
Lot. nr: vezi pe ambalaj.         
Data fabricaţiei: vezi pe ambalaj.
Termen de valabilitate: 5 ani de la data fabricaţiei.
Atenţie: Citește instrucţiunile alăturate înaintea utilizării.
Pentru mai multe informații privind produsul, vă rugăm să 
consultați eticheta și fișa cu date de securitate disponibile 
pe site-ul BASF: www.agro.basf.ro.

Deţinător al omologării: BASF SE, Germania
Producător: BASF SE, Germania.

Distribuitor: BASF SRL România,
Telefon: (004) 021 529 90 60

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: 
Număr național pentru cazuri de urgență:  021 318 36 06 Institutul 
de Sănătate Publică București (L-V: 8.00-15.00).
Număr internațional de urgență: +49 180 2273 - 112.

Kumulus® DF
Fungicid
Conţine: 80% sulf (800 g/kg sulf)
Certificatul de omologare nr. 1368/21.12.1992
Formulare: granule dispersabile în apă       

Fraze de precauție
P102  A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării 
produsului.
EUH 401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și 
mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare
SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu 
se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de 
suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de 
evacuare a apelor din ferme sau drumuri. 

300 grame ®= Marcă înregistrată a firmei BASF

Mod de folosire:
Kumulus® DF se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

CULTURA SPECTRUL COMBATERII DOZA* Recomandare aplicare pentru 300 grame Kumulus® DF
   (cantitate apă și suprafața acoperită)
Măr Podosphaera leucotricha - Făinarea 0.3 % 300 g/ 100 l apă/ 667 mp
Viţă de vie Uncinula necator - Făinarea 0.3 % 300 g/ 100 l apă/ 1000 mp
Castraveţi Sphaerotheca fuliginea - Făinarea 0.4 % 300 g/ 75 l apă/ 938 mp

*Dozele sunt exprimate în volumul mediu de soluție (l/ha) folosit la fiecare cultură, respectiv 1000 l pentru vița de vie, 1500 l pentru măr și 800 l pentru castraveți.


