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Deţinătorul omologării: Syngenta Limited, Anglia.
Producător: Syngenta Crop Protection AG, Elveţia.
Importator: Syngenta Agro SRL, Victoria Park,  
Str. Bucureşti-Ploieşti, nr 73-81, clădirea 3, etaj 4,  
sector 1, Bucureşti, România , tel. 021-528.12.00;  
tel. urgenţă: 021-529.25.77;  
tel. consiliere tehnică 021 528.12.77.
Substanţă activă: 500 g/l (40% g/g) clorotalonil.
Fungicid
Substanţele periculoase ce trebuie menţionate pe 
etichetă: clorotalonil.
Formulare: suspensie concentrată. 
Omologat în România cu Certificatul de Omologare  
nr. 981/23.10.1981.
Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricaţiei, păstrat 
în ambalaje originale, închise etanş.
Depozitare: Se va păstra la adăpost de caldură şi 
umezeală. Temperatura de depozitare între +5°C şi 
+30°C. Se va feri de îngheţ.

ATENŢIE 
Fraze de pericol:
H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332: Nociv în caz de inhalare.
H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H351: Susceptibil de a provoca cancer.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte 
pe termen lung.

Fraze de precauţie:
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de 
utilizare.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de 
protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ 
echipament de protecţie a feţei.
P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: 
spălaţi cu multă apă şi săpun.
P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU 
OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute.Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul 
şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.
Continuaţi să clătiţi. 
P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă 
expunere: consultaţi medicul.
P391: Colectaţi scurgerile de produs.
P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate 
autorizată pentru colectarea deşeurilor.
EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea 
umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de 
utilizare.

Informaţii suplimentare pentru protecţia 
sănătăţii umane:
Interval de re-intrare în cultura tratată: 24 
de ore după tratament.

Informaţii suplimentare pentru protecţia 
mediului înconjurător:
SP1 - 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)!
SPe3 - Pentru protecţia organismelor  
acvatice respectaţi o zonă tampon 
netratată de 15 m până la apa de 
suprafaţă!

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU 
SĂNĂTATEA UMANĂ ŞI MEDIU, A SE  
RESPECTA INSTRUCŢIUNILE DE  
UTILIZARE. PENTRU UTILIZARE NUMAI 
CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ.  
Citiţi toate celelalte măsuri de siguranţă şi 
instrucţiuni de utilizare înaintea folosirii  
produsului. Culturi omologate: tomate, 
ceapă, cartof, castraveţi, pepeni galbeni, 
piersic, măr, păr, prun, căpşun, sfeclă, grâu 
şi orz de toamnă.
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CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Proprietăţi fizico-chimice: Produsul se prezintă sub formă de suspensie fină, omogenă, mobilă, cu tendinţă de depunere în timp, dar cu o bună capacitate 
de revenire în sistem omogen de culoare gri deschis.
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:
În România produsul este omologat la următoarele culturi de câmp:

Cultura Agent patogen Doza l/ha Timp de pauză până la recoltare (zile)

Sfeclă Cercospora beticola (cercosporioză) 1,5-2 l/ha -

Tomate 

Alternaria solani (alternarioză) 1,5-2 l/ha

3

Cladosporium fulvum (pătarea cafenie) 1,5-2 l/ha

Colletrotichum coccodes (antracnoză) 1,5-2 l/ha

Botrytis cinerea (putregaiul cenuşiu) 0,2% (1,5-2l/ha)

Phytophtora infestans (mană) 1,5-2l/ha(0,2%)

Septoria lycopersici (pătarea albă a frunzelor) 0,4%

Ceapă
Peronophora destructor (mană) 1,5-2 l/ha

14
Botrytis alli (putregaiul cenuşiu) 1,5-2 l/ha

Cartof 
Phytophtora infestans (mană) 1,5 l/ha ( la soiuri rezistente)

2 l/ha (la alte soiuri) 7
Alternaria spp.(alternarioză) 1,5 l/ha

Castraveţi  

Pseudoperonospora cubensis (mană) 1,5-2 l/ha

3Alternaria cucumerina (alternarioză) 1,5-2 l/ha

Sphaerotheca fuliginea (făinare) 0,2% (1,5-2 l/ha)
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Cultura Agent patogen Doza l/ha Timp de pauză până la recoltare (zile)

Pepeni galbeni
Pseudoperonospora cubensis (mană) 0,25%

3
Sphaeroteca fuliginea (făinare) 0,25%

Măr Venturia inaequalis (rapăn)
( la infecţii secundare) 0,25%(2,5 l/ha) -

Păr Venturia pirina (rapăn) 0,15% -

Prun 
Polistigma rubrum (pătarea roşie a frunzelor) 0,15%

Monilia laxa (monilioză) 0,15%

Piersic
Taphrina deformans (băşicarea frunzelor) 0,15%

60
Monilia laxa (monilioză) 0,15%

Căpşun Botrytis cinerea (putregaiul cenuşiu) 0,25% -

Grâu  
Complex boli foliare şi ale spicului

(Septoria tritici, Puccinia recondita, Erysiphe graminis,
Fusarium spp., Helminthosporium tritici repens)

1,5 l/ha
aplicat asociat ultima aplicare până cel târziu BBCH69

Orz  de toamnă 
Complex boli foliare 

(Pyrenophora teres,  Rhynchosporium secalis,  
Erysiphe graminis)

1,5 l/ha
aplicat asociat ultima aplicare până cel târziu BBCH59

Pentru informaţii referitoare la utilizarea produsului şi tehnica de aplicare, sunaţi la numărul de telefon: 021-528.12.77, de luni până vineri între orele: 
08:00-18:00.
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Mod de acţiune
BRAVO 500 SC este un fungicid de contact cu acţiune multiplă (multi-site), preventivă şi care acţionează la suprafaţa plantelor prin inhibarea germinaţiei 
sporilor ciupercii (bolii). Produsul conţine o serie de adjuvanţi şi surfactanţi încorporaţi care oferă o distribuţie uniformă pe plante, precum şi o aderenţă 
foarte bună, chiar şi în condiţii de precipitaţii uşoare şi care împiedică spălarea produsului de pe plantă. Bravo 500 SC se aplică preventiv, înainte de 
apariţia bolii. Intervalul dintre tratamente este de 7-12 zile şi se va adapta în funcţie de cultură, evoluţia condiţiilor climatice şi evoluţia bolilor.

Toleranţa culturii
Când este aplicat conform recomandărilor, BRAVO 500 SC este bine tolerat de către culturile la care este omologat.

Tehnică de aplicare
Echipamentul de aplicare trebuie să fie calibrat corespunzător înainte de utilizare în funcţie de viteza de înaintare, flux şi uniformitatea distribuţiei.  
Se va evita stropirea altor suprafeţe. Se va opri stropirea dacă vântul este mai puternic de 5 m/s. Nu se va trata la temperaturi atmosferice ridicate, dacă 
frunzele sunt umede sau dacă ploaia este iminentă.

Pregătirea soluţiei
Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării şi aplicării, 
se agită bine pentru a menţine emulsia uniformă. Volumul de apă corespunzător culturii şi volumul foliar de stropit se va corela cu volumul cu soluţie de 
aplicare.

Spălarea echipamentului
După aplicare sau la sfârşitul zilei se va spăla echipamentul de stropire cu apă curată. Apa de spălare ca şi restul de soluţie rămas se diluează în raport 
de 1 la 10 cu apă curată şi se aplică pe cultura tratată.

Compatibilitate
BRAVO 500 SC este compatibil cu foarte multe produse de protecţia plantelor uzuale. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea 
BRAVO 500 SC cu orice alt produs de protecţia plantelor sau îngrăşământ, trebuie să consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi să efectuaţi un test pe 
cultura respectivă. 

Măsuri de igienă şi protecţie a muncii
A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, 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. A nu se lăsa produsul la îndemâna  
copiilor şi a altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele  
acestora.
A se folosi mănuşi de protecţie rezistente la acţiunea agenţilor chimici. Materialul adecvat: cauciuc nitrilic. Se recomandă purtarea salopetei/ 
combinezonului de protecţie impermeabile, precum şi ochelari de protecţie la manipularea şi aplicarea produsului.
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Primul ajutor: Recomandare: să aveţi la dvs. ambalajul, eticheta sau fişa cu date de securitate atunci când sunaţi la numărul de urgenţă Syngenta sau 
la medic, sau când mergeţi pentru tratament.
În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă.  
Dacă iritaţia persistă apelaţi la medic. Spălaţi hainele contaminate înainte de refolosire.
În caz de contact cu ochii: aceştia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute. Îndepărtaţi lentilele de contact dacă este cazul.  
Apelaţi imediat la medic.
În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Ţineţi pacientul la 
căldură şi fără efort. Sunaţi imediat la medic.
În caz de înghiţire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. NU se va provoca voma. 
Sfat medical: Nu se cunoaşte un antidot specific. Se va aplica tratament simptomatic. 

Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor
Se vor lua măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor provocate prin aprinderea pesticidelor. Agent de stingere: incendii mici-pudră, spumă, 
dioxid de carbon sau apă pulverizată; incendii mari - apă pulverizată (nu se va folosi jet direct de apă). Se vor lua măsuri de prevenire a contaminării 
apei freatice şi a solului cu agentul folosit la stingerea incendiului. Întrucât produsul conţine compuşi organici combustibili, prin ardere produsul va forma 
fum dens negru iritant şi toxic. În cazul intervenţiei pentru stingerea unui incendiu se va folosi aparat autonom de respirat.

Măsuri de protecţia mediului
Întrucât produsul este toxic pentru mediul acvatic în tehnologiile şi în instrucţiunile de utilizare a produsului vor fi înscrise măsurile obligatorii de respectat 
pentru protecţia apelor, în conformitate cu dispoziţiile legale: 
- să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. 
- a nu se contamina apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile. 
- a nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. 
- a nu se împrăştia produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Măsuri în caz de deversări accidentale
În cazul unei împrăştieri accidentale produsul se colectează utilizând material absorbant necombutibil (nisip, pământ, diatomită, etc) şi se transferă  
într-un container special până la distrugerea/neutralizarea conform dispoziţiilor legale în vigoare. Dacă produsul contaminează râuri şi lacuri sau canale 
de scurgere, informaţi autorităţile competente.

Condiţii de manipulare, depozitare şi transport
Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, la adăpost de lumină şi umiditate, în încăperi uscate, bine ventilate, destinate în exclusivitate pentru 
pesticide, fără acţiunea directă a razelor solare şi a căldurii. Se va feri de îngheţ. A se evita contactul cu pielea şi ochii.
A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării.
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A se ţine containerele sigilate în loc uscat, răcoros şi bine ventilat.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se ţine departe de alimente, băuturi şi furaje. Transportul se efectuează ferit de intemperii şi căldură. 
Pe timpul manipulării şi transportului se iau obligatoriu toate măsurile de protecţia muncii, psi etc.
Temperatura de depozitare între +5°C şi +30°C. 

Eliminarea ambalajelor goale
După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluţia de stropit. Ambalajele inscripţionate cu sigla SCAPA vor fi colectate 
gratuit prin centrele de colectare 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. 

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricaţiei, în condiţiile de depozitare menţionate mai sus.

În atenţia utilizatorului
Respectând indicaţiile prezentate, produsul poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru  
eventualele daune provocate de incorecta manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul îşi declină orice responsabilitate faţă de  
prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din  această etichetă. Pentru evitarea apariţiei organismelor  
rezistente la acţiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice ale produselor. Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii 
integrate de combatere care să prevină apariţia organismelor rezistente. Orice nerespectare a indicaţiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacităţii 
sau la un eşec total. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Unităţile Fitosanitare Judeţene sau Syngenta Agro SRL, Bucureşti, tel.: +(40 21) 528 12 00.

® marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta
Ÿ 2014 Syngenta Crop Protection AG

|n caz de urgenţă contactaţi: Syngenta Agro SRL, Bucureşti 
Serviciul de urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau 
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia: Tel.: +44 1484 538 444; 
Fax: +44 1484 554 093 sau
Centrul de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, 
Tel: +40 21 318 36 06 sau +40 21 318 36 20, interior 235.
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