
Detalii Produs
Nume produs : ACTARA 25 WG
Stare : Omologat

Grupă de toxicitate : 4

Comentariu (motiv 
retragere) :
Tip formulare : WG - Granule disperabile în apă
Categorie : 2. Insecticide
Clasă : F. Diverse

Număr cerere, dată:
65037, 16/02/1999

Număr certificat, 
dată:

1885, 17/02/1999

Dată expirare 
certificat:

 17/02/2019

Producător(i): NOVARTIS CROP PROTECTION,ELVETIA

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

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

cartof Dăunători viermii sârmă
0,6 kg/ha (produsul se 
aplică fracţionat: 50% 
din doza la planta

- -

cartof Dăunători gândacul din Colorado, afide
0,4 kg/ha (produsul se 
aplică fracţionat: 50% din 
doza la planta

- -

cartof Dăunători gândacul din Colorado, afide
60-80 g/ha (produsul se 
aplică fracţionat: 50% 
din doza la plantă

- -

castraveţi solarii Dăunători
musculiţa albă de seră, 
tripsul californian

0,02% (0,2 kg/ha) - -

castraveţi solarii Dăunători
musculiţa albă de seră, 
tripsul tutunului

0,05 % (0,250 kg la 100 
mp) (aplicat la sol 
preventiv şi curativ

- -

castraveţi solarii Dăunători păduchele castraveţilor 0,01% (0,1 kg/ha) - -
ceapă câmp Dăunători tripsul tutunului 0,02% (0,16 kg/ha) - -

fl.soarelui Dăunători gărgăriţa frunzelor
0,100 kg/ha (tratament 
de corecţie în vegetaţie) - -

măr Dăunători păduchele lânos 0,01% (0,150 kg/ha) - -
măr Dăunători insecte minatoare 0,01% (0,150 kg/ha) - -
măr Dăunători gărgăriţa florilor de măr 0,010 % (0,150 kg/ha) - -

măr Dăunători viespea seminţelor
0,01 (0,150 kg/ha / 1500 l 
apă) - -

Conform Reg. (UE) 485/2013, la culturile de măr, piersic, plantaţii pe rod şi pepiniere de 
măr, porumb, prun, păr, rapiţă, tratamentele se aplică numai dupa înflorire.



măr Dăunători
păduchele din San Jose 
(generaţia de vară)

0,01 % (0,150 kg/ha) - -

piersic Dăunători
păduchele verde al 
piersicului

0,01% (0,1 kg/ha) - -

plantaţii pe rod şi 
pepiniere de măr

Dăunători afide 0,01% (0,150 kg/ha) - -

porumb Dăunători
gărgăriţa frunzelor de 
porumb

0,100 kg/ha (tratament 
de corecţie în vegetaţie) - -

prun Dăunători
molia fructelor, viespea 
sâmburilor, păduchele din 
San Jose (generaţia de vară)

0,01% (0,100 kg/ha în 
1000 l apă) - -

păr Dăunători purici 0,015% (0,150 kg/ha) - -
rapiţă Dăunători viespea rapiţei 0,07 kg/ha - -
tomate (solarii) Dăunători musca minieră 0,02% (0,2 kg/ha) - -

tomate (solarii) Dăunători musca minieră
0.05% 0,250 kg la 100 
mp) (aplicat la sol 
preventiv şi curativ

- -

tomate (solarii) Dăunători musculiţa albă de seră 0,02% - -
varză câmp Dăunători ploşniţa roşie a verzei 0,02% (0,12 kg/ha) - -

varză câmp Dăunători păduchele cenuşiu al verzei
0,02% (120 g/ha) (600 l 
soluţie/ha) - -

vinete câmp Dăunători gândacul din Colorado 0,06 kg/ha - -
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