
SSHHAAVVIITT  FF  7722  WWDDGG  
 

Deţinătorul omologării: MAKHTESHIM AGAN ISRAEL 
Compania cu sediul în România responsabilă de introducerea pe piaţă: 

MAKHTESHIM AGAN MAROM  S.R.L. 
Şos. Bucureşti Nord, nr. 10, Voluntari, Ilfov 
Tel.: 021 – 307 76 12; 210 92 70; 212 13 61 

Fax: 021 – 210 92 80 
 

Substanţe active: 70 % FOLPET + 2 % TRIADIMENOL  
 

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 2104/11.04.2001 
  

Xn      N 
 

 
 
 
      
 

Nociv      Periculos pentru mediu 
             
Fraze de risc  
R36/38: Iritant pentru ochi şi piele; 
R40: Posibil efect cancerigen, dovezi insuficiente; 
R43: Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea; 
R51: Toxic pentru organismele acvatice; 
 
Fraze  de siguranţă: 
S02: A nu se lăsa la îndemâna copiilor; 
S13: A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale; 
S20/21: Este interzis consumul de alimente şi băuturi, precum şi fumatul, în timpul utilizării; 
S24/25: A se evita contactul cu pielea şi cu ochii; 
S26: La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul; 
S36/37: A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoare; 
S46: În caz de înghiţire se va consulta imediat medicul şi i se va arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta; 
S60: A se elimina produsul şi ambalajul (recipientul) ca deşeu periculos; 
S61: A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de siguranţă; 
SP 1: 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)! 
 

Lot. Nr. :          
Data fabricaţiei: 
Termen de valabilitate: produsul este valabil 2 ani de la data fabricaţiei 
 
Fungicid 
Formulare: GRANULE DISPERSABILE ÎN APĂ 
 
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.  
 

1 KG 



 
Proprietăţi fizico-chimice 
SSHHAAVVIITT  FF  7722  WWDDGG  este un amestec fungicid obţinut dintr-un component din grupa 
triazolilor: triadimenol, cu 2% substanţă activă şi un component din grupa ftalimidelor: 
folpet, cu 70% substanţă activă. Este formulat ca granule dispersabile în apă, cu aspect 
fin, omogen, mobil, fără tendinţă de sfaramare, de culoare crem-bej şi prezintă un slab 
miros caracteristic. Nu este coroziv. 
 
Mod de acţiune 
SSHHAAVVIITT  FF  7722  WWDDGG este un fungicid complex; prin amestecul celor două substanţe 
active se realizează un efect preventiv, protectiv şi de eradicare faţă de numeroase 
ciuperci fitopatogene care se manifestă diferit, astfel: 
 
� Triadimenolul are o acţiune sistemică. Odată ajuns la suprafaţa cuticulei, pătrunde 

rapid în plantă, circulă prin sistemul vascular ascendent, protejând frunzele şi 
creşterile noi prin mecanismul de inhibare a sintezei ergosterolului din celulele 
patogenilor. 

 
� Folpetul are o acţiune de contact prin inhibarea dezvoltării miceliului şi a germinării 

sporilor. Din punct de vedere biochimic sunt afectate multiple funcţiuni ale ciupercilor 
precum: respiraţia, permeabilitatea membranelor şi diviziunea celulară. 

 
Produsul are o bună remanenţă desfăşurată pe o perioadă de 10-14 zile în funcţie de 
condiţiile climatice locale. 
 
Instrucţiuni de folosire 
Produsul SSHHAAVVIITT  FF  7722  WWDDGG se aplică prin stropiri în timpul vegetaţiei, la avertizare, 
folosind maşinile clasice de stropit sau aviaţia utilitară. La viţa de vie se recomandă 
efectuarea a 2-3 tratamente, din care primul prefloral, iar la cultura mărului de asemenea 
3-4 tratamente în alternanţă cu alte produse sistemice, începând cu cele efectuate la 
dezmugurit. 
 
SSHHAAVVIITT  FF  7722  WWDDGG  este avizat în România pentru următoarele culturi: 
 
Cultura Agent patogen Doză/ 

Concentraţie 
Timp de 
pauză (zile) 

Viţa de vie  Mană (Plasmopara viticola) 
Făinare (Uncinula necator) 
efect secundar pentru Botrytis cinerea 

2,0 kg/ha 
(0,2 % în 1000 l 
apă/ha) 

40 – soi vin 
10 – soi masă 

Măr Rapăn (Venturia inequalis) 
Făinare (Podosphaera leucotricha) 

0,2 %  
 

14 

Tomate Mană (Phytophthora infestans) 0,2 % (2,0 kg/ha) 14 
Castraveti Mană (Pseudoperonospora cubensis) 

Făinare (Sphaerotheca fuliginea) 
0,2 % (2,0 kg/ha) 14 

Pepeni verzi Alternarioza (Alternaria cucumerina) 0,2 % (2,0 kg/ha) 14 
 

Cantitatea de soluţie recomandată pentru un tratament variază în funcţie de cultură, 
stadiu de vegetaţie, tipul de plantaţie şi echipamentul de stropit: 
 

• instalaţii de stropit terestre:  500 – 1000 l apă/ha – viţa de vie 
1500 – 2000 l apă/ha – plantaţii pomicole 

• aeronave:                          25 – 100 l apă/ha 



 
Soluţia se poate pregăti direct în rezervorul instalaţiei de stropit, cu condiţia asigurării 
unei barbotări corespunzătoare normelor. 

 
Compatibilitate 
Produsul SSHHAAVVIITT  FF  7722  WWDDGG  este compatibil cu majoritatea insecto-fungicidelor folosite 
în mod curent în România, exceptând produsele cu reacţie puternic alcalină. Pentru o 
utilizare corectă consultaţi tabelele de compatibilitate. Nu încercaţi combinaţii noi, 
necunoscute, fără efectuarea în prealabil a unor teste pe suprafeţe mici. 
 
Măsuri de igienă şi protecţia muncii:  
A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se 
poartă obligatoriu echipament de protecţie (mănuşi, salopetă), 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. În caz că se suspectează intoxicarea se va opri 
imediat lucrul, se vor urma măsurile de prim ajutor şi se va apela la medic. 
 
A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau 
care alăptează, bătrânilor şi altor persoane neautorizate, precum nici în zonele de acces 
al animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele 
acestora. A nu se împrăştia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi 
decât pe cea recomandată. Dacă produsul vine în contact cu pielea, îndepărtaţi produsul 
cu un material uscat şi apoi spălaţi cu multă apă!  
A se spăla toate echipamentele de protecţie după utilizare!  
 
Primul ajutor 
În cazul contactului cu pielea se va îndepărta îmbrăcămintea contaminată, zona 
afectată se spală cu apă călduţă şi săpun; dacă apar complicaţii consultaţi medicul. 
În cazul contactului cu ochii se spală timp de 15 minute cu multă apă ţinând pleoapele 
bine deschise, se va acorda asistenţă medicală de specialitate; 
În cazul inhalării persoana accidentată trebuie transportată la aer curat, iar dacă are 
probleme cu respiraţia, se face respiraţie artificială; chemaţi imediat medicul;  
În caz de înghiţire  imediat persoana va fi forţată să bea carbon activ într-o cantitate cât 
mai mare de apă; chemaţi medicul; nu administraţi nimic unei persoane inconştiente; 
Informaţii pentru medic: nu există antidot specific; se va trata simptomatic şi se va 
face terapie de întreţinere. 
 
Măsuri de protecţia mediului 
Nu se deversează în sistemul de canalizare sau în mediul înconjurător. Pentru protecţia 
organismelor acvatice/plantelor neţintă nu aplicaţi pe suprafeţe impermeabile precum 
asfalt, ciment, pavaj, cale ferată sau în alte situaţii în care există risc mare de scurgere!  
Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice îndepărtaţi urmele de produs! 
 
Eliminarea ambalajelor goale: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar 
apa rezultată se adaugă la soluţia de stropit. Ambalajele de plastic vor fi colectate gratuit 
prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de 
Pesticide al Asociaţiei Industriei de Protecţie a Plantelor din România – SCAPA. 
Ambalajele colectate prin acest program sunt inscripţionate cu sigla 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 în alte scopuri. 
 



Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor 
Produsul SSHHAAVVIITT  FF  7722  WWDDGG  nu este inflamabil şi nici explozibil. 
A se evita focul deschis. În caz de incendiu se folosesc: extinctoare cu bioxid de carbon, 
spumă sau praf, iar pentru focuri mici spray-uri cu spumă. Nu se folosesc jeturi de apă.  
 
Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale 
Produsul împrăştiat accidental se va decontamina cu nisip, care se va colecta în 
containere specifice ce vor fi distruse în aceleaşi condiţii ca şi ambalajele goale. Se va 
purta echipament de protecţie. 
 
Condiţii de depozitare şi transport 
Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în 
exclusivitate pentru pesticide, la care au acces numai persoanele autorizate, fără 
acţiunea directă a razelor solare şi a căldurii, separat de alimente sau furaje. În timpul 
transportului, produsul va fi protejat de intemperii şi căldură. Pe timpul manipulării, 
transportului şi depozitării se vor lua toate măsurile de protecţie a muncii, PSI, etc. 

 
În atenţia utilizatorului: 
Producătorul îşi declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile cauzate de depozitarea, 
manipularea sau utilizarea neconforme cu recomandările din această etichetă. 

 
 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la adresa: 
MAKHTESHIM AGAN MAROM  S.R.L. 

Şos. Bucureşti Nord, nr. 10, Voluntari, Ilfov 
Tel.: 021 – 307 76 12; 210 92 70; 212 13 61 

Fax: 021 – 210 92 80 
 
 


