
OFERTĂ PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR 2022

CULTURA PRODUS AMBALAJ DOZA
OMOLOGATĂ

PREȚ RECOMANDAT
RON/L, KG, (FĂRĂ TVA)

CULTURILE PENTRU
CARE A FOST OMOLOGAT

ERBICIDE

Arigo® 330 g 330 g/ha 900 porumb

Arigo® 3.300 g 330 g/ha 890 porumb

BizonTM 1 l 1 l/ha 225 cereale

CerlitTM Super 1 l 0.54 l/ha 230 cereale, porumb

Express® 50 SG 150 g 30 g/ha 3.837 floarea soarelui hibrizi
toleranți la Express® 50 SG

FloramixTM Pachet 3 ha (0.795 kg 
Floramix + 1.8 l Dassoil)* 120 - 260 g/ha 958 cereale

GaleraTM Super 1 l 0.2 - 0.25 l/ha 904 rapiță

KorvettoTM 5 l 1 l/ha 229 rapiță

LontrelTM 300 1 l 0.3 - 0.5 l/ha 627 cereale, rapiță, sfeclă de zahăr

MustangTM 1 l 0.4 - 0.6 l/ha 132 cereale, porumb

MustangTM 5 l 0.4 - 0.6 l/ha 125 cereale, porumb

PallasTM 75 WG Pachet 2 ha (0.5 kg
Pallas + 1.0 l Dassoil)* 110 - 250 g/ha 602 cereale

PixxaroTM Super Pachet (1 l Pixxaro
+ 120 g Frontal® 50 SX) 1 Pachet/4 ha 470 cereale

Principal® 180 g 90 g/ha 2.638 porumb

Principal® 450 g 90 g/ha 2.532 porumb

Principal® Plus 440 g 440 g/ha 594 porumb

Principal® Plus 2.200 g 440 g/ha 590 porumb

Titus® 25 DF 50 g 40 - 60 g/ha 3.638 porumb, cartof, tomate

Titus® 25 DF 100 g 40 - 60 g/ha 3.544 porumb, cartof, tomate

ViperTM ON 5 l 2.5 l/ha 311 orez

FUNGICIDE

Capartis® 1 l 0.5 - 1 l/ha 311 rapiță, floarea soarelui, 
soia, muștar

Curzate® F 1 l 2.5 l/ha 88 viță de vie

Equation® Pro 0.4 kg 0.4 kg/ha 537 viță de vie, cartof, tomate

Evolus® 5 l 0.75 - 1.0 l/ha 261 grâu

Fontelis® 1 l 0.75 l/ha 295 măr

KarathaneTM Gold 350 EC 5 l 0.5 l/ha 144 viță de vie, castraveți

KarathaneTM Plus 5 l 0.5 l/ha 144 viță de vie, castraveți

Talendo® 1 l 0.225 l/ha 507 viță de vie

Talendo® Extra 1 l 0.2 - 0.4 litri/ha 417 viță de vie

Tanos® 50 WG 2 kg 0.4 kg/ha 386 floarea soarelui

VerbenTM 5 l 0.75 l/ha 302 cereale păioase

Zorvec® EndaviaTM 1 l 0.4 l/ha 639 cartof, ceapă eșalotă, usturoi

Zorvec® ZelavinTM Bria Pachet 4 ha 0.2 l/ha; 1.25 kg/ha 1.374 viță de vie

INSECTICIDE &
NEMATOCIDE

CloserTM 1 l 0.2 l/ha 1.088 varză, salată, spanac, cartof

DelegateTM 0.250 kg 0.3 l/ha 1.490 pomicultură

DelegateTM 3 kg 0.3 l/ha 1.481 pomicultură

Exalt® 1 l 2 - 2.4 l/ha 209 tomate, varză, castraveți,
legumicultură, floricultură, 
căpșuni și arbuști fructiferiExalt® 5 l 2 - 2.4 l/ha 205

Inazuma® 1 kg 125 - 200 g/ha 537 rapiță, muștar, porumb

LaserTM 240 SC 0.25 l 0.1 - 0.6 l/ha 1.155 legume, cartofi,
pomicultură, viticultură

TransformTM 1 kg 0.048 kg/ha 1.348 cereale păioase

Vydate® 10 G 1 kg 15 - 30 kg/ha 121
cartof sămânță, legume de seră, 

usturoi, plante ornamentale
pepiniere

Vydate® 10 L 10 l 10 l/ha 95 tomate, ardei, castraveți de
seră și solarii, pepeni

STABILIZATOR
AZOT InstinctTM 5 l 1.7 l/ha 75 stabilizator azot

FERTILIZANT
TRATAMENT
SĂMÂNȚĂ

Ympact® 10 l 0.7 l/tona 87 cereale păioase

* Pachete calculate la doza maximă.
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Doresc să primesc produse promoționale și/sau comunicări de marketing.

Atenție!
• Reprezentantul Corteva nu va negocia termenele de plată, prețuri sau contracte cu fermierul, urmând ca toate 

 relațiile de ordin comercial să se desfășoare numai între distribuitorii Corteva și fermier.

• Reprezentantul Corteva nu va recomanda sau direcționa fermierul în achiziționarea produselor către anumiți 

 distribuitori, alegerea distribuitorului se va face exclusiv de către fermier.

Declarație de confidențialitate
• Dorim să vă informăm că datele dvs. sunt colectate pentru a vă identifica interesele în afaceri, cu scopul de a vă oferi 

 produse sau servicii, dar și o experiență pozitivă în timpul interacțiunilor de afaceri. Informațiile dvs. personale (nume, 

 adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte date de contact) vor fi stocate în sisteme găzduite în principal în 

 Statele Unite ale Americii. Aceste informații pot fi partajate în cadrul entităților legale ale Corteva Agriscience, afiliații 

 săi, parteneri și terți selectați în același scop. Vom păstra informațiile dvs. personale doar pe perioada necesară 

 pentru a îndeplini scopurile prezentate în această notificare, cu excepția cazului în care este necesară sau permisă de 

 lege o perioadă mai lungă de păstrare. Dacă doriți să primiți comunicări de marketing trimise de Corteva Agriscience, 

 vă rugăm să bifați caseta de mai jos.

• Drepturile dvs.: Pentru a accesa, modifica, șterge sau a vă opune procesării informațiilor dvs. și pentru a obține 

 informații suplimentare, vă rugăm să consultați https://www.corteva.ro/privacy-policy.html. Aveți dreptul de a 

 depune o reclamație la autoritatea națională de supraveghere a protecției datelor. Vă puteți revoca consimțământul 

 accesând https://www.corteva.ro/forms/privacy-request.html.


