
Polyversum ® 

Substanta activa: Pythium oligandrum M1, Concentratie: 1 x 106 oospori/g 
Formulare: WP pulbere umectabilă in apă, de culoare albă conţinănd substanta activă Pythium oligandrum M1 şi un suport netoxic 
FRAZE DE PERICOL 
H 317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. 
EUH401 - Pentru evitarea riscului pentru oameni si mediu a se respecta instrucțiunile pentru utilizare. 
 
FRAZE DE PRECAUȚIE 
P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P103 - Citiți eticheta înainte de utilizare. 
P305+351+338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă 
acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți 
P333+313 - în caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. 
P501 - Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase. 
 
FRAZE STANDARD DE PRUDENTA SPECIALE (conform Regulamentului nr.547/2011) 
SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul sau (a nu se curăță echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea 
prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri). 
 
 
 
Propietati fizico-chimice: 
Aspect: Pulbere fina alba 
Miros: Asemanator fungilor 
Stare fizica: pulbere 
In apa: Realizeaza o suspensie: pH: 5,5-7,5 (suspensie apoasa) 
Solubilitate in apa Insolubil 

 
Indicații de utilizare:  Rapiță – Putregaiul negru și Putregaiul alb al tulpinilor  

Grâu – Fuzarioza la spice 
Orz – Fuzarioza la spice 
 

 
Modul de aplicare 

Cultura Boala Doza Timp de 
pauză 

Observații 

Rapiță Putregaiul 
negru și 
Putregaiul alb al 
tulpinilor  

100 g/ha în 
300-400 l 
apă/ha 

NA 1) Două tratamente împotriva Putregaiului negru.  Primul tratament în stadiul BBCH 12-19 
în toamnă sau în primăvară în stadiul BBCH 30 – 40. Al doilea tratament în stadiul BBCH 
40-65. 
2) Două sau trei tratamente împotriva  Putregaiului alb al tulpinilor. Primul în stadiul 
BBCH 12-19, al doilea  în stadiul BBCH 30-65 și al treilea în stadiul BBCH 40-65 . Sau 
primul în stadiul BBCH 30-40 și al doilea în stadiul BBCH 40-65. 

Grâu Fuzarioză  100 g/ha 
 

NA 2-3 tratamente: în toamnă în stadiul BBCH 13-15 (apariția frunzelor 2-5), în primăvară în 
stadiul BBCH 25-37 (de la înfrățit până la stadiul de burduf) și pentru spice în stadiul 
BBCH 55-65 (de la înspicat 50% până la înflorit 50%) 

Orz Fuzarioză 100 g/ha  
 

NA 2 tratamente: în primăvară în stadiul BBCH 25-37 (de la înfrățit până la stadiul de burduf) 
și pentru spice în stadiul BBCH 55-65 (de la înspicat 50% până la înflorit 50%) 

 

 
Sănătatea și siguranța la locul de muncă: 
A se folosi echipament de protecție la preparare și diluție pentru aplicările foliare 
Mască de protecție: mască cu filtru (cf. EN 149) sau semi-mască cu filtru (cf. EN 149) 
Protecție pentru ochi și față:  ochelari de protecție sau mască de protecție (cf. EN 166). 
Protecția corpului: îmbrăcăminte de protecție chimică realizată din material textil (cf EN 368 EN 369), șorț din PVC sau din țesături cauciucate. 
Protecția capului: șapcă cu apărătoare sau pălărie 
Protecția mâinilor: mănuși de protecție (cf. EN 374-1). 
Protecție picior: cizme de cauciuc sau plastic (cf. EN 346). 
 
Recomandări și posibile riscuri pentru mediu: 
Acest produs nu este exclus de la utilizare în zona de protecție de nivel 2 freatic și surse de apă de suprafață. 
Produsul nu are nevoie de clasificare cu privire la protecția păsărilor, organismelor acvatice, vertebrate terestre, albine, artropode nevizate (în afară de albine), 
microorganismele macroorganisme din sol și plantelor terestre nevizate. 
 
Curățarea echipamentelor de tratare, eliminarea ambalajelor: 
După folosire, echipamentele de tratare se curăță cu apă curată. Apa rezultată poate fi împrăștiată pe terenuri acoperite de vegetație. 
Eliminarea deșeurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005, privind ambalajele. 
 
Depozitare: 
Produsul în ambalajul original, nedeteriorat se păstrează într-un depozit uscat la temperaturi între 2 și 25 °C, dotat cu încuietoare. Este necesară prevenirea 
intrării în contact cu vaporii de la substanțe chimice și trebuie depozitat separat de pesticide, alte chimicale și substanțe inflamabile. 
 
Termen de valabilitate: 
Atunci când este depozitat în mod corespunzător, într-un mediu uscat, termenul de valabilitate al produsului este de doi ani de la data fabricației. 


