
Produse reomologate  

la ședința Consiliului Republican Interdepartamental din data de 22.04.2021 
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/  
 

Mosaprid, SP (“The Scientific Fertilizer Company PVT  Limited”, India) – insecticid la măr; 

Taco 22,5 SL (”Novachem LLC”, SUA) – insecticid la măr; 

Novathrin 10 EC (”Novachem LLC”, SUA) – insecticid la măr, grâu; 

Boxer 5 CS (“Stefes GmbH”, Germania) – insecticid la grâu, măr, soia, porumb, prun, cireș, 
cais, vița de vie; 

Braik, ME (AO Firma ”Avgust”, Rusia) – insecticid la măr, rapiță, tomate, grâu de toamnă, orz 
de toamnă, prun, vița de vie, porumb; 

Karathrin, EC (“The Scientific Fertilizer Company PVT  Limited”, India) – insecticid la măr; 

Primer 50 WG (Stefes GmbH”, Germania) – insecticid la sfeclă de zahăr, piersic, măr; 
Amarok, EC (“Lab Sanigene Limited”, Mauritius) – insecticid la măr; 
*Combat 25 EC (”Novachem LLC”, SUA) – fungicid la măr; 

*Scorpion 250 EC  (”Stefes GmbH”, Germania) – fungicid la tomate, măr, piersic; 

Malakite (“BASF Agro B.V.”, Elveția) – fungicid la măr; 

*Penncozeb 75 WG (”UPL Holdings Cooperatief U.A.”, Olanda) – fungicid la cartof, tomate, 
măr, prun, piersic, vița de vie; 

*Novazol 10 EC (”Novachem LLC”, SUA) – fungicid la măr, vița de vie; 

*Quickstep, EC (AO Firma ”Avgust”, Rusia) – erbicid la soia, rapiță, sfeclă de zahăr, floarea 
soarelui; 

Hacker, SG (AO Firma ”Avgust”, Rusia) – erbicid la sfeclă de zahăr, rapiță, grâu, orz, varză 
(din răsad), ceapă; 

*Dublon Super, WG (AO Firma ”Avgust”, Rusia) – erbicid la porumb; 

*Corund, WG (”Blend Investment &Marketing AG”, Elveția) – erbicid la porumb; 

Start Ultra 330 EC (”Stefes GmbH”, Germania) – erbicid la grâu; 

Coltix-Turbo 700 SC (”Stefes GmbH”, Germania) – erbicid la sfeclă de zahăr; 

*Lazurit Super, SL (AO Firma ”Avgust”, Rusia) – erbicid la cartof (soiuri semitardive și 
tardive), tomate (din răsad), tomate (din semințe);  

*Jaguar 4 EC (”Novachem LLC”, SUA) – fungicid la sfecla de zahăr, floarea soarelui; 

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


*Pantera 4 EC (”UPL Holdings Cooperatief UA”, Olanda) – erbicid la viţa de vie, măr, sfeclă 
de zahăr, tomate, cartof, ceapă, varză, castraveţi, soia, fasole, floarea soarelui, rapiţă; 

Superstar 750 WG (”Stefes GmbH”, Germania) – erbicid la grâu, floarea soarelui (exclusiv 
hibrizi rezistenți la erbicidul Superstar 750 WG); 

*Thunder 50 WP (”Novachem LLC”, SUA) – erbicid la sfeclă de zahăr; 

*Dividend Formula M (”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția) – produs pentru tratarea 
materialului semincer cu acțiune fungicidă la grâu; 

*Vial TrusT, SC (AO Firma ”Avgust”,  Rusia) – produs pentru tratarea materialului semincer 
cu acțiune fungicidă la grâu, orz; 

*Antal, FS (“Trade House Nertus, Ltd.”, Ucraina) – produs pentru tratarea materialului 
semincer cu acțiune fungicidă la grâu de toamnă, orz de toamnă; 

Fosminiu, pastile (“Trade House Nertus, Ltd.”, Ucraina) – fumigant la boabe de cereale (în 
grămezi sau în saci), încăperile depozitelor goale, utilajele întreprinderilor de prelucrare a 
cerealelor; 

Ecostim, 85-90% (”Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția a Plantelor”, Republica 
Moldova) – reglator de creștere la tutun, sfeclă de zahăr; 

Pavstim, 80-90% (”Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția a Plantelor”, Republica 
Moldova) – reglator de creștere la castraveți; 

Mestim, 70-80% (”Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția a Plantelor”, Republica 
Moldova) – reglator de creștere la vița de vie; 

Humifield, WG (“Humintech GmbH”, Germania, “Asca Trade LLP”, Marea Britanie) – 
fertilizant foliar la grâu, orz, măr, vița de vie, tomate, tratarea semințelor la grâu, orz. 

* - omologare provizorie, pentru un termen de 2 ani 


