
Produs

Detalii Produs
Nume produs :  MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)
Stare :  Omologat
Grupă de toxicitate :  3
Comentariu (motiv 
retragere) : 
Tip formulare :  SG - Granule solubile in apa
Categorie : 2. Insecticide
Clasă :  F. Diverse
Număr cerere, dată:  93470, 25/11/2005
Număr certificat, dată:  2616, 02/03/2006
Dată expirare certificat:  02/03/2016
Producător(i):  NIPPON SODA, JAPONIA

Substanţe active
Nume substanţă : Valoare u.m.
acetamiprid 20 %
Fraze de risc şi siguranţă
Frază Categorie
Utilizări
Cultură RO Agent Dăun. Doză Pauză Nr.Trat.

ardei din solarii Dăunători

Nume RO
paduchele verde al 
piersicului 0,0125 % (0,125 kg/ha p.c.) - -

cartof Dăunători gandacul din 
Colorado, afide 80-100 g/ha - -

castraveti solarii Dăunători musculita alba de 
sera 0,025% (0,250 kg/ha p.c.) - -

Dăunători tripsul californian 0,04% (0,4 kg/ha p.c.) - -
Dăunători tripsul tutunului 0,2 kg/ha p.c. - -

castraveti solarii 
ceapa
grau Boli ploşniţa cerealelor 0,1 kg/ha - -

Mar Dăunători Paduchele din San
Jose (larve hibernate)0,450 kg/ha +0,5 % TOIL - -

Mar Dăunători Paiajenul rosu (oua 
de iarna) 0,450 kg/ha +0,5 % TOIL - -

Mar Dăunători Afide (oua de iarna) 0,450 kg/ha +0,5 % TOIL - -

mar Dăunători paduchele din San 
Jose

0,025% - 0,03 % (0,375 - 
0,450 kg/ha) (generatia de 
vara) (in fu

- -

mar Dăunători păduchele lânos, 
afide 0,02 % (0,3 kg/ha) - -

porumb Dăunători gargarita frunzelor 0,1 kg/ha - -
Prun Dăunători Afide (oua de iarne) 0,450 kg/ha +0,5 % TOIL - -

prun Dăunători paduchele din San 
Jose

0,025% - 0,03 % (0,250 - 
0,300 kg/ha) (generatia de 
vara)

- -

Prun Dăunători Paduchele din San
Jose (larve hibernate)0,450 kg/ha + 0,5 % TOIL - -

Prun Dăunători Paiajenul rosu (oua 
de iarna) 0,450 kg/ha +0,5 % TOIL - -

par Dăunători puricele melifer al 
p`arului 0,02% (0,2 kg/ha) - -

rapita Dăunători gargarita tulpinilor 0,2 kg/ha - -

rapita Dăunători gandacul lucios, 
viespea rapitei 0,150 kg/ha - -

varza Dăunători paduchele cenusiu al 
verzei 0,0125% (0,075 kg/ha p.c.) - -

varza Dăunători buha verzei L1-L2 0,025% (0,150 kg/ha p.c.) - -
vita de vie Dăunători molia vitei de vie 0,250 kg/ha (in 1000 l apa) - -
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