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Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais
EUH208 Contém 1,2-benzisothiazolin-3-one (CAS
2634-33-5). Pode provocar uma reação alérgica.
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido
Fungicida indicado para o combate ao míldio
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos
da videira, tomateiro e batateira
com efeitos duradouros.
Indicações de Precaução (Prevenção):
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO
P262 Não pode entrar em contato com os
PROFISSIONAL
olhos, a pele ou a roupa.
P270 Não comer, beber ou fumar
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE
durante a utilização deste produto.
HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR
P273 Evitar a libertação para o
AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ambiente.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS Indicações de Precaução (Resposta):
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO
P333+P313 Em caso de irritação ou erupção
cutânea: consulte um médico.
Autorização de venda nº AV 1776 concedida pela P391 Recolher produto derramado.
Indicações de Precaução (Armazenamento):
DGAV
P401 Armazenar afastado de alimentos e bebidas
Nº de lote e data de produção, por razões técnicas incluindo os dos animais.
ATENÇÃO
Indicações de Precaução (Eliminação):
em outro local do rótulo/embalagem.
P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de
resíduos perigosos.
SP1 Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície.
Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações
agrícolas e estradas. Não poluir a água com este produto ou com a sua
embalagem.
SPe3 Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não
Titular da autorização de Distribuido por:
pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície e utilize bico antivenda
BASF PORTUGUESA S.A. deriva (50%) em videira (aplicações tardias)
EURO TSA S.r.l.
Rua 25 de Abril, 1
SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar
Via G. Marconi 13
2685-368 Prior Velho
camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos.
SPoPT4 O aplicador deverá usar: luvas e vestuário de proteção durante
24040 Fornovo San Giovanni Telefone: 219499900
a preparação da calda; luvas, vestuário de proteção adequado e botas de
(BG)
borracha durante a aplicação do produto.
Itália
SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos
+39 0363 337114
contaminados, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.
SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas
tratadas até à secagem do pulverizado.
SPgPT4 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação
Antivenenos, Telef.: 800 250 250
ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos
raios solares.
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UFI: YM00-G0EW-5003-9RTQ

® = Marca registrada de BASF

Suspensão concentrada (SC) contendo 100 g/L ou
9,5% (p/p) de ciazofamida
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Indicações relativas à sua utilização (incluindo as precauções biológicas)
SALVOR® é um fungicida de superfície, com mobilidade translaminar, com atividade preventiva e inibe a respiração no complexo III
(citocromo bc1)-Qil. Pertencente à família química cianoimidazol (Qil). O modo de ação é preventivo, pelo que deve ser utilizado ao
aparecimento dos primeiros sintomas da doença.
Utilizações, doses, concentrações e épocas e condições de aplicação
VIDEIRA – Míldio (Plasmopara viticola) Dose: 0,9-1,1 L/ha
Volume de calda: 300-1000 L/ha
Aplicar ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença (BBCH 11-89), realizando no máximo 3 aplicações por ciclo cultural com
intervalos de 8-10 dias na dose mínima ou 12-14 dias na dose máxima.
Intervalo de segurança de 21 dias.
TOMATEIRO (ar-livre e estufa) - Míldio (Phytophthora infestans) Dose: 0,8 L/ha
Volume de calda: 400-1000 L/ha
Aplicar ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença (BBCH 11-89), realizando no máximo 3 aplicações por ciclo cultural com
intervalos de 7-10 dias.
Intervalo de segurança de 3 dias.
BATATEIRA - Míldio (Phytophthora infestans) Dose: 0,8 L/ha
Volume de calda: 200-500 L/ha
Aplicar ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença (BBCH 11-89), realizando no máximo 3 aplicações por ciclo cultural com
intervalos de 5-7 dias (até 10 em caso de baixo risco).
Intervalo de segurança de 7 dias.
Precauções biológicas
SALVOR® contém ciazofamida que pertence ao grupo 21 do FRAC. Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este
produto ou qualquer outro que contenha Qil, mais de 3 vezes por ano. Realizar os tratamentos cobrindo muito bem todas as partes das
plantas a proteger.
Modo de preparação da calda
Na preparação da calda, deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto
necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua
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Modo de aplicação
Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o
volume gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/mm), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas). Nas fases
iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a
quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuido por ha, pelo pulverizador de forma a respeitar a dose
Contato com os olhos: Lave com água abundante ou solução fisiológica. Mantenha as pálpebras abertas durante a lavagem. Chame um
médico.
Contato com a pele: Remova as roupas (eventualmente os sapatos) contaminados. Lave a parte do corpo afetada com sabão ou
detergente suave e enxague com muita água até que a substância seja completamente removida. Em caso de irritação cutânea, consulte
um médico.
Ingestão: Em caso de ingestão, lave a boca com muita água. Não administre nada por via oral e não provoque vómitos se a vítima estiver
inconsciente. Em caso de mal-estar, consulte um médico.
Inalação: Afaste a vítima do local da exposição e transfira-o para um ambiente ventilado. Em caso de mal-estar, consulte um médico.
NOTA
Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que
apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.
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SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes,
fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha,
devendo estes ser entregues num ponto de retoma
autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na
preparação da calda.

4AOBISP*chbafb+
29.04.2021 14:26:21

