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AVAUNT® 150SC 
 
Insecticid de contact şi ingestie ce combate molia viŃei de vie, viermele merelor, omizi defoliatoare 
şi sfredelitorul porumbului 
 
SubstanŃa activă: indixacarb 
(S)-methyl 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4(trifluoromethoxy)phenyl]amino]-carbonyl]indeno 
[1,2e][1,3,4]oxadiazine-4a-(3H)-carboxylate 
ConcentraŃie: 150 g/L 
Formulare: suspensie concentrată (SC) 

 
Xn - Nociv 

 
N – Periculos pentru mediu 
 
R22 Nociv prin înghitire 
R43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. 
R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic. 
 
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor; 
S13 A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale; 
S20/21 Este interzis consumul de alimente şi băuturi, precum şi fumatul, în timpul utilizării; 
S24 A se evita contactul cu pielea. 
S35 A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul după ce s-au luat toate măsurile de precauŃie; 
S37 A se purta manusi de protectie corespunzatoare. 
S46 In caz de ighitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta; 
S57 A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului. 
 
SP1 Nu poluaŃi apa cu acest produs sau cu ambalajul acestuia. Nu se va curăŃa echipamentul de aplicare lângă 

apele de suprafaŃă. Se va evita contaminarea prin intermediul sistemelor de evacuare a apei provenind de 
la ferme sau drumuri. 

 
Atentie! 
A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucŃiunile 
alăturate; 
Riscurile asupra utilizatorilor si a mediului pot fi evitate numai cu condiŃia respectării 
recomandarilor din prezenta etichetă;  
CitiŃi întotdeauna eticheta înaintea utilizării!  
 
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr: 2002/22.06.1999 
Lot nr.: 
Data fabricaŃiei: 
ConŃine net: 1 L. 
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MOD DE ACłIUNE 
AVAUNT 150SC acŃionează prin contact şi ingestie. Comportarea insectelor se schimbă imediat după expunerea la 
doza recomandată de substanŃă activă rezultând oprirea rapidă a hrănirii şi moartea insectei după o perioadă 
scurtă de timp şi în acest fel determină o protecŃie foarte bună a culturilor tratate. 
AVAUNT 150SC are un mod unic de acŃiune constând în blocarea canalelor de sodiu din celulele nervoase.  
Paralizia insectelor expuse la substanŃa activă survine după 2-12 ore şi produce încetarea deplasării şi hrănirii. 
Dăunătorii sunt controlaŃi în totalitate după 24-60 ore iar larvele afectate cad de pe plante.  
 
MOD DE ÎNTREBUINłARE 
AVAUNT 150SC se aplică foliar pentru controlul celor mai importante insecte defoliatoare. 
AVAUNT 150SC se utilizează ca insecticid pentru controlul larvelor de Lepidoptere (omizi/molii) şi specii selective 
de Coleoptere (gândacul din Colorado, gărgăriŃa florilor de măr, gândacul lucios al rapiŃei, adulŃii de viermele 
vestic al rădăcinilor de porumb). AVAUNT 150SC combate larvele în toate stadiile larvare. De asemenea are 
effect ovicid. 
AplicaŃi la dozele recomandate când populaŃiile de insecte ajung să depăşască pragul economic de dăunare. 
ConsultaŃi direcŃiile fitosanitare, consultanŃii profesionali pentru a stabili pragul economic de dăunare. Pentru a 
menŃine controlul asupra populaŃiilor dăunătorului, tratamentele trebuie aplicate la interval de 10-14 zile. FolosiŃi 
suficientă apă pentru a obŃine o acoperire uniformă. 
Se poate intra în cultură după minim 12 ore de la aplicare. 
AVAUNT 150SC este rezistent la spălare. După câteva ore de la aplicare nu mai este spălat de către ploaie dacă 
soluŃia de stropit s-a uscat. 
 
AVAUNT 150 SC este omologat pentru următoarele culturi: 

Cultura Dăunătorul Doza omologată 
Vita de vie molia strugurilor (Lobesia botrana) 250 ml/ha 
Măr viermele merelor (Cydia pomonella) 500 ml/ha  

(0.033%x1500 L/ha soluŃie 
Pomi fructiferi Omida păroasa (Hyphantria cunea) 500 ml/ha  

(0.033%x1500 L/ha soluŃie 
Porumb Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) 250 ml/ha x 1 - 2 stropiri 

 
Aplicarea la viŃa de vie 
AVAUNT 150SC combate  molia viŃei de vie (Lobesia botrana) în toate generaŃiile. 
Momentul optim al tratamentului este la eclozarea ouălelor dar acŃiunea produsului permite administrarea de la 
depunerea ouălelor (ovicid) până după eclozare, cu eficacitate bună. AVAUNT 150SC se poate aplica de la 
formarea ciorchinilor până la maturitatea boabelor (BBCH 57 - BBCH 85) cu respectarea timpului de pauză 
recomandat. 
Struguri de vin şi de masă: sunt recomandate 3 tratamente; unul  împotriva primei generaŃii şi 2  tratamente 
împotriva generaŃiei a doua. Intervalul între aplicări este de 10-14 zile. Când sunt necesare mai multe tratamente 
pentru controlul unei generaŃii, se recomandă includerea în programul de combatere a insecticidelor cu mod de 
acŃiune diferit. 
 
Aplicarea la măr 
AVAUNT 150SC combate  Cydia pomonella (viermele merelor). 
Se aplică maximum 4 tratamente în funcŃie  de numărul de generaŃii ale insectei şi nivelul infestării. 
În toate generaŃiile se aplică tratamentul când ouăle sunt prezente, înaintea apariŃiei larvelor. In cazul utilizării 
capcanelor feromonale pentru stabilirea evoluŃiei dăunătorului, momentul de combatere cel mai eficace pentru 
fiecare generaŃie este la 4-7 zile după ce începe zborul adulŃilor (respectiv înaintea eclozării ouălelor). Tratamentele 
se repetă la interval de 10-14 zile dacă se prelungeşte perioada de atac. Aplicarea la măr se poate face de la inflorit 
până la inceputul maturării fructelor (BBCH 70 - BBCH 87). Femelele expuse tratamentului cu Avaunt 150EC au o 
viteză scazută de depunerea ouălor. 
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La speciile pomicole, AVAUNT 150SC combate omida păroasă (Hyphantria cunea) cel mai bine când larvele de 
vârsta doua şi a treia sunt prezente. 
Se aplică până la 2-3 tratamente/sezon la interval de cel puŃin 10 zile în funcŃie de evoluŃia dăunătorului.  
 
AVAUNT 150SC combate şi următorii dăunători: molia pieliŃei (Adoxophyes orana), molia coacăzului (Pandemis 
ribeana), molia mugurilor şi fructelor (Archips podana) dacă atacul este simultan cu cel al viermelui merelor sau 
omida păroasă. PersistenŃa biologică a produsului este de 10-14 zile. Tratamentele trebuie aplicate in aşa fel încât 
să se menŃină dăunătorul sub pragul economic de dăunare. Pot exista situaŃii când AVAUNT 150SC trebuie aplicat 
la 7 zile interval pentru menŃinerea sub control a dăunătorilor.  
AVAUNT 150SC trebuie aplicat în programele de combatere alături de alte insecticide cu mod diferit de acŃiune. 
 
PORUMB 
AVAUNT 150SC combate sfredelitorul (Ostrinia nubilalis). 
Se aplică 1-2 tratamente, la 4-7 zile de la semnalarea adultului, în funcŃie  de numărul de generaŃii ale insectei, 
nivelul infestării şi condiŃiile de mediu. 
Perioada de persistenŃă biologică este de 5-14 zile şi depinde de starea de vegetaŃie, tehnica de aplicare, volumul 
de apă şi condiŃiile climatice. Tratamentele pot fi aplicate la 8-10 frunze, apariŃia paniculului sau stadiul de lapte 
ceara în funcŃie de presiunea de atac a dăunătorului.  
 
Volumul de apă: variază în funcŃie de echipamentul de stropit şi volumul foliajului: 

- 200 - 700 l/ha la porumb; 
- 300 - 1000 l/ha la vita de vie; 
- 500 - 1000 l/ha la piersic, cais, cireş si par; 
- 500 - 2000 l/ha la mar. 

Numărul maxim de tratamente pe an: 
- 6 la struguri de masa; 3 la struguri pentru vin; 
- 4 la pomi fructiferi (seminŃoase, sâmburoase) 
- 2 la porumb; 

Intervalul minim de aplicare între tratamente: 7 zile. 
Timp de pauză:  

- 10 zile la strugurii pentru vin 
- 3 zile pentru strugurii de masă 
- 7 zile la fructe (semintoase, sămburoase); 

 
PREPARAREA SUSPENSIEI DE STROPIT 
AsiguraŃi-vă că echipamentul de stropit este curat şi în bună stare de funcŃionare. Înaintea utilizării este 
necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformităŃii. 
TurnaŃi cantitatea necesară de AVAUNT 150SC în rezervorul maşinii pe jumătate umplut cu apă, cu agitatorul 
acŃionând până când produsul este complet dispersat. FolosiŃi agitatoare mecanice sau hidraulice. SpălaŃi 
ambalajul şi adaugaŃi apa de spălare in rezervorul maşinii. ContinuaŃi agitarea în timp ce se umple rezervorul cu 
apă. Se continuă agitarea soluŃiei pe tot parcursul stropirii.  
PreparaŃi numai cantitatea de soluŃie necesară pentu stropirea curentă. FolosiŃi soluŃia imediat după preparare. 
ControlaŃi periodic starea echipamentului de stropit. In cazul amestecurilor complexe, produsele se adaugă în 
rezervor astfel: granule solubile, granule dispersabile, pulberi, AVAUNT 150SC, suspensii concentrate apoase, 
suspensii concentrate uleioase, emulsii concentrate, adjuvanŃi, surfactanŃi, fertilizanŃi si produse antidrift.  
Se amestecă numai conform recomandărilor etichetei şi ale specialistului. Nu se păstrează amestecurile de 
soluŃie în rezervorul maşinii peste noapte. 
 
COMPATIBILITATE 
AVAUNT 150SC este compatibil cu fungicidele, insecticidele, erbicidele şi fertilizanŃilor foliari utilizate in mod 
curent la culturile pentru care a fost omologat. 
La amestecul în rezervor cu alŃi parteneri trebuie respectate strict recomandările de amestec ale produsului 
partener. Este totusi recomandat ca la amestecuri care nu au fost testate să se facă un test de compatibilitate 
fizico-chimică înainte de utilizare observându-se posibilele efecte adverse (sedimentare, floculare, etc).  
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AtenŃie la amestecurile concentrate in care sunt folosite mai multe produse. Nu se amestecă cu produse în a 
căror etichetă se precizează că trebuie aplicate singure.  
 
PREVENIREA DERIVEI 
LauŃi toate măsurile posibile pentru a evita deriva soluŃiei de stropit. EvitaŃi deriva soluŃiei de stropit pe culturile 
alăturate sau cursurile de apă. Nu stropiŃi când viteza vântului este de 15 km/oră. PotenŃialul derivei creşte la 
temperatură ridicate, pe timp de secetă şi umiditate relativă scazută şi trebuie acordată prudenŃă maximă 
indiferent de viteza vântului. Nu trataŃi în condiŃii de inversie termică constând în curenŃi de aer ascendenŃi şi 
creşterea temperaturii aerului cu înălŃimea. 
EvitaŃi pulverizarea sau manipularea produsului la distanŃă mai mică de 20 m de bunuri, guri de drenaj, canalizare 
deschisă sau locuri unde apa de ploaie scursă din câmpul tratat ajunge în cursuri de apă temporare sau 
permanente. Nu stropiŃi la distanŃă mai mică de 20 m de rezervoare naturale sau artificiale de apă. 
 
SELECTIVITATE 
AVAUNT 150SC a fost testat in vederea omologării pe numeroase culturi şi varietăŃi cultivate fără a fi observate 
efecte fitotoxice.  
Dacă produsul este utilizat Ńinând cont de recomandările din etichetă şi dozele recomandate, produsul nu este 
fitotoxic. 
 
RESTRICłII 
Nu aplicaŃi pe culturi care suferă de stres (secetă, temperaturi extreme, băltire, infestate de insecte, deficienŃe 
nutritive sau alŃi factori ce reduc creşterea) 
Nu aplicaŃi pe culturi umezite de ploaie sau rouă. 
Nu aplicaŃi prin canale de drenaj sau sisteme de irigare.  
Nu aplicaŃi direct pe suprafeŃele de apă. Sa se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de 
suprafaŃă. 
Nu aplicaŃi când albinele sunt in activitate maximă în lan în perioada de înflorire. AplicaŃi dimineaŃa devreme sau 
seara mai târziu când activitatea albinelor este minimă. 
 
ROTAłIA CULTURILOR 
RotaŃia culturilor după folosirea AVAUNT 150SC nu este restricŃionată.  
 
PREVENIREA APARIłIEI REZISTENłEI 
La utilizarea repetată a insecticidelor cu acelaşi mod de acŃiune, timp de mai mulŃi ani pe aceleasi tarlale, este 
posibilă supravieŃuirea, înmulŃirea şi dominanŃa unor biotipurilor de dăunători mai puŃin sensibile, apărute natural. 
O insectă este considerată rezistentă dacă supravieŃuieşte după un tratament aplicat corect la doza şi momentul 
recomandat, în condiŃii climatice normale. ApariŃia rezistenŃei la o specie de dăunători poate fi evitată sau întârziată 
prin încluderea în programele de combatere a produselor cu mod diferit de acŃiune. 
AVAUNT 150SC este inclus in grupul de insecticide 22. Utilizarea exclusivă sau repetată a insecticidelor din acest 
grup poate duce la apariŃia rezistenŃei dăunătorilor. Pentru evitarea apariŃiei rezistenŃei acest produs trebuie inclus 
in programele locale de combaterea rezistenŃei dăunătorului care pot include metode de combatere biologice, 
culturale, metode genetice, pentru mentinerea dăunătorului sub pragul economic de dăunare. 
AVAUNT 150SC ajută la conservarea a numeroase specii de artropode utile (paraziŃi şi prădători), care contribuie la 
autoreglarea populaŃiilor de dăunători. 
 
SPĂLAREA ECHIPAMENTULUI DE STROPIT 
Pentru a evita formarea depozitelor de produs în instalaŃia de aplicat este necesară spălarea acestuia imediat 
după ultima aplicare. 
1. GoliŃi complet rezervorul imediat după stropire. 
2. SpălaŃi cu apă curată interiorul rezervorului, lăncile şi furtunele, folosind pentru aceasta un volum de apă cel 

puŃin egal cu a zecea parte din volumul rezervorului. GoliŃi apoi complet rezervorul. 
3. DepozitaŃi apa provenită din spălarea echipamentului de stropit în locuri special amenajate. Apele de spălare 

pot fi folosite la următoarea aplicare a produsului. In cazul folosirii în amestec cu alte produse, nu stropiŃi cu 
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aceasta culturile sensibile sau tarlalele care urmeazaă să fie semănate cu culturi sensibile. RespectaŃi 
restricŃiile din eticheta partenerilor de amestec 

 
MĂSURI DE IGIENĂ ŞI PROTECłIA MUNCII 
La manipularea/utilizarea AVAUNT 150SC nu sunt cerute echipamente speciale de protecŃie. 
RespectaŃi următoarele măsuri de siguranŃă : 
• PăstraŃi produsul departe de accesul copiilor şi persoanelor neautorizate; 
• Este interzis mâncatul, băutul sau fumatul în timpul lucrului. SpălaŃi-vă bine înaintea meselor şi întodeauna 

după terminarea lucrului. 
• Nu inhalaŃi vapori sau ceaŃă (aerosoli) proveniŃi din pulverizare. 
• Nu aplicaŃi acest produs într-un mod în care apare pericolul contaminării lucrătorilor sau altor persoane, direct 

sau prin derivă. 
• Nu deversaŃi accidental produsul în apele de suprafaŃă sau în sistemul sanitar de canalizare. 
• CurăŃaŃi imediat produsul prin aspirare şi depozitaŃi într-un container adecvat pentru reziduuri; 
• Cereti asistenŃă unui specialist, dacă este necesar  
 
PRIMUL AJUTOR 
În caz de  ingestie dacă victima este conştientă, administraŃi 1-2 pahare cu apă. Nu induceŃi voma fără ajutor 
medical. Nu administraŃi niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconştienŃă. CereŃi totdeauna 
ajutorul medicului. 
În caz de contact cu pielea, schimbaŃi imediat îmbrăcămintea şi spălaŃi cu săpun şi multă apă zona de 
contact. În cazul unei iritaŃii a pielii sau a unor reacŃii alergice se va consulta un medic. Se vor spăla hainele 
contaminate înainte de refolosire. 
În caz de contact cu ochii, ŃineŃi ochii deschişi şi spălaŃi încet şi cu atenŃie cu multă apă timp de 15 minute. 
ConsultaŃi specialistul dacă iritaŃia persistă. 
În caz de inhalare scoateŃi accidentatul la aer curat. AdministraŃi oxigen sau respiraŃie artificială dacă este 
necesar. ConsultaŃi medicul după o expunere semnificativă. 
 
În cazul oricărei expuneri cereŃi ajutorul medicului şi prezentaŃi eticheta dacă este posibil.  
 
Pentru informaŃii medicale suplimentare, contactaŃi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon de 
urgenŃă 021 318 36 20).  

Telefon de urgenŃă DuPont: +44-(0)8456-006.640 
 
CONDIłII DE DEPOZITARE ŞI TRANSPORT 
AVAUNT 150SC trebuie transportat şi depozitat în ambalaj original în locuri uscate şi reci, departe de spaŃii locuite, 
destinate în exclusivitate pentru pesticide la care au acces numai persoanele autorizate, fără acŃiunea directă a 
razelor solare şi a căldurii, separat de alimente şi furaje. In timpul transportului produsul va fi protejat de intemperii 
şi căldură. Pe timpul manipulării transportului şi depozitării se vor lua toate măsurile de protecŃie a muncii, PSI, etc. 
PastraŃi produsele incuiate şi nu le lăsaŃi la îndemâna copiilor; 
Produsul trebuie păstrat la temperaturi mai mari de 0°C. 
In caz de împrăştiere, strângeŃi produsul şi resturile. Deşeurile rezultate din folosirea acestui produs pot fi păstrate 
numai în locuri special amenajate, conform legislaŃiei în vigoare. 
 
MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 
AVAUNT 150SC nu este inflamabil. FolosiŃi ca agent de stingere: apă, spumă, zăpadă carbonică, dioxid de 
carbon. EvitaŃi folosirea jetului cu volum mare de apă (risc de contaminare).  
In caz de incendiu, purtaŃi mască de respirat cu filtru de aer. Nu inspiraŃi fum. 
Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu contamineze apa de suprafaŃă sau pânza de apă 
freatică. Se va colecta separat apa folosită la stingere, care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată 
în sistemul de canalizare. Rezidurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie 
eliminate în conformitate cu reglementările locale. 
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Pentru incendii mici: Dacă zona este puternic expusă focului şi dacă condiŃiile o permit, se va lăsa focul să ardă, 
deoarece apa poate mări poluarea mediului. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de apă. 
  
MASURI IN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE 
PurtaŃi echipament individual de protecŃie. 
Nu contaminaŃi cursurile de apă sau sistemul sanitar de canalizare.  
Nu permiteŃi materialelor să contamineze pânza freatică; 
CurăŃaŃi imediat produsul prin aspirare sau măturare. FolosiŃi aspiratoare industriale omologate pentru colectare. 
AutorităŃile locale trebuie să fie înştiinŃate dacă sunt scurgeri semnificative care nu pot fi limitate.  
Dacă produsul contaminează râurile şi lacurile sau canalele, autorităŃile trebuie informate. 
 
In cantităŃi mici: folosiŃi materiale absorbante inerte. UtilizaŃi containere adecvate pentru stocare şi distrugere. 
Evitati contaminarea apei cu produs sau cu ambalajul sau. 
Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăştiat înapoi în container pentru a fi refolosit.  
Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. 
 
ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE 
După folosire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, de preferat sub presiune. Apa rezultată se adaugă la 
soluŃia de stropit.  
Nu refolosiŃi ambalajele goale. Ambalajele goale se vor face neutilizabile şi trebuie predate pentru reciclare sau 
recondiŃionare sau se depoziteaza într-un loc special amenajat în vederea incinerării.  
Ambalajele vor fi colectate de către personae autorizate în acest scop.  
Nu aruncaŃi produsele chimice nediluate. 
Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, trebuie curaŃate şi compactate. 
Ambalajele de plastic, hârtie sau metal vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, in cadrul 
Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociatiei Industriei de Protectie a Plantelor din Romania - 
SCAPA. 
Ambalajele colectate prin acest program sunt inscriptionatecu sigla ACAPA. Sunati la tel. 021.231.95.61, sau 
consuntati pagina de internet www.iprom.ro, agentia judeteana de protectie a mediu sau distribuitorii locali, 
pentru informatii despre cel mai apropiat punct de colectare si calendarul de lucru al SCAPA. 
 
IN ATENłIA UTILIZATORULUI 
AVAUNT 150SC trebuie folosit numai respectând recomandările date în prezenta etichetă. 
Du Pont garantează calitatea ridicată a produsului numai dacă este aplicat conform indicaŃiilor din această 
etichetă. Du Pont nu poate verifica păstrarea, mânuirea sau modul de utilizare şi de aceea nu poate fi făcut 
răspunzător pentru recoltele slabe, pierderile sau oricare alte pagube determinate de păstrarea incorectă, 
mânuirea, aplicarea sau utilizarea defectuoasă a produsului. Orice abatere de la condiŃiile tehnice menŃionate 
poate duce la reducerea totală sau parŃială a eficacităŃii. Utilizatorul îşi asumă toate riscurile în cazul 
nerespectării recomandărilor. Pentru informaŃii suplimentare vă rugăm să contactaŃi reprezentantul autorizat Du 
Pont în Romania, Institutele sau StaŃiunile de profil, Centrele de ProtecŃia Plantelor sau Serviciile de Carantină 
Fitosanitată din Romania. 
 
Producător: DuPont International Operations SArl Geneva, Switzerland 
Reprezentant: DuPont Romania SRL, Sos. Bucureşti-Ploieşti, 42-44, Clădirea B2, et. 2, sect. 1, 013696, 
Bucuresti, Romania, tel. 031.620 41 00; fax. 031 620 41 01 
 
Termen de valabilitate: produsul este valabil 2 ani de la data fabricatiei. 
 

 
   
                                                            
® Reg. Marcă înregistrată E.I. du Pont de Nemours & Co.(Inc.) 


