
MĂSURI DE SIGURANȚĂ
Protecția operatorului: Trebuie aplicate măsuri de 
securitate integrată a expunerii operatorului, acolo unde este 
posibil, în plus față de echipamentul individual de protecție 
de mai jos:
OPERATORII TREBUIE SĂ POARTE ÎMBRĂCĂMINTE DE 
PROTECȚIE ADECVATĂ (SALOPETĂ) ȘI MĂNUȘI DE PROTECȚIE 
CORESPUNZĂTOARE atunci când este manipulat concentratul. 
SPĂLAȚI IMEDIAT CONCENTRATUL de pe piele sau ochi. NU 
INHALAȚI LICHIDUL PULVERIZAT. ÎN CAZUL CONTACTULUI CU 
OCHII, CLĂTIȚI IMEDIAT cu apă din abundență și adresați-
vă medicului. CÂND UTILIZAȚI PRODUSUL NU CONSUMAȚI 
ALIMENTE, BĂUTURI Șl NU FUMAȚI.
SPĂLAȚI MÂINILE Șl PIELEA EXPUSĂ înainte de masă și după 
terminarea lucrului.

Protejarea mediului: Nu contaminați apele de suprafață 
sau canalele de scurgere cu produse chimice sau recipiente 
uzate.

Depozitarea și eliminarea: A SE PĂSTRA ÎN RECIPIENTUL 
ORIGINAL, închis ermetic, într-un loc sigur. GOLIȚI COMPLET 
RECIPIENTUL și eliminați-l în condiții de siguranță. A SE EVITA 
CONTACTUL CU ALIMENTE, BĂUTURI Șl FURAJE. A NU SE LĂSA 
LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. ASE PĂSTRA LA DISTANȚĂ DE FOC 
Șl SCÂNTEI. EVITAȚI ARUNCAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR. 
CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNILE SPECIALE/FIȘA TEHNICĂ DE 
SECURITATE.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
IMPORTANT: Aceste informații sunt omologate ca parte din eticheta produsului. Toate instrucțiunile din cadrul acestei secțiuni trebuie citite cu 
atenție, pentru o utilizare reușită și în siguranță a produsului.
Boala combătută:
Mana cartofului (Phytophthora infestans).
Informații specifice culturii:
Rata de utilizare: 0,22 kg produs/hectar.
Varietăți: 
Pot fi tratate toate varietățile de cartofi timpurii și târzii. Pentru culturile destinate procesării, consultați procesatorul înainte de utilizare.

RESTRICȚII:
SAFECAP trebuie utilizat doar la culturile de cartofi.

COMBATEREA BOLII:
Combaterea cu succes a manei cartofului necesită o politică de prevenire a bolii pe durata întregului sezon, care integrează măsuri de cultură 
precum distrugerea cartofilor crescuți spontan și a cantităților cu deșeuri de cartofi și începerea pulverizării înaintea infectării cu mană. SAFECAP, 
conținând ingredientul activ cimoxanil care este un sistemic local, oferă o protecție preventivă și curativă. Totuși, deoarece cimoxanil are un 
efect de scurtă durată, pentru a oferi o protecție de minimum 7 zile SAFECAP trebuie aplicat doar în amestec, în doza recomandată. În practică, 
SAFECAP trebuie adăugat în programele preventive de bază cu fungicide de contact, într-un mod rațional, atunci când riscul este mare sau 
atunci când este necesar un tratament curativ.
Combinația de două ingrediente active va ajuta și la reducerea selecției și creșterii rezistenței unor varietăți de ciuperci. Este posibil ca fungicidele 
pentru cartofi să nu ofere protecție completă împotriva manei în cazul în care infecția este gravă.

VOLUMUL:
Aplicați SAFECAP în 100 până la 600 l/ha soluție de stropit, cantitățile mai mari putând fi utilizate la culturile cu densitate mare, pentru a 
îmbunătăți acoperirea. 

MOMENTUL APLICĂRII:
SAFECAP trebuie utilizat doar într-un amestec cu un fungicid preventiv de contact  în doza recomandată pentru mana cartofului. 
Se recomandă includerea SAFECAP în programele preventive de bază cu fungicide de contact, într-un mod rațional, atunci când riscul este mare 
sau atunci când este necesar un tratament curativ.

Momentul aplicării tratamentului și decizia de a amesteca SAFECAP cu un fungicid de contact trebuie să ia în considerare incidența normală a 
bolii în regiunea în cauză și condițiile sezonului respectiv. Prima pulverizare trebuie efectuată imediat ce există un risc de infectare cu mană sau 
este publicat un avertisment oficial. În absența unui avertisment, pulverizarea trebuie realizată chiar înainte ca rândurile culturii să se 
întâlnească.

Aplicările trebuie repetate la intervale de 7-14 zile, în funcție de incidența bolii și condițiile de infectare. Poate fi utilizat un interval de 
pulverizare de 7 zile atunci când riscul de infectare cu mană este ridicat și este prognozată ploaie în săptămâna următoare. Situațiile cu risc 
ridicat includ condiții de dezvoltare rapidă, culturi irigate, zone cu culturi intensive de cartofi, varietăți vulnerabile la mană, atunci când sunt 
emise avertismente repetate sau atunci când în regiune este activ un focar de mană. Intervalul de timp mai lung este recomandat în perioadele 
uscate. Irigarea culturilor crește riscul de apariție a manei, aceste culturi trebuind să fie întotdeauna tratate cu SAFECAP în amestec cu un 
fungicid de contact, cât mai repede posibil după irigare.

MANAGEMENTUL REZISTENȚEI:
Când sunt utilizate fungicide cu același mod de acțiune, timp de mai mulți ani, pe același teren, este posibil ca varietățile spontane, mai puțin 
vulnerabile, să supraviețuiască, să se înmulțească și să devină dominante pe respectivul teren. Astfel, se recomandă ca, acolo unde este posibil, 
programele de pulverizare să includă fungicide cu moduri de acțiune diferite.

ATENȚIE
Fraze de pericol
H302 - Nociv în caz de înghițire. H361fd - Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna 
fătului. H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție 
P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul și eticheta produsului. P102 - A 
nu se lăsa la îndemâna copiilor. P260 - Nu inspirați ceața. P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării 
produsului. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P280 - Purtați mânuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/
echipament de protecție a ochilor și a feței. P308 + P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: 
consultați medicul. P301+ P312 - DACĂ ESTE ÎNGHIȚIT: Se va contacta Centrul împotriva Otrăvirilor sau un 
medic, dacă vă simțiți rău. P391 - Colectați scurgerile de produs. P501 - Aruncați conținutul/recipientul în 
conformitate cu reglementările naționale în vigoare. 
ÎN CAZURI DE URGENTĂ LEGATE DE INTOXICARE SAU TRANSPORT SUNAȚI LA 
Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate 
Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr.1-3; 050463 București, România:
021/318 36 06 sau 021318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00).
EUH208 - Conține Cimoxanil. Poate provoca o reacție alergică. EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru 
sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare. 
SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în 
apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau 
drumuri)! SPe3 - Pentru a proteja organismele acvatice trebuie să se respecte o zonă netratată tampon de 15 m 
până la apele de suprafață! SPe4 - Pentru a proteja organismele acvatice nu aplicați pe suprafețe impermeabile 
precum asfalt, ciment, pavaj, șine de tren și alte situații cu risc crescut de scurgere.
Pentru a evita riscurile pentru om și mediu, respectați instrucțiunile de utilizare!

Data fabricației: consultați ambalajul      Numărul lotului: consultați ambalajul                  Garantat 24 luni de la data fabricației

SAFECAP®  
FUNGICID

Omologat pentru folosire în România conform certificatului 119PC/22.07.2015
Granule dispersabile în apă (WG), conținând 450 g/kg cimoxanil, 

pentru utilizare în amestecuri împotriva manei cartofului

A SE CITI ETICHETA ÎNAINTE DE UTILIZARE! 
UTILIZAREA ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN 

MOD CARE CONTRAVINE INFORMAȚIILOR 
DE PE ETICHETĂ SE POATE DOVEDI A FI O 

INFRACȚIUNE! RESPECTAȚI CODUL DE BUNE 
PRACTICI PENTRU UTILIZAREA PRODUSELOR 

DE PROTECȚIE A PLANTELOR!

A SE UTILIZA DOAR CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ
Producător și deținător al omologării:
UPL EUROPE LTD
The Centre, 1st Floor, Birchwood Park 
Warrington, Cheshire, WA3 6YN
Tel: +44 (0) 1925 819999

Distribuitor: 
NATUREVO SRL 
Str. Dealul Spirii nr. 2, 
Sector 5, 050689, București 
Tel: 021 4113656

Importator: 
UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL
Strada Izvor 92-96, clădirea Forum III, etaj 4, birou A, 
sector 5, București, România
Tel.: 021.529.55.44; Fax: 021.529.55.45

AMBALAJ: 

500 g
450 G/L CIMOXANIL

CULTURI ULTERIOARE:
Orice cultură poate fi înființata după o cultură tratată cu 
SAFECAP.

AMESTECAREA ȘI PULVERIZAREA:
Echipamentul trebuie curățat temeinic înainte de 
pulverizare. SAFECAP se amestecă ușor cu apa și trebuie 
adăugat direct în rezervorul de pulverizare în timpul 
umplerii. Spălați recipientul și adăugați spălările de clătire în 
rezervorul de pulverizare. Continuați să agitați până când 
pulverizarea este finalizată.

COMPATIBILITATEA:
SAFECAP este în general miscibil cu alte fungicide 
și insecticide. Se recomandă consultarea tabelelor de 
compatibilitate și efectuarea unui test de compatibilitate 
pentru un amestec nou.
Trebuie respectate toate celelalte cerințe sau restricții de pe 
eticheta(le) produselor partenere.

CURĂȚAREA REZERVORULUI DE PULVERIZARE:
- Imediat după aplicare, goliți complet echipamentul de 
pulverizare.
- Clătiți bine pulverizatorul și spălați cu jet de apă curată 
furtunurile și duzele brațului.
- Desprindeți și îndepărtați depunerile vizibile.
- Demontați și curățați duzele, sitele și filtrele.
- Spălați întregul sistem cu apă curată.
- Luați toate măsurile de precauție necesare atunci când 
curățați echipamentul.
- Nu curățați în apropierea fântânilor sau a surselor de apă.
- Eliminați apele reziduale în conformitate cu reglementările 
locale.

CONDIȚIILE DE FURNIZARE:
Toate produsele furnizate de noi sunt de înaltă calitate 
și potrivite pentru utilizare. Deoarece nu putem controla 
condițiile de depozitare, manipulare, utilizare sau condițiile 
atmosferice înainte sau după aplicare, ce pot afecta 
performanța produselor, toate condițiile și garanțiile, legale 
sau de altă natură, referitoare la potrivirea produselor 
noastre sunt excluse. Astfel, nu ne putem asuma nicio 
responsabilitate privind orice lipsă de performanță, daune sau 
vătămări de orice natură, care apar în relație cu depozitarea, 
manipularea, aplicarea sau utilizarea.

©SAFECAP este o marcă comercială înregistrată a UPL


