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Armor 350 SC (”DVA Agro GmbH”, Germania) – insecticid la porumb zaharat, rapiță, tomate, 
cartof, măr, prun, vița de vie; 
Arrivo 25 EC (”FMC”, SUA) – insecticid la măr, vița de vie, castraveți, tomate (seră), varză, 
cartof (semincer), sfeclă de zahăr (seminceră), soia, lucernă, grâu, cartof, pepene verde (harbuz), 
pepene galben (zămos), șampinion, morcov, ardei și încăperilor depozitelor goale, utilajele 
întreprindelor de prelucrare a cerealelor, teritoriul adiacent depozitelor; 
Box 50 EC (”DVA Agro GmbH”, Germania) – insecticid la porumb zaharat, tomate, măr; 
NOMOLT SC (”BASF Agro B.V.”, Elveția) – insecticid la măr, vița de vie, cartof; 
POLYRAM DF (”BASF SE”, Germania) – fungicid la măr, prun, vița de vie, ceapă (cu 
excepția cepei pentru verdeață), cartof, tomate; 
Oxiclorură de cupru 90 WP – fungicid la cartof, tomate, sfeclă de zahăr, castraveți, ceapă (cu 
excepţia cepei pentru verdeaţă), hamei, viţa de vie, prun, cais, vişin, cireş, piersic, măr, păr; 
RETENGO (”BASF SE”, Germania) – fungicid la porumb, floarea soarelui; 
KUMULUS DF (”BASF SE”, Germania) – fungicid la măr, vița de vie; 
Sulf praf umectabil – fungicid la culturi pomicole, viţa de vie, coacăz, agriş (soiuri cu 
rezistenţă la sulf), sfeclă de zahăr, castraveţi (câmp deschis şi seră), pepene verde (harbuz), 
pepene galben (zămos); 
Sulfat de cupru – fungicid la măr, păr, gutui, cais, vişin, cireş, prun, piersic, viţa de vie, coacăz, 
agriş, cartof, tomate (câmp deschis şi seră), castraveţi (câmp deschis şi seră), pepene galben 
(zămos), pepene verde (harbuz), sfeclă de zahăr, de masă, furajeră, ceapă (cu excepţia cepei 
pentru verdeaţă); 
Colosal, EC (AO ”Firma Avgust”, Rusia) – fungicid la grâu, orz, rapiță, vița de vie și reglator de 
creștere la rapiță; 
Podmarin, EC (”Sunrise Chemicals Co., Ltd.”, China, SRL ”Agroprioritet”, Republica 
Moldova) – erbicid la grâu, porumb; 
Bunker, SC (AO ”Firma Avgust”, Rusia) – produs pentru tratarea materialului semincer cu 
acțiune fungicidă la grâu, orz; 
Solinure (Solinure 9 High P, 12-36-12+2MgO+ME, Solinure 7 High N, 24-12-12+2MgO+ME, 
Solinure 5 General Purpose, 20-20-20+ME, Solinure 1 High K, 10-5-40+2MgO+ME, Solinure 4 
No Urea, 17-6-22+2MgO+ME,  Solinure FX 12, 13-40-13, Solinure FX 14, 24-13-13, Solinure 
FX 10, 20-20-20, Solinure FX 17, 15-5-30, Solinure GT 9, 11-35-11+2MgO+ME, Solinure GT 8, 
23-10-10+5,6MgO+ME, Solinure GT 5, 20-20-20+ME, Solinure GT 4,14-6-23+2MgO+ME, 
Solinure GT 3, 12-5-35+2MgO+ME) (“Everris International B.V.”, Olanda) – fertilizant la grâu, 
măr, tomate, castraveți. 
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