
Ÿ Produs pe bază de ulei parafinic înalt rafinat;
Ÿ Insecticid, acaricid cu acțiune prin contact, prin sufocare în toate 

stadiile: adult, larve și ouă;
Ÿ Adjuvant pentru pregătirea soluțiilor de stropit cu alte produse 

fitosanitare.

Ÿ Este folosit și ca adjuvant la prepararea soluțiilor de stropit pentru 
sporirea aderenței și eficacității produselor fitosanitare;

Ÿ Se pretează pentru îmbunătățirea acțiunii produselor de protecția 
plantelor formulate ca: EC, EW, OD, formulări uleioase.

AGENȚI DE DĂUNARE COMBĂTUȚI

SEMINȚOASE (meri, peri): 
Ÿ Păduchele de San José (Quadraspidiotus perniciosus); 
Ÿ Eriophyidae, acarieni (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, 

Aculus schlechtendali); 
Ÿ Puricele melifer al părului (Cacopsylla pyri); 
Ÿ Păduchele lânos (Eriosoma lanigerum), 
Ÿ Afide (Aphis spp.)
SÂMBUROASE (piersici, nectarini, pruni, caiși, cireși): 
Ÿ Păduchele de San José (Quadraspidiotus perniciosus);
Ÿ Alți păduchi ţestoși (Sphaerolecanium prunastri, Eulecanium 

/Parthenolecanium corni);  
Ÿ Eriophyidae, acarieni (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, 

Aculus fockeni);
Ÿ Afide (Aphis spp.).
VIȚA DE VIE (pentru vin și masă): 
Ÿ Păduchi țestoși (Parthenolecanium corni);
Ÿ Păduchele lânos al viței de vie (Pulvinaria vitis);
Ÿ Acarieni (Tetranychus urticae, Eriophes vitis, Panonychus ulmi, 

Phylocoptes vitis).

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

®OVIPRON  TOP

Ulei de parafină
sau
Coformulanți

80,1% m/v (800 g/l) 
96,5% m/m 
3,5% m/m

COMPOZIȚIE %

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

ATENȚIONĂRI
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 A se păstra în ambalajul original, închis ermetic, 
în loc uscat și răcoros.

Bidoane de 5 l  1 l.și

UNITED PHOSPHORUS Ltd.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR

APLICARE ȘI DOZARE

Volumul de soluție recomandat pentru pulverizare (litri/ha): 
Ÿ semințoase și sâmburoase (1000 – 1500);
Ÿ viță de vie (1000 – 1500). 
Pentru tratamentele de repaus vegetativ, volumul de soluție aplicat trebuie să fie suficient pentru formarea unui pelicule de produs pe 
plantă.

Recomandări:
 a) Intervalul de dozare și volumul de soluție pentru pulverizare depind de stadiul de dezvoltare a plantei și de intensitatea 
  atacului. Puteti folosiți o doză mai mare, dar fără să depășiți doza maximă/ha. 
 b) Evitați tratarea atunci când plantele sunt ofilite și în timpul perioadelor de secetă severă. 
 c) Nu pulverizați în caz de îngheț și în timpul perioadelor de secetă sau cu umiditate extremă. 
 d) Nu aplicați produsul timp de 30 de zile înainte sau după aplicarea sulfului sau a polisulfurii de calciu.
 e) Acolo unde aplicarea este urmată de aplicarea unor produse care conțin captan sau folpet, trebuie respectat un interval de 

®  cel puțin 20 de zile între aplicarea acestora și pulverizarea cu OVIPRON TOP  la meri și peri și șapte zile pentru alte culturi.

Timpul de pauză până la recoltare este de 20 zile.

Poate fi folosit și ca adjuvant la prepararea soluţiilor de stropit pentru sporirea aderenţei și eficacităţii produselor fitosanitare. De 
exemplu, la soluţiile pentru erbicidare (sulfonilureice, graminicide etc.) se recomandă folosirea în doze de 0,5 – 1 l/ha. Se folosesc 
volume de apă recomandate pentru produsele asociate.

Culturi
SEMINȚOASE
(meri, peri)
SÂMBUROASE
(piersici, nectarini, pruni, caiși, cireși)
VIȚA DE VIE
(pentru vin si masă)

Doza (l / 100 l apă) februarie - martie
2,5 singur sau 
1,5 în amestec cu un insecticid (doza maximă 35 l/ha)
2,5 singur sau 
1,5 în amestec cu un insecticid (doza maximă 35 l/ha). 
2,5 (doza maximă 35 l/ha)

Doza (l / 100 l apă) mai – august
1,00 - 2,00

1,00 - 2,00

2,50 - 3,50
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