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ATENȚIONĂRI

LASER 240 SC

Ÿ Insecticid biologic cu efect de șoc, cu acţiune prin contact 
și ingestie, destinat combaterii dăunătorilor din culturile 
de viţă de vie, pomi fructiferi, legume, cartof;

Ÿ Aparţine unei familii noi de insecticide biologice: 
Naturalyte (cuprinde insecticide derivate din metaboliţi ai 
organismelor vii).

Ÿ Acţionează prin contact și ingestie asupra unui spectru 
larg de dăunători. Dăunătorii combătuţi aparţin ordinelor: 
Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, 
Thysanoptera, Isoptera;

Ÿ Produsul are și efect ovicid la unele specii;
Ÿ Are acțiune translaminară (sistemic local), penetrând 

limbul foliar;
Ÿ Acţionează la nivelul sistemului nervos al insectelor, 

provocând paralizia acestora; ca urmare, dăunătorii nu 
se mai mișcă, nu se mai hrănesc și mor;

Ÿ Dăunătorii rezistenţi la piretroizi sau la alte insecticide pot 
fi combătuţi cu Laser 240 SC;

Ÿ Nu au fost semnalate fenomene de fitotoxicitate la nicio 
cultură de pe glob - poate fi considerat cel mai sigur 
produs din acest puct de vedere;

Ÿ Prădătorii naturali care se hrănesc cu insectele tratate nu 
sunt afectaţi.

Laser 240 SC se aplică prin stropiri la avertizare, în perioada 
de vegetaţie.
În vegetație:
Ÿ MĂR: 
 - minierul marmorat (Phyllonorycter blancardella) 
 0,04 % (0,6 litri/ha / 1500 litri apă);
 - viermele mărului (Cydia pomonella) 
 0,06 % (0,9 litri/ha / 1500 litri apă).
Ÿ CIREȘ:
 - viermele cireșelor (Rhagoletis cerasi) 
 0,06 % (0,6 litri/ha / 1000 litri apă).
Ÿ PRUN:
 - viespea prunelor (Hoplocampa spp)
 - viermele prunelor (Cydia funebrana) 
 0,06 % (0,6 l.p.c. / ha / 1000 litri apă).
Ÿ VIȚA-DE-VIE:
 - molia (Lobesia botrana) 0,15 - 0,20 litri/ha.
Ÿ CARTOF:
 - gândacul de colorado (Leptinotarsa decemlineata) 
 0,1 litri/ha.

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

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

A se depozita în ambalajul original, în loc răcoros și uscat, 
ferit de razele directe ale soarelui, în recipient închis ermetic. 

Flacon de 500 ml.

DOW AGROSCIENCE

Spinosad  240 

Ÿ CASTRAVEȚI SOLAR:
 - Dăunători 0,05%.
Ÿ CEAPĂ:
 - tripsul comun (Thrips tabaci) 0,04%.
Ÿ TOMATE SERĂ: 
 - musca minieră (Liriomyza trifolii) 0,05%.
Ÿ VARZĂ:
 - Dăunători 0,3%.
-Nu este spălat de ploaie la două ore după aplicare.
-Prezintă un efect rezidual de 3 săptămâni, în funcţie de 
condiţiile climatice.
-Se recomandă alternarea cu alte insecticide pentru evitarea 
apariţiei rezistenţei (DEFFORT lucrează excelent în alternanţă 
cu insecticidul Laser 240 SC).
-Laser 240 SC se aplică cu rezultate foarte bune și în sere.
-Volumul de apă utilizat pentru prepararea soluţiei de stropit 
este corespunzător culturii la care se aplică tratamentul.
Timpul de pauză până la recoltare: 
Ÿ 3 zile la legume și cartof;
Ÿ 7 zile la pomi fructiferi;
Ÿ 14 zile la viţa-de-vie.

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

COMPOZIȚIE g/l

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR

APLICARE ȘI DOZARE

Se aplică prin stropiri cu volum normal de soluții.
Ÿ VIŢA DE VIE:
 - făinare (Uncinula necator): 0,2-0,3%.
Ÿ MĂR: 
 - făinare (Podosphaera leucotricha): 0,3%.
Ÿ PIERSIC:
 - făinare (Sphaeroteca pannosa var. persicae) 
 După înflorit: 0,3%.
Ÿ COACĂZ:
 - Sphaeroteca mors-uvae (făinare): 0,4%;
Ÿ CASTRAVEŢI:
 - făinare (Sphaeroteca fuliginea): 0,4%;
 - făinare (Erysiphae cichoracearum): 0,4%.
Ÿ CEREALE: 
 - făinare (Erysiphe graminis): 8 kg / ha.
Ÿ SILVICULTURĂ: 
 - făinare (Microsphaera abreviata):  0,3-0,4%.

®MICROTHIOL  
SPECIAL

Ÿ Fungicid de contact pe bază de sulf micronizat care 
acţionează prin contact asupra bolilor foliare, în special a 
făinărilor.

Ÿ Are efect preventiv, curativ și antisporulant;
Ÿ Este pretabil în programele de combatere integrată a 

bolilor din culturile agricole;
Ÿ Produsul acţionează cel mai bine la temperaturi cuprinse 

între 15°C și 25°C. Sub 15°C poate produce fitotoxicitate 
prin acumulare pe suprafaţă. La peste 25°C poate 
produce arsuri;

Ÿ Poate fi folosit ca fertilizant, pentru reducerea carenţei 
sau a deficitului de sulf, în doze de 3 - 5 kg/ha 
(concentraţie 0,5%).

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

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Sulf muiabil micronizat 80

Se prezintă sub formă de granule fine, omogene, de culoare cafenie, 
fără tendinţe de sfărâmare, ușor dispersabile în apă.

A se depozita în ambalajul original, în loc răcoros și uscat, 
ferit de razele directe ale soarelui.

Sac de 25 kg și pungă de 1 kg.
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