
Produse omologate  

la ședința Consiliului Republican Interdepartamental din data de 18.08.2020 
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/  

 

Viares, SC (OOO ”Alfa Smart Agro”, Ucraina) – insecticid la rapiță; 
Metos 770 WP (”GRANDO INVEST LP”, Marea Britanie, ”Translogistic-13” SRL, Republica 
Moldova) – fungicid la măr, vița de vie; 
Revycare (”BASF Agro B.V.”, Elveția) – fungicid la grâu de toamnă, orz de toamnă, orz de 
primăvară, secară, ovăz; 
Cuprex 350 CS (SC ”Quatro-Sevice” SRL, Republica Moldova) – fungicid la tomate (spații 
protejate), castraveți (spații protejate); 
*Teză, SC (OOO ”Alfa Smart Agro”, Ucraina) – fungicid la grâu, rapiță și retardant la rapiță; 
Biker Duo, SE (OOO ”Alfa Smart Agro”, Ucraina) – erbicid la grâu; 
Corsar Super, SL (AO Firma ”Avgust”, Rusia) – erbicid la soia, mazăre; 
Estok, WG (AO AO Firma ”Avgust”, Rusia) – erbicid la rapiță, floarea soarelui; 
*Lastik Top, EC (AO Firma ”Avgust”, Rusia) – erbicid la grâu; 
Biker, WG (OOO ”Alfa Smart Agro”, Ucraina) – erbicid la grâu; 
*Kreuzer, WG (AO Firma ”Avgust”, Rusia) – erbicid la porumb; 
Mortira, WG (AO Firma ”Avgust”, Rusia) – erbicid la floarea soarelui (hibrizi rezistenți la 
Mortira, WG); 
*Sinclair, SC (AO Firma ”Avgust”, Rusia) – produs pentru tratarea materialului semincer cu 
acțiune fungicidă la grâu, orz, floarea soarelui, cartof, cartof (material săditor). 

 
Omologarea produselor de uz fitosanitar prin procedura de recunoaștere: 
Sivanto Prime 200 SL (”Bayer SRL”, România) – insecticid la măr, păr, vița de vie,  salată, 
hamei, lalea, cală,  narcisă, crin, plante ornamentale perene și floricole (în ghiveci, pe substrat), 
pepiniere pomicole (în ghiveci, pe substrat), căpșun (spații protejate, pe substrat), căpșun (spații 
protejate, pe sol), zmeur (spații protejate, pe substrat), vinete, tomate, ardei, castraveți, dovlecei, 
zucchini, pepene verde (spații protejate, pe substrat), plante floricole cu bulbi și tuberobulbi 
(spații protejate, pe substrat), plante floricole cu bulbi și tuberobulbi (spații protejate, pe sol), 
plante ornamentale, floricole (spații protejate, pe substrat), plante ornamentale perene (spații 
protejate, pe substrat), pepiniere de plante ornamentale (spații protejate, pe substrat); 

VIRIATO (”ASCENZA AGRO, SA”, Portugalia) – acaricid la măr, păr, vița de vie (soiuri de 
masă și de vin); 

DELEGATE (”Dow AgroSciences Export SAS”, România) – insecticid la măr, păr, gutui, 
merișor, piersic, nectarin, prun, cais; 

Closer (”Dow AgroSciences Export SAS”, România) – insecticid la varză, cartof; 

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


PROMESA (”Galenika-Fitofarmacija d.o.o.”, Slovenia) – fungicid la vița de vie, sparanghel, 
ardei, tomate, dovlecei, castraveți, pepene galben, pepene verde, usturoi, ceapă, morcov, căpșun; 

⃰ Elatus Era (”Syngenta Crop Protection AG”, Elveția) – fungicid la grâu, triticale, secară, orz; 

Astron 350 SE („Innvigo Sp.z.o.o.”, Polonia) – fungicid la măr;  

⃰ KSAR MAX (”ASCENZA AGRO, SA”, Portugalia) – fungicid la măr, păr; 
⃰ KSAR VITIS (”ASCENZA AGRO, SA”, Portugalia) – fungicid la vița de vie; 
BONACA (”Galenika-Fitofarmacija d.o.o.”, Slovenia) – erbicid la grâu de toamnă, orz de 
toamnă; 
⃰ TALISMAN (”Galenika-Fitofarmacija d.o.o.”, Slovenia) – erbicid la porumb. 
 

Omologarea fertilizanților prin procedura de recunoaștere: 
Albit Plus (”SIA Agroalbit”, Letonia) – fertilizant la culturi agricole; 
Kelpak 24201 (”Kelp Products International“, Africa de Sud, S.C. ”Double Thaler & Consulting 
S.R.L.“, România) – fertilizant la culturi agricole; 
Physio Natur PKS 47 (”Timac Agro România SRL“, România,”TIMAC AGRO 
Düngemittelproduktions-und Handels GmbH”, Austria) – fertilizant la culturi cerealiere, 
legumicole, floarea soarelui, rapiță; 
SCAM (SCAM Agrofert MB; SCAM Axibor 110E; SCAM Axical; SCAM Axifert Final; 
SCAM Axifert Universal; SCAM Aximag; SCAM Aximicro LSA; SCAM Azotop 30; SCAM 
Belfrutto MB; SCAM Endox BS9; SCAM Ferroumato; SCAM Fitostim; SCAM Fitostim Alga; 
SCAM Fosfokal HP; SCAM Fruttaflor 20-20-20; SCAM Fruttaflor PK; SCAM Fruttaflor Start; 
SCAM Idrocomplex New Bleu; SCAM Idrocomplex New Green M; SCAM Idrocomplex New 
Red; SCAM LINFOR; SCAM Natural Bio R; SCAM Newferstim 6-12-0; SCAM Nutrigan Top 
S; SCAM Stimox Mat; SCAM Stimox Plus; SCAM Super Azofos; SCAM Superalba Max; 
SCAM Unifert; SCAM Corrector) (” SCAM S.p.A.”, Italia, ”GRINAI & CO SRL”, Republica 
Moldova) – fertilizant la culturi agricole; 

Sulfat de magneziu (marca Epsomit, marca Kizerit SA) (”Iujno-Uralschii zavod mineralnih 
soedinenii”, Rusia, SRL ”Agrochim-Megadal”, Republica Moldova) – fertilizant la culturi 
agricole. 
 

* - omologare provizorie, pentru un termen de 2 ani 


