
Produs

Detalii Produs
Nume produs :  KARATE ZEON
Stare :  Omologat
Grupă de toxicitate :  3
Comentariu (motiv 
retragere) : 
Tip formulare :  SC - Suspensie concentrata
Categorie : 2. Insecticide
Clasă :  D. Piretroizi de sinteza
Număr cerere, dată:  00, 09/11/1997
Număr certificat, dată:  1812, 04/12/1997
Dată expirare certificat:  04/12/2017
Producător(i):  SYNGENTA Ltd, ANGLIA

Substanţe active
Nume substanţă : Valoare u.m.
Lambda-cihalotrin 50 g/l
Fraze de risc şi siguranţă
Frază Categorie

Agent Dăun. Nume RO Doză Pauză Nr.Trat.

Dăunători Omizi defoliatoare 0,015% - -

Dăunători gandacul din Colorado 0,20 l/ha - -
Dăunători tripsul comun 0,02% (0,16 l/ha) - -

Dăunători gandacul balos 0,150 l/ha - -

Utilizări 
Cultură RO 
arbori izolati si de 
aliniamente 
cartof
ceapa
cereale paioase 
(grau, orz, 
ovaz)
cires Dăunători 0,015% - -

floarea soarelui Dăunători 0,150 l/ha - -

grau Dăunători 0,15 l/ha - -

lucerna 
samanta Dăunători 0,150 l p.c./ha - -

mar Dăunători 0,015% - -
mar Dăunători

musca cireselor
paduchele negru, paduchele mic al 
prunului
plosnitele cerealelor
Complex daunatori( gargarita lucernei si 
a semintelor de lucerna, viespea 
semintelor de lucerna , tantarul florilor 
de lucerna)
afide
viermele merelor 0,015% - -

molid Dăunători daunatori de scoarta - -

mar Dăunători insecte minatoare - -

piersic Dăunători - -
piersic Dăunători

paduchele verde al piersicului 
molia orientala a fructelor - -

pomi fructiferi Dăunători omida paroasa a dudului - -

porumb Dăunători afide - 1-2
porumb Dăunători Viermele vestic al radacinilor

0,5% (300 ml sol/mp 
scoarte arbori doborati)

0,015% (0,225 l/ha in 
1500 l apa)
0,015% (0,150 l/ha) 
0,015% (0,150 l/ha) 
0,015% (0,225 l/ha - 
mar 0,150 l/ha - restul 
speciilor pomicol 
0,150 l/ha
0,250 l/ha - 1-2

prun Dăunători viermele prunelor 0,015% - -

prun Dăunători viespea semintelor de prun 0,015%(0,150 l/ha in 
1000 l apa) - -

prun Dăunători viespea prunelor 0,015%(0,150 
l/ha/1000 l apa) - -

par Dăunători 0,015% (0,150 l/ha) - -
rapita Dăunători 0,150 l/ha - -
rapita Dăunători 0,150 l/ha - -
sfecla de zahar           Dăunători 0,150 l/ha - -
tutun Dăunători -
tutun Dăunători

0,2 l/ha in 600 l apa      - 
0,2 l/ha in 600 l apa      - -

varza Dăunători 0,015% (0,09 l/ha) - -
varza Dăunători 0,015% (0,09 l/ha) - -
varza camp Dăunători 0,015% (0,075 l/ha) - -
vinete din camp         Dăunători

puricele melifer al parului 
gandacul lucios al rapitei 
gargarita tulpinilor
gargarita sfeclei
paduchele verde
omida capsulelor
fluturele alb al verzei
paduchele cenusiu al verzei 
buha verzei
gandacul din Colorado 0,02% (0,2 l/ha) - -

vita de vie Dăunători molia vitei de vie (eudemisul) 0,015% (0,15 l/ha/1000 
l sol.) - -
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Definiţie Reziduuri Produs Vegetal MRL
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