
Fraze de pericol:
H 317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H 373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere 
prelungită sau repetată.
H 410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:
P 260 – Nu inspirați praful.
P 273 – Evitați dispersarea în mediu.
P 280 – Purtați mănuși de protecție.
P 302 + P 352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P 333 + P 313 – În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P 391 – Colectați scurgerile de produs. 
P 501 – Eliminați  conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor 
periculoase sau speciale.

Proprietăţi fizico-chimice: Polyram® DF se prezintă sub formă de granule uniform 
dispersabile în apă de culoare maro deschis, cu miros moderat de fum.

Mod de acţiune:
Polyram® DF este un fungicid pe bază de metiram, din grupa ditiocarbamaţilor. Polyram® DF are acţiune 
prin contact, împiedică germinarea sporilor ciupercilor, având însă efect și asupra dezvoltării ulterioare a 
tuburilor germinative. Acţiunea sa iniţială este foarte rapidă. Este perfect selectiv faţă de plantele la care 
se aplică.

Spectrul de activitate și mod de folosire:
Polyram® DF se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

Timp de pauză: Măr, păr - 21 de zile; Tomate – 7-14 zile; Cartof – 14 zile; Viţă de vie – 56 de zile; 
Ceapă - 7 zile, Castraveți - 3 zile.

20g

Conţine: 70% metiram
Etilenbis ditiocarbamat – poli[etilenbis(tiuram disulfură)] de zinc amoniu
Omologat cu Certificatul de omologare nr. 1369/21.12.1992

Formulare: granule dispersabile în apă.

Lot. nr: vezi marcaj pe ambalaj
Data fabricaţiei: vezi marcaj pe ambalaj 
Termen de valabilitate: 2 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.
EUH 401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucţiunile de 
utilizare.
UFI: C4E3-R0VR-Y00V-ESMQ
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.
SPe3 - Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până 
la apele de suprafață.

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

Distribuitor: BASF SRL România
Telefon: (004) 021 5299060

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.

Atenție

®= Marcă înregistrată a firmei BASF

Polyram® DF
Fungicid

*se va ține cont și de echipamentul de aplicare pentru calcularea volumului de apă și suprafeței tratate

CULTURA
Cartof
Ceapă
Castraveţi
Tomate

Tutun
Măr, Păr
Viţă de vie
Flori (garoafe)

DOZA
1,8 kg/ha

0,2 %
0,2 %
0,2 %

0,2 %
0,25 %
0,2 %
0,3 %

Recomandare aplicare
pentru Polyram® DF 20 g

(cantitate apă și
suprafață acoperită)*
20 g / 9 l apă / 111 mp

20 g / 10 l apă / 125 mp
20 g / 10 l apă / 125 mp
20 g / 10 l apă / 125 mp

20 g / 10 l apă / 100 mp
20 g / 8 l apă / 80 mp

20 g / 10 l apă / 100 mp
20 g / 7 l apă / 67 mp

SPECTRUL COMBATERII
Phytophthora infestans - Mană, Alternaria solani - Pătarea brună
Peronospora destructor  - Mană
Pseudoperonospora cubensis - Mană
Phytophthora infestans - Mană, Septoria lycopersici - Pătarea albă
Cladosporium fulvum - Pătarea cafenie, Alternaria spp.- Pătarea brună
Peronospora tabacina - Mană
Venturia spp. - Rapăn
Plasmopara viticola - Mană
Uromyces caryophyllinus - Rugină


