
Pyrifos 480 EC
Insecticid organofosforic pentru combaterea dăunătorilor  în culturile  de rapiţă de toamnă.

Omologat în România cu certificat de omologare nr: 124PC / 22.07.2015

Substanță activă: clorpirifos

Concentrație: 480 g/ L

Formulare: Concentrat emulsionabil (EC)

MOD DE ACŢIUNE

Pyrifos 480 EC este un insecticid cu acţiune de contact şi ingestie  asupra dăunătorilor. După aplicarea 
produsului, o parte din produs se evaporă treptat şi astfel realizează combaterea dăunatorilor  si pe 
cale respiratorie. Produsul acţionează asupra insectelor la nivelul sistemului nervos prin inhibarea 
colinesterazei. 
Aceasta, are ca rezultat acumularea acetilcolinei la nivelul terminatiunilor nervoase, ducând astfel 
la moartea insectei. Datorită remanenței îndelungate, Pyrifos 480 EC, asigură o combatere de lungă 
durată a dăunătorilor. 



Produsul este omologat în cultura:

CULTURA AGENT DE DĂUNARE DOZE

Rapița Meligethes aeneus (Gândacul lucios al rapiţei) • 0,6 l/ha

Gărgărița tulpinilor de varză (Ceuthorynchus napi) • 0,6 l/ha

MOD DE UTILIZARE 

Se aplică prin stropiri în timpul perioadei de vegetaţie. Acoperirea completă şi uniformă a plantelor 
este esenţială pentru o bună protecţie împotriva atacului insectelor. Insecticidul acţionează cel mai 
bine la o temperatură de 15°C. 
Precipitaţiile survenite într-un interval scurt 6 ore de la aplicarea tratamentului reduc eficacitatea 
insecticidului.



MOMENTUL APLICĂRII

Tratamentul se va efectua în 7 - 10 zile de la apariţia primilor adulţi, în stadiul de creştere a rapiţei 
BBCH  30- 57 .

Numărul maxim de tratamente pe an: 1

Volumul de apă: 150 - 300 l/ha 

ATENȚIONARE 
NU aplicaţi pe culturile care suferă de stres (secetă, temperaturi extreme, deficienţe nutritive sau alţi 
factori ce reduc creşterea). 

NU aplicaţi pe culturi acoperite cu rouă sau la scurt timp după ploaie. 

NU aplicaţi pe culturile înflorite sau unde albinele sunt în căutare de hrană. 

NU utilizaţi când prezenţa albinelor este activă. Protejaţi stupii în timpul aplicării şi după tratament.

Pentru a evita eventuale incompatibilităţi ce pot apărea între substanţele de amestec, înainte de orice 
amestec se va consulta tabelul cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă. 


