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* ( 2 tratamente )

date tehnice

Substan]` activ` 

Formulare

Clasificarea

Num`r certificat omologare 

Ambalaj

100 g/l alfa-cipermetrin

Concentrat emulsionabil

Xn (Nociv), N (Periculos pentru mediu)

1058/29.02.1984

1 L

caracteristici şi mod de ac]iune

Fastac  10 EC este un insecticid din grupa piretrozilor de sinteză, cu acţiune prin contact şi 
ingestie asupra adulţilor şi larvelor.

Grâu
Ploşniţa cerealelor

Viermele roşu al paiului
0,1 l/ha

Eurygaster integriceps

Haplodiplosis marginata

Buha verzei

Puricele sfeclei

Buha sfeclei

Mamestra brassicae

Chaetocnema tibialis *

Plusia gama

Sfeclă 0,1 l/ha

Gândacul roşu al lucernei

Gărgăriţa frunzelor

Buburuza lucernei

Phytodecta fornicata

Sitona spp.

Subcoccinella 24-punctata

Lucernă 0,15 l/ha

Gândacul bălos 0,1 l/haLema melanopa

modul de folosire omologat

agentul de d`unare

denumirea ştiinţifică denumirea populară

cultura doza

®

Cereale pãioase



128produse pentru protec]ia plantelor

Insecticide

i

Rapiţă
Gândacul lucios

Viespea rapiţei

0,075 l/ha

0,2 l/ha

Meligethes aeneus

Athalia rosae

Păduchele verde al piersicului

Păduchele solanaceelor

Tripsul tutunului

Myzodes persicae

Macrosiphon euphorbiae

Thrips tabaci

Legume

Viermele prunelor

Viespea seminţelor de prun

Viespea fructelor

Cydia funebrana

Eurytoma schreinerii

Hoplocampa spp.

Prun

Legume seră Musculiţa albă de serăTrialeurodes vaporariorum

Hamei Păduchele verde al hameiului 0,02 %Phorodon humuli

Cartof Gândacul din Colorado 0,1 l/haLeptinotarsa decemlineata

Tomate Gândacul din ColoradoLeptinotarsa decemlineata

In Tripsul inului 0,1 l/haThrips linarius

Măr 0,008 %

0,015 %

Păr Viespea fructelorHoplocampa spp.

Viermele merelor

Molia pieliţelor

Cydia pomonella

Adoxophyes reticulana

Lyonetia clerkella

Molia minier\ sinuoas\Nepticula malella

Molia minieră marmorată

Minierul frunzelor de m\r

Viespea fructelor

Lithocolletis blancardella

Leucoptera scitella

Hoplocampa spp.

Omida minieră mică

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

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

0,015% (0,225 l/ha)

0,015% (0,15 l/ha)

0,015% (0,15 l/ha)

0,02 % (0,2 l/ha)
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* ( mãr‚ prun ) * * ( pe rod ºi pepiniere )

Cireş Viermele cireşelorRhagoletis cerasi

Viţa de vie Molia verde a strugurilor 0.075 l/haLobesia botrana

Silvicultură Trombarul plopilor 0,4 l/haCryptorrhynchus lapathi

Pomi fructiferi* Omida păroasă 0,02%Hyphantria cunea

Livezi * * AfideAphydae spp.

Molia vărgată

Molia fructelor

Păduchele verde al piersicului

Anarsia lineatella

Grapholita molesta

Myzodes persicae

Piersic

0,004 %

Omida păroasă a dudului

Omida păroasă a stejarului

Fluturele cu abdomen auriu

Hyphantria cunea

Lymantria dispar

Euproctis chrysorrhoea

Arbori

Păduchele lânos

Inelarul mărului

Cotarul brun al pomilor

Cotarul verde

Eriosoma lanigerum

Malacosoma neustria

Erannis defoliaria

Operophtera brumata

Pomicultură

0,02 %

Tutun
Păduchele verde al piersicului

Omida fructelor

Myzodes persicae

Chloridea armigera

modul de folosire omologat

agentul de d`unare

denumirea ştiinţifică denumirea populară

cultura doza

0,015% (0,15 l/ha)

0,015% (0,15 l/ha)

0,02% (0,3 l/ha)

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

0,015% (0,225/ha)
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Fastac 10 EC se recomandă a se aplica la avertizare, la depăşirea pragului 
economic de dăunare, funcţie de dăunătorul ţintă. Este foarte important ca 
produsul să fie aplicat astfel încât să se asigure acoperirea uniformă a plantelor cu 
soluţie.

recomand`ri

avantaje

Spectru larg de combatere.

Acţiune rapidă, de şoc.

Eficacitate dovedită.

®

®


