
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Proprietăţi fizico-chimice: RIVIOR™ se prezintă sub formă de micro-emulsie apoasă, lichid limpede de 
culoare gălbuie, cu miros slab aromatic. Nu este exploziv sau oxidant. 

MOD DE UTILIZARE: RIVIOR™ combate o gamă largă de ciuperci patogene la grâu şi sfeclă de zahăr. 
La grâu combate făinarea, ruginile, septoriozele. La sfecla de zahăr combate făinarea, cercosporioza, 
ruginile şi pătarea frunzelor produsă de ciuperca Ramularia beticola. Are acţiune curativă, dar pentru 
cele mai bune rezultate se aplică preventiv sau în primele stadii de evoluţie a bolilor, conform strategiei 
antirezistenţă.

RIVIOR™ se administrează conform instrucţiunilor din tabel

Cultura Agentul dăunător Doza Timp de 
pauză 
până la 

recoltare

Grâu Boli foliare şi ale spicului 
(Erysiphe graminis f. sp. tritici, 

Phaeosphaeria nodorum, 
Mycosphaerella graminicola, 

Puccinia sp., Pyrenophora tritici-repentis)

0,9 l/ha 
Aplicarea nu se face mai târziu 

de sfârşitul înfloririi

Sfeclă 
de 

zahăr

Cercosporioză (Cercospora beticola), 
Făinare (Erysiphe betae), 

Ramularia sfeclei (Ramularia beticola), 
Rugina (Uromyces betae)

0,75 l/ha
A nu se utiliza frunzele şi 

căpăţânile de sfeclă de zahăr ca 
furaj pentru animale!

30 de zile

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.

Mod de acţiune: RIVIOR™ este un fungicid cu acţiune sistemică împotriva ciupercilor fitopatogene. 
Aparţine grupei triazolilor şi acţionează ca inhibitor al sintezei ergosterolului în pereţii celulari ai orga-
nismelor ţintă. La scurt timp după aplicare produsul este absorbit rapid şi distribuit acropetal în interiorul 
ţesuturilor unde blochează extinderea fitopatogenilor. Datorită proprietăţilor sale produsul are acţiune 
preventivă, curativă şi eradicantă. RIVIOR™ are un spectru larg de acţiune şi un efect de lungă durată 
împotriva organismelor ţintă. 

Timpul necesar pentru absorbţie în plantă: 2 - 4 ore înaintea ploii.

Pregătirea soluţiei de stropit: Se toarnă cantitatea necesară de produs în rezervorul maşinii pe jumătate 
umplut cu apă curată, cu agitatorul acţionând până când produsul este complet dispersat. Se continuă 
agitarea în timp ce se umple rezervorul cu apă. Se continuă agitarea soluţiei pe tot parcursul stropirii. 
Asiguraţi-vă că echipamentul de stropit este curat şi în stare bună de funcţionare. Înaintea stropirii este 
necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformităţii. Preparaţi numai cantitatea de soluţie 
necesară pentru stropirea curentă. Folosiţi soluţia imediat după preparare. Controlaţi periodic starea 
echipamentului de stropit.

Rotaţia culturilor: RIVIOR™ nu este fitotoxic pentru culturile din rotaţie. Nu sunt necesare perioade de 
aşteptare sau alte precauţii pentru evitarea efectelor fitotoxice asupra culturilor din rotaţie. Nu există 
limitări în alegerea culturilor succesive.

Compatibilitate: RIVIOR™ este compatibil cu o serie de fungicide şi insecticide folosite la cereale şi sfeclă 
de zahăr. Se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate fizică înaintea aplicării. A se respecta
cu stricteţe dozele recomandate în etichete. Nu se amestecă cu produse a căror etichetă conţine măsuri 
prohibitive.

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.

Măsuri de igienă şi protecţie a muncii: La manipularea şi utilizarea produsului este obligatorie folosirea 
echipamentului de protecţie (salopetă, ochelari de protecţie, mânuşi şi cizme din cauciuc, aparat autonom 
de respiraţie). Folosiţi numai echipamente de protecţie omologate. La manipulare folosiţi şorţuri din PVC 
sau cauciucate. Respectaţi următoarele măsuri de siguranţă: Este interzis măncatul, băutul şi fumatul 
în timpul lucrului. Spălaţi-vă bine înaintea meselor şi după terminarea lucrului. Nu inhalaţi vapori sau 
ceaţă (aerosoli) proveniţi din pulverizare. Nu aplicaţi acest produs într-un mod în care apare pericolul 
contaminării lucrătorilor sau altor persoane direct sau prin derivă. Curăţaţi imediat produsul prin aspirare şi
puneţi într-un container adecvat pentru reziduuri. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Primul ajutor: Păstraţi recipientul produsului, eticheta sau Fişa cu date de securitate. Veţi avea nevoie de 
acestea în cazul apelării numărului de urgenţe Syngenta, contactării unui centru de informare toxicologică, 
a unui medic sau dacă mergeţi pentru tratament.
În cazul contactului cu pielea: Îndepărtaţi imediat hainele contaminate. Zonele corpului care au venit 
în contact cu produsul sau numai suspectate de contact, trebuie imediat spălate abundent cu apă 
curgătoare şi săpun. Spălaţi apoi minuţios tot corpul (duş sau baie). Îndepărtaţi imediat hainele conta-

minate şi separaţi-le în siguranţă. După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu săpun şi apă 
abundentă.
În caz de contact cu ochii: Spălaţi cu apă cu pleoapele deschise timp suficient de lung, apoi 
consultaţi imediat un oftalmolog. Protejaţi ochiul nelezat. 
În caz de inhalare: Scoateţi persoana în cauză la aer curat, menţineţi-o la căldură şi în repaus.
În caz de înghiţire: Nu provoca]i voma. Nu da]i mâncare sau băutură. A se consulta imediat 
medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta.
Sfat medical: Nu se cunoaşte un antidot specific. Se va aplica tratament simptomatic. 

Măsuri de protecţia mediului: Deoarece produsul este toxic pentru organismele acvatice, 
se vor lua toate măsurile obligatorii de respectare a protecţiei apelor conform legislaţiei în 
vigoare. Se va preveni prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Nu 
se aplică produsul pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. Pentru evitarea con-
taminării apei produsul trebuie aplicat conform zonelor de protecţie prevăzute de legislaţia 
în vigoare, la o distanţă de minim 15 m de suprafeţele acvatice. Este interzisă depozitarea 
produsului în locuri în care există pericolul de contaminare a surselor de apă, alimentelor, 
furajelor, semin]elor sau a ambalajelor acestora. După terminarea administrării produsului, 
toate echipamentele vor fi curăţate şi decontaminate în locuri special amenajate.

Măsuri de prevenirea şi stingerea incendiilor: Mijloace de stingere corespunzătoare: apa şi 
dioxidul de carbon (CO

2
). Pericole speciale datorate substanţei sau amestecului: nu inhalaţi 

gaze de explozie sau combustie care la temperaturi înalte pot conţine substanţe toxice ca 
monoxid de carbon, oxid de azot, acid clorhidric şi acid fluorhidric. Arderea produce fum 
greu. Recomandări pentru pompieri: folosiţi aparatul de respiraţie autonom. Colectaţi separat 
apa contaminată rezultată din stingerea incendiului. Aceasta nu trebuie aruncată în drenuri. 
Mutaţi containerele nedeteriorate din zona periculoasă, dacă se poate face în siguranţă.

Măsuri în caz de deversări accidentale: Închideţi aria de răspândire. Colectaţi produsul îm-
prăştiat cu materiale absorbante ca rumeguş, turbă, agenţi chimici de legătură şi depozitaţi în 
containere sigilate. Evitaţi contaminarea reţelei sanitare de canalizare cu produs, cu materiale 
contaminate şi cu apa de spălare. După manipulare spălaţi minuţios suprafeţele expuse ale 
corpului. Evitaţi contaminarea alimentelor, furajelor şi a apei, prin depozitarea sau spălarea 
echipamentului. Deşeurile rezultate din utilizarea acestui produs pot fi evacuate şi distruse în 
locuri special amenajate unde facilităţile de manipulare sunt disponibile.

Condiţii de manipulare, depozitare şi transport: Produsul trebuie depozitat şi transportat 
în ambalajul original, în locuri uscate şi reci, departe de spaţii locuite, destinate exclusiv 
pentru pesticide, la care au acces numai persoanele autorizate. Aceste spaţii sunt ferite de 
acţiunea directă a razelor solare şi a căldurii şi sunt separate de alimente şi furaje. În timpul 
manipulării, transportului şi depozitării se vor lua toate măsurile de protecţie a muncii, PSI 
etc. Păstraţi produsele încuiate şi ferite de accesul copiilor. În caz de împrăştiere adunaţi 
produsul şi deşeurile. Acestea pot fi păstrate numai în locuri special amenajate conform 
legislaţiei în vigoare.

Eliminarea ambalajelor goale: După golire, ambalajele se clătesc cu apă curată 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 0800.800.211 (apel gratuit), 
adresă e-mail scapa@ecorecrecycling.ro, sau consultaţi site-ul 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: 2 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, 
importatorul şi distribuitorul îşi declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile datorate de-
pozitării, 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.
În caz de urgenţă contactaţi: 
Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă:
Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau Centrul de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate 
Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 318 36 20, interior 235 sau +40 21 318 36 06 de luni până 
vineri între orele 08:00-15:00 sau Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Nr. Tel. apelabil perma-
nent: +40 21 599 23 00, interior 291 sau
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, Tel. Direct: +40 26 521 01 10; Tel. Centrală: 
+40 372 653 100; +40 372 683 700; +40 265 212 111.

Producător [i de]inătorul omologării: Isagro S.p.A, Italia 
Compania responsabilă de introducerea pe piaţă: Syngenta Agro SRL, Victoria Park, {os. 
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: 125 g/l (11,6 % g/g) tetraconazol (CAS nr.: 112281-77-3)
Fungicid
Formulare: micro-emulsie apoasă (ME)  
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 2570 din 12.10.2005
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei, păstrat în ambalaje originale, închise 
etanş.
Depozitare: Se va păstra la adăpost de căldură şi umezeală. Se va feri de îngheţ.
 
Fraze de pericol:
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauţie:
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103: Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P391: Colectaţi scurgerile de produs.
P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate 
autorizată pentru colectarea deşeurilor.
 
Informaţii suplimentare pentru protecţia sănătăţii umane:
EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţi-
unile de utilizare.

Informaţii suplimentare pentru protecţia mediului înconjurător:
SP1- A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. 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 apele de suprafaţă.

GRUP 3 FUNGICID

PENTRU UTILIZARE NUMAI CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ. Citiţi instrucţiunile alăturate înainte de folosire. 
Citiţi toate celelalte măsuri de siguranţă şi instrucţiuni de utilizare înaintea folosirii produsului. Culturi omologate: 
grâu şi sfeclă de zahăr.

1 Litru

Scanează-mă!


