
Produs

Detalii Produs
Nume produs :  MAVRIK 2 F
Stare :  Omologat
Grupă de toxicitate :  4
Comentariu (motiv 
retragere) : 
Tip formulare :  SC - Suspensie concentrata
Categorie : 2. Insecticide
Clasă :  D. Piretroizi de sinteza
Număr cerere, dată:  99506, 28/11/2001
Număr certificat, dată:  2126, 18/12/2001
Dată expirare certificat:  18/12/2016
Producător(i):  MAKHTESHIM AGAN, ISRAEL

Substanţe active
Nume substanţă : Valoare u.m.
tau-fluvalinat 240 g/l
Fraze de risc şi siguranţă
Frază Categorie

Agent Dăun. Doză Pauză Nr.Trat.
Dăunători 0,2 l/ha - -
Dăunători 0,05% - -

Utilizări 
Cultură RO 
cartof
castraveti solarii 
ceapa Dăunători

Nume RO
gandacul din Colorado, afide 
paduchele castravetilor 
tripsul tutunului 0,05% - -

capsun Dăunători - -

floarea soarelui Dăunători - -
grau Dăunători - -

livezi de mar Dăunători

afide

Afide, paduchele galben 

plosnitele cerealelor 

paduchele lanos - -

livezi de piersic Dăunători afidul verde al piersicului - -

orz Dăunători afidele cerealelor - -

plantatii de mar si 
pepiniere Dăunători paduchele verde al marului

0,05% (0,500 l/ha in 
1000 l apa)
0.20 l/ha
0,2 l/ha
0,05% (0,750 l/ha 
in 1500 l apa) 
0,05% (0,5 l/ha in 
1000 l sol.)
0,2 l/ha
0,05% (0,750 l 
p.c./ha in 1500 l - -

plantatii de prun Dăunători - -paduchele cenusiu 

musculita alba de sera

apa)
0,05% (0,5 l/ha in 
1000 l apa) 
0,04% (0,4 l/ha in 
1000 apa) - -

plante ornamentale (material
saditor) din culturi de sera
plante ornamentale din spatii 
deschise (parcuri), sere si 
solarii

Dăunători tripsul plantelor de sera 0,05% (0,5 l/ha in 
1000 l apa) - -

Rapita Dăunători paduchele cenusiu 0,2 l/ha - -
Rapita Dăunători Gargarita tulpinilor 0,2 l/ha - -
rapita Dăunători viespea rapitei 0,2 l/ha - -

Dăunători gandacul lucios al rapitei 0,2 l/ha - -rapita 
tomate camp Dăunători paduchele verde al solanaceelor - - -

tomate camp Dăunători omida fructelor 0,05%(0,5 l/ha in 
1000 l solutie/ha) - -

varza Dăunători buha verzei (L1-L2) 0,05%(0,3 l/ha in 
600 l solutie/ha) - -

varza Dăunători paduchele cenusiu al verzei       0,05% - -
MRL 
Definiţie Reziduuri Produs Vegetal MRL

Page 1 of 1Pesticides

03-Dec-14https://aloe.anfdf.ro/index.php?id=1330&type=product

Dăunători




