
L1003650  PPE 4044772

1 kg 3

Deţinătorul omologării: Syngenta Crop Protection AG, 
Elveţia.
Producător: Syngenta Crop Protection AG, Elveţia.
Importator: Syngenta Agro SRL, Victoria Park, 
Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 73-81, clădirea 3, etaj 4, Sector 
1, Bucureşti, România, tel. 021 528.12.00; tel. consiliere 
tehnică: 021 528.12.77; tel. urgenţă: 021 529.25.77.
Substanţă activă: 25% (250 g/kg) thiametoxam.
Insecticid
Formulare: granule dispersabile în apă.     
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 
1885/17.02.1999.
Termen de valabilitate: 4 ani de la data fabricaţiei, păstrat în 
ambalaje originale, închise etanş.
Depozitare: Se va păstra la adăpost de căldură şi 
umezeală. Temperatura de depozitare între -10°C şi +35°C.
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ATENŢIE

Fraze de pericol:
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic 
cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauţie:
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P391: Colectaţi scurgerile de produs.
P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea 
deşeurilor.
EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi  mediu, a se 
respecta instrucţiunile de utilizare.

Informaţii suplimentare pentru protecţia mediului înconjurător:
SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se 
curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/a se evita 
contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!
SPe3 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon 
netratată de 15 m până la apa de suprafaţă!
SP8 - PERICULOS PENTRU ALBINE!   
Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe plante în 
timpul înfloritului! 
Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor!
Îndepărtaţi sau acoperiţi stupii în timpul aplicării! Nu aplicaţi produsul în 
perioada de înflorire a buruienilor! Distrugeţi buruienile înainte de înflorire!
Nu aplicaţi produsul pe plante acoperite cu roua de miere de la afide!
 

PENTRU UTILIZARE NUMAI CA INSECTICID ÎN AGRICULTURĂ. PENTRU 
A EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ŞI MEDIU, A SE 
RESPECTA INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE. Citiţi toate celelalte măsuri 
de siguranţă şi instrucţiuni de utilizare înaintea folosirii produsului. Culturi 
omologate: cartof, floarea soarelui, vinete, varză, castraveţi, tomate, ceapa, 
măr, prun, păr, piersic şi rapiţă.
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CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Proprietăţi fizico-chimice:
Actara 25 WG se prezintă sub formă de granule fine, omogene, fără  
tendinţă de sfărâmare, de culoare bej. 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:
În România produsul este omologat la:

Cultura Agenţi patogeni Doza Timp de 
pauză (zile)

Cartof Leptinotarsa decemlineata
Afide

60-80 g/ha 14

Floarea-soarelui

Tanymechus dilaticolis (trata-
ment de corecţie in vegetaţie, 
la cel puţin o săptămână de la 

răsărire)

0,1 kg/ha -

Vinete (câmp) Leptinotarsa decemlineata 0,06 kg/ha 3

Varză (câmp) Brevicoryne brassicae 

0,02% 
(120 g/ha)

(600 l soluţie/
ha)

7

Varză (câmp) Eurytoma ornatum
0,02% 

(0,12 kg/ha) 7

Castraveţi 
(solarii)

Trialeurodes vaporariorum
 Frankliniella occidentalis

0,02%
(0,2 kg/ha)

3
Cerosipha gossypii

0,01%
(0,1 kg/ha)

Tomate (solarii)
Trialeurodes vaporariorum 0,02%

3
Liriomyza trifolii

0,02%
(0,2 kg/ha)
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Cultura Agenţi patogeni Doza Timp de 
pauză (zile)

Ceapă (câmp) Thrips tabaci
0,02%

(0,16% kg/ha) -

Plantaţii pe rod şi 
pepiniere de măr
(Aplicare numai 

după înflorit)

Aphis pomi
0,01%

(0,150 kg/ha) 14

Măr
(Aplicare numai 

după înflorit)

Insecte minatoare 
(Phyllonorichter blancardella, 
Leucoptera scitella) Anthono-
mus pomorum, Hoplocampa 
spp., Eriosoma lanigerum, 

Quadraspidiotus perniciosus 
(generaţii de vară)

0,01% 
(0,150 kg/ha) 14

Prun (Aplicare 
numai după 

înflorit)

Eurytoma schreineri, Hoplo-
campa spp. 

Quadraspidiotus perniciosus 
(generaţii de vară)

0,01% 
(0,100 kg/ha) 14

Păr (Aplicare nu-
mai după înflorit)

Cacopsylla spp. 
0,015% 

(0,150 kg/ha) 14

Piersic
(Aplicare numai 

după înflorit)
Myzus persicae

0,01% 
(0,1 kg/ha) 14

Rapiţă 
(Aplicare numai 

după înflorit)
Athalia rosae 0,07 kg/ha -

Pentru informaţii referitoare la utilizarea produsului şi tehnica de 
aplicare, sunaţi la numărul de telefon: 021-528.12.77, de luni până 



5

vineri între orele: 08:00-18:00.

Mod de acţiune: Actara 25 WG este un insecticid sistemic, după 
aplicare se găseşte în frunze şi tulpini. Acţionează asupra insectelor 
prin ingestie şi contact, la nivelul sistemului nervos al acestora. 

Recomandări de utilizare: Produsul se aplică în conformitate cu 
avertizările local pentru fiecare cultură şi dăunător. De obicei, 
declanşarea tratamentelor se face când se depăşeşte pragul economic 
de dăunare (PED) sau la apariţia primilor dăunători.
ATENŢIE! Produsul se aplică numai după înflorit la pomi fructiferi şi 
rapiţă!

Mod de aplicare: Produsul se aplică prin stropiri cu echipamente 
terestre cu volum normal de soluţie. Volumul de soluţie este în funcţie 
de cultura şi faza de vegetaţie şi tipul echipamentului de tratat, astfel 
încât să se asigure o îmbăiere a întregului foliaj, dar nu mai mult de 
punctul de scurgere al soluţiei de tratat. La volum mai mic de apă decât 
cel recomandat se va menţine cantitatea  de produs/hectar. 
Volumul de apă recomandat la hectar este de 200-300 litri la cartof; 600 
l/ha la varză; 800l/ha la vinete; 1000 l/ha la castraveţi, tomate, prun, păr, 
piersic şi 1500 l/ha la măr.

Atenţie! 
Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe 
plante în timpul înfloritului! 
Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor! 
Îndepărtaţi sau acoperiţi stupii în timpul aplicării! Nu aplicaţi produsul 
în perioada de înflorire a buruienilor! Distrugeţi buruienile înainte de 
înflorire! Nu aplicaţi produsul pe plante acoperite cu roua de miere de 
la afide!
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Toleranţa culturii: În general toleranţa culturilor nu este afectată prin 
aplicarea produsului, dar în caz de sensibilitate sau varietăţi noi, 
verificaţi mai întâi toleranţa culturii.

Managementul rezistenţei şi combaterea integrată: Nu se aplică mai 
mult de 2 tratamente foliare pe sezon! în cazul în care sunt necesare 
mai multe tratamente pentru combaterea dăunătorilor, se vor folosi 
insecticide cu moduri diferite de acţiune.

Pregătirea soluţiei: Pentru prepararea soluţiei se va proceda în felul 
următor:
1. Se umple rezervorul cu o cantitate de 1/10-1/4 apă şi se adaugă  
 cantitatea necesară de Actara 25 WG după care se adaugă  
 şi restul de apă. Se va agita continuu în timpul umplerii şi pulverizării.
2. Soluţia se va utiliza în câteva ore de la amestecare. Nu se  
 va prepara o cantitate mai mare decât este necesară pentru o  
 aplicare imediată.

Curăţarea echipamentului: După aplicare sau la sfârşitul zilei se va 
spăla echipamentul de stropire cu apă curată. Apa de spălare ca şi 
restul de soluţie rămas se diluează în raport de 1 la 10 cu apă curată şi 
se aplică pe cultura tratată.
Compatibilitate: Actara 25 WG este compatibil cu numeroase produse 
de protecţia plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de 
compatibilităţi şi se va efectua un test.

Măsuri de igienă şi protecţie a muncii: A se evita inhalarea sau contactul 
produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu 
echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. 
După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi 
săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi 
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altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se 
contamina apa, alimentele, furajele sau ambalajele acestora. 

Primul ajutor: Recomandare: să aveţi la dvs. ambalajul, eticheta sau 
fişa de siguranţă atunci când sunaţi la numărul de urgenţă Syngenta 
sau la medic, sau când mergeţi pentru tratament.
În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea 
contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă 
apă. Dacă iritaţia persistă apelaţi la medic. Spălaţi hainele contaminate 
înainte de refolosire.
În caz de contact cu ochii: aceştia se vor clăti cu multă apă curată 
(inclusiv sub pleoape) timp de cel puţin 15 minute. Îndepărtaţi lentilele 
de contact dacă este cazul. Apelaţi imediat la medic.
În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat. Dacă respiraţia 
este neregulată sau oprită se va asigura respiraţia artificială. Tineţi 
pacientul la căldură şi fără efort. Sunaţi imediat la medic.
În caz de înghiţire: se va apela imediat la medic unde se va arăta 
această etichetă sau ambalajul produsului. Nu se va provoca voma. 
Sfat medical: nu există disponibil un antidot specific; se va efectua un 
tratament simptomatic.

Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: Se vor lua măsuri specifice 
de prevenire şi stingere a incendiilor provocate prin inflamarea 
pesticidelor. Agent de stingere: pudră, spumă, dioxid de carbon sau 
spray de apă (nu se va folosi jet direct de apă). Se vor lua măsuri de 
prevenire a contaminării apei freatice şi a solului cu agentul folosit 
la stingerea incendiului. În cazul intervenţiei pentru stingerea unui 
incendiu se va folosi aparat autonom de respirat.

Măsuri de protecţia mediului: Întrucât produsul este periculos pentru 
albine şi foarte toxic pentru organismele acvatice, în tehnologiile şi în 
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instrucţiunile de utilizare a produsului vor fi înscrise măsurile obligatorii 
de respectat pentru protecţia albinelor şi a apelor, în conformitate cu 
dispoziţiile legale şi informaţiile de pe eticheta produsului. Conform 
prevederilor legale: 
- să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de  
 suprafaţă; 
- a nu se contamina apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici  
 eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci  
 când se elimină resturile; 
- a nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele  
 acestora; 
- a nu se împrăştia produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte  
 culturi decât pe cea recomandată.
Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon 
netratată de 15 m până la apa de suprafaţă .
Produsul este periculos pentru albine! 
Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe 
plante în timpul înfloritului! 
Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor!
Îndepărtaţi sau acoperiţi stupii în timpul aplicării! Nu aplicaţi produsul 
în perioada de înflorire a buruienilor! Distrugeţi buruienile înainte de 
înflorire! Nu aplicaţi produsul pe plante acoperite cu roua de miere de 
la afide!

Măsuri în caz de deversări accidentale: În cazul unei împrăştieri 
accidentale a produsului acesta se va colecta într-un container special 
cu ajutorul unui aspirator antiex sau prin măturare umedă. Produsul 
formează nori de praf inflamabili, de aceea se va evita formarea de 
nori de praf. Produsul colectat va fi distrus conform prevederilor legale 
în vigoare.
 



9

Eliminarea ambalajelor goale: Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor 
trebui să fie curăţate şi compactate. Ambalajele inscripţionate cu sigla 
SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. 
Telefonaţi la 0800.872.272 număr gratuit sau consultaţi www.aiprom.
ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare 
şi al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiţi ambalajele goale 
in alte scopuri. 

Condiţii de manipulare, depozitare şi transport: Produsul prezintă 
potenţial de combustie spontană. Depozitarea produsului se va 
face departe de surse de căldură. Menţineţi un spaţiu de aer între 
ambalajele individuale. Nu reambalaţi produsul în ambalaje cu volum 
mai mare.  Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în 
încăperi uscate, destinate în exclusivitate depozitării pesticide, fără 
acţiunea directă a razelor solare şi căldurii. Transportul se efectuează 
ferit de intemperii şi căldură. Acest material poate forma nori de praf 
inflamabili în aer, care, în cazul unei incendiu, pot produce o explozie. 
Flăcările, suprafeţele încinse, scânteile provenind din utilizarea de 
instalaţii mecanice şi descărcările electrostatice pot constitui surse de 
aprindere pentru acest material. Echipamentele electrice trebuie să fie 
compatibile cu caracteristicile de inflamabilitate ale acestui material. 
Inflamabilitatea produsului creşte dacă acesta conţine urme de solvenţi 
inflamabili sau dacă este manipulat în prezenţa acestora. Pe timpul 
manipulării, transportului şi al depozitării se vor lua toate măsurile de 
protecţie a muncii, PSI etc. Nu se vor stivui ambalajele pe o înălţime mai 
mare de 2 m, pentru a evita turtirea şi deteriorarea lor.  Temperatura de 
depozitare între -10°C şi +35°C.

Termen de valabilitate: Produsul este valabil 4 ani de la data fabricaţiei 
în condiţiile de păstrare mai sus menţionate.
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În atenţia utilizatorului: Respectând indicaţiile prezentate, produsul 
poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu 
ne asumăm riscurile pentru eventualele daune provocate de incorecta 
manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul îşi 
declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile datorate depozitării, 
manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din  această 
etichetă. Pentru evitarea apariţiei organismelor rezistente la acţiunea 
produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice a 
produselor. Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii integrate 
de combatere care să prevină apariţia organismelor rezistente. Orice 
nerespectare a indicaţiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacităţii 
sau la un eşec total. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Unităţile Fitosanitare Judeţene 
sau Syngenta Agro SRL, 
Bucureşti, tel: +(40 21) 528 12 00.

® marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta
Ÿ 2014 Syngenta Crop Protection AG

|n caz de urgenţă contactaţi: Syngenta Agro SRL, Bucureşti 
Serviciul de urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau 
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia: Tel.: +44 1484 538 444; 
Fax: +44 1484 554 093 sau
Centrul de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate 
Publică, Bucureşti, 
Tel: +40 21 318 36 06 sau +40 21 318 36 20, interior 235.


