
 

COSAVET 80 DF 

Conţine: 80% sulf  
Omologat cu certificatul de omologare nr. 2830/ 15.07.2009 
Fungicid  
Formulare: granule dispersabile în apă (WG) 
 
 
Fraze de pericol: 
H 315 – Provoacă iritarea pielii. 
Fraze de precauţie: 
P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P264 – Spălați-vă bine după utilizare. 
P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. 
P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. 
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: spălați cu multă apă și săpun. 
P321 – Tratament specific (a se vedea...de pe această etichetă). 
P332 + P313 – În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. 
P362 + P364 – Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. 
P405 – A se depozita sub cheie. 
P501 - Eliminați conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor. 
EUH 401 – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umana şi mediu, a se respecta 
instrucţiunile de utilizare. 
SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său. A nu se curăța echipamentul 
de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de 
evacuare a apelor din ferme sau drumuri. 
Spe3 – Pentru protecția artropodelor nețintă, respectați o zonă tampon netratată de 15m până 
la terenurile necultivate în cazul culturilor de piersic, nectarin, cireș și măr și 10m până la 
terenurile necultivate în cazul culturilor de viță de vie și hamei. 
Spe8- Pentru protecția albinelor și a altor insecte polenizatoare nu aplicați când plantele de 
cultură (vița de vie) sunt în timpul înfloritului. Nu aplicați produsul în perioada de înflorire a 
buruienilor. 
 
Conţine:  25 KG 
 
Lot nr: vezi marcajul de pe ambalaj. 
Data fabricaţiei: vezi marcajul de pe ambalaj. 
Termen de valabilitate: doi ani de la data fabricaţiei. 
 
Atenţie: Citeşte instrucţiunile alăturate înaintea utilizării. 
 
Producător şi deţinător al omologării: Sulphur Mills Limited, India. 
 
Distribuitor: SC Belchim Crop Protection România SRL, Str. Ceasornicului nr. 3-7, Et. 2, Ap. 
9, Bucureşti, Sector 1, Cod poştal 014111, Tel. 0371 353 545, E-mail: office-ro@belchim.com 
| www.belchim.ro 
 
În atenţia dumneavoastră: respectând indicaţiile din etichetă, fungicidul COSAVET 80 DF 
poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul îşi declină orice responsabilitate faţă de 
prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din 
această etichetă. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Centrului pentru Protecţia 
Plantelor, Oficiilor fitosanitare judeţene sau firmei Belchim Crop Protection România. 
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COSAVET 80 DF 
Conţine: 80% sulf 
Fungicid  

 
Proprietăţi fizico-chimice: se prezintă sub formă de granule fine, omogene, fără 
tendință de aglomerare, de culoare bej. 
Mod de acţiune: Cosavet 80 DF este un fungicid de contact pentru combaterea făinării 
la vița de vie și a făinării, ruginilor și septoriozei la cereale. 
Spectrul de activitate și mod de folosire: 
COSAVET 80 DF se utilizează la culturile şi în dozele conforme cu cele din tabel: 

CULTURA SPECTRUL DE COMBATERE DOZA 

Viţa de vie Uncinula necator – Făinarea viței de 
vie 

12,5 kg/ha 
Se aplică de la apariția 

primelor simptome până 
când majoritatea fructelor se 

ating între ele. (BBCH 79) 

Cereale Erysiphe graminis 3.0 – 8.0* kg/ha 
Se aplică de la stadiul de 5 

frați până la faza de coacere 
în lapte (BBCH 25-77) 
*în funcție de gradul de 

infestare 

Puccinia recondita tritici 
Puccinia striiformis tritici 
Septoria tritici 

3.0- 8.0* kg/ha 
Se aplică de la începutul 
fazei de alungire a paiului 

(BBCH 30) până la apariția 
spicului (BBCH 59). 

*În funcție de gradul de 
infestare. 

Momentul aplicării: Pentru combaterea făinării la vița de vie produsul se va aplica de 
la primul simptom până la stadiul de dezvoltare fenologică BBCH 79 – dezvoltarea 
fructului – majoritatea boabelor se ating între ele. Pentru combaterea făinării la cereale, 
se aplică de la stadiul de 5 frați până la faza de coacere în lapte (BBCH 25-77). Pentru 
combaterea Puccinia recondita tritici, Septoria tritici. Se aplică de la începutul fazei de 
alungire a paiului (BBCH 30) până la apariția spicului (BBCH 59). 
Numărul maxim de tratamente pe sezon: 8 – vița de vie. 
Intervalul de timp între stropiri: 7-10 zile. 
Timp de pauză: După aplicarea ultimului tratament până la recoltare trebuie să treacă 
28 de zile pentru vița de vie. După aplicarea ultimului tratament până la recoltare 
trebuie să treacă 35 zile pentru cereale. 
Pregătirea soluţiei: Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și că apa 
folosită este curată. Turnați cantitatea necesară de COSAVET 80 DF în rezervorul 
mașinii plin în proporție de ¾ cu apă, cu agitatorul acționând până când produsul este 
complet dispersat. Continuați agitarea în timp ce se umple rezervorul cu apă. Se 
continuă agitarea soluției pe tot parcursul stropirii. Preparați numai cantitatea de soluție 
necesară pentru stropirea curentă. Folosiți imediat întreaga cantitate de amestec 
obținută. Produsul nu se aplică dacă sunt așteptate ploi sau îngheț sau cultura este 
încă umedă. Tratamentul se face atunci când vremea permite ca soluția aplicată să se 
usuce pe plantă. 



 

Atenție! Nu se fac tratamente dacă soarele este puternic, temperatura este ridicată și 
dacă în următoarele trei zile se așteaptă temperaturi care depășesc 30°C (pericol de 
ardere). La aplicarea produsului se va evita orientarea jetului către culturile învecinate. 
Compatibilitate: COSAVET 80 DF este compatibil cu majoritatea fungicidelor și 
insecticidelor, însă înainte de utilizare pentru a evita eventuale incompatibilități ce pot 
apărea între substanțele de amestec, se va consulta tabelul cu compatibilități și se 
va efectua un test pe cultura respectivă. Nu amestecați cu substanțe care sunt 
uleioase sau care conțin dinitrophenol (DNOC). Nu aplicați pe culturi aflate sub stres. 
Trebuie acordată atenție utilizării amestecurilor cu compuși cuprici. Utilizatorul își 
asumă întregul risc rezultat din amestecul produsului și folosirea acestor amestecuri. 
Producătorul și distribuitorul nu își asumă nici o răspundere în acest caz. 
Măsuri de igienă şi protecţia muncii: Se va evita inhalarea sau contactul produsului 
cu ochii și pielea. La utilizarea produsului se va purta obligatoriu echipament de 
protecție corespunzător (salopetă, ochelari cu protecție laterală, mănuși și cizme din 
cauciuc, masca de protecție cu filtru respirator). Spălați foarte bine echipamentul de 
protecție bine după utilizare, în special interiorul mănușilor. În timpul lucrului nu se bea, 
nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului, înaintea pauzelor și după 
manipularea produsului se spală bine mâinile cu apă și săpun. A nu se lăsa produsul 
la îndemâna copiilor sau a persoanelor neautorizate. 
Măsuri de prim ajutor:  
Contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Spălați pielea cu multă 
apă și săpun și clătiți bine. 
Contactul cu ochii: Clătiți zonele afectate cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. 
Consultați medicul. 
Ingestie: Dacă victima este conștientă dați-i apă să bea în înghițituri mici. Nu induceți 
voma. Contactați imediat medicul și arătați eticheta. Nu se folosește laptele ca antidot. 
Inhalare: Se va scoate persoana în cauză într-o zonă cu aer curat. A se consulta 
medicul. 
În cazul oricărei expuneri cereți ajutorul medicului și prezentați eticheta dacă este 
posibil. 
Informații pentru medic: Tratați simptomatic. 
Numărul de telefon în caz de urgentă medicală: 021/318 36 06 sau 021/ 318 36 20 
/ interior 235 (Luni- Vineri 8:00 – 15:00); Centrul Informare Toxicologică, Institutul 
Național de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 
București. 
Eliminarea ambalajelor goale: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar 
apa rezultată se adaugă la soluţia de stropit. Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor trebui să 
fie curăţate şi compactate. Ambalajele inscripţonate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin 
centrele de colectare SCAPA. Telefonaţi la 0800.800.211-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 protecţia mediului: Produsul nu se va aplica pe terenurile agricole 
adiacente cursurilor de apă. Se impun măsuri de reducere a riscului pentru protecția 
păsărilor, mamiferelor, artropodelor ne-țintă, a microorganismelor din sediment. Se vor 
utiliza echipaje de stropit cu duze corespunzătoare pentru reducerea driftului.  
Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale: Evitați formarea prafului. 
Strângeți produsul vărsat imediat având în vedere și măsurile de protecție a 
personalului. Absorbiți mecanic substanța vărsată, colectați apoi în containere 
specifice sigilate și îndepărtați ca deșeu de pesticide. Nu permiteți pătrunderea 
produsului în sistemul de canalizare, în apele de suprafață, pânză freatică și sol. Nu 
permiteți accesul persoanelor neautorizate, copiilor și animalelor în zona contaminată. 



 

Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: La stingerea incendiilor se poate folosi 
ceață de apă, spumă rezistentă la alcool, pudră, dioxid de carbon. Nu se folosește jet 
de apă compact deoarece există pericolul exploziei. Se vor lua măsuri de prevenire a 
contaminării apei freatice și a solului cu agentul folosit la stingerea incendiului. În caz 
de incendiu se folosește echipament de protecție corespunzător și echipament de 
respirație autonom contra substanței toxice emanate (dioxid de sulf). 
 
Condiţii de depozitare şi transport: Produsul se depozitează în ambalajul original, 
sigilat, în încăperi destinate în exclusivitate pesticidelor, în zone bine ventilate, protejat 
de umiditate, surse de căldură și de lumina directă a soarelui. Produsul se depozitează 
departe de echipamente electrice, flăcări deschise sau orice sursă de căldură sau 
scântei. Nu se fumează și nu se sudează în zona de lucru. Se utilizează numai 
echipamente electrice cu împământare. Depozitați departe de materiale oxidante 
precum clorații sau nitrații. Nu se depozitează în apropierea alimentelor, băuturilor și 
hranei animalelor. Temperatura de depozitare este între 5°C și 30°C. Nu lăsați la 
îndemâna copiilor sau a personalului neautorizat. Transportul se efectuează ferit de 
intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și al depozitării se iau 
obligatoriu toate măsurile de protecție a muncii, PSI, prevăzute de legile în vigoare. 
În atenţia utilizatorului: respectând recomandările prezentate, fungicidul COSAVET 
80 DF poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul îşi declină orice responsabilitate 
faţă de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu 
recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteţi adresa 
Centrului de protecţia plantelor, Oficiilor Fitosanitare Judeţene sau reprezentanţei  
Belchim Crop Protection România, Tel. 0371 353 545. Număr international care poate 
fi apelat în caz de urgență: +32 14 58 45 45. Număr național pentru cazuri de urgență: 
021 318 36 06 Institutul Naţional de Sănătate Publică București.  


