
Produse reomologate  

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/  
 

Michigan 20 WP (”Proto Protect LTD”, Marea Britanie) – insecticid la măr, grâu; 
*Bromakol (“Kollant S.r.l.”, Italia) – rodenticid la grâu (cereale), măr (pomi fructiferi), 
pepiniere pomicole; 
Aliette WP 80 (”Bayer AG”, Germania) – fungicid la pepiniere pomicole (măr, păr, piersic, 
prun, cireș), castraveți, măr; 

Kox, WP (”Stefes GmbH”, Germania) – fungicid la măr, prun, piersic, tomate (din semințe); 

*Dithane M-45 WP (”Dow AgroSciences”, Austria) – fungicid la vița de vie, măr, tomate, 
produs pentru tratarea tuberculilor cu acțiune fungicidă la cartof; 

*Nativo 300 SC (”Bayer AG”, Germania) – fungicid la floarea soarelui, soia; 

Roundup Max Plus, SL (”Bayer Agriculture BV”, Belgia) – erbicid la măr, vița de vie, câmpuri 
după recoltarea culturilor agricole și desicant la floarea soarelui (cu excepția sectoarelor 
semincere), grâu (cu excepția sectoarelor semincere);  
Goltix 700 SC (“ADAMA Agricultural Solutions Ltd.”, Israel) – erbicid la sfeclă de zahăr; 
*Leopard 5 EC (“ADAMA Agricultural Solutions Ltd.”, Israel) – erbicid la tomate, varză, soia, 
sfeclă de zahăr; lucernă seminceră (I an de veget.), fasole, mazăre (pentru boabe), floarea 
soarelui; 
*Avangard Duo, SC (“Jiangsu Agrochem Laboratory Co., Ltd”, China, “Agroprioritet” SRL, 
Republica Moldova) – erbicid la floarea soarelui; 
Selena 75 WG (”Proto Protect LTD”, Marea Britanie) – erbicid la grâu, porumb (cu excepția 
sectoarelor semincere); 
Guardian 750 WG (”Proto Protect LTD”, Marea Britanie) – erbicid la grâu, orz, floarea 
soarelui (exclusiv pentru hibrizi rezistenți la erbicidul Guardian 750 WG); 
Backup (”Proto Protect LTD”, Marea Britanie) – adjuvant la utilizarea erbicidului la porumb; 
Silwet L-77 (”Momentive Performance Materials GmbH”, Germania) – surfactant la specii 
pomicole, măr, grâu. 

Reomologarea fertilizanților prin procedura de recunoaștere: 
Compo (Compo fertilizant cu acțiune controlată pentru conifere, granule; Compo fertilizant cu 
acțiune lentă pentru gazon, granule; Compo fertilizant cu fier pentru gazon, granule; Compo 
fertilizant lichid orhidei; Compo fertilizant lichid plante cu flori; Compo fertilizant lichid plante 
de balcon; Compo fertilizant pentru gazon de toamnă)  (”Compo GmbH”, Germania) - fertilizant 
pentru flori de cameră și de balcon, iarbă de gazon, conifere; 

Folirus (Folirus Activ, Folirus Bor, Folirus Calciu) OOO ”Lysterra”, Rusia - fertilizant la culturi 
agricole. 

* - omologare provizorie, pentru un termen de 2 ani 

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

