
Produse omologate  

la ședința Consiliului Republican Interdepartamental din data de 06.09.2021 
Notă! Se interzice introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților care nu 
sunt înscrise în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanților.  

Statutul înregistrării produselor poate fi verificat on-line pe 
adresa: http://www.pesticide.md/registrul-de-stat/  

 

*Esiom 150 SL (“Arysta LifeScience Benelux Sprl”, Belgia) – insecticid la grâu, rapiță, măr; 
INAZUMA (”Summit Agro Europe Ltd”, Marea Britanie, ”Summit Agro România SRL”, 
România) – insecticid la grâu, rapiță; 
Marlok 350 SE (Astron 350 SE) (”Innvigo Sp.z.o.o.”, Polonia) – fungicid la vița de vie; 
Orondis® Ultra 280 SC (”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția) – fungicid la vița de vie, 
ceapă, tomate (câmp deschis și spații protejate); 
Violis, SC (”UKRAVIT SCIENCE PARK” LLC, Ucraina, ÎCS ”Oberegagro” SRL, Republica 
Moldova) – fungicid la vița de vie; 
Lumisena 200 FS (“Du Pont România SRL”, România) – produs pentru tratarea materialului 
semincer cu acțiune fungicidă la floarea soarelui. 
 

Omologarea  produselor de uz fitosanitar prin procedura de recunoaștere: 

*DELMETROS 100 SC (”Innvigo Sp.z.o.o.”, Polonia) – insecticid la cartof, grâu de toamnă, 
orz de primăvară, rapiță de toamnă; 
*DYNALI (”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția) – fungicid la vița de vie; 
*BANJO (”ADAMA Agricultural Solutions SRL”, România) – fungicid la măr, păr, vița de vie, 
cartof; 
Listego Pro (”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția) – erbicid la floarea soarelui; 
*Goltix Super (”ADAMA Agricultural Solutions SRL”, România) – erbicid la sfeclă de zahăr, 
sfeclă furajeră; 
*FITOFOP (”Galenika-Fitofarmacija d.o.o.”, Slovenia) – erbicid la rapiță de toamnă, sfeclă de 
zahăr, floarea soarelui, tomate, soia, cartof; 
*MADEX Twin (”Andermatt Biocontrol Suisse AG”, Elveția) – preparat biologic cu acțiune 
insecticidă la măr, păr, gutui, piersic, cais, nectarin, migdal, prun, nuc. 
 

Omologarea  fertilizanților prin procedura de recunoaștere: 

Azosulfocalcica (S.C. “Mifalchim Group” SRL, România) – fertilizant la grâu, floarea soarelui, 
rapiță, măr, prun, cais, cireș, tomate, castraveți, ceapă, cartof, vița de vie; 
Boroplus (“Valagro S.p.A.”, Italia) – fertilizant la culturi pomicole, tehnice, legumicole, vița de 
vie, plante decorative; 

Brexil (Brexil Ca; Brexil Mix; Brexil Combi; Brexil Fe; Brexil Zn) (“Valagro S.p.A.”, Italia) – 
fertilizant la culturi pomicole, tehnice, legumicole, arbuști fructiferi, plante decorative; 

http://www.pesticide.md/registrul-de-stat/


Clorură de potasiu 98% (PAO “Uralcalii”, Rusia, AO “OHC Uralhim”, Rusia) – fertilizant la 
culturi pomicole, cerealiere, tehnice, leguminoase pentru boabe, legumicole, furajere, arbuști 
fructiferi, plante decorative, flori; 
Foli-K (“Stoller Europe S.L.U.”, Spania) – fertilizant la culturi pomicole, cerealiere, legumicole, 
porumb, floarea soarelui, rapiță, soia, sfeclă de zahăr, vița de vie (soiuri tehnice și de masă); 

Master (Master 3-11-38+4; Master 18-18-18) (“Valagro S.p.A.”, Italia) – fertilizant la culturi 
agricole; 

Natural Force (“Euro TSA” SRL, Italia) – fertilizant la culturi pomicole, cerealiere, legumicole 
(câmp deschis și spații protejate), legume (verdețuri), plante decorative (câmp deschis și spații 
protejate), vița de vie; 
Plantafol (Plantafol 5-15-45; Plantafol 10-54-10; Plantafol 20-20-20) ( “Valagro S.p.A.”, Italia) 
– fertilizant la culturi pomicole, legumicole, arbuști fructiferi, plante decorative, flori; 
Sonar Growth (“Sonar Agro S.L.”, Spania) – fertilizant la culturi de câmp, pomicole, 
legumicole, bostănoase, cartof, căpșun, vița de vie, flori; 
Sulfat de cupru Tip ”MIF” (S.C. “Mifalchim Group” SRL, România) – fertilizant la măr, 
tomate, vița de vie, specii floricole: Phylodendron, Ficus Benjamina, Pelargonium 
grandiflorum; 

Ultramag Super (Ultramag Super Zinc-700; Ultramag Super Sulf-900) ( AO “Șciolkovo 
Agrohim”, Rusia) – fertilizant la culture pomicole, cerealiere, tehnice, leguminoase pentru 
boabe, legumicole, furajere, vița de vie, arbuști fructiferi, plante decorative, flori. 

 

* - omologare provizorie, pentru un termen de 2 ani 


