
Ghidul Culturilor
de Toamnă

Noi știm 
provocările 
din cultura ta.



Stimați parteneri,

După cum bine ştim, în agricultură fiecare an este diferit. 
Fiecare an începe cu experiența anului trecut şi cu aşteptări pozitive pentru condiții meteo mai bune, prețuri 
mai bune pentru recolte, mai multe soluții pentru a lupta împotriva provocărilor biologice şi non-biologice din 
câmpurile noastre şi în cele din urmă o recoltă mai bună. Pentru ADAMA nu este diferit. Sprijiniți de experiența 
noastră ținem pasul cu inovațiile din domeniu, dar și din domeniile conexe şi ne preocupăm să oferim cele mai 
bune soluții pentru fermier. Agricultura evoluează treptat către direcții noi. La început a fost natura, apoi chimia, 
apoi chimia și biologia, iar acum chimie, biologie și noi tehnologii în informatică și robotică.
Toate aplicate simultan oferă un randament și o rentabilitate mai mare. ADAMA urmărește evoluția tehnologiilor 
gândindu-ne la valoarea reală pe care o aduce fermierului, iar rezultatul este mai mult decât profitabil și interesant. 
Ca în fiecare an, aș dori să vă invit să contactați reprezentantul local ADAMA astfel încât să vă putem susține 
atunci când aveți nevoie de noi. 
Din partea ADAMA vă urez sănătate, prosperitate și un an agricol de excepție!

Dimitrios DRISIS
TERRITORY MANAGER ROMANIA, EX-YUGOSLAVIA,  
REP. MOLDOVA and BULGARIA
GENERAL MANAGER ADAMA ROMANIA | Management
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Marchează recolte bogate!  
Știm cât de importantă este  
erbicidarea în toamnă!
Cultura de rapiță este specialitatea noastră. Portofoliul complet de produse ne permite să fim alături de 
fermieri pe parcursul întregii perioade de vegetație. Cultura de rapiță răspunde foarte bine la tehnologiile 
avansate, astfel tratamentele aplicate la timp cresc semnificativ producțiile și generează profit. 
Semănatul culturii de rapiță începe devreme în luna august, astfel rapița are o perioadă mai lungă în 
care este supusă atacului diferitor specii de organisme nocive.  Specialiștii ADAMA recomandă fermierilor 
să aibă o atenție sporită pentru această cultură încă de la început. Aplicarea tratamentelor erbicide încă 
din toamnă prezintă următoarele avantaje: 

• Erbicidarea în preemergență permite un start perfect pentru plantele de cultură.
• Studiile au arătat că în 90% din cazuri, erbicidarea în preemergență generează un spor de producție 

de 16% comparativ cu erbicidarea în postemergență.
• De asemenea 70% din potențialul de producție al rapiței este determinat de stadiul plantelor la intrarea 

în iarnă.
• Erbicidele reziduale împiedică germinația și răsărirea buruienilor.
• Buruienile sunt controlate mai ușor în fazele inițiale de creștere.
• Randamentul de absorbție a apei și a elementelor nutritive pentru plantele de cultură este crescut în 

lipsa buruienilor.
• Riscul de apariție a fenomenelor de fitotoxicitate este mai redus în preemegență.
• Precipitațiile apărute după tratament îmbunătățesc și prelungesc activitatea erbicidului
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PRODUSE PENTRU PROTECȚIA CULTURILOR DE RAPIȚĂ

SULTAN TOP

KALIF 480 EC
SULTAN COMPLET

AGIL 100 EC

MAVRIK 2F

LAMDEX EXTRA

TOPREX®

ZAKEO XTRA

TOAMNA PRIMĂVARA

BBCH 00 05 10 12 14 16 19 21 59 65 69-79
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PACHET SULTAN
 EXTRA COMPLET

Pachetul care îți oferă controlul
 perfect pentru cultura 

rapiței de toamnă

Pachet pentru 20 hectare:
30 L Sultan 50 SC, 4 L Kalif 480 EC, 10 L Toprex®

 
• Erbicide reziduale pentru 0 buruieni 

încă de la început*
• Fără Phoma lingam în toamnă

 • Dezvoltare optimizată a plantelor 
• Startul ideal pentru o cultură de succes

* în condiții pedoclimatice normale
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Pachet Sultan  
Extra Complet

Pachetul oferă oportunitatea unui con-
trol flexibil pentru combaterea buruieni-
lor cu două erbicide consacrate pentru 
cultura de rapiță. Controlul buruienilor 
este esențial pentru cultura de rapiță 
încă din toamnă, deoarece o mare par-
te din potențialul de producție este de-
terminat de starea culturii la intrarea în 
iarnă. În funcție de specificul zonei și de 
gradul de  infestare cu buruieni, Sultan 
50 SC și Kalif 480 EC se pot aplica astfel: 
– Împreună în preemergență, astfel se 
extinde spectrul de combatere grație 
modurilor de acțiune diferite.
– Separat, în două tratamente: Kalif 480 
EC imediat după semănat și Sultan 50 SC 
până în fenofaza de 4-6 frunze. Pentru 
controlul buruienilor în momentul optim, 
primul val de buruieni este controlat pree-
mergent cu Kalif 480 EC, iar tratamentul 
cu Sultan 50 SC se va aplica când valul doi 
de buruieni este vizibil.
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SULTAN 50  SC

KALIF 480 EC

TOPREX®

TOAMNA PRIMĂVARA

Pachet Sultan  
Extra Complet

Toamna, în condiții climatice favorabile, cultura de rapiță se poate dezvolta excesiv depășind stadiul optim 
pentru intrarea în iarnă. Astfel, cultura devine vulnerabilă și multe plante pot fi compromise. Toprex® este 
un produs modern care îmbină beneficiul unui regulator de creștere cu protecția unui fungicid. Toprex® este 
un produs polivalent care protejează rapița în fenofaze cheie. Acesta poate fi aplicat toamna în fenofaza 
de 4 frunze până la intrarea în iarnă sau primăvara în intervalul de începere a alungirii tulpinii până la 
stadiul de buton floral verde alungit (BBCH35-55). Toprex® oferă eficacitate maximă în combaterea Phoma 
lingam. 



CULTURĂ:
Rapiță

SPECTRU DE COMBATERE PRODUS DOZA ȘI PERIOADA DE APLICARE

• Buruieni dicotiledonate și  
unele monocotiledonate • Sultan 50 SC

• 1.2-1.6 l/ha în preemergență 
• 1. 6-2 l/ha în postemergență

• Buruieni dicotiledonate și unele  
monocotiledonate • Kalif 480 EC

• 0.15 - 0.2l/ha un singur tratament în 
preemergență (la maximum 3 zile de la 
semănat)   

• Phoma lingam, regulator de crestere • Toprex®

• Toamna: 4 frunze (BBCH14) până la 
stoparea creşterilor la intrarea în iarnă

• Primăvara: începerea alungirii tulpinii 
până la stadiul de buton floral verde 
alungit  (BBCH 35-55)



Kalif 480 EC

Produsul Kalif 480 EC este un erbicid cu acțiune sistemică împotriva buruienilor dicotiledonate și a 
unora monocotiledonate. Substanța activă este absorbită atât prin rădăcină cât și prin lăstari. În 
primă fază, clomazon se absoarbe prin rădăcini și apoi se translocă prin xilem în plantă, acționând ca 
un inhibitor al biosintezei carotenoidelor. 

• Avantajele utilizarii Kalif 480 EC la cultura de rapiță:
• Încă de la început, rapița are o dezvoltare mai bună, neconcurând cu buruienile
• Se elimină concurența pentru apă într-o perioadă secetoasă a anului
• Solul se încălzește mai ușor nefiind acoperit de buruieni, rezultând o rapiță mai viguroasă
• Lipsa buruienilor poate produce o înfometare a dăunătorilor ce se hrăneau cu acestea, reducând 

astfel populațiile.
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KALIF 480 EC

TOAMNA PRIMĂVARA

CULTURĂ:
Rapiță

SPECTRU DE COMBATERE PRODUS DOZA ȘI PERIOADA 
DE APLICARE

Buruieni anuale dicotiledonate (Galium aparine, 
Stellaria media, Capsella bursa-pastoris, Thlaspi 
arvense, Lamium purpureum, Datura stramonium, 
Papaver rhoeas, Veronica hederifolia) și unele 
monocotiledonate (Echinocloa crus-galli, Aspera 
spica-venti) 

• Kalif 480 EC
• 0,15 - 0,20 l/ha, preemergent
(în termen de 3 zile după 
însămânțare, când buruienile 
sunt încă mici)



Toprex®  
Proiectează cultura ideală

Toprex® este o soluție destinată culturii de rapiță care îmbină într-un singur produs protecția unui 
fungicid și beneficiile unui regulator de creștere. Toprex® este o soluție polivalentă, cu utilizare atât în 
toamnă pornind din stadiul de patru frunze până la intrarea în iarnă, cât și în primăvară de la începerea 
alungirii tulpinii până la stadiul de buton floral verde alungit. Toprex® conține două substanțe active: 
paclobutrazol (regulator de creștere) și difenoconazol (fungicid). Substanțele active sunt absorbite 
rapid de către plante și distribuite acropetal în xilem. 

TOPREX® OFERĂ URMĂTOARELE BENEFICII: 

• Optimizează creșterea în înălțime a plantei
• Sistemul radicular se dezvoltă sănătos oferind o 

mai bună stabilitate plantei
• Crește rezistența la iernare și potențialul de 

producție este protejat
• Uniformizează cultura
• Combate Phoma lingam  

(putregaiul negru al rapiței)
• Previne căderea lanului și ușurează recoltarea
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TOPREX® 0,5 l/ha

TOPREX® 0,5 l/ha

TOAMNA PRIMĂVARA

CULTURĂ:
Rapiță

SPECTRU DE COMBATERE PRODUS

• Phoma lingam, regulator de creștere • TOPREX® (două aplicări a câte 0.5 l/ha)

Fungicid Regulator de creștere

Difenoconazol Paclobutrazol
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Insecticidul

LAMDEX EXTRA
Jucător consacrat

pentru nevoile
din fermă!

• Piretroid clasic, simplu și e�cient
• Combate principalii dăunători din 

culturile de: grâu, orz, porumb,
�oarea-soarelui și rapiță

• Omologare împotriva rățișoarei
(Tanymecus dilaticollis)
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Lamdex Extra

Lambda-cihalotrin este o substanță activă ce face parte din familia piretroizilor fiind  utilizată în 
toată lumea în ultimii 25 de ani. Este bine cunoscută de catre fermieri, asigură protecție completă și 
rapidă datorită efectului excellent de knock-down.
Lamdex Extra oferă urmatoarele beneficii:
• Eficiența dovedită de-a lungul anilor prin formularea sigură și eficacitatea ridicată.
• Efect de contact și ingestie 
• Versatil, controlând un spectru larg de dăunători atât în toamnă cât și în primăvară.
• Omologare la mai multe culturi de camp, fiind un produs universal în ferma vegetală
• Efect real de knock-down: elimină dăunătorii rapid prin contact

CULTURĂ:
Rapiță

SPECTRU DE COMBATERE PRODUS DOZA ȘI PERIOADA 
DE APLICARE

• Viespea rapiţei (Athalia rosae), fluturele alb 
al verzei (Pieris brassicae), gărgăriţa tulpinilor 
(Ceutorhynchus spp.), gândacul lucios  
(Meligethes aeneus), buha verzei 
(Mamestra brassicae), tânţăruşul silicvelor 
(Dasineura brassicae), puricii cruciferelor 
(Psylliodeschrysocephela/Phyllotetra spp.)

• Lamdex Extra

• 0.3 kg/ha; se pot face cel 
mult 2 aplicări pe aceeași 
cultură din stadiul de 
cotiledoane și până la 
apariția butonilor florali.

LAMDEX EXTRA

TOAMNA PRIMĂVARA

BBCH 00 05 10 12 14 16 19 21 59 65 69-79
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Mavrik 2F

Mavrik 2 F conține Tau-fluvalinat (240 g/l), un piretroid de sinteză unic prin modul de acțiune asupra 
sistemului nervos al dăunătorilor țintă. Acesta este cel care îi conferă o toleranță bună față de entomofauna 
utilă și mai ales față de insectele polenizatoare. Acționează prin contact și ingestie. Solubilitatea sporită 
în lipide face ca traversarea cuticulei insectelor să fie rapidă, iar efectul să fie unul de șoc. Principalele 
ținte sunt insectele sugătoare (afide, tripși și ploșnițe), dar și unele insecte cu aparat bucal pentru rupt și 
masticat(coleoptere și lepidoptere).

AVANTAJE ALE UTILIZARII MAVRIK 2 F
Sistemul radicular se dezvoltă sănătos, oferind  
o mai bună stabilitate plantei
• Structura chimică unică, derivată din aminoacidul valina.
• Cel mai bun piretroid împotriva insectelor sugătoare  

(Afide, Tripsi, Purici)
• Eficacitate foarte bună împotriva Meligethes Aeneus, chiar dacă  

aceştia pot fi rezistenți la alți piretroizi.
• Activ indiferent de condiţiile climatice,  

chiar şi la temperaturi mai înalte
• Acționează asupra sistemului nervos prin contact şi ingestie.
• Penetrează rapid atât insecta, cât şi epiderma plantelor.

Suprafața frunzei  
conține lipide.

Insectele intră în 
contact cu produsul 
care a fost aplicat pe 
frunze.

Mavrik este solubil în acizi 
grași. Această proprietate 
îi permite să penetreze 
suprafața frunzei.

Planta este protejată.

Mavrik nu este hidrosolubil. 
De aceea, este greu spălat 
de ploaie. Mavrik nu se 
evaporă ușor.

Toate acestea fac din 
Mavrik  2F un produs 
care oferă o protecție  
excelentă, superioară 
celei oferite de alți 
piretroizi. 

MAVRIK 2F

TOAMNA PRIMĂVARA

BBCH 00 05 10 12 14 16 19 21 59 65 69-79

CULTURĂ:
Rapiță

SPECTRU DE COMBATERE PRODUS DOZA ȘI PERIOADA 
DE APLICARE

• Păduchele cenuşiu al verzei 
(Brevicoryne brassicae), gândacul 
lucios (Meligethes aeneus), viespea 
rapiţei (Athalia rosae), gărgăriţa 
tulpinilor (Ceutorhynchus napi)

• MAVRIK 2F
• 0.2 l/ha; se pot face cel 

mult două aplicări pe 
aceeași cultură de la 
răsărit și până la  
sfarșitul înfloritului.
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AGIL 100 EC
Ultra rapid,

fără graminee în
culturile de rapiță,

�oarea-soarelui
sau sfeclă

Erbicidul

• Unul dintre cele mai rapide
graminicide de pe piață

• Acționează chiar și la temperaturi
reduse de 8-10 grade 

• Se translocă în rădăcini, inclusiv în rizomi, 
combătând și buruienile perene,

precum costreiul
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Agil 100 EC

AGIL 100 EC conţine substanţa activă propaquizafop, cu acţiune sistemică de combatere a tuturor 
buruienilor graminee şi selectivă pentru cultura de rapiță. Aceasta este foarte rapid absorbită de 
frunzele buruienilor (în aproximativ 1 oră) şi se translocă în toate punctele de creştere intensă, inclusiv 
în rădăcini şi rizomi. Aici, prin inhibarea unor enzime şi acizi graşi din celulele merismatice, AGIL 100 
EC distruge în final funcţiile vitale ale celulelor şi provoacă distrugerea buruienilor.

Cu Agil 100 EC la cultura de rapiță beneficiezi de:
• Dezvoltarea mai bună a culturii - combatere robustă și rapidă a gramineelor.
• Eficacitate ridicată datorita unei formulări optimizate.
• Cel mai bun partener de amestec dintre erbicidele graminicide.
• TRANSLOCARE RAPIDĂ pentru rezistență ridicată la spălare și acțiune asupra organelor subterane.
• Substanța activă cu spectru larg de combatere a buruienilor monocotiledonate anuale și perene.
• Efect rapid asupra buruienilor, inclusiv pe samulastra de orz și grâu.
• Efecte vizibile la scurt timp după aplicare, datorită sistemicității ridicate.
• Perioadă largă de aplicare, putând fi aplicat și la temperaturi mai scăzute.

BBCH 00 05 10 12 14 16 19 21 59 65 69-79

TOAMNA PRIMĂVARA

AGIL 100 EC
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ZAKEO XTRA
Xtra protecție pentru
culturile de grâu, orz,

�oarea-soarelui și rapiță

Fungicidul

• Stay green ridicat ce garantează
Xtra calitate și cantitate

• Protecție de lungă durată cu
efect preventiv și curativ

• Mod de acțiune sistemic și translaminar
• Spectru larg de combatere pentru

principalele culturi: grâu, orz,
�oarea-soarelui și rapiță.
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Zakeo Xtra

ZAKEO XTRA

TOAMNA PRIMĂVARA

BBCH 00 05 10 12 14 16 19 21 59 65 69-79

CULTURĂ:
Rapiță

SPECTRU DE  
COMBATERE

PRODUS DOZA ȘI 
PERIOADA 
DE APLICARE

• Putregaiul uscat (Phoma lingam), 
Putregaiul alb (Sclerotinia Sclerotiorum), 
Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), 
Pătarea neagră a frunzelor (Alternaria 
brassicae),Făinare (Erysiphe communis)

• ZAKEO XTRA • 0.75l/ha; momentul optim 
de aplicare este de la 
inceputul înfloritului până la 
mijlocul înfloritului

Zakeo Xtra are în compoziție două dintre cele mai sistemice substanțe active din clasele lor: azoxistrobin 
și ciproconazol. Nu doar controlează eficient principalele boli fungice ale culturii de rapiță, dar ajută și 
la menținerea unui optim al proceselor fiziologice ale plantei: influențează clorofila și alți pigmenți care 
produc efectul de înverzire, îmbunătățește asimilarea de proteină, crește eficacitatea utilizării apei, cu 
efect final de întârziere a îmbătrânirii plantelor.
Zakeo Xtra acționează atât preventiv cât și curativ, iar activitatea la nivelul organelor plantei este 
sistemică, translaminară și de contact, protejând planta pe o perioadă lungă.
Gradul ridicat de lipofilicitate, împreună cu aportul coformulanților de calitate, determină o rezistență la 
spălare foarte bună, nefiind afectat de ploile survenite după tratament.



• Sunt trei elemente ce trebuie luate în considerare la erbicidarea în toamnă:
1. Eficacitatea erbicidelor
2. Momentul germinării buruienilor
3. Competiția cu buruienile

De ce erbicidarea în toamnă  
la cereale?

• Erbicidarea din toamnă este mult mai eficientă comparativ cu cea din primăvară 
datorită faptului că în toamna buruienile sunt mai ușor de combătut în stadii 
incipiente de dezvoltare.

• Multe buruieni se dezvoltă mai bine în toamnă datorită precipitațiilor și 
temperaturilor optime din sol și aer.

• Buruienile sunt mult mai competitiveîn toamnă, deoarece grâul se dezvoltă puternic 
abia în primăvară, când reușește să concureze buruienile.

• Competiția cu buruienile în toamnă are efecte negative asupra recoltei, chiar dacă se 
realizează o combatere eficientă în primăvară.
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• Schimbările climaterice (încălzirea globală) determină apariția de toamne lungi și 
călduroase = condiții mai favorabile pentru dezvoltarea buruienilor, care sunt tot mai 
prezente;

• Creșterea suprafețelor semănate utilizând tehnologii no-till sau minim-till favorizează 
apariția mai multor buruieni, comparativ cu tehnologia clasică;

• Posibilitatea combaterii buruienilor dicotiledonate ce răsar toamna: Stellaria media, 
Lamium spp., Conyza, Consolida regalis, Capsella, Thlaspi arvense, Papaver, Matricaria, 
Galium, Chenopodium;

• Oportunitatea controlului buruienilor monocotiledonate ce răsar toamna: Apera spica-
venti, Alopecurus mysuroides, Bromus secalinus

• Atunci cand buruienile acoperă terenul în toamnă, în cultura de grâu, apar diverse 
provocări:
• Se întârzie pornirea în vegetație primăvara
• Competiția cu buruienile stagnează din dezvoltare planta de cultură
• Multe buruieni favorizează atacul dăunătorilor și al bolilor

• Din cele aproximativ 60 de specii de buruieni mai răspâdite în cultura de grâu, peste 11 
apar în toamnă (~ 20%)



Tehnologia ADAMA  
recomandată la cereale 
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ADAMA vine în sprijinul fermierilor cu o tehnologie completă pentru a soluționa provocările din culturile de 
cereale păioase. Principalele avantaje ale acestei tehnologii sunt simplitatea și eficiența produselor. Prin 
erbicidarea în toamnă cu TRINITY SC, sunt distruse majoritatea buruienilor , atât monocotiledonate, cât 
și dicotiledonate. Toate cele trei substanțe active au activitate reziduală la sol de lungă durată, eficiența 
păstrându-se până târziu în primavară. În cazul unor ploi abundente în primăvară, CONCORDIA 306 SE 
combate buruienile dicotiledonate răsărite ulterior.
În toamnă, mai ales pe fondul schimbărilor climatice, ne confruntăm nu doar cu buruieni, ci și cu 
boli (septorioză, făinare) și dăunători (în principal afide și muștele cerealelor). KANTIK 450 EC este 
specialistul nostru în combaterea unui complex de boli, cuprinzându-le și pe cele două (septorioza și 
făinarea). Pentru dăunătorii din toamnă, LAMDEX EXTRA reprezintă soluția ideală de control.
În primăvară, pentru un T1 reușit, va recomandăm KANTIK 450 EC, fungicid ce controlează un spectru 
foarte larg de boli, atăt cele comune (septorioză, făinare, rugini), cât și bolile de primavară (rizoctonioză, 
putregaiurile rădăcinilor).
Pentru T2, ZAKEO XTRA este recomandarea noastră. În această perioadă, sunt importante atât 
controlul foarte bun al bolilor, dar și menținerea plantei verzi pentru o perioadă cât mai îndelungată 
pentru umplerea boabelor și creșterea recoltei.
Insecticidele LAMDEX EXTRA și MAVRIK 2 F vă ajută în primăvară să controlați orice dăunător.



Stadii dezvoltare toamnă T1 T2 T3 Stadii dezvoltare 
boabe

0-11 12 21 22-29 30 31 32 37 39 45 51-59 61-69 70-79 81-89 91-99

STADII VEGETATIVE FORMARE 
BOABE

ÎNFLORIT

LAMDEX EXTRA

CONCORDIA 306 SE
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Provocări ce pot apărea  
toamna la cereale: BOLI

1. SEPTORIA TRITICI
Boala apare și toamna, pe plantele tinere. Primele simptome sunt apariția 
unor pete ovale sau alungite, galbene sau brunificate, care se măresc până 
la câțiva centimetri, fiind limitate de nervuri. Cu timpul, țesutul atacat se 
necrozează, petele capătă o culoare cenușiu-albicioasă și sunt înconjurate 
de o margine brună. Septoria se transmite de la an la an, prin sporii rămași în 
resturile plantelor bolnave, la toate culturile de cereale.

2. ERYSIPHE GRAMINIS
Poate fi observată pe frunze, tulpini și spice. Aceasta se remarcă prin apariția 
unei pâsle albicioase, care produce o masă de spori și își schimbă în timp 
culoarea în cenușiu sau brun. Făinarea poate să apară și toamna, atacând 
plantele de grâu răsărite, care sunt infectate de sporii rămași pe miriște 
de la culturile anterioare. Boala rezistă iernii, iar când temperaturile cresc, 
la începutul primăverii, începe să își multiplice sporii. Densitatea mare la 
semănare favorizează apariția și dezvoltarea puternică a bolii.
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Provocări ce pot apărea  
toamna la cereale: DĂUNĂTORI

1. AFIDE
Reprezintă un pericol pentru această perioadă, deoarece înţeapă frunzele şi 
sug sucul celular; frunzele atacate se deformează, în locul înţepăturii apare o 
decolorare şi ulterior se înroşesc. Plantele atacate puternic se pot ofili şi usca. 
Afidele sunt şi vectori pentru transmiterea virusurilor de la o plantă la alta. 
Pragul economic de dăunare în cazul afidelor este de 10 insecte/plantă.

2. MUŞTELE CEREALELOR
Formează o altă grupă de insecte dăunătoare care ne pot crea probleme în 
această perioadă, pe fondul temperaturilor ridicate şi al secetei. Acest grup este 
alcătuit din mai multe specii: musca suedeză a grâului (Oscinella frit), musca 
suedeză a orzului (Oscinella pusilla), musca galbenă a cerealelor (Chlorops 
pumilionis), musca minieră a cerealelor (Phytomiza nigra) și musca neagră a 
cerealelor (Phorbia securis). Atacul este produs de larve, iar plantele afectate 
se recunosc uşor în câmp, deoarece frunza centrală devine galbenă şi în curs 
de ofilire. La baza acestor frunze există o rosătură, ca o spirală. Mugurele de 
creştere este distrus, larva dezvoltată roade o galerie care străbate tulpina. În 
final, plantele atacate se ofilesc şi mor, iar densitatea lanului se reduce. Un alt 
simptom al atacului este înfrăţirea exagerată a plantelor, dar fraţii formaţi sunt 
slab dezvoltaţi. Pierderile de recoltă în urma atacului larvelor muştelor cerealelor, 
survenite în perioada toamnei, pot ajunge la 10-20%.
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LAMDEX EXTRATRINITY SC

PACHET TRINITY
Curățenia din toamnă asigură

liniștea din primăvară

Pachet pentru 20 hectare:
40 L Trinity SC, 6 Kg Lamdex Extra

• Erbicid sistemic cu aplicare toamna
• Combate buruienile dicotiledonate și unele 

monocotiledonate
(iarba vântului, hirușor)

• Efect vizibil rapid cât și un efect remanent 
ce protejează cultura

de eventualele reinfestări 
• Intervenție promptă împotriva 

dăunătorilor cu un insecticid consacrat
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Pachetul Trinity
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BBCH 05 12 13 17 21-29 30 31 32 37 39 59 61-69 70 99

Stadii dezvoltare toamnă T1 T2 T3
Stadii 

dezvoltare 
boabe

LAMDEX EXTRA

TRINITY SC

CULTURĂ:
Grau, 
Orz,
Secară, 
Triticale

SPECTRU DE COMBATERE PRODUS

• Buruieni dicotiledonate și  
monocotiledonate • TRINITY 2,0 l/ha

• Afide, Tripși, Gândacul 
ovăzului,Viermele roșu  
al paiului,  
Musca suedeză

• LAMDEX EXTRA  
0,3 kg/ha



Trinity SC

• Trinity este un erbicid creat special pentru controlul atât al buruienilor dicotiledonate  
cât și al buruienilor monocotiledonate din toamnă.

• Trinity este destinat exclusiv erbicidarii în toamnă a cerealelor.

• Trinity se recomandă a fi aplicat în fenofaza de 
1-3 frunze a culturii, perioadă în care aceasta 
poate fi sensibilă la alte tipuri de erbicide (hor-
monale).

• Oferă avantajul unei formulări moderne ce 
conține o serie de coformulanți și adjuvanți 
care potențează la maxim sinergia celor trei 
substanțe active.

• Preluarea foarte rapidă atât prin rădăcini cât 
și prin frunze, generează un efect vizibil rapid, 
cât și un efect remanent la nivelul solului ce 
protejează cultura de eventuale reinfestări pri-
măvara.
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De ce erbicidarea  
în toamnă la cereale  
cu TRINITY
• În urma studiilor nevoilor fermierilor pentru culturile de cereale,  ADAMA 

a regândit ce vrea piața din punct de vedere tehnic și comercial pentru  
combaterea buruienilor monocotiledonate și decotiledonate cât mai devreme.

• ADAMA, împreună cu fermierii, au ajuns la concluzia că este necesar:
 9 un produs care să combată un spectru cât mai larg de buruieni,  
fără a fi nevoie de un partener în amestec,

 9 un produs care să combată și buruienile cu început de rezistență  
la erbicidele ALS un produs care să aibă un impact asupra mediului  
cât mai redus,

 9 un produs cu activitate reziduală deja demonstrată.
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FFT 60 + PDM 300 FFT 400 +  DFF 100 Trinity (2L/HA) + adju- Trinity (2L/HA) 

Rezulate

• NU necesită parteneri pentru controlul maxim al buruienilor monodicotiledonate și dicotiledonate
• NU necesită adjuvanți

Ce este Trinity?

• Erbicid rezidual cu spectru larg de acțiune
• Trei s.a. care și-au dovedit în timp eficacitatea
• Clortoluronul îmbunătățește calitățile substantelor active: 

diflufenican și pendimetalin
• Singura opțiune pentru combaterea atât a dicotiledonatelor,  

cât și monocotiledonatelor anului următor

Diflufenican  
40 g/l (80 g/ha)

CTU 
250 g/l 

500 g/ha)

Pendimethalin 
300 g/l (600 g/ha)



REZULTATELE TESTELOR DIN CERCETARE ȘI DEZVOLARE 
Control de peste 95% a buruienilor problemă
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100
Papaver

Avena

Samulastra OSR

Veronica

Centaurea cyanus

Capsella
bursa-pastoris

Galium aparine

Lamium purpureum

Matricaria
chamomilla

Stelaria spp.
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Lamdex Extra  
Omologat pentru controlul dăunătorilor problemă

Lamdex Extra (lambda-cihalotrin 25 g/kg) 
este un insecticid din grupa piretroizilor cu 
utilizare largă în culturile agricole. Produsul 
este versatil și flexibil în aplicare, putând fi 
utilizat individual sau în tank mix cu alte 
pesticide.
Lamdex Extra are o puternică acțiune de 
contact și ingestie asupra unei game largi de 
dăunători. După aplicare substanța activă 
penetrează rapid cuticula insectei acționând 
asupra sistemului nervos, astfel dăunătorii 
încetează să se hrănească și mor.
Lamdex Extra este omologat pentru contro-
lul dăunătorilor problemă din principalele 
culturi agricole.



BBCH 00 05 10 12 14 16 19 21 59 65 69-79

LAMDEX EXTRA

TOAMNA PRIMĂVARA

CULTURA SPECTRU DE COMBATERE DOZĂ STADIU 
DE APLICARE

TIMP 
DE PAUZĂ

Grâu Afide (Aphis spp.), Tripși (Haplothrips  
tritici), Gândacul ovăzului (Lema melanopa), 
Viermele roșu al paiului (Haplodiplosis 
marginata), Musca suedeză (Oscinella frit)

0,3 g/kg BBCH 11-71 28 Zile

Orz

Rapiță

Viespea rapiței (Athalia rosae), Fluturele 
alb al verzei (Pieris brassicae), Gărgărița 
tulpinilor (Ceuthorhynchus spp.), Gândacul 
lucios (Meligethes aeneus), Buha verzei 
(Mamestra brassicae), Țânțarul silicvelor 
(Dasineura brassicae), Puricii cruciferelor 
(Psylliodes chrysocephala/ Phyllotetra spp.)

0,3 g/kg BBCH 11-39 28 Zile

Floarea  
Soarelui Gărgărița frunzelor (Tanymecus 

dilaticollis), Musca suedeză 
 (Oscinella frit)

0,3 g/kg BBCH 10-19

7 Zile

Porumb 7 Zile
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Erbicidul

CONCORDIA
306 SE

Luptă pentru
păstrarea armoniei în

cultura de grâu!

• Erbicid sistemic selectiv,
cu două substanțe active cu

e�cacitate con�rmată 
• Se aplică postemergent chiar și

la temperaturi mai scăzute 
• Combate un spectru larg de

dicotiledonate cu focus pe:
turiță și pălămidă
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Concordia 306 SE

• CONCORDIA 306 SE este un erbicid sistemic selectiv, ce se aplică primăvara în postemergență la culturile 
de cereale, pentru combaterea unui spectru larg de buruieni dicotiledonate anuale și perene. 

• Cele două substanțe active florasulam și acidul 2,4-D au un efect de sinergie în combaterea buruienilor 
fiind absorbite prin frunze și translocate către meristem, astfel producând efecte de cloroză ducând 
ulterior la necrozarea buruienilor. 

• Momentul optim pentru aplicarea tratamentului este în intervalul 2 frunze până la apariția celui de-al 
doilea internod (BBCH 12-32) ale culturii, iar buruienile fiind în faza activă de creștere fără a depăși 20 cm.

• Controlează samulastra rezistentă la erbicidele ALS de rapită și/sau floarea soarelui din cereale (întrerupe 
procesul de producere al ALS – acetolactat sintaza).

• CONCORDIA 306 SE este omologat la următoarele culturi și doze de aplicare:

CULTURĂ:
• Grâu de toamnă
• Triticale de toamnă
• Orz de toamnă și  

de primăvară

SPECTRU DE COMBATERE DOZA DE APLICARE MOMENTUL APLICĂRII

• Buruieni dicotiledonate anuale  
și perene • 0,4-0,6 l/ha

• BBCH: 12-32 (2 frunze până la 
apariția celuii de-al  
doilea internod)

Erbicidul

CONCORDIA
306 SE

Luptă pentru
păstrarea armoniei în

cultura de grâu!

• Erbicid sistemic selectiv,
cu două substanțe active cu

e�cacitate con�rmată 
• Se aplică postemergent chiar și

la temperaturi mai scăzute 
• Combate un spectru larg de

dicotiledonate cu focus pe:
turiță și pălămidă



PACHET AVANSAT
CEREALE

Kalitate și Xtra protecție
pentru culturile tale

Pachet pentru 20 Hectare:
30 L Kantik 45 EC + 10 L Zakeo Xtra

•  Tratamente succesive
pentru o protecție continuă 

 •  Multiple moduri de acțiune 
pentru o combatere rapidă

a agenților patogeni 
•   Tehnologie de top pentru

obținerea recoltelor de
calitate superioară

KANTIK 450 ECZAKEO XTRA
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Zakeo Xtra 
Campionul fungicidelor sistemice

NU DOAR
• Spectru larg, combatere de durată a bolilor
• Inhibă germinarea sporilor
• Siguranță pentru cultură
• Activitate curativă
• Activitate de lungă durată
• Rezistență la spălare
• Proprietăți chimice și fizice de excepție
• Fungicid cu gradul cel mai ridicat de sistemicitate

DAR ȘI...
• Efecte fiziologice asupra recoltei și indicilor de calitate
• Crește eficacitatea utilizării apei
• Îmbunătățește asimilarea și utilizarea N
• Influențează clorofila și alți pigmenți care produc 

efectul de înverzire – “green effect”
• Îmbunătățește foto asimilarea de proteină
• Întârzie îmbătrânirea plantei
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Zakeo Xtra  
Campionul fungicidelor sistemice

SISTEMIA CA RAPORT AL LIPOFILICITĂȚII ȘI SOLUBILITĂȚII
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Kantik 450 EC  
Fișă de produs

COMPOZIȚIE: PROCLORAZ 200 G/L • TEBUCONAZOL 100 G/L • FENPROPIDIN 150 G/L

MOD DE ACȚIUNE:
• Preventiv și curativ
• Sistemic și contact

PUNCTE FORTE:
• Eficacitate ridicată la bolile prezente în T1 și T2: septorioză, rugini
• Culturi libere de Septoria și îmbunătățirea managementului rezistenței
• Protecție pentru întreaga plantă
• Control excelent al făinării
• Eficacitate împotriva bolilor de colet
• Trei familii chimice cu 3 moduri diferite de translocare în plantă

CULTURĂ SPECTRU  
DE COMBATERE

DOZĂ  
OMOLOGATĂ

MOMENTUL  
APLICĂRII

GRÂU Septoria spp, Erysiphe graminis,
Puccinia spp

1.5 - 2 l/ha
De la începutul alungirii tulpinii, până 
la începutul înfloritului; BBCH 30 – 61

ORZ Rhynchosporium secalis,  
Pyrenophora teres, Erysiphe  
graminis hordei, Puccinia spp

SECARĂ Septoria spp, Erysiphe graminis,  
Puccinia spp

TRITICALE Septoria spp, Erysiphe graminis,  
Puccinia spp



Kantik 450 EC  

Eficacitate 
bună

Eficacitate 
foarte bună

Eficacitate 
medie

Fără  
eficacitate

40

Cultura Organism nociv 
(lat)

Organism 
nociv (pop)

Fenpropidin Tebuconazol Procloraz KANTIK

GRÂU 

SECARĂ, 

TRITICALE

Blumeria graminis Făinare

Puccinia recondita Rugină brună

Septoria sp. Septorioză

Septoria nodorum Septorioza
spicelor

Pseudocercosporella 
herpotrichoides

Patarea în 
ochi a bazei 
tulpinii

ORZ

Blumeria graminis Făinare

Puccinia spp. Rugina 
orzului

Pyrenophora teres
Sfâșierea 
frunzelor  
de orz

Rhynchosporium 
secalis

Arsura 
frunzelor

Ramularia 
collo-cygni

Pătarea  
frunzelor 
de orz
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Kantik 450 EC  
Mod de acțiune

Kantik 450 EC este un fungicid complex cu acțiune sistemică și de contact.
Are un spectru larg de acțiune atât preventivă, cât și curativă asupra unui mare număr de agenți 
fitopatogeni.
Datorită a trei moduri de acțiune diferite în plantă, nu doar eficacitatea este excelentă, dar avem și un 
management optim al rezistențelor.

CARACTERISTICI BENEFICII

Spectru larg de boli Eficacitate ridicată la bolile prezente în T1 și T2: 
septorioza spp, rugina galbenă…

Specialist în combaterea ruginii brune
și galbene

Plante sănătoase, producții ridicate

Două familii chimice pentru  
controlul Septoria

Culturi libere de Septoria și îmbunătățirea 
managementului rezistenței

Trei familii chimice cu 3 moduri diferite de 
translocare în plantă

Protecție pentru întreaga plantă

Control excelent al făinării Activitate curativă excelentă,  
protejează întreaga plantă

Eficacitate împotriva bolilor de colet Reduce bolile ce apar pe tulpină

Utilizare la toate cerealele Un singur produs pentru toate culturile
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Mavrik 2F

Afidele reprezintă pentru cultura de cereale nu numai un factor determinant pentru scăderea calităţii 
recoltei, ci mai ales un vector pentru trasmiterea virozelor. Se cunoaşte faptul că virozele nu sunt tratabile 
şi odată instalate nu mai pot fi controlate, de aceea trebuie să acordăm cea mai mare atenţie afidelor 
transmiţătoare de viroze. Afidele sunt specii polivoltine putând ataca atât toamna cât şi primăvara.
Dintre culturile de cereale păioase, orzul este cea mai afectată din cauza semănatului mai timpuriu şi 
a masei vegetative mai dezvoltate în toamnă, însă nici grâul nu scapă de atacul afidelor care preferă 
ţesuturile tinere, înţepându-le şi absorbind sucul celular. 
Ploşniţa asiatică a cerealelor (Eurygaster Integriceps) este principalul dăunător din cultura cerealelor 
păioase putând deprecia calitatea recoltei. Prin inţeparea bobului pentru hrănire aceasta introduce 
enzime ce pot deprecia conţinutul de gluten şi elasticitatea, doi indici esenţiali pentru panificaţie.
Mavrik 2 F oferă un control excelent împotriva ploșnițelor cerealelor și afidelor (Macrosiphum avenae, 
Rhapalosiphum maidis, Rhapalosiphum padi, Schizaphis graminum), putându-se aplica până la 3 
tratamente pentru combaterea mai multor generaţii. Acest lucru îl poţi face doar cu un insecticid flexibil 
în ceea ce priveşte temperaturile, selectiv cu entomofauna utilă, rezistenţa la spălare şi acţiune rapidă.
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Intră pe www.ADAMA.com și descoperă 
toate informațiile de care ai nevoie pentru 

o cultură sănătoasă și recolte bogate
Vă mai așteptăm pe Facebook, Instagram și Linkedin 

MARCHEAZĂ
RECOLTE
BOGATE

A�ă rapid cele mai bune
soluții pentru cultura ta!
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