
 

VIDERYO F 
Conţine: 40 g/l ciazofamid + 400 g/l folpet 
Omologat cu certificatul de omologare nr. 208PC/20.10.2016  
Fungicid  
Formulare: suspensie concentrate (SC)  
 
Fraze de pericol  
H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H332 - Nociv in caz de inhalare. 
H351 - Susceptibil de a provoca cancer. 
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
Fraze de precauţie:  
P202 A nu se manipula decat după ce au fost citite şi inţelese toate măsurile de securitate. 
P261 Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. 
P270 A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizării produsului. 
P273 Evitaţi dispersarea in mediu. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/imbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 
ochilor/echipament de protecţie a feţei. 
P301+P315 IN CAZ DE INGHIŢIRE: Consultaţi imediat medicul. 
P302+P352 Nociv in caz de inghițire sau inhalare. 
P304+P340 IN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o intr-o poziție 
confortabilă pentru respirație. 
P309+P311 IN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine: sunaţi la un CENTRU DE 
INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. 
P333+P313 In caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. 
P391 Colectaţi scurgerile de produs. 
P501 Eliminați conţinutul/recipientul la o instalaţie de eliminare a deşeurilor 
periculoase. 
 
SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de 
aplicare in apropierea apelor de suprafață/a se Evita contaminarea prin sistemele de evacuare a 
apelor din ferme sau drumuri) 
Spe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectati o zonă tampon de 15 m pană la apele de 
suprafață. 
Conţine: e x 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  
EUH 401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umana şi mediu, se vor respecta instrucţiunile 
de utilizare. 
Producător şi deţinător al omologării: ISK Biosciences Europe N.V, Belgia  
 
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| office-ro@belchim.com| www.belchim.ro 
 
În atenţia dumneavoastră: respectând recomandările din etichetă, fungicidul VIDERYO F 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. 

Atenție 
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Videryo F 

Conţine: : 400 g/l folpet + 40 g/l ciazofamid 

Fungicid 
 
PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE: se prezintă sub formă de suspensie concentrată de 
culoare bej, cu miros chimic slab. 
MOD DE ACTIUNE: VIDERYOR F este un fungicid de contact destinat combaterii manei la 
vita de vie. Contine doua substante active, ciazofamid si folpet, cu efect putrenic asupra sporilor 
cupercii. Produsul impiedica germinarea sporilor si producerea infectiei. De asemenea 
impiedica sporularea si diseminarea bolii. Tratamentele se recomanda a se face preventiv, 
inainte de instalarea infectiei pe frunze sau ciorchini. 

SPECTRUL DE ACTIVITATE ȘI MOD DE FOLOSIRE: 

Cultura Spectru de 
combatere 

Doza Nr. max de 
tratamente 

Interval 
între 

aplicări 

Timp de 
pauză 

Viță de 
vie 

Mana viței de vie- 
Plasmopara viticola 

2,5l/ha 
Se aplică de la 
apariția primelor 5 
frunze, pană la 
intrarea in pârgă 
(BBCH 15-85) 

6 10-12 in 
funcţie 

de starea 
imbolnăvirii 

28 zile 

 
PREGĂTIREA SOLUŢIEI: Înainte de prepararea soluției de stropit asigurati-vă că 
rezervorul mașinii de stropit este curat, fără urme de substanțe de la alte tratamente. 
Umpleţi 50% din volumul necesar de apă al rezervorului de pulverizare cu apă curată. 
Porniți agitatorul mașinii de stropit, apoi adăugaţi gradual produsul. La final, adăugaţi 
restul volumului de apă necesar. Menţineţi agitarea soluţiei pană la finalul pulverizării. 
Nu preparaţi niciodată o cantitate mai mare de soluţie decat cea necesară pentru 
suprafaţa tratată. 
CONDIŢII DE UTILIZARE: Volumul de soluție utilizat depinde și de tipul mașinii de 
tratat și de fenofaza viței de vie. Pentru VIDERYOR F se recomandă un volum de apă 
de 400 la 1000 litri. Operatorul se va asigura că există o bună acoperire a foliajului de 
către soluția de stropit. Acest lucru este foarte important in condiţiile creşterii rapide a 
vegetaţiei. Prima aplicare pentru mană se va face la avertizare sau cand sunt intrunite 
condițiile de evoluție a bolii. Produsul se aplică de la apariția primelor 5 frunze pană 
la intrarea in pargă (BBCH 15-85). 
VIDERYOR F se aplica prin stropire foliara. Se recomanda maxim 6 aplicari pe sezon 
pe aceeasi suprafata, la un interval de 12 zile intre doua aplicări consecutive. Acest 
interval se reduce la 10 zile atunci cand persiunea de infectie este mare sau in 
perioadele de crestere vegetativa puternica a lastarilor (săptămanal peste 15 cm). 
DOZA: Doza per aplicare este de maxim 2,5 litri de produs per hectar. Concentraţia 
soluţiei depinde de tipul echipamentului utilizat şi de stadiul de dezvoltare al culturii. 
In condiţiile standard (1000 l de apă per hectare), concentraţia recomandată este de 
0,25% (250 ml la 100 l de apă). 
SELECTIVITATE: VIDERYO F este selectiv pentru toate soiurile de vita de vie, 
destinate atat pentru vin cat si pentru masa. Nu s-au observat efecte negative asupra 
culturilor invecinate. 



 

EFECTE NEDORITE: VIDERYO F nu afecteaza fermentatia si nici calitatea vinului. 
Populaţiile auxiliare de acarieni nu sunt afectate negativ de VIDERYOR F. 
AMESTECURI: Amestecurile se vor prepara in conformitate cu normele locale in 
vigoare şi cu recomandările ghidurilor de practică oficiale. In cazul in care există 
recomandări legate de amestecuri, este indicată realizarea unui test prealabil de 
compatibilitate, prin pulverizarea pe o zonă mică din cultură; dacă rezultatele nu 
prezintă efecte adverse, se va trata intregul camp. 
MANAGEMENTUL REZISTENȚEI: Aplicaţi VIDERYO F conform instrucţiunilor de pe 
etichetă, pentru tratarea manei viilor, respectaţi doza şi etapele de tartare recomandate. 
Efectuaţi maxim trei tratamente consecutive per sezon, cu un interval între aplicări de 
10-12 zile. Utilizarea repetată pe acelaşi lot, cu substanţe active din aceeaşi familie sau 
cu acelaşi mod de acţiune poate duce la apariţia unor organisme rezistente. Pentru 
evitarea apariției fenomenului de rezistență se recomandă utilizare prin alternanță de 
produse cu bază chimică diferită și mod de acțiune diferit. Consultați furnizorul local 
pentru eventualele cazuri de rezistenţă in regiunea dvs. 
INSTRUCŢIUNI SUPLIMENTARE: Înainte de aplicare: • Păstraţi produsul in recipientul 
original, intr-o incăpere special proiectată pentru depozitarea de produse pentru 
protecţia plantelor, în conformitate cu normele vigoare şi inchisă cu cheia. A se feri de 
umezeală şi temperaturi de ingheţ, intr-un loc răcoros şi bine ventilat, la distanţă de 
alimente şi băuturi, inclusiv cele destinate animalelor. • A nu se lăsa la indemana 
copiilor. 
INSTRUCŢIUNI PENTRU PREPARAREA ŞI APLICAREA SOLUŢIILOR DE 
PULVERIZARE 
• A nu se manca, bea sau fuma in timpul tratamentului. 
• Purtaţi imbrăcăminte de protecţie adecvată, mănuşi şi echipamente pentru protecţia 
feţei şi a ochilor, conform normelor in vigoare. Verificaţi in mod regulat şi menţineţi 
starea bună de funcţionare şi reglajele echipamentelor de aplicare, conform legii. 
• Monitorizaţi umplerea rezervorului pulverizatorului şi reglaţi volumul soluţiei de 
pulverizare (supapă, dispozitiv de supraflux). 
• Nu suflaţi in duze pentru a le curăţa. 
• Nu respiraţi vapori sau ceaţă din pulverizare. 
• A nu se pulveriza in apropierea apei (lacuri, cursuri de apă, şanţuri...). 
• A nu se pulveriza in prezenţa vantului (conform normelor in vigoare). 
• După aplicare: 
• A se indepărta resturile soluției de stropit şi apa rezultată in urma clătirii conform 
normelor in vigoare. 
• A nu se păstra soluţia pentru pulverizare in rezervor mai mult de 48 de ore. 
• Curăţaţi cu grijă, cu un produs adecvat (tip Phytnet) şi clătiţi pulverizatorul imediat 
după 
procesare, conform normelor in vigoare. 
• Imediat după aplicare, curăţaţi echipamentul de protecţie, spălaţi mainile cu săpun şi 
apă, faceţi un duş şi schimbaţi-vă hainele. 
PRIMUL AJUTOR: In caz de ingerare: nu induceţi voma. Consultaţi imediat un doctor. 
In caz de contact cu ochii: clătiţi imediat ochii cu apă curgand timp de minim 15 
minute şi păstraţi pacientul sub supraveghere medicală. In caz cu pielea: spălaţi 
imediat cu apă, timp de 15 minute. 



 

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. 
IMPORTANT: Respectaţi utilizările, condiţiile şi măsurile de precauţie pentru utilizarea 
specificată pe ambalaj. Acestea s-au stabilit avand in vedere caracteristicile produsului 
şi condiţiile pentru care a fost conceput. Realizaţi tratarea culturilor pe baza acestor 
informaţii, in conformitate cu bunele practici in agricultură, luand in considerare, pe 
proprie răspundere, toţi factorii specifici operaţiunii, precum natura solului, condiţiile 
meteorologice, practicile fermei, varietăţile de plante, rezistenţa soiurilor. Producătorul 
garantează calitatea produselor proprii vandute şi păstrate in ambalajele originale şi 
conformitatea cu autorizaţia de vanzare emisă de Ministerul Agriculturii. Avand in 
vedere varietatea legislaţiilor existente, atunci cand recoltele din culturile tratate cu 
această specialitate sunt destinate exportului, se recomandă verificarea normelor in 
vigoare in ţara importatoare. 
TERMEN DE VALABILITATE: în condiţiile de depozitare şi manipulare menţionate, 
termenul de valabilitate este de trei ani de la data fabricaţiei. 
GARANŢIE: Producătorul nu garantează, explicit sau implicit, pentru utilizarea 
produsului in alt mod decat cel indicat pe etichetă. Utilizatorul va fi responsabil 
pentru riscurile asociate utilizării şi/sau manipulării şi/sau depozitării acestui produs 
in cazul nerespectării recomandărilor de pe etichetă. 
RESPONSABILITĂŢI: In caz de incălcare a garanţiei sau neglijenţă, utilizarea de către utilizator 
se va limita la restituirea daunelor şi intereselor pană la o sumă maximă echivalentă preţului de 
achiziție, excluzandu-se alte daune. Se interzice orice reproducere a acestui text. 

În atenţia utilizatorului: respectând recomandările prezentate, fungicidul Videryo F 
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. 


