
Produse omologate  

la ședința Consiliului Republican Interdepartamental din data de 28.01.2021 
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/  

 

*Samburu (”Stefes GmbH”, Germania) – insecticid la măr, păr, vița de vie; 
Boxer Starker (”Stefes GmbH”, Germania) – insecticid la măr, prun, vița de vie, rapiță; 
Best Turbo S 200 SC (”Fader Alliance Polska Sp.z.o.o.”, Polonia, TOV ”Agroflex”, Ucraina) – 
insecticid la măr, rapiță, grâu;  
Insect Raider (”Stefes GmbH”, Germania) – insecticid la măr, vița de vie; 
*Mintaka (”Stefes GmbH”, Germania) – fungicid la măr, prun, piersic, vița de vie; 
*Kantik 450 EC (”ADAMA Agricultural Solutions SRL”, România) – fungicid la grâu, orz; 
Superstar Mower (”Stefes GmbH”, Germania) – erbicid la grâu; 
*Metazim, SC (”Agromarketing Co. Inc.”, Canada, OOO ”Lysterra”, Rusia) – produs pentru 
tratarea materialului semincer cu acțiune fungicidă la grâu de toamnă, orz de toamnă; 
Azotofit (PP ”BTU-Centru”, Ucraina, ”WeTrade” SRL, Republica Moldova) – fertilizant 
microbiologic la floarea soarelui, grâu; 
Bioinoculant Rizoline (PP ”BTU-Centru”, Ucraina, ”WeTrade” SRL, Republica Moldova) – 
fertilizant microbiologic la soia. 

 
Omologarea produselor de uz fitosanitar prin procedura  de recunoaștere: 
⃰ Estiuoil (”Exclusivas Sarabia, S.A.”, Spania) – insecticid la măr, păr, gutui, cais, cireș, piersic, 
nectarin, prun; 
*Trinity (”ADAMA Agricultural Solutions SRL”, România) – erbicid la grâu de toamnă, orz de 
toamnă, secară de toamnă, triticale de toamnă; 

*Betanal Tandem 390 SC (”Bayer SRL”, România) – erbicid la sfeclă de zahăr; 

*Powertwin SC (”ADAMA Agricultural Solutions SRL”, România) – erbicid la sfeclă de zahăr; 

*Scenic Gold 350 FS (”Bayer SRL”, Romania) – produs pentru tratarea materialului semincer 
cu acțiune fungicidă la rapiță de toamnă, rapiță de primăvară, muștar. 
 

Omologarea fertilizanților prin procedura  de recunoaștere:  

Actiseed Multi (”Agronutrition S.A.S.”, Franța) – tratarea semințelor la culturi cerealiere, 
porumb, floarea soarelui; 

Azospeed Amino (”Agronutrition S.A.S.”, Franța) – fertilizant la culturile cerealiere, porumb, 
floarea soarelui, rapiță; 

Fertigofol Ultra (”Agronutrition S.A.S.”, Franța) – fertilizant la culturile pomicole, legumicole, 
cerealiere, porumb, floarea soarelui, rapiță, vița de vie; 

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


N-ERGY Tonus (”Agronutrition S.A.S.”, Franța) – fertilizant la culturi pomicole, legumicole, 
cerealiere, porumb, floarea soarelui, rapiță, vița de vie; 

Îngrășământ cu conținut de azot, fosfor, caliu, marca NPKS-4 (NPK(S) 15:15:15 (8) (AО 
”Voscresenschie mineralinîe udobrenia”, Rusia) – fertilizant la culturi agricole. 
 

* - omologare provizorie, pentru un termen de 2 ani 


