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Substanțe active Thifensulfuron-metil 682 g/kg – Metsulfuron-methil 68 g/kg 
+ Fluroxypyr 250 g/l

Doze/ha CHENKAR 0.06 kg/ha + TOMIGAN 0.4 l/ha

Culturi omologate Grâu + Orz de primăvară.

Stadiul aplicării De la stadiul 3 frunze până la formarea primului internod.

Spectru de eficiență Dicotiledonate.

Observații Produse recomandate a fi folosite împreună cu MultiAD (0.1–0.2 l/ha) 
pentru o absorbție optimă.

Avantajul nr. 1 Soluție completă, eficientă pe un număr mare de buruieni 
dicotiledonate.

Avantajul nr. 2 Perioadă de utilizare îndelungată, mai mare decât pentru un produs 
lider în piață ce conține Amidosulfuron sodiu, Iodosulfuron metil sodiu.

Produse echivalente Produs popular pe piață, conținând Thifensulfuron metil, 
Metsulfuron si Fluroxypyr dar cu flexibilitate în aplicare: 
în funcție de buruienile din câmp, reglați cantitatea (%) celor 
2 produse! Agronomul Soufflet vă rămâne la dispoziție.

Erbicide pentru cereale: 
CHENKAR + TOMIGAN 250 EC



Erbicide pentru cereale: 
CHENKAR + UPTON + MultiAD

Substanțe active Thifensulfuron-metil 682 g/kg – Metsulfuron-metil 68 g/kg 
+ Florasulam 50 g/l

Doze/ha CHENKAR 0.05 kg/ha + UPTON 0.06 l/ha 
+ MultiAD 0.12 l/ha

Culturi omologate Grâu + Orz de primăvară.

Stadiul aplicării Stadiul 3 frunze până la apariția frunzei stindard.

Spectru de eficiență Dicotiledonate.

Observații UPTON este activ chiar dacă temperaturile sunt scăzute 
(până la minim 5 grade).

Avantajul nr. 1 Soluție completă , eficientă pe un număr mare de buruieni 
dicotiledonate și flexibilă în utilizare. 
Spectru de eficiență mai larg decât un produs lider pe piață cu 
Tritosulfuron și Florasulam.

Avantajul nr. 2 Perioadă de utilizare îndelungată, mai mare decât pentru un produs 
lider în piață ce conține Amidosulfuron sodiu, Iodosulfuron metil sodiu.

Produse echivalente Produs lider pe piață cu Tritosulfuron și Florasulam 
= 2 substanțe active pentru un total de 38.5 g de substanță pe ha.
VS
Soluție Soufflet 
= 3 substanțe active pentru un total de 40.5 g de substanță pe ha.



Erbicide pentru cereale: 
AXIAL 050 EC + OilADPLUS

Substanțe active Pinoxaden 50 g/l + Cloquintocet-mexil 12,5 g/l (safener)

Doze/ha AXIAL 050 EC 0,8 l/ha + OilADPLUS 0.5 l/ha

Culturi omologate Grâu, orz de primăvară și orz de toamnă.

Stadiul aplicării Începutul înfrațirii până la apariția frunzei stindard.

Spectru de eficiență Graminee.

Observații OilADPLUS este esențial pentru o absorție bună de către buruienile 
monocotiledonate.

Avantajul nr. 1 Soluție completă , eficientă pe ovăz sălbatic, raigras, iarba vântului.

Avantajul nr. 2 În cazul prezenței buruienilor dicotiledonate, se amestecă foarte 
bine cu UPTON.



Fungicide pentru cereale T1: 
MIRAGE + STARPRO

Substanțe active Procloraz 450 g/l + Tebuconazol 430 g/l

Doze/ha MIRAGE 0.6 l/ha + STARPRO 0.4 l/ha

Culturi omologate Grâu, orz de primăvară, orz de toamnă, rapiță.

Stadiul aplicării Cereale: începutul alungirii paiului (T1).
Rapiță: căderea primelor petale.

Spectru de eficiență Boli ale cerealelor: făinare, rugină, septorioză, pătarea în ochi 
a tulpinii cerealelor.

Observații Eficiență îmbunătățită cu MultiAD, care va permite 
o distribuție mai bună a produsului pe frunze.

Avantajul nr. 1 Fungicid sistemic cu un spectru larg de acțiune preventivă, 
curativă și eradicativă.

Avantajul nr. 2 Efect sinergic care asigură o acțiune de lungă durată.

Produse echivalente Produs lider pe piață cu Procloraz și Tebuconazol dar cu 
o cantitate mai mare de substanțe active care asigură 
o protecție de top!



Regulator de creștere: 
ORMET (în pachet cu MIRAGE + STARPRO)

Substanțe active Etefon 480 g/l

Doze/ha 0.5–1 l/ha

Culturi omologate Grâu, orz de toamnă, orz de primăvară.

Stadiul aplicării De la primul internod până la apariția frunzei stindard.

Spectru de eficiență Reduce înălțimea şi îmbunătățeşte rezistența la cădere.

Observații Flexibilitate de utilizare atunci când perioada de aplicare 
a produsului MOXA (primul internod) este depășită.

Avantajul nr. 1 Întărește și scurtează partea superioară a tijei (asigură o recoltă 
calitativă și cantitativă cu un calibraj excelent).

Avantajul nr. 2 Flexibilitatea aplicării până la apariția frunzei stindard.



Fungicide pentru cereale T1: 
PROPERTY + STARPRO

Substanțe active Pirofenona 180 g/l + Tebuconazol 430 g/l

Doze/ha PROPERTY 0.4 l/ha + STARPRO 0.4 l/ha

Culturi omologate Grâu, orz, secară, triticale, ovăz.

Stadiul aplicării Cereale: începutul alungirii paiului (T1).

Spectru de eficiență Boli ale cerealelor (făinare, rugină, septorioză).

Observații Eficiență îmbunătățită cu MultiAD, care va permite 
o distribuție mai bună a produsului pe frunze.

Avantajul nr. 1 Fungicid cu acțiune preventivă si curativă, cu un spectru larg de 
acțiune.

Avantajul nr. 2 Produs deosebit de eficient împotriva făinării.



Regulator de creștere pentru cereale: 
MOXA (în pachet cu PROPERTY + STARPRO)

Substanțe active Trinexapac etil 250 g/l

Doze/ha 0,4 l/ha (grâu de toamnă) – 0,2–0,3 l/ha (orz de toamnă) 
– 0,5 l/ha (triticale, secară)

Culturi omologate Grâu de toamnă, orz de toamnă, orz de primăvară, secară, 
triticale.

Stadiul aplicării Primul internod.

Spectru de eficiență Reducerea înălțimii paiului.

Observații

Avantajul nr. 1 Permite optimizarea dozei de azot (productivitate mai bună).

Avantajul nr. 2 Recomandat pentru soiurile susceptibile la cădere și pentru 
a asigura un orz de calitate.



Fungicide pentru cereale T2: STARPRO 
+ PRIAXOR (în pachet cu DECIS EXPERT)

Substanțe active Tebuconazol 430 g/l + Fluxapyroxad 75 g/l + Piraclostrobin 150 g/l

Doze/ha STARPRO 0.4 l/ha + PRIAXOR 0.6 l/ha

Culturi omologate Grâu, orz, secară, triticale.

Stadiul aplicării Frunză stindard (T2).

Spectru de eficiență Bolile cerealelor (septorioză, rugină, fuzarioză, helmintosporioză, 
rincosporioză).

Observații Propunerea unui pachet cu DECIS EXPERT pentru protecție optimă 
împotriva insectelor în ultima fază a vegetației.

Avantajul nr. 1 Controlează toate bolile ce pot apărea la grâu și orz.

Avantajul nr. 2 Nivel foarte ridicat de eficacitate asupra septoriozei, ruginii, 
helmintosporiozei și rincosporiozei datorită sinergiei ingredientelor 
active strobilurin, SDHI și triazol.

Produse echivalente Nu există astăzi în România: o combinație unică și tehnologică 
cu un amestec a 3 substanțe active.



Substanțe active 120 g/l Zn + 150 g/l SO3, 440 g/l P2O5 + 76 g/l K2O + 100 g/l MgO,
NPK + amestec de micro nutrienți + aminoacizi liberi + extract de 
alge marine 

Doze/ha StimTOP 2 l/ha + CereaSTART 2 l/ha + ZinSTART 1.2 l/ha

Culturi omologate Grâu de toamnă, orz de toamnă și primăvară, secară, triticale.

Stadiul aplicării La ieșirea din iarnă, de la stadiul de înfrățire pâna la al doilea internod.

Spectru de eficiență Îmbunătățește productivitatea și protejează împotriva stresului.

Observații

Avantajul nr. 1 Aport de fosfor asimilabil 100%, chiar și în condiții de frig, pentru 
a sprijini înfrățirea. Aport de sulf pentru a ajuta la absorbția azotului.

Avantajul nr. 2 StimTOP pentru tratarea sau pentru protecția împotriva unui 
eventual stres.

Nutriție foliară: 
ZinSTART + CereaSTART + StimTOP



Substanțe active 300 g/l N + 30 g/l MgO + 60 g/l SO3, 120 g/l Zn 
+ 145 g/l SO3, 440 g/l P2O5 + 76 g/l K2O + 100 g/l MgO 

Doze/ha NitroTOPNG 6 l/ha + ZinSTART 2 l/ha + CereaSTART 2 l/ha

Culturi omologate Grâu de toamnă de panificație și grâu dur, secară, triticale.

Stadiul aplicării La ieșirea din iarnă, de la stadiul de înfrățire pâna la apariția 
frunzei stindard.

Spectru de eficiență Sprijină productivitatea și crește rata proteinelor pentru grâul de 
panificație.

Observații Pachet special pentru grâu CereaSTART + ZinSTART la stadiul de 
înfrățire T1, NitroTOPNG până la apariția frunzei stindard.

Avantajul nr. 1 Aport de fosfor 100 % asimilabil chiar și în condiții de frig pentru 
a sprijini înfrățirea. Aport de sulf pentru a ajuta la asimilarea azotului.

Avantajul nr. 2 Aport de Azot în stadiul de apariție a frunzei stindard pentru 
a garanta un nivel bun de proteine și a obține un grâu de calitate.

Nutriție foliară – Proteine+:  
NitroTOPNG + ZinSTART + CereaSTART
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