreen are o activitate osmoprotectoare, care-i conferă proprietăţi 
pronunţate antistres – stres hidric, termic, salinitate, etc;

4. Îmbunătăţeşte rezistenţa plantelor la atacul agenţilor fitopatogeni;
5. Creşte nivelul fotosintezei şi implicit conţinutul în substanţă uscată a 

plantelor.

Este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare, exceptând cele cu 
reacţie puternic alcalină. La realizarea amestecului cu alte pesticide vă 
recomandăm să testaţi în prealabil compatibilitatea fizică a produsului.Compatibilitate

AvAntAje
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azofix Plus conţine bacteria Paenibacillus polymyxa, care 
se considera a fi unul din principalele tipuri de bacterii 
fixatoare de azot non-simbiotice, ce se află în sol.Fixează azotul atmosferic

În ecosistemele naturale, bacteriile asigură plantelor azotul, fixându-l din 
atmosferă. Atmosfera pământului are 78% N2 în ea. Aceasta echivalează cu 88 
de mii de tone de azot pe hectar. Azofix Plus asigură accesul la aceste resurse de 
azot practic nelimitate şi permite fermierului să ia o cantitate din acest azot şi să 
o pună la dispoziţia plantelor. După aplicare, acesta iniţiază asimilarea de azot din 
atmosferă, la fel cum face bacteria Rhizobium, care creşte pe mazăre şi fasole. 
O parte din azotul acumulat este utilizat de către bacterii, iar cealaltă parte este 
convertită în azot amoniacal (NH4) şi este lăsată în sol pentru plante. Rezultatele 
testelor din diferite ţări indică faptul că Azofix Plus vă ajută să obţineţi cu 30 până 
la 80 kg N mai mult pe hectar pe an.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Paenibacillus polymyxa 
1,1 x 109 CFU/ml 
microelemente 

(Mn, Fe, Cu, Mo, Zn, Co)
vitamine B (B1, B3, B6) max. 0,02%

soluţie apoasă de 
Paenibacillus polymyxa 
împreună cu resturile 
mediului de cultură

Certificat Nr.
0016-02-01.

din 01.02.2016

UAB ”Bioenergy LT”

Azofix Plus

Azofix Plus poate fi utilizat la toate culturile sensibile la deficienţe de azot. Bacteriile 
măresc cantitatea de azot din sol, însă ajută în acelaşi timp la creşterea activităţii 
biologice a solurilor, hrănind şi numeroase microorganisme. Studiile indică faptul 
că reziduurile din plante se mineralizează mult mai rapid, iar structura solului se 
îmbunăţeşte. Este mai uşor să lucraţi solul cu echipament specializat, tractoarele 
utilizează cu până la 40% mai puţin combustibil. Se poate aplica pe toate tipurile de sol.

CERTIFICATBIO
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CulTură doză momenTul aPliCării

Toate culturile 1–2 l/ha
Înainte de însămânţare sau în primele stadii ale 

dezvoltării, în amestec cu primele pesticide sau cu 
primii fertilizanţi.

Azofix Plus poate fi amestecat cu toate pesticidele şi cu toţi fertilizanţii, exceptând 
situaţiile în care producătorul indică altfel. Produsul nu este toxic şi nu reprezintă 
nici un risc pentru oameni, animale şi mediul înconjurător.

rezultate loturi comerciale Cum funcţionează azofix Plus cu diferite 
procente de fertilizant cu azot?

Cea mai mare eficienţă Azofix Plus a fost determinată în fertilizarea cu N120. Atunci când normele 
fertilizantului cu azot au crescut, eficienţa Paenibacillus polymyxa s-a redus. Atunci când N160 a fost 
aplicat, s-a înregistrat o creştere a producţiei cu 1,0 t/ha. În cazul în care cantitatea de fertilizant cu 
azot creşte, eficienţa Azofix Plus scade, însă continuă să înregistreze rezultate eficiente din punct de  
vedere economic.

Influenţa normelor de îngrăşăminte cu azot în combinaţie cu Azofix Plus (o singură aplicare) asupra producţiilor de grâu de toamnă.

staţia de experimente asu 
experiment 2012

ProduCţii oBţinuTe (t/
ha) 
lot martor 
(Fără aplicare de azofix)

ProduCţii oBţinuTe (t/
ha) 
lot cu aplicare de azofix 
1 l/ha

diferenţă de productie  
t/ha

N100 P60 K90 5,93 6,45 0,52

N110 P60 K90 5,75 6,72 0,97

N120 P60 K90 5,46 6,78 1,32

N130 P60 K90 5,59 6,87 1,28

N140 P60 K90 5,73 6,99 1,26

N150 P60 K90 6,20 7,21 1,01

N160 P60 K90 6,332 7,32 1,00

R05 0,51

Lot martor Azofix Plus

Compatibilitate



În mod frecvent, cantităţi mari de fosfor din îngrăşămintele aplicate în ferme rămân nevalorificate de 
plantele aflate în cultură. Preparatul Fosfix Plus creşte cantitatea de fosfor din sol disponibilă pentru 
culturile dumneavoastră.

Fosfix Plus este un fertilizant microbiologic care conţine bacteria Bacillus 
aryabhattai. Atunci când este aplicat pe sol, produsul eliberează fosforul din 
formele nedisponibile plantelor precum fosfaţi de calciu, magneziu, fier şi 
aluminiu pe care le transformă în forme de fosfor disponibil pentru plantă 
(H2PO4, HPO4). Atunci când se utilizează acest produs, plantele nu resimt 
deficienţa de fosfor, pot evolua constant, iar recolta ajunge la maturitate. 
Studiile ştiinţifice au indicat faptul că în numai o lună de la tratamentul  
cu Fosfix Plus, cantitatea de fosfor din sol disponibil pentru plante creşte cu 
35-45 kg/ha.

După utilizarea FOSFIX, conţinutul de zahăr din plante creşte în mod 
semnificativ. Este foarte important pentru culturile de rapiţă de toamnă, 
deoarece nivelul de zahăr din plantă este un factor determinant pentru 
toleranţă la îngheţ în timpul iernării.

Se recomandă utilizarea produsului pe soluri cu conţinut mare de fosfor şi 
pH acid sau alcalin pentru a creşte cantitatea de fosfor disponibilă pentru 
plante, iar pentru solurile cu conţinut redus de fosfor, pentru a creşte eficienţa 
fertilizanţilor cu fosfor.

Procent de aplicare: Se aplică la toate culturile, în doză de 1-2 l/ha.

Tratament seminţe: 1,0 l/t seminţe

Timp de aplicare: înainte de însămânţare sau în primele stadii ale dezvoltării, 
în amestec cu primele pesticide sau cu primii fertilizanţi. 

Fosfix Plus lucrează foarte bine în sinergie cu produsul Azofix Plus, folosit la 
fixarea în sol a azotului atmosferic (v. catalog).

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Bacillus aryabhattai  
1,1 x 109 CFU/ml
microelemente  

(Mn, Fe) şi Mg (max. 0,02%)
enzime bioactive

soluţie apoasă de  
Bacillus aryabhattai  

împreună cu resturile  
mediului de cultură

Certificat 
Nr. 0016-02-08 
din 08.02.2016

UAB  
”Bioenergy LT”

Fosfix Plus

CERTIFICATBIO
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Fertilizare Producţie t/ha diferenţa faţă  
de martor t/ha

diferenţa faţă  
de martor %

N96 P88 K176 (martor) 6,90 – 100
N96 P88 K176 + Fosfix 7,80 0,90 +13,0

Produsul poate fi amestecat cu toate tipurile de pesticide sau fertilizanţi, 
exceptând cazurile în care producătorul indică altfel.

Cum funcţionează produsul 
Fosfix Plus împreună cu 
ingrăşăminte NPK

rezultate loturi comerciale

anul 2014 – Polonia
Variante de testare la salată:  
Azofix Plus (Paenibacillus polymyxa) 1,0 l/ha  
+ Fosfix Plus (Bacillus aryabhattai) 1,0 l/ha
Tip de creştere: sol (fără tunel de încălzire)
Plantă: salată Nathalie
Timp de creştere: 20.III - 13.V.2014
Fertilitatea solului  
(înainte de fertilizarea biologică):  
N-126, P-390, Mg-188,  
Ca-1430 (mg,dm3), pH-7,2,  
salinitate 1,5 g NaCl/dm3

Produsul aplicat
greutatea 
căpăţânii de 
salată, grame

diametrul 
căpăţânii de 
salată, cm

densitatea 
căpăţânii  
de salată

Azofix Plus 1x 408 34 5
Azofix Plus 2x 460 33 4,5
Fosfix Plus 1x 353 32 4,2
Fosfix Plus 2x 423 32 4,7
Azofix Plus + 
Fosfix Plus 442 33 4,4

Martor netratat 313 30 4,2

Carenţa de fosfor la rapiţă

Compatibilitate
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Şi de această dată putem observa faptul că bacteriile fixatoare 
de azot şi cele responsabile cu mobilizarea fosforului în sol au 
lucrat foarte bine, prin faptul ca aparatul foliar din lotul tratat are o 
culoare verde intens, e mai dezvoltat, iar planta are o înrădăcinare 
mai puternică.

Cele 2 produse microbiologice bazate pe bacterii se pot aplica 
pe toate culturile, iar pe lângă aportul de azot şi fosfor pe care îl 
conferă plantelor, acestea ajută şi la creşterea activităţii biologice 
a solurilor, hrănind şi numeroase microorganisme.

Câmpuri experimentale azofix Plus + Fosfix Plus

01
Jud.
Vaslui

Cultură Soi Data semănatului:

grâu Glossa 15.09.2017

Îngrăşăminte aplicate: 

la semănat: nPK-16-16-16 -200 kg/ha  
+ azofix 1l/ha+Fosfix 1l/ha

 În primăvară: Uree granulată 46% N

02

Jud. 
Brăila

Cultură Soi Data semănatului:

grâu Genesis 25.09.2017

Îngrăşăminte aplicate: 

la semănat: nP 20-20-250 kg/ha + 
azofix 1l/ha+Fosfix 1l/ha

 În primăvară:  
azotat de amoniu 34,4% N-250 kg/ha

După cum se poate vedea pe lotul la care s-a 
aplicat Azofix + Fosfix plantele au un aparat foliar 
mai dezvoltat şi o înrădăcinare mai puternică.

azofix Plus + Fosfix Plus 1l/ha

azofix Plus + Fosfix Plus

azofix Plus + Fosfix Plus

martor

martor

martor

azofix Plus 
+ Fosfix Plus

martor
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Bactoforce este un produs microbiologic unic care 
este cunoscut pentru proprietăţile sale fungicide.

Bacteria Bacillus mojavensis produce antibiotice, inclusiv aşa numitele iturine care 
ajută bacteriile să lupte cu alte microorganisme, distrugându-le sau reducând rata 
lor de creştere. Atunci când se aplică direct pe seminţe bacteria Bacillus mojavensis 
colonizează sistemul radicular concurând cu diferite organisme cauzatoare ale 
bolii care atacă rădăcina. Bactoforce inhibă de asemenea germinarea sporilor 
patogeni şi interferează cu ataşarea patogenului la plantă. Atunci când se aplică 
pe sol sau pe seminţe, Bacillus mojavensis se hrăneşte cu exudaţii din rădăcină ai 
plantei, privând patogenii bolii de sursa de hrană.

Bactoforce poate fi utilizat la toate culturile agricole. Produsul se poate utiliza ca 
tratament sămânţă în doza de 1L/tona sau poate fi pulverizat pe sol sau plante, 
1-3 Litri/ha. Bactoforce lucrează foarte bine în sinergie cu produsul Ruinex, folosit 
la descompunerea resturilor vegetale, pentru a reduce cantitatea de patogeni 
existenţi pe acestea (v. catalog). 

Compatibilitate: Bactoforce poate fi amestecat cu toate pesticidele şi cu toţi 
fertilizatorii, exceptând situaţiile în care producătorul indică altfel. Produsul nu 
este toxic şi nu prezintă niciun risc pentru oameni, animale şi mediul înconjurător.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Bacillus mojavensis
1x109 CFU/ml

enzime bioactive

Soluţie apoasă de  
Bacillus mojavensis împreună  

cu resturile mediului  
de cultură

Conform Regulamentului  
CE 834/2007 si 889/2008

UAB Bio Energy LT

Bactoforce

CulTură doză momenTul aPliCării
Toate culturile  
(cereale păioase, porumb, floarea 
soarelui, rapiţă, viţa de vie, pomi 
fructiferi, culturi legumicole, culturi 
horticole, culturi furajere)

1–2 l/ha

Înainte de semănat, pe resturile vegetale 
sau în primele stadii ale dezvoltării, în 
amestec cu primul tratament cu pesticide 
sau cu primii fertilizanţi, până la înflorire.

Fungicid 3x  Bactoforce 1x, Fungicid 2x

CERTIFICATBIO
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Resturile 
vegetale  

– sursă de 
nutriţie

 

Pentru descompunerea şi mineralizarea 
resturilor vegetale

Cu fiecare recoltă se extrag din sol cantităţi importante de elemente nutritive care ar 
trebui compensate prin aplicarea de îngrăşăminte. Se ştie că atât menţinerea, cât şi 
îmbunătăţirea stării de fertilitate a solului sunt condiţionate, în primul rând, de existenţa 
materiei organice în sol. Aceasta se realizează prin administrarea de îngrăşăminte 
organice şi prin valorificarea cât mai eficientă a resturilor vegetale (paie, vrejuri, colete, 
tulpini de porumb şi floarea-soarelui), precum şi a buruienilor existente pe teren.

Resturile vegetale totalizează cca. 1,5-2 t/ha substanţă uscată (rădăcini şi mirişte), la 
care se mai adaugă, în funcţie de cultură, cca. 2 t paie, 2 t tulpini de floarea-soarelui,  
5-6 t tulpini de porumb etc.

În tabelul următor putem observa raportul dintre recolta principală şi recolta secundară:

Culturile raportul dintre recolta principală şi recolta 
secundară

Grâu de toamnă boabe:paie (1:1.3)

Orz şi orzoaică boabe:paie (1:1)

Secară boabe:paie (1:1.5)

Ovăz boabe:paie (1:1.5)

Porumb boabe:tulpini (1:1.6)

Sfeclă de zahăr rădăcini:frunze şi colete (1:1)

Sfeclă furajeră rădăcini:frunze (1:0.5)

Cartofi tuberculi:vreji (1:0.5)

Floarea-soarelui seminţe:tulpini (1:3)

Rapiţă pentru ulei seminţe:tulpini (1:3)

In pentru seminţe seminţe:tulpini (1:3)

Fasole boabe boabe:vreji (1:1.5)

Mazăre boabe boabe:vreji (1:1.5)

Soia boabe:vreji (1:1.5)

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Complex de 3 tulpini diferite  
ale bacteriei Bacillus sp.  

1,0 x 109 CFU/ml împreună  
cu ciuperca Trichoderma sp.  

1,0 x 107 CFU/ml

soluţie apoasă de  
Trichoderma sp. şi Bacillus sp.  

împreună cu resturile  
mediului de cultură

Certificat  
Nr. 0016-03-07 

din data de
03.07. 2016

UAB ”Bioenergy LT”

Ruinex 

CERTIFICATBIO

Catalog Chemark Rom - PreParate biologice 108



Efecte vizibile  

Ruinex accelerează descompunerea resturilor vegetale rămase după recoltare 
cu ajutorul complexului de bacterii Bacillus sp. împreună cu ciuperca Trichoderma 
sp., asigurând păstrarea în sol a nutrienţilor vitali rezultaţi.

Ruinex se aplică direct pe resturile vegetale imediat după recoltare sau înainte de 
semănat. Doza de aplicare este de 1-3 l/ha, în funcţie de masa resturilor vegetale 
rămase după recoltare. 

Resturile vegetale îşi pot aduce o contribuţie importantă la îmbunătăţirea 
fertilităţii solului. Se apreciază că jumătate din cantitatea de humus şi de 
elemente nutritive care au fost folosite de culturi se poate compensa prin 
folosirea resturilor vegetale.

După folosirea produsului Ruinex:

• paiele sunt mai fragile;

• paiele capătă o culoare închisă, ceea ce indică faptul că procesul de 
descompunere este accelerat şi nutrienţii sunt încorporaţi în sol.

Ruinex lucrează foarte bine în sinergie cu produsul Azofix Plus, pentru a 
reduce efectele foamei de azot apărute la descompunerea resturilor vegetale, 
sau cu produsul Bactoforce, pentru a reduce încărcătura de patogeni existenţi 
pe acestea (v. catalog).

Ruinex se poate amesteca cu toate pesticidele şi toţi fertilizanţii, exceptând 
bactericidele.

aportul de elemente nutritive din resturile vegetale

Resturile vegetale de pe 1 ha de cereale păioase pot aduce în sol peste 
400 kg de humus.

n P2o5 K20 s cao mgo
Paie de grâu-Kg/t 5,0 2,1 9,5 0,3 4,2 2,1
Coceni de porumb –Kg/t 7,0 3,5 2,9 0,3 7,0 3,5

1. Accelereaza descompunerea resturilor vegetale (în special fracţiile dificile de 
tipul celulozei şi ligninei) şi mineralizarea acestora.

2. Creşte conţinutul de humus din sol;
3. Reduce rezerva de agenţi patogeni din sol – principalul ingredient, 

Trichoderma spp. este foarte eficient împotriva fuzariozei – aproximativ 50% 
din agenţii patogeni sunt distruşi;

4. Creşte eficienţa fertilizanţilor;
5. Se reduce consumul utilajelor agricole cu aproape 30% -ca urmare a 

îmbunatăţirii nivelului de humus, solul devine mai uşor de lucrat;
6. Asigura sporuri de producţie de până la 10%;
7. Fermierul îşi produce singur un fertilizant natural;

Tratat cu RuinexMartor

Acţiune
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Adjuvanţi
111 Break Thru S240

113 Spray Plus

Adjuvanţi



BreaK-THru®s240 este un adjuvant de ultimă 
generaţie din categoria ”super-spreader”.  
acest agent tensioactiv aparţine clasei chimice 
a trisiloxanilor modificaţi organic.

BREAK-THRU®S240 este un agent tensioactiv care aparţine clasei chimice a 
trisiloxanilor modificaţi organic. Aceştia sunt singurii adjuvanţi pentru agricultură 
care pot produce fenomenul de super difuzare, ceea ce înseamnă acoperirea 
rapidă a suprafeţelor hidrofobe (e.g: frunze), la concentraţii de 0,1% sau chiar mai 
mici. 
Soluţiile apoase care conţin BREAK-THRU® S240 au un unghi de contact egal 
cu 0, comparativ cu apa tratată cu agenţi tensioactivi convenţionali, cum ar fi 
etoxilaţi nonilfenol.
Aria de difuzare mai mare este o consecinţă directă a reducerii semnificative a 
tensiunii superficiale sub 25 mN/m2. 
Prin urmare, soluţiile pentru tratamente care conţin BREAK-THRU® S240 
furnizează o protecţie sporită a culturilor prin punerea în valoare mai eficientă a 
pesticidelor şi fertilizanţilor:

• umectarea completă a plantelor tratate (efectul de umectare);

• permite soluţiei să pătrundă şi în zonele dificil de tratat în mod tradiţional 
(efect de targetare);

• absorbţie sporită prin straturile de ceară ale frunzei (penetrarea cuticulei);

• pătrunderea în stomate (inundarea stomatelor).

Pentru a respecta legislaţia în vigoare şi a nu depăşi limita maxim admisă trebuie 
urmărite instrucţiunile de pe etichetă. Înainte de a utiliza BREAK-THRU® S240 se 
recomandă testarea compatibilităţii sale.

Cultură doză momentul aplicării

Culturi de câmp 
şi legume

Pesticide 
sistemice 100–200 ml/ha Pentru a îmbunătăţi umectarea, 

difuzarea şi absorbţia.

Pesticide de 
contact 50–125 ml/ha Pentru a îmbunătăţi umectarea şi 

difuzarea substanţelor.

Pepiniere, livezi şi viţă de vie 200-300 ml/ha În funcţie de stadiul de 
dezvoltare.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

trisiloxan modificat cu polieteri Concentrat solubil (SL) Evonik Degussa  
GmbH

Break Thru S240

Acţiune

Utilizare
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Inundarea  
stomatelor

 

Penetrarea 
cuticulei

 

1. Protecţia de lungă durată a culturii împotriva agenţilor patogeni ca: 
mălura, fuzarioza, tăciunele, sfâşierea frunzelor etc.

2. Permite pătrunderea unei cantităţi mai mari de substanţă activă în 
plantă, aceasta acţionând chiar şi în condiţii dificile;

3. Asigură rezistenţa la spălarea soluţiei de către ploaie şi o capacitate 
mărită de absorbţie (căderea precipitaţiilor la o oră după utilizarea 
amestecului nu necesită o nouă aplicare);

4. Permite reducerea cantităţilor de soluţie utilizate cu până la 30% 
(economie de timp, bani şi resurse de mediu).

Stomatele sunt pori microscopici aflaţi pe epiderma frunzelor, care au un 
rol important în schimbul de vapori de apă, oxigen şi dioxid de carbon. 
Dacă soluţiile pătrund în timpul schimbului de gaze atunci se obţine acces 
direct la structura intercelulară a plantei.
După ce intră în cavitatea sub-stomatală, substanţele active sunt absorbite 
rapid de mezofilul spongios şi transportate în toată planta, obţinându-se 
un efect de protecţie rapid şi eficient.

Funcţia principală a stratului cuticular de ceară este aceea de a preveni 
pierderea apei de pe suprafaţa frunzei. În acelaşi timp, impermeabilitatea sa 
îngreunează pătrunderea pesticidelor în frunză. Agenţii tensioactivi pot uşura 
trecerea pesticidelor prin cuticulă, fără a o afecta.

Testeaza 
acoperirea  
Break-thru!  

Cere acum un test de 
la reprezentantul 
Chemark Rom!

A

B
C

AvAntAje
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spray Plus este un regulator de pH ce garantează o 
eficacitate maximă a aplicării tratamentelor în contextul 
unor condiţii dificile (apă dură, murdară sau alcalină etc.).

1. Creşterea eficacităţii utilizării:
o problemă cu sarcini electrice!

Majoritatea substanţelor active se 
prezintă ca sarcini negative în soluţie:

• Erbicidele hormonale sub formă de 
săruri de tip amino

• Erbicidele din clasa glicinelor şi a 
pirimidinelor triazolice (e.x. glifosat, 
florasulam+flumetsulam)

În cazul aplicării produselor pentru protecţia plantelor şi a îngrăşămintelor, 
succesul depinde, într-o mare măsură, de prepararea corectă a soluţiei de 
stropit. Spray Plus garantează o eficacitate maximă a aplicării tratamentelor în 
contextul unor condiţii dificile (apă dură, murdară sau alcalină etc.). În acest fel 
se reduc costurile şi se măreşte semnificativ eficacitatea utilizării unor produse.

Dacă apa utilizată pentru prepararea soluţiei este una dură,   
înseamnă că aceasta conţine o cantitate însemnată de cationi de calciu şi 
magneziu dizolvaţi în ea.

Ambii compuşi au sarcini pozitive. 

În momentul în care substanţele active intră în contact cu această apă se vor 
crea legături între ei şi cationii de Ca şi Mg, conducând la formarea de cristale 
insolubile de sare. Acestea se vor depune pe fundul rezervorului echipamentului 
de stropit, reducând considerabil eficienţa tratamentului.

Datorită sulfului din componenţa sa, Spray Plus neutralizează ionii de calciu 
şi magneziu. În acest fel substanţele active din soluţie sunt complet libere 
şi pregătite să acţioneze. Acest fenomen joacă un rol crucial în asigurarea 
eficacităţii şi eficienţei maxime a produselor pentru protecţia plantelor, conform 
dozelor comerciale.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE

Azot total (N): 22,5 g/l
Azot ureic (N): 22,5 g/l

Sulf solubil în apă (SO3): 60 g/l

Concentrat solubil (SL) Tradecorp 
International

Spray Plus 

Acţiune
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2. de ce este recomandat să creştem aciditatea soluţiilor până se atinge nivelul 
optim al pH-ului? 
Oricare element activ rămâne stabil dacă se află într-o soluţie cu un anumit nivel al pH-ului. 
Dacă acest nivel este depăşit, atunci substanţa începe să se degradeze şi eficienţa sa se 
reduce considerabil. Acest fenomen poartă numele de hidroliză alcalină. Prin urmare substanţe 
active ca glifosat, 2,4 D, MCPA, florasulam+flumetsulam sunt mai active în soluţii acide (pH-
5,5). În acest caz substanţele îşi asumă o formă non-ionică ce le ajută să penetreze mai bine 
membranele frunzelor.

CU SPRAY PLUS                 Y PLUS

Calciu (Ca) Magneziu (Mg) Glyphosat Spray Plus

În acest fel, pot fi aplicate doze mai mici, fapt ce contribuie la reducerea costurilor. 

neutralizarea bicarbonaţilor: un factor critic pentru succesul aplicării

După cum se poate observa în tabel, Spray Plus reduce concentraţia ionilor de bicarbonat.

Reducerea concentraţiei  
de bicarbonat cu Spray Plus
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4. spray Plus aplicat în combinaţie cu anumite erbicide post-
emergente reduce riscul de spălare şi îmbunătăţeşte controlul asupra 
buruienilor
Până la un punct, evitarea spălării produselor de protecţia plantelor şi a 
îngrăşămintelor de pe frunză depinde de rapiditatea cu care acestea pătrund în 
plantă şi sunt apoi translocate. Pentru majoritatea produselor acest timp variază 
între 4–8 ore. Datorită formulei sale exclusive, Spray Plus contribuie, cu ajutorul 
azotului ureic, la creşterea vitezei de acţiune şi de translocare a produselor din 
soluţia de stropit. 

În acest fel se reduce considerabil riscul ca produsul să fie spălat de ploile 
survenite imediat după aplicare.

Datele din tabelul de mai sus prezintă modul în care soluţia cu Spray Plus a 
controlat mai eficient buruienile anuale, comparativ cu varianta martor.

Spray Plus 
garantează nivelul 
optim al pH-ului

% plante necrozate la  
21 de zile după aplicare

Glifosat

Doză: 270 g substanţă activă/ha

Spray Plus + Glifosat

3. Calitatea apei şi impurităţile, factori importanţi pentru un 
tratament de calitate.
Prezenţa impurităţilor în apă reduce semnificativ eficienţa în aplicarea soluţiilor 
de stropit. Prin urmare calitatea apei este deosebit de importantă când se 
lucrează cu volume însemnate de soluţie, luând în considerare faptul că avem 
de-a face cu o cantitate mai mare de impurităţi şi cu o concentraţie mai mică a 
substanţei active. În concluzie se recomandă ca volumul soluţiei de stropit să fie 
redus la 80–100 de l/ha în cazul aplicării cu utilaje terestre şi 20–35 l/ha pentru 
aplicarea aeriană. 
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Spray Plus este un produs cu risc scăzut, atât în aplicare, cât şi în manipulare, 
comparativ cu alţi acizi destinaţi aceluiaşi scop. Doza recomandată depinde de 
cantitatea de carbonaţi şi bicarbonaţi care trebuie neutralizată, precum şi de 
nivelul iniţial al pH-ului.

Doza generală: 20–40 ml/100 l de apă. Această doză trebuie marită în cazul 
combinaţiilor cu apă dură sau puternic alcalină.

Alături este prezentat un tabel de dozare, în concordanţă cu nivelul  
pH-ului şi concentraţia de bicarbonaţi. Cantităţile de Spray Plus din tabel sunt 
calculate pentru o cantitate de 1.000 de litri de soluţie:

1. Umpleţi rezervorul până la 80% din capacitatea sa.
2. Porniţi dispozitivul de agitare al maşinii de aplicat.
3. Adăugaţi cantitatea necesară de Spray Plus conform nivelului de pH şi 

a concentraţiei de bicarbonaţi, astfel încât să obţineţi un nivel al pH-
ului între 5,5–6,5.

4. Adăugaţi produsele pentru protecţia plantelor, câte unul, după ce le-aţi 
diluat anterior.

5. Completaţi cu apă, în timp ce dispozitivul de agitare este în funcţiune.

nivel iniţial pH
Concentraţia de bicarbonaţi

300 mg/l 500 mg/l 1000 mg/l
8.7 150 ml 310 ml 590 ml
8 130 ml 290 ml 560 ml
7.5 110 ml 250 ml 400 ml
7 65 ml 210 ml 350 ml

1. Neutralizează carbonaţii şi bicarbonaţii;
2. Corectează pH-ul;
3. Măreşte eficacitatea pesticidelor utilizate, în special a erbicidelor şi a 

îngrăşămintelor foliare.

Instrucţiuni  
de utilizare

 

Testează  
pH-ul apei  

tale de stropit! 
Cere un test gratuit  

de la un reprezentant 
Chemark Rom!

Utilizare

AvAntAje
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stadiile dezvoltării la 

cereale
după Witzenberger et al., 1989;  
Lancashire et al., 1991

BB
CH

 

10–13 • Răsărire – trei frunze

21 • Începutul înfrăţirii

25 • Înfrăţire deplină

29 • Încheierea înfrăţirii

30 • Începutul împăierii

31 • Primul nod format

32 • Al doilea nod format

37 • Apariţia ultimei frunze

39 • Faza de frunză stindard

49 • Primele spiculeţe vizibile

51 • Începutul înspicării

59 • Sfârşitul înspicării

61-69 • Înflorire

71-92 • Formarea bobului

SCARA BBCH
PEntru dEscriErEa FaZElor dE dEZVoltarE  
a PlanTelor Pe CulTură

Scala BBCH

stadiile dezvoltării la 

porumb
după Weber and Bleiholder, 1990; 
Lancashire et al., 1991

BB
CH

 

01-09 • Răsărire – apariţia coleoptilului

10 - 19 • Apariţia şi dezvoltarea frunzelor

30 • Începerea alungirii tulpinii

31 - 39 • Apariţia nodurilor

53 • Este vizibil vârful paniculului

60 - 69 • Înflorire

97 • Plantele se usucă

99 • Recoltare
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stadiile dezvoltării la 

floAREA-
soarelui
după Weber and Bleiholder, 1990; 
Lancashire et al., 1991

BB
CH

 

0 • Semănat

01-09 • Răsărire

10-11 • Faza cotiledonală

12-14 • 2-4 frunze (1-2 perechi)

15-18 • 5-8 frunze (3-4 perechi)

19-52 • Alungirea tulpinii

53-56 • Butonizare

57-58 • Apariţie capitul

59-60 • Deschidere capitul

61-64 • Începutul înfloririi

65-78 • Înflorire deplină

79-88 • Seminţe complet formate

89-91 • Coacere fiziologică

92-99 • Coacere deplină

stadiile dezvoltării la 

RAPIţĂ
după Lorenz et al., 1994

BB
CH

 

00-09 • Răsărire

12 • Apariţia primei perechi de frunze adevărate

14-18 • Apariţia a 4–8 frunze adevărate - faza de rozetă

21-29 • Apariţia şi dezvoltarea lăstarilor laterali

51 • Apariţia mugurilor florali (buton verde)

59 • Primele petale vizibile (buton galben)

61-64 • Înflorire10–40%

65 • Înflorire completă

67-69 • Sfârşitul înfloririi, majoritatea petalelor căzute

71-74 • 10–40% din silicve ajunse la mărimea finală

75-79 • 50–100% din silicve ajunse la mărimea finală

81-84 • 10–40% din silicve deschise, seminţe de culoare 
închisă şi tari

85-89 • 50–100% din silicve deschise, seminţe de culoare 
închisă şi tari
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stadiile dezvoltării la 

vIţA dE vIE
după Lorenz et al., 1994

BB
CH

 

01-03 • Umflarea mugurilor

11 • Apariţia primelor frunze

15 • Degajare ciorchini

53-57 • Dezvoltarea inflorescenţelor

61-64 • Începutul înfloririi

65-69 • Sfârşitul înfloririi

71 • Legarea fructelor

73-75 • Creşterea boabelor

75-79 • Compactarea ciorchinelui

81-88 • Intrarea în pârgă

89 • Coacere deplină, recoltare

91 • Maturarea lemnului

92-97 • Căderea frunzelor

stadiile dezvoltării la 

CARtof
după Hack et al., 1993

BB
CH

 

01 • Începutul încolţirii

09 • Apariţia tulpinii principale la suprafaţa solului

21-29 • Dezvoltarea lăstarilor

31-39 • Plantele se întrepătrund între rânduri

41-49 • Tuberculii ating 70% din mărimea finală

51-89 • Înflorire, fructificare

91-95 • Senescenţa

99 • Recoltare
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stadiile dezvoltării la 

SEmInţoASE
după Meier et al., 1994

00 • Repaus

01-03 • Umflarea mugurilor

07-09 • Începutul deschiderii mugurilor

10 • Urechiuşa de şoarece

19 • Primele frunze complet dezvoltate

31-39 • Creşterea lăstarilor

51-55 • Apariţia mugurilor florali

56 • Buton verde

57 • Buton roz

61-64 • Începutul înfloririi – 40% din flori sunt deschise

65 • Înflorire totală

67-69 • Sfârşitul înfloririi, petalele cad

71-72 • Fructe de 20 mm, prima cădere fiziologică

73 • A doua cădere fiziologică de fructe

76-79 • Fructe la 90% din dimensiunea finală

81-85 • Intrarea în pargă

86-89 • Maturitate de recoltare

91 • Sfârşitul creşterii lăstarilor, foliaj încă verde

93 • Începutul căderii frunzelor

97 • Frunzele căzute în totalitate

stadiile dezvoltării la 

sÂmburoase
după Meier et al., 1994

BB
CH

 

00 • Repaus

01-09 • Umflarea mugurilor

10-19 • Apariţia primelor frunze

31-39 • Creşterea lăstarilor

51-58 • Dezvoltarea mugurilor florali

59 • Buton alb

61-64 • Începutul înfloririi – 40% din flori sunt deschise

65 • Înflorire totală

67-69 • Sfârşitul înfloririi, petalele cad

71-75 • Fructele la 50% din dimensiunea finală

79 • Fructele la 90% din dimensiunea finală

81-85 • Intrarea în pârgă

86-89 • Maturitate de recoltare

93 • Începutul căderii frunzelor

97 • Frunzele căzute în totalitate

Catalog Chemark Rom - SCALA BBCH 129



Ghid carenţe de nutriţie 

Ghid carenţe  
de nutriţie



REComAndĂRI

Azot
• responsabil pentru producerea aminoacizilor (necesari în sinteza 

proteinelor) şi a acizilor nucleici (ADN şi ARN)

• rol în diviziunea celulară

• parte constituentă a clorofilei

• plante slab dezvoltate

• îngălbenirea frunzelor bătrâne

• frunzele nou apărute de dimensiuni reduse

• creştere şi ramificare redusă

• senescenţă prematură

Rolul 
macronutrienţilor  

în plante

 

Simptome de 
carenţă sau 

deficienţă

 

 azofix Plus

 folur

 Ino gREEn-S

 gama nutRIComPlEX

14.0067

Azot
n

7

Ghid carenţe  
de nutriţie
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REComAndĂRI

Fosfor

• necesar pentru procesele de transfer energetic 

• rol în diviziunea celulară, înflorire şi fructificare

• participă la metabolismul glucidelor şi al acizilor nucleici (ADN, ARN) 

• rol în formarea organelor generative, în formarea rădăcinilor şi în 
creşterea rezistenţei împotriva agenţilor patogeni

• creşteri vegetative slabe, frunze mici şi răsucite

• apariţia de culoare antocianică (roşie-violacee) pe frunze şi tulpini

• înrădăcinare defectuoasă

Rolul 
macronutrienţilor 

în plante

 

Simptome de 
carenţă sau 

deficienţă

 

 SEEd SPRInt
 fosfix Plus
 tRAfoS K
 SYnERgIZER 8-32-4
 gama nutRIComPlEX

30.97696

Fosfor
P

15
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REComAndĂRI

Potasiu

• rol în activarea anumitor enzime, în mişcarea stomatală, 
dezvoltarea radiculară

• îmbunătăţeşte rezistenţa plantelor împotriva agenţilor patogeni

• rol în păstrarea echilibrului electrolitic şi în reglarea transpiraţiei

• rol fundamental în absorbţia nutrienţilor (cationi) şi în formarea 
carbohidraţilor (zaharuri, amidon)

• fenomene de cădere la cereale

• îngălbeniri pe marginea şi vârful limbului foliar, urmate de arsuri 
în stadiile avansate ale carenţei

• fructe mici, subdezvoltate, deformate; boabe sistave, cu conţinut 
redus de proteină

• înflorire şi fructificare reduse

Rolul 
macronutrienţilor  

în plante

 

Simptome de 
carenţă sau 

deficienţă

 

 tRAfoS K

 gama nutRIComPlEX

39.0983

Potasiu
K
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REComAndĂRI

Calciu

• intră în construcţia pereţilor celulari

• rol în creşterea şi dezvoltarea fructelor

• esenţial pentru creşterea rezistenţei la boli şi a duratei de depozitare

• frunzele noi au forme neregulate

• dezvoltare slabă a sistemului radicular

• brunificarea punctelor de creştere

• cădere prematură a fructelor

• apare putregaiul apical al fructelor

Rolul 
macronutrienţilor  

în plante

 

Simptome de 
carenţă sau 

deficienţă

 

 Ino mAXICAl

40.078

Calciu
ca
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REComAndĂRI

Magneziu

• este componenta centrală a clorofilei, cu influenţă majoră asupra 
fotosintezei

• facilitează sinteza proteinelor şi acumularea de lipide şi zaharuri

• susţine metabolismul fosforului şi al azotului

• îngălbenirea frunzelor în zonele dintre nervuri, începând cu 
frunzele mai vechi

• pete roşietice sau maronii pe frunze, urmate de gofrarea şi 
necrozarea frunzelor

• întârzieri în dezvoltarea plantelor

Rolul 
macronutrienţilor   

în plante

 

Simptome de 
carenţă sau 

deficienţă

 

 Ino mag n

 Ino turbo-Rape

24,305

Magneziu
mg

12
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REComAndĂRI

Sulf

• rol esenţial în formarea proteinelor, vitaminelor şi clorofilei

• responsabil pentru potenţarea gustului şi mirosului părţii 
recoltabile la anumite culturi (ceapă, usturoi, varză)

• ajută la mai bună valorificare a azotului în plantă

• ajută la creşterea conţinutului în ulei al seminţelor la oleaginoase 
şi în proteină la cereale păioase

• tulpini piticite

• îngălbenirea frunzelor tinere

• sistem radicular slab dezvoltat

• albirea inflorescenţelor

Rolul 
macronutrienţilor  

în plante

 

Simptome de 
carenţă sau 

deficienţă

 

 Ino gREEn-S

 gama nutRIComPlEX

32.065

Sulf
s
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Bor
• stimulează formarea pereţilor celulari şi diviziunea celulară

• stimulează înflorirea, polenizarea şi legarea

• rol important în metabolismul şi transportul glucidelor

• necrozări şi deformări ale vârfurilor de creştere

• cloroză (ingălbenirea) frunzelor tinere

• putrezirea rădăcinilor (ex. sfeclă de zahăr)

• avortare flori, legare insuficientă

• crăpături pe tulpini

Rolul 
micronutrienţilor  

în plante

 

Simptome de 
carenţă sau 

deficienţă

 

 traDebor

 traDebor mo

 traDecorp azREComAndĂRI

10.811

Bor
b

5
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Cupru

• producerea clorofilei, respiraţie şi sinteza proteinelor

• catalizator al formării hormonilor de creştere (auxine)

• participă la metabolismul carbohidraţilor şi al azotului

• stimulează germinaţia şi cresterea

• răsucirea vârfului frunzelor tinere

• cloroze şi porţiuni brunificate la marginea frunzelor tinere

• infrăţire întârziată, fenomene de cădere, sterilitate a spicului şi 
umplere deficitară a boabelor la cereale păioase

• plante piticite

Rolul 
micronutrienţilor  

în plante

 

Simptome de 
carenţă sau 

deficienţă

 

 SEEd SPRInt

 dElfAn PluS

 traDecorp az 

63.546

Cupru
Cu
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REComAndĂRI

Fier

• rol în respiraţia celulară

• necesar pentru fixarea azotului atmosferic la leguminoase

• rol în formarea clorofilei

• participă la procesele de producere a numeroase enzime

• pete necrotice, decolorarea frunzelor în zona dintre nervuri

• creştere întârziată

Rolul 
micronutrienţilor  

în plante

 

Simptome de 
carenţă sau 

deficienţă

 

 gama nutRIComPlEX

 dElfAn PluS

 traDecorp az

 SYnERgIZER 8-32-4

55.845

Fier
Fe

26

Catalog Chemark Rom - Ghid carenţe de nutriţie 139



REComAndĂRI

Mangan

• stimulează asimilarea azotului şi respiraţia

• ajută la formarea cloroplastelor

• îmbunătăţeşte germinaţia polenului, creşterea tubului polinic, 
dezvoltarea şi rezistenţa rădăcinii la boli

• îngălbenirea totală sau între nervuri a frunzelor tinere

• aparat foliar slab dezvoltat

• piticirea plantelor

Rolul 
micronutrienţilor  

în plante

 

Simptome de 
carenţă sau 

deficienţă

 

 gama nutRIComPlEX

 dElfAn PluS

 traDecorp az

 SYnERgIZER 8-32-4

54.93804

Mangan
mn
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REComAndĂRI

Molibden

• rol în fixarea azotului atmosferic şi în reducerea nitraţilor

• necesar pentru sinteza proteinelor

• rol în activitatea enzimatică

• fenomene de cloroză la frunzele vechi, frunze deformate, alungite 
sau contorsionate

• înflorire şi legare defectuoasă (ex. mătăsire redusă la porumb)

• calatidiu deformat, sec la floarea-soarelui

• fenomene de piticire a plantelor

Rolul 
micronutrienţilor  

în plante

 

Simptome de 
carenţă sau 

deficienţă

 

 traDebor mo

 gama nutRIComPlEX

 traDecorp az

95.96

Molibden
mo

16
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REComAndĂRI

Zinc

• rol în sinteza clorofilei

• stimulează activitatea enzimatică

• esenţial pentru echilibrul hormonal (producţia de auxine)

• creşterea sistemului radicular stopată

• fenomene de cloroză între nervuri manifestate iniţial la frunzele 
de mijloc

• frunzele nou apărute sunt mici şi decolorate sau deformate

• internodii scurte

• înflorire şi fructificare diminuate

Rolul 
micronutrienţilor  

în plante

 

Simptome de 
carenţă sau 

deficienţă

 

 SEEd SPRInt

 traDecorp az 

 gama nutRIComPlEX

 Aton Zn

65.38

Zinc
Zn
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Produsele prezentate în cadrul catalogului sunt clasificate în grupe de produse, 
conform omologării, după cum urmează:

GAMA DE 
PRODuS PRODuS CULTURA

DOZA/HA 
în funcţie de 
cultură

AMBALAJ

TRATAMENT 
SĂMÂNŢĂ TENAZOL 60 FS grâu, orz 0,5 l/t săm. 1l

eRBICIDe

AKRIS porumb 2-3 l/ha 500 ml, 3l, 10l

CICLOPE grâu de toamnă, grâu dur 0.6 l/ha 1l

GRAMIN MAX sfeclă de zahăr, soia, floarea soarelui, cartof, rapiţă, mazăre, fasole, 
morcov, tomate 0.4-1.25 l/ha 50 ml, 1l, 5l

HELMSTAR 75 
WG grâu, orz 0,015-0,02 

kg/ha 20g, 100g

JENOT PLUS 
100 EC sfecla de zahăr, rapiţă, floarea soarelui 0.3 - 1.5 l/ha 1l, 5l

MEZOTOP rapiţă 2 l/ha 1l, 5l, 20l

SOUVERAIN OD porumb 1-2 l/ha 1l, 5l, 20l, 10l

FuNGICIDe

COPPERMAX viţă de vie, cartof, castraveţi, măr, tomate 2 kg/ha 30g, 300g, 1kg, 
10kg

DRuM WG cartof 0.25 kg/ha 250g, 1kg, 25kg

LEIMAY cartof 0.5 l/ha 50ml, 500ml, 
1l, 5l

lIeTO cartof, tomate, vită de vie 400-450 g/ha 4g, 40g, 500g, 
1kg

MAGMA TRIPLE WG viţă de vie 1,2 – 3,0 kg/ha 3kg, 6kg

INSeCTICIDe

ACEPTIR cartof, rapiţă de toamnă 0.1 -0.25 l/ha
100ml, 
250ml,500ml, 
1l

APACHE

măr, păr, piersic, viţă de vie (struguri de masă), viţă de vie (struguri 
de vin), tomate (câmp), tomate (seră), vinete (câmp și seră), pepeni 
galbeni, pepeni verzi, dovleac (câmp şi seră), castraveţi, dovlecei 
(seră), căpşun (seră), salată (seră), 

0.15 -1.2 l/ha 1l

DIABLO măr, păr,  viţă de vie 0.1- 0.2 l/ha 200ml

IRON MAX

sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră, sfeclă roșie, napul suedez, napul 
turcesc, morcovi, ţelină, ridichi, conopidă, broccoli, varză, varză de 
Bruxelles, bulbi de ceapă, usturoi, salată verde și alte soiuri de salată 
spanac și frunze similare, mazăre și fasole, ţelină, fenicul, anghinare, 
praz, ceapă verde/uscată, culturi oleaginoase, cereale (grâu, orz, 
ovăz, secară, triticală), porumb, porumb dulce, nutreţ verde (raigras), 
verde (raigras), gazon

7 kg/ha
70g, 150g, 
350g, 1kg, 5kg, 
20kg

KOROMITE castraveţi, livezi de măr, viţă de vie 0.5 - 0.75 l/ha 5ml, 50ml, 
500ml, 1l

MICROSED GEO

Cartof, floarea soarelui, grâu, porumb, porumb zaharat, sfeclă de 
zahăr, soia, tutun, castraveţi, conopidă, fasole boabe, fasole verde, 
fenicul, măzare, morcov, nap, pepeni galbeni, pepeni verzi, ridichi, 
salată, ţelină, tomate, varză, vinete

10-20 kg/ha 450g, 1kg, 10kg

SANMITE 10SC ardei, căpșun, castraveţi, cucurbitacee, plante ornamentale, 
solanacee, tomate, vinete 1.4-1.5 l/ha 15ml, 150ml, 

500ml, 1l, 5l

ÎNGRĂŞĂMÂNT 
MICROGRANULAT

SeeD SPRINT H5 
SeeD SPRINT H1 toate culturile, plante ornamentale 20-35 kg/ha 25kg

INO ORGA 2-18-5 porumb/floarea soarelui, grâu/rapită, sfeclă de zahăr, legume 30-50 kg/ha 20kg 

bio

bio



GAMA DE 
PRODuS SANMITE 10SC ardei, căpșun, castraveţi, cucurbitacee, plante ornamentale, solanacee, 

tomate, vinete 1.4-1.5 l/ha 15ml, 150ml, 
500ml, 1l, 5l

ÎNGRĂŞĂMÂNT 
MICROGRANULAT

SeeD SPRINT H5 
SeeD SPRINT H1 toate culturile, plante ornamentale 20-35 kg/ha 25kg

INO ORGA 2-18-5 porumb/floarea soarelui, grâu/rapită, sfeclă de zahăr, legume 30-50 kg/ha 20kg 

FERTILIZANŢI 
FOLIARI

ATON ZN porumb, grâu, rapiţă, floarea soarelui, cartof, vișă de vie, pomi 
fructiferi, legume 2-4 l/ha 5l, 20l

FOLUR cereale, porumb, sfeclă de zahăr, cartof, viţă de vie, legume, pomi 
fructiferi 5-25 l/ha 1l, 5l, 20l

INO BRASSICA sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, rapiţă, vită de vie, pomi fructiferi 2,5-5 l/ha 10l

INO GREEN-S grâu de toamnă, rapiţă de toamnă 5 -10 l/ha 10l

INO MAXICAL pomi fructiferi, legume 6-8 l 100ml, 1l, 5l

INO MAG N cereale, porumb, crucifere, sfeclă, mazăre, leguminoase, cartof, 
legume, viţă de vie, pomi fructiferi 3-6 l/ha 10 l

INO ORGANIC cereale, leguminoase, cartof, porumb, plante oleaginoase, sfeclă de 
zahăr, legume, viţă de vie, pomi fructiferi 5 l/ha 10l

INO TURBO RAPE rapiţă, muștar, tomate, vinete, ardei, castraveţi, dovlecei, broccoli, 
varză, conopidă, sfeclă roșie, morcov, mazăre, pepene galben, salată 3 kg/ha 1kg, 10kg

NUTRICOMPLEX toate culturile

3-5 kg/ha 
(foliar) 15 
-20 kg /hl 
(fertigare)

100g, 500g, 
2kg, 25kg

SYNERGIZER cereale păioase, cartof, roșii, ardei, sâmburoase, seminţoase, fasole, 
mazăre, soia, lucernă, floarea-soarelui, soia 1,5-2,5 l/ha 50ml, 200ml, 

1l, 20l

TRADEBOR
rapiţă, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, lucernă, culturi horticole, 
căpșun, pepeni, plante leguminoase, pomi fructiferi, viţă de vie, flori și 
culturi ornamentale

1-4 l/ha 1l, 10l, 20l

TRADEBOR MO
varză,tomate, sfeclă de zahăr, rapiţă, floarea-soarelui, legume, soia, 
cucurbitacee, culturi horticole, pomi fructiferi, căpșun, pepeni, 
castraveţi, flori

1-5 l/ha 5l, 20l

TRADECORP AZ "viţă de vie, pomi fructiferi, culturi de câmp, legume, cartof, plante 
ornamentale" 0,75 - 1,5 kg/ha 1kg, 5kg, 15kg

TRAFOS K "cereale, pomi fructiferi, viţă de vie, culturi horticole, căpșun, plante 
ornamentale" 1-10 l/ha 1l, 5l, 20l

BIOSTIMULATORI

BIO-ACTIVATE viţă de vie, măr și păr, tomate, castraveţi, ardei, morcov, ţelină, grâu, 
orz, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, cartof 0,5-1,25 l/ha 100ml, 1l, 20l

DELFAN PLUS culturi horticole, cereale, pomi fructiferi, porumb, floarea soarelui, cartofi, 
ceapă, rapiţă, toate culturile 1- 20 l/ha 20ml, 100ml, 1l, 

5l, 20l

KINACTIV ROOT tomate, ardei, căpșun, coacăz, pepiniere (silvice, pomicole, viticole) 2 l/ha și 0.2 l/hl 40ml, 400ml, 1l

PHYLGREEN grâu, porumb, cartof, tomate, castraveţi, ceapă, pomi fructiferi, viţă de vie, 
toate culturile 1-3 l/ha 100ml, 1l, 5l, 20l

PREPARATE 
BIOlOGICe

AZOFIX PLUS toate culturile 1-2 l/ha 20l

FOSFIX PluS toate culturile 1 -2 l/ha 20l

RHIZOSuM N toate culturile 35-50 g/ha 50g

BACTOFORCE toate culturile 1-2 l/ha 20l

RuINeX toate culturile 1-2 l/ha 10l, 20l

ADJUVANŢI
BREAK–THRU culturi de câmp și legume, pepiniere, livezi și viţă de vie 50-300 ml/ha 2ml, 100ml, 1l

SPRAY PLUS toate culturile, plante ornamentale 20-50 ml/100l 
apă 1l, 5l

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio



Mască de protecție

Ochelari de protecție

Șapcă sau pălărie
cu boruri late

Mănuși

Cizme

PROTEJEAZĂ CE CONTEAZĂ! 
Poartă echipamentul individual de protecție

atunci când manevrezi produse de protecție a plantelor

www.aiprom.ro



De ce este proiectul 
TOPPS important?

Reunește o comunitate 
europeană de experți (mediul 
academic, servicii de consultanță, 
institute de cercetare agricolă 
etc.), pentru a dezvolta MĂSURI 
PRACTICE DE PROTECȚIE A 
APEI pentru agricultură și mediu.

Liniile directoare privind cele 
mai bune practici de 
gestionare și instrumentele 
care sprijină luarea deciziilor, 
oferă inputuri valoroase pentru 
a facilita punerea în aplicare 
atât a Directivei-cadru privind 
apa, cât și a Directivei privind 
utilizarea durabilă. 

În România, TOPPS este 
implementat de USAMV Cluj – 
Napoca și monitorizat de 
AIPROM. Acest proiect 
promovează utilizarea responsabilă 
a pesticidelor asigurându-se că acestea 
sunt aplicate în condiții de siguranță în 
ceea ce privește apa și solul.

Dezvoltă cele mai bune practici 
de gestionare armonizate la nivel 
european care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor de 
protecție a apei prin utilizarea 
sinergiilor dintre protecția mediului 
și productivitatea agricolă și prin 
evidențierea domeniilor în care este 
necesar un sprijin de agromediu.

+90.000 consilieri, 
multiplicatori și fermieri instruiți în 
întreaga Europă cu privire la 
aplicarea celor mai bune practici 
agricole pentru protecția apei 

Materiale TOOPS sunt puse la 
dispoziția fermierilor și a 
autorităților, fiind uneori un 
sprijinului real pentru 
implementarea măsurilor de 
agromediu la nivel de fermă. 

DEZVOLTAREA DE 
INSTRUMENTE 
ACCESIBILE ONLINE 
de exemplu, pentru a 
identifica sursele de poluare 

din ferme (scanarea emisiilor din fermă), pentru 
a configura pulverizatoarele (TOPPS, EOS și 
STEP - apă) și pentru a atenua deriva de 
pulverizare (TOPPS - instrument de evaluare a 
derivei prowadis), pentru a spori sensibilizarea 
fermierilor și a permite îmbunătățirea continuă a 
practicilor agricole. 

REALIZĂRI



www.aiprom.ro

Achiziționează
produse de protecția
plantelor de la agenți
comerciali autorizați!

Află mai multe informații despre 
proiectul SCUT al AIPROM

www.aiprom.ro/proiecte/scut



SCAPA 
Un program GRATUIT pentru colectarea 
ambalajelor produselor de protecție a plantelor 

Fă-ți datoria față
de mediu! 
Predați GRATUIT ambalajele provenite 
de la produsele de protecție a plantelor! 
Veniți la centrele SCAPA din țară. 

Programul SCAPA al Asociației 
Industriei de Protecția Plantelor din 
România - AIPROM este gratuit pentru 
toți fermierii și distribuitorii din țară. 

Marian Tudor
0742 021 077

Simina Brotoiu 
0730 811 391

Marius Bugaciu
0745 665 043

Catalin Ciopanoiu
0755 078 825

Umple cu apă ¼ 
din volumul 

ambalajului golit și 
scurs în prealabil

Înșurubează 
capacul

Agită ambalajul de 
câteva ori

Pune apa de clătire 
în rezervorul 

echipamentului 
de stropit

Repetă aceeași 
operațiune de încă 
două ori și verifică 
golirea ambalajului

X2

Pentru preluarea gratuită, ambalajele provenite de la produsele de protecție a plantelor din plastic și metal 
vor fi decontaminate prin tripla clătire, uscate și separate de capace, fiind depozitate în saci speciali. 
De asemenea, ambalajele secundare de hârtie și carton vor fi curățate și compactate.

Pentru cantitățile mai mari de 30 mc prin programul SCAPA este asigurată preluarea ambalajelor produselor 
de protecția plantelordirect din fermă, cu o programare inițială la TelVerde: 0800.800.211

Preluarea ambalajelor se realizează prin intermediul unicului operator al AIPROM - Ecorec Recycling, 
furnizorul serviciilor de inspecţie, transport şi valorificare a ambalajelor, cu participarea importantă a 
companiilor distribuitoare selectate în calitate de centre de colectare. 

Mai multe detalii despre funcționarea programului SCAPA puteți afla accesând www.aiprom.ro/proiecte/scapa, 
pe adresa de e-mail: office@aiprom.ro sau la numărul de telefon: 0751.030.922.

www.aiprom.ro



imPorTanT! 

Acest catalog a fost creat pentru a vă sprijini şi pentru a vă îndruma 
în realizarea strategiilor de protecţia plantelor, precum și de nutriţia 
plantelor și pentru a vă prezenta produsele comercializate exclusiv 

de către Chemark Rom.




