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Avaunt® acționează prin contact 
și ingestie. În corpul insectei 
acționează neurotoxic prin bloca-
rea canalelor de sodiu din nervii 
organismelor țintă și face parte 
din grupul 22A. 

Substanța activă, după ce pă-
trunde în organism prin contact 
sau ingestie produce bioactiva-
rea metaboliților și efectul neu-
rotoxic. Comportarea insectelor 
se schimbă imediat după expu-
nerea la doza recomandată de 
substanță activă. După bioac-
tivare, se întrerupe rapid hrăni-
rea ceea ce conferă o excelentă 
protecție culturii tratate. Fiziolo-
gic insecta este paralizată după 
bioactivarea substanței active 
(2-12 ore de la aplicare) și după 
scurt timp moare.

Acțiune ireversibilă asupra siste-
mului nervos. Efectul insecticid 
nu este afectat de temperaturile 
ridicate din momentul aplicării, 
așa cum se întâmplă la numeroa-
se grupe de insecticide, în speci-
al la piretroizi.

Temperatura mai ridicată de până 
la 34 °C (optimul aplicării 22-
34°C) crește efi cacitatea insecti-
cidului prin bioactivarea rapidă a 

substanței active pătrunse în or-
ganism și în mod special în sto-
macul insectei. Persistența biolo-
gică a insecticidului este de 10-14 
zile. Prin modul său de acțiune și 
utilizarea rațională a insecticidu-
lui riscul apariției insectelor rezis-
tente este evitat.
Recomandări de aplicare
Vița de vie - Avaunt® 150 SC com-
bate molia viței de vie (Lobesia
botrana) în toate generațiile. Mo-
mentul optim al tratamentului este 
la eclozarea ouălor dar acțiunea 
produsului permite administrarea 
de la depunerea ouălor (ovicid) 
până după eclozare. Se reco-
mandă aplicarea a 2 tratamente 
integrate în programul de control 
al dăunătorilor, primul împotriva 
primei generații și al II-lea împo-
triva celei de-a doua generații. 
Intervalul între aplicări este de 
10-14 zile.

Cultura Spectru de combatere                Doză Timp de 
pauză

Vița de vie Molia viței de vie (Lobesia botrana) 0,250 l/ha -

Măr Viermele merelor (Cydia pomonella) 
Omida păroasă (Hyphantria cunea) 0,30 l/ha -

Porumb Sfredelitorul tulpinilor (Ostrinia nubialis) 0,250 l/ha -

Avaunt® 150 SC

Avaunt® 150 SC este oferit
 la ambalaje de 1 l. 

Conținut substanță activă: 150 g/l indoxacarb
Insecticid pentru combaterea insectelor dăunătoare la pomii fructiferi, vița de vie și 
porumb
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Măr - Se recomandă maximum 
4 tratamente integrate în progra-
mul de tratament în funcție de 
numărul de generații ale insectei 
și nivelul infestării. Tratamentul 
se aplică înaintea apariției lar-
velor, când ouăle sunt depuse. 
Tratamentele pot fi  aplicate înce-
pând cu sfârșitul înfl oririi. Produ-
sul controlează alături de Cydia 
pomonella - viermele merelor și 
Cydia molesta - molia orienta-
lă a fructelor; Cydia funebrana - 

viermele prunelor, Adoxophyes 
orana - molia pieliței. Omida 
păroasă (Hyphantria cunea) se 
combate cel mai bine când larve-
le de vârsta a doua și a treia sunt 
prezente. Se aplică 2-3 tratamen-
te/sezon la interval de cel puțin 7 
zile între aplicări.

Porumb - Avaunt® 150 SC com-
bate efi cient alături de sfredelito-
rul porumbului - Ostrinia nubilalis 
și adulții de Diabrotica virgifera - 

viermele vestic al rădăcinilor. Se 
efectuează minim 2 tratamente 
la interval de 10-14 zile pentru 
Ostrinia când primele larve ale 
dăunătorului încep să eclozeze 
sau când numărul de adulți de 
Diabrotica depășește 5 exempla-
re/plantă. 

Pentru identifi carea momentului 
optim de aplicare se recomandă 
instalarea capcanelor.

Atac de Ostrinia nubilalis
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