
Detalii Produs
Nume produs: DECIS MEGA 50 EW
Stare: Omologat

Grupă de toxicitate: 3

Comentariu (motiv 
retragere):
Tip formulare: EW - Emulsie, ulei în apă
Categorie: 2. Insecticide
Clasă: D. Piretroizi de sinteză

Număr cerere, dată: 95869(a), 04/12/2006

Număr certificat, 
dată:

2667, 19/12/2006

Dată expirare 
certificat:

19/12/2016

Producător(i): BAYER CROPSCIENCE AG, GERMANIA

Substanţe active
Nume substanţă : Valoare u.m.
Deltametrin 25 %
Fraze de risc şi siguranţă
Frază Categorie
Utilizări

Cultură RO Agent Dăun. Nume RO Doză Pauză Nr.Trat.

cais, piersic Dăunători
păduchele verde al 
piersicului

0,015% (0,150 l/ha în 1000 l 
apă)

- -

cartof Dăunători gândacul din Colorado

0,15 l/ha (cu mențiunea 
executării tratamentului 
când în cultură predomină 
larvele L1-L2)

- -

cireș Dăunători
păduchele verde al 
cireșului

0,015% (0,150 l/ha în 1000 l 
apă)

- -

cireș Dăunători musca cireșelor
0,015%(0,150 l/ha în 1000 l 
apă)

- -

floarea soarelui Dăunători
gărgărița frunzelor de 
porumb

0,150 l/ha - -

grâu Dăunători viermele roșu al paiului 0,150 l/ha - -

grâu Dăunători
ploşniţele cerealelor, 
gândacul balos

0,150 l/ha - -

măr Dăunători păduchele de San Jose
0,015% (0,225 l/ha în 1500 l 
apă)

- -

măr Dăunători molia pieliței
0,015% (0,225 l/ha în 1500 l 
apă)

- -

măr Dăunători afide 0,0150% (0,225 l/ha) - -
măr Dăunători viermele merelor 0,0125% (0,187 l/ha) - -

porumb Dăunători
gărgărița frunzelor de 
porumb

0,150 l/ha - -

porumb Dăunători
viermele vestic al 
porumbului (adulți)

0.250 l/ha - -



prun Dăunători
viespea semințelor de 
prun

0,015% (0,150 l/ha în 1000 l 
apă)

- -

prun Dăunători viermele prunelor
0,015% (0,150 l/ha în 1000 l 
apă)

- -

rapiță Dăunători gărgărița tulpinilor 0,150 l/ha - -

rapiță Dăunători gândacul lucios al rapiței 0,150 l/ha - -

rapiță Dăunători păduchele cenușiu 0,150 l/ha - -
rapiță Dăunători viespea rapiței 0,150 l/ha - -

salată solarii Dăunători afide
0,02% (0,120 l/ha în 600 l 
soluție/ha)

- -

sfecla de zahăr Dăunători
gărgărița sfeclei, gărgărița 
frunzelor de porumb, 
puricele sfeclei

0,150 l/ha - -

tomate câmp Dăunători păduchele verde
0,02% (0,2 l/ha în 1000 l 
soluție/ha)

- -

tomate solarii Dăunători musculița albă de seră 0.250 l/ha - -

varză câmp Dăunători
păduchele cenușiu al 
verzei

0,02% (0,120 l/ha în 600 l 
soluție /ha)

- -

varză câmp Dăunători buha verzei (L1-L3) 0,02% (0,12 l/ha) - -

vinete din câmp Dăunători
gândacul din Colorado (L1-
L3)

0,03% (0,3 l/ha p.c.) - -

vița de vie Dăunători molia strugurilor 0.150 l/ha - -
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