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DESCRIEREA PACHETULUI AMISTAR ERA

Este alcătuit din 2 fungicide (Amistar® şi Pecari®). Cele 2 fungicide au un efect complementar şi controlează majoritatea bolilor din culturile de cereale. 
• Amistar® este un fungicid cu acţiune sistemică locală translaminară pe frunze. Amistar® interferează cu ciclul de viaţă al agenţilor patogeni, în principal în timpul germinaţiei sporilor, prin inhibarea mobilităţii şi germinaţiei zoosporilor (reduce riscul infecţiilor secundare). Substanţa activă 
azoxistrobin este preluată gradual în frunze.
• Pecari® este un fungicid sistemic din grupa triazolilor. Este destinat combaterii bolilor la cereale şi rapiţă. Se aplică în timpul vegetaţiei preventiv sau când patogenii ţintă s-au instalat în cultură. Produsul este preluat prin frunze şi translocat acropetal şi la nivelul noilor creşteri.
Ordinea de realizare a amestecului şi prepararea soluţiei de stropit
• Umpleţi rezervorul cu ½ din volumul de apă în rezervorul curat
• Porniţi agitatorul la viteză medie
• Adăugaţi Amistar® şi amestecaţi continuu între 3 şi 5 minute
• Adăugaţi Pecari® şi amestecaţi continuu
• Adaugaţi restul de apă şi amestecaţi

Pachetul este dimensionat pentru 20 de hectare şi cuprinde: 3x5L Amistar®, 3x1L de Pecari® şi 1x5L de Pecari®. 

Recomandări de utilizare a pachetului tehnologic AMISTAR ERA:

3x5L + 3x1L +1x5L

Deţinătorul omologării: Syngenta Agro SRL, România.
Producător: Syngenta Crop Protection AG, Elvetia.
Compania responsabilă de introducerea pe piaţă: Syngenta Agro SRL, Bucureşti, 
Victoria Park, şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 73-81, clădirea 3, etaj 4, tel.: 021-528.12.00; 
tel. urgenţă: 021-529.25,77; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77. 
Substanţă activă: 250 g/l (22,9 % g/g) azoxistrobin.
Denumirile substanţelor periculoase ce trebuie menţionate pe etichetă: azoxistrobin (ISO), metanol
Fungicid
Formulare: suspensie concentrată
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 1811/04.12.1997.
Termen de valabilitate: 3 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 +5°C şi +25°C. Se va feri de îngheţ.

ATENŢIE

Fraze de pericol:
H332: Nociv în caz de inhalare.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe 
termen lung.

Fraze de precauţie:
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P261: Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/
spray-ul.
P271: A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P304+P340+P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi 
persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie 
confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE 
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă 
simţiţi bine.
P391: Colectaţi scurgerile de produs.
P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată 
pentru colectarea deşeurilor.

Informaţii suplimentare pentru protecţia sănătăţii umane:

EUH208: Conţine 1,2-benzizotiazol-3-onă. Risc de reacţie 
alergică.
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!

Deţinătorul omologării: Globachem NV, Belgia
Producător: Globachem NV, Belgia
Compania responsabilă de introducerea pe piaţă: Syngenta Agro SRL, Bucureşti, Victoria Park, şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 73-81, 
clădirea 3, etaj 4, tel.: 021-528.12.00; 
tel. urgenţă: 021-529.25,77; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77. 
Substanţă activă: 300 g/l (28,04 % g/g) protioconazol
Formulare: concentrat emulsionabil (EC)
Fungicid 
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 643PC/24.11.2020.
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei. 
Condiţii de depozitare: Produsul se depozitează la temperaturi cuprinse între 0°C şi + 30°C.

PERICOL
Fraze de pericol:
H302: Nociv în caz de înghiţire. 
H315: Provoacă iritarea pielii.
H318: Provoacă leziuni oculare grave.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauţie :
P273:Evitaţi dispersarea în mediu.
P280:Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament 
de protecţie a feţei.
P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un 
medic, dacă nu vă simţiţi bine.
P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. 
Continuaţi să clătiţi.   
P310: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P391: Colectaţi scurgerile de produs. 
P501:Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Informaţii suplimentare pentru protecţia sănătăţii umane:
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 ambalajul. 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 apele de suprafaţă;

GRUP 3 FUNGICID
GRUP 11 FUNGICID

Cultura  Agentul dăunător Doza  Perioada de aplicare Nr. max. de 
tratamente 

(interval - 
zile) 

Timp de 
pauză 
(zile) 

Grâu de 
toamnă, Grâu 
de primăvară

 

 

Făinarea grâului (Blumeria 
graminis), Rugina galbenă 
(Puccinia striiformis), 
Septorioza (Mycosphaerella 
graminicola) 

0,33 - 0,65 l/ha De la apariția frunzei stindard 
până la începutul înfloritului 
(BBCH 37-61) 

2 (14) 35  

Grâu de 
toamnă, Grâu 
de primăvară 

Fuzarioza (Fusarium spp.) 0,65 l/ha Imediat după apariția spicului 
până la sfȃrșitul înfloritului  
(BBCH 61-69) 

1 35 

Orz de 
toamnă, Orz 
de primăvară 

Pătarea reticulară 
(Pyrenophora teres) 

0,33 - 0,65 l/ha De la apariția frunzei stindard 
până la începutul înfloritului 
(BBCH 37- 61) 

2 (14-21) 35 

Secară
 Rugina brună (Puccinia 

recondita) 
0,33 - 0,65 l/ha De la apariția frunzei stindard 

până la începutul înfloritului 
(BBCH 37- 61) 

2 (14-21) 35  

Triticale
 Făinarea (Blumeria 

graminis), Septorioza 
(Mycosphaerella 
graminicola) 

0,33 - 0,65 l/ha De la apariția frunzei stindard 
până la începutul înfloritului 
(BBCH 37- 61) 

2 (14-21) 35  

Rapiță de 
toamnă

 

 

Alternarioza (Alternaria 
brassicae),  Putregaiul alb 
al tulpinilor (Sclerotinia 
sclerotiorum) 

0,3 - 0,6 l/ha De la începutul înfloritului și până 
la ȋnflorirea deplină a culturii 
(BBCH 61-69) 

2 (21) 56  

Rapiță de 
primăvară

 
Putregaiul uscat  
(Leptosphaeria maculans), 
Alternarioza (Alternaria 
brassicae), Putregaiul alb al 
tulpinilor (Sclerotinia 
sclerotiorum) 

0,3 - 0,5 l/ha 

 

De la stadiul de 6 frunze până la 
înflorire (BBCH 16-69). În cazul 
Alternaria brassicae și / sau 
Sclerotinia sclerotiorum se aplică 
de la începutul înfloritului (BBCH 
61) 

2 (14-21) 56 

 

Cultura Agentul dăunător Doza 

 

Perioada de 
aplicare 

Nr. max. de 
tratamente 
(interval - 

zile) 

Volumul 
de apă la 

hectar       
(litri) 

Timp de 
pauză până 
la recoltare 

(zile) 

Grâu

 Erysiphe graminis, 
Pyrenophora tritici-repenti, 
Puccinia recondita, 
Septoria tritici, 
Septoria nodorum, 
Fusarium spp., 
Alternaria spp., 

0,75-1 l/ha  
(ȋn funcție de gradul 
de infecție) 
 

Se aplică de la 
ȋnceputul alungirii 
paiului, pȃnă la 
sfȃrșitul ȋnfloritului 
(BBCH 30-69)  

2 (14) 200-300 35 

Orz

 Erysiphe graminis, 
Pyrenophora teres, 
Rhynchosporium secalis, 
Puccinia hordei, 
Fusarium spp. 

0,75-1 l/ha  
(ȋn funcție de gradul 
de infecție) 

Se aplică de la 
ȋnceputul alungirii 
paiului, pȃnă la 
sfȃrșitul perioadei de 
ȋnspicare / spicul este 
complet vizibil (BBCH 
30-59) 

2 (14) 200-300 35 

Secară
 Puccinia recondita, 

Rhynchosporium secalis 
0,75-1 l/ha  
(ȋn funcție de gradul 
de infecție) 

Se aplică de la 
ȋnceputul alungirii 
paiului, pȃnă la 
sfȃrșitul ȋnfloritului 
(BBCH 30-69) 

2 (14) 200-300 35 

Triticale

 Erysiphe graminis 
Puccinia recondita, 
Rhynchosporium secalis,            
Pyrenophora tritici-repenti, 
Septoria tritici, 
Septoria nodorum, 
Fusarium spp. 

0,75-1 l/ha  
(ȋn funcție de gradul 
de infecție) 

Se aplică de la 
ȋnceputul alungirii 
paiului, pȃnă la 
sfȃrșitul ȋnfloritului 
(BBCH 30-69) 

2 (14) 200-300 35 

 

AMISTAR® PECARI® 

SUBSTANÞÃ PERICULOASÃ DIN 
PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, 
LICHIDA, N.S.A. 
(AZOXISTROBIN ŞI 
PROTIOCONAZOL)

UN 3082
A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucţiunile alăturate. 

Riscurile asupra utilizatorilor şi a mediului pot fi evitate numai cu condiţia respectării recomandărilor din 
prezenta etichetă. Citiţi instrucţiunile alăturate înainte de folosire. Citiţi toate celelalte măsuri de siguranţă şi 

instrucţiuni de utilizare înaintea folosirii produsului.


