
Produse reomologate 
la ședința Consiliului  Republican Interdepartamental din data de 31.05.2017 

FAS, EC (TOV “Fabrica Agrohimicatov”, Ucraina, ÎCS “Oberegagro” SRL, Republica Moldova) 
– insecticid la măr, rapiţă, grâu, varză; 
FASTAC 100 EC (”BASF Agro B.V.”, Elveția) – insecticid la grâu, măr, cartof, lucernă 
(seminceră), porumb, rapiță, nalbă mare medicinală, macieș, specii foioase, pin, specii conifere, 
încăperile depozitelor goale, teritoriul adiacent depozitelor, boabe pentru semănat; 
Dursban 480 EC (“Dow Agro Sciences”, Austria) – insecticid la sfeclă de zahăr, lucernă, măr; 
BI-58 NEW  (”BASF SE”, Germania) – insecticid la grâu, sfeclă de zahăr și furajeră, tutun, măr, 
păr, prun, varză, ceapă, levanțică; 
Sămpai, EC (ZAO ”Firma Avgust”, Rusia) – insecticid la cartof, măr, vița de vie, grâu, orz; 
Pirimor 50 WG (”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția) – insecticid la tutun, sfeclă de zahăr, 
grâu, orz, măr, piersic; 
CANTUS (”BASF SE”, Germania) – fungicid la vița de vie; 
Ordan WP (ZAO “Firma Avgust”, Rusia) – fungicid la cartof, tomate, viţa de vie, castraveţi 
(seră), castraveţi; 
Score 250 EC (”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția) – fungicid la măr, păr, peirsic, sfeclă de 
zahăr; 
Sphinx Extra, WG (”ADAMA Agricultural Solutions Ltd.”, Israel) – fungicid la vița de vie, 
cartof, tomate; 
DELAN WG (”BASF SE”, Germania) – fungicid la vița de vie, măr, piersic; 
FLEXITY (“BASF SE”, Germania) – fungicid la grâu; 
BASAGRAN (”BASF SE”, Germania) – erbicid la grâu, orz, secară, ovăz, porumb, soia, mazăre 
pentru boabe și pentru consevat, mei, lucernă (seminceră), mentă; 

BASAGRAN M (”BASF SE”, Germania) – erbicid la grâu, orz, ovăz de primăvară; 

Lontrel-300 SL  (“Dow Agro Sciences”,  Austria) – erbicid la grâu, orz, ovăz, mei, porumb, sfeclă 
de zahăr, varză albă (semănată şi din răsad), levănţică, rapiţă; 

Reglone Super 150 SL (”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția) – erbicid la măr, vița de vie  și 
desicant la floarea soarelui, lucernă (seminceră), sfeclă de zahăr (seminceră), sfeclă furajeră și de 
masa (seminceră), cartof (soiuri tardive pentru consum); 

Dominator 360 SL (“Dow Agro Sciences”, Austria) – erbicid la măr, viţa de vie, câmpuri după 
recoltarea culturilor agricole și desicant la floarea soarelui (cu excepţia sectoarelor semincere); 
Glyomex 360 SL (“MAC-GmbH”, Germania ) – erbicid la câmpuri după recoltarea culturilor 
agricole; 
Ouragan Forte 500 SL (”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția) – erbicid la măr, vița de vie, 
cămpuri destinate pentru semănatul culturilor agicole (porumb, soia, floarea soarelui), desicant la 
grâu; 
Tornado, SL (ZAO “Firma Avgust”, Rusia) – erbicid la măr, viţa de vie, câmpuri după recoltarea 
culturilor agricole, terenuri neagricole (zone de securitate a reţelelor electrice, fâşiile aferente ale 
şosele-lor şi căilor ferate), desicant la floarea soarelui (cu excepţia sectoarelor semincere); 
Herbitox, SL (ZAO ”Firma Avgust”, Rusia) – erbicid la grâu, orz, mazăre; 



Magic 500 SL (”Lab Sanigene Limited”, Mauritius) – erbicid la cartof (cu excepția soiurilor 
timpurii), mazăre; 
Lazurit, WP (ZAO “Firma Avgust”, Rusia) – erbicid la cartof, tomate(din răsad), tomate 
(semănate), porumb, soia; 
Magnum, WG (ZAO ”Firma Avgust”, Rusia) – erbicid la grâu, orz; 

STOMP 330 EC (“BASF Agro B.V.”, Elveţia ) – erbicid la porumb, soia, morcov, usturoi, floarea 
soarelui, tutun, tomate (din răsad), varză (din răsad), ceapă (cu excepția cepei pentru verdeață), 
coriandru, anason, levanțică, pelin, estragon, mentă, salvie, romaniță (anul 1 de vegetație); 

Dividend Star 036 FS (”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția) – produs pentru tratarea 
materialului semincer cu acțiune fungicidă la grâu, orz de toamnă, orz de primăvară; 
Folmex Flow, FS (“MAC-GmbH”, Germania) – preparat pentru tratarea semințelor de grâu și 
orz; 
Stabilan 750 SL (“Nufarm GmbH & Co. KG”, Austria) – reglator de creștere la grâu, rapiţă. 
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