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Revystar® 

 

Fungicid 

 

Fungicid destinat combaterii unui complex de boli la culturile de grâu și orz. 

 

Forma preparativă: Concentrat emulsionabil (EC) 

 

Substanțe active: Mefentrifluconazol, 100 g/l + Fluxapiroxad, 50 g/l 

 

TERMENUL DE ÎNREGISTRARE: 7 ani. 

 

CERTIFICAT DE OMOLOGARE: Nr. 20-11-13-02-0800 din 13.11.2020 

 

PĂSTRAŢI PREPARATUL ÎNCHIS, ÎN LOCURI IZOLATE DE COPII 

 

TERMENUL DE VALABILITATE: 3 ani de la data producerii, în ambalaje originale 

nedeteriorate, la T de la -10°C pana la +40°C. 

 

ATENŢIE! 

ÎNAINTE DE FOLOSIREA CONŢINUTULUI, CITIŢI ATENT ETICHETA 

PERICULOS! OTRĂVITOR! 

 

Ambalaj: 10 L 

 

Numărul lotului şi data producerii sunt indicate pe ambalaj 

 

PRODUCĂTORUL: 

BASF Agro B.V. 

Arnhem (NL) Freienbach Branch, Elveţia 

Tel.: +41 44 787 42 00 

Fax: +41 44 787 42 01 

Număr internațional de urgență BASF: +49 180 22 73 112 

E-mail: agro.service@basf.com 

 

Distribuitorii oficiali BASF în Republica Moldova: 

SA “Fertilitatea-Chişinău”, tel: (022) 24 27 50 

FPC „Veaces-Nova” SRL, tel: (022) 29 59 69 

„Licorent Agro” SRL, tel: (249) 2 22 90 

„Vadalex Agro” SRL, tel: (022) 60 59 49 

“SumAgroService” LTD, tel: +373 533 65257 

Pagina web: www.agro.basf.md 

® = marcă înregistrată BASF 
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DE PĂSTRAT PREPARATUL ÎNCHIS, ÎNTR-UN LOC FERIT DE COPII! 

Citiţi atent informaţia de pe ambalaj înainte de a utiliza preparatul. 

 

Mecanismul de acţiune a preparatului: 

Mefentrifluconazolul - este un inhibitor al sintezei ergosterolului în pereții celulari ai 

ciupercilor. 

Fluxapiroxadul - este un inhibitor al respirației mitocondriale al ciupercii patogene 

(Complexul II). Blochează sinteza succinat dehidrogenazei (SDHI). 

 

Fitotoxicitatea: 

Respectarea normelor de utilizare a preparatului exclude fitotoxicitatea. 

 

Stropirea: 

Stropirea se efectuează cu ajutorul unei stropitori tractate sau automate. Înainte de a 

începe lucrul e necesar de a vă asigura că stropitoarea este curată şi să o reglați pentru 

o stropire uniformă. La finele lucrului e necesar de a spăla foarte bine cu apă toate 

detaliile stropitorii. 

 

Pregătirea soluţiei: 

Turnaţi în rezervorul stropitorii 2/3 apă curată. Adăugaţi cantitatea necesară de preparat. 

În timpul umplerii rezervorului şi pînă la finele stropirii amestecaţi intens soluţia. 

Soluţia de lucru se va folosi imediat după pregătire. 

Norma de consum a soluţiei este de 100-300 l/ha. 

Ambalajele goale sunt necesar de distrus în acord cu reglementările în vigoare. 

 

Compatibilitatea cu alte preparate: 

În caz de necesitate poate fi folosită în amestec cu alte preparate de uz fitosanitar. Înainte 

de aplicare a amestecului este necesar de a efectua testul de compatibilitate. 

 

Măsuri de protecţie: 

Se recomandă de a folosi echipamentul de protecţie: respiratoare, ochelari, mănuşi de 

cauciuc, haine şi încălţăminte de protecţie. 

Mîinile se vor spăla înainte de pauză şi imediat după sfîrşitul lucrului cu preparatul. 

Se interzice de a mînca, bea şi fuma în timpul lucrului. 

Preparatul se va păstra izolat de produsele alimentare, băuturi şi hrana pentru animale. 

 

Acordarea primului ajutor medical: 

Persoanele care prezintă simptome (greață, vomă, dureri de cap și altele.), scoateţi 

persoana afectată din zona de lucru, acordaţi-i primul ajutor medical. 

Persoana afectată trebuie eliberată de îmbrăcămintea de lucru. Dacă nu există nici un 

pericol de contact a preparatului cu pielea sau căile respiratorii - îndepărtați cu grijă 

îmbrăcămintea contaminată și respiratorul de la persoana vătămată. 

În caz de contact cu pielea: spălaţi intensiv pielea cu o cantitate mare de apă curgătoare 

sau ștergeți cu bumbac, atent fără a fricționa în piele, apoi spălați cu apă sau cu o soluție 

slabă de bicarbonat de sodiu. 

În caz de contact cu ochii: spălaţi imediat cu apă curată curgătoare sau 2 % de soluție de 

bicarbonat de sodiu. 
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În caz de ingerare: este necesar ca victima să bea cîteva pahare cu apă sau soluție de 

permanganat de calciu de o culoare roză pal și provocați voma. De repetat de căteva ori. 

După care persoanei vătămate se dă un pahar cu apă, în care să se agită 4-5 tablete de 

carbolen sau cărbune activ (2 linguri), și apoi 20 g de sare Glauber sau de sulfat de 

magneziu la 1/2 pahar de apă. 

După acordarea primului ajutor, persoana afectată va fi transportată la spital. 

Tratament simptomatic. Un antidot special nu este cunoscut. 

 

Păstrarea și transportarea preparatului: 

Păstraţi preparatul în ambalajul original, bine închis, într-o încăpere bine aerisită, în loc 

ferit de razele solare şi cu o temperatură de la -10°С pînă la +40°С. 

Se permite transportarea preparatului aflat în ambalajul său original intact împreună cu 

alte preparate. 

 

Mijloacele utilizate pentru stingerea incendiului: 

Apă, substanţe uscate pentru stingerea focului, СО2, spumă. 

 

În atenția utilizatorilor: 

Pentru evitarea riscurilor pentru om și mediu înconjurător se recomandă respectarea 

instrucțiunilor de folosire a preparatului. 

Producătorul nu se face responsabil pentru daunele şi consecinţele în rezultatul păstrării 

şi utilizării inadecvate a preparatului, ce nu corespund cerinţelor de pe ambalaj şi 

instrucţiunilor de utilizare a preparatului Revystar®. 

Pentru informaţii suplimentare referitoare la preparat Revystar® vă rugăm să vă adresaţi 

distribuitorului, adresa şi telefonul indicate pe ambalaj. 

 

Indicaţii generale de utilizare / responsabilitatea producătorului: 

Aceste instrucțiuni se bazează pe experienţa acumulată de utilizare a produsului şi 

legislația în vigoare aplicabilă. Instrucțiunile respective nu exonerează consumatorul de 

obligaţia de a face o evaluare independentă a eventualelor riscuri care pot surveni în 

funcție de prezența anumitor factori ce condiţionează utilizarea produsului conform 

destinației. 

Întrucît producătorul nu poate influenţa condiţiile de păstrare şi utilizare a produsului și 

nu poate asigura conformitatea acestora, acesta nu va fi responsabil pentru consecinţele 

păstrării şi folosiri necorespunzătoare a produsului. Responsabilitatea pentru păstrarea 

și utilizarea necorespunzătoare a produsului, cu încălcarea prezentelor instrucțiuni și a 

cerințelor tehnologice aplicabile, stabilite conform legislației în vigoare, o poartă 

consumatorul. 

Modul de acțiune al produsului și efectul utilizării acestuia în alte domenii de producție, 

precum și asupra unor culturi care nu au fost indicate în prezentele instrucțiuni nu este 

cunoscut.  Producătorul nu va fi responsabil pentru cazurile de utilizare a produsului în 

domenii și moduri care nu au fost indicate în prezentele instrucțiuni. Responsabilitatea 

producătorului pentru eventualele consecinţe ale utilizării produsului în domenii și moduri, 

altele decît cele indicate în aceste instrucțiuni, este exclusă.  

Eficacitatea produsului este influențată de diverşi factori, determinaţi de specificul local şi 

regional, precum: condiţiile pedoclimaterice, specificul soiurilor, rotaţia culturilor, termenii 

de tratare, doza de aplicare, interacţiunea cu alte produse şi îngrăşăminte (ce nu au fost 

indicate în instrucțiunile  de mai sus), existenţa organismelor rezistente la substanţa 
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activă (agenţi patogeni, plante (buruieni), insecte şi alte organisme), tehnica 

necorespunzătoare sau care nu a fost bine reglată pentru utilizare etc. Prezența unor 

asemenea factori nefavorabili, care nu au fost luați în considerare de consumator poate 

determina modificarea eficienţei produsului sau prejudicierea plantelor de cultură. 

Producătorul, precum și partenerii comerciali ai acestuia, nu poartă răspundere pentru 

consecințele prezenței unor factori nefavorabili prezenți la utilizarea produsului, potrivit 

celor menționate mai sus. 

Consumatorul poartă nemijlocit și exclusiv răspunderea pentru respectarea măsurilor de 

securitate la utilizarea, păstrarea şi transportarea produselor de uz fitosanitar 

achiziționate, precum şi pentru respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la utilizarea 

sigură a acestor produse. 

 

Normele de utilizare a preparatului Revystar® în Republica Moldova: 

Cultura Norma de 
consum a 

preparatului, 
l/ha 

Spectrul 
combateri 

Modul, 
perioada 

de 
utilizare 

Termenul 
ultimului 
tratament 
(zile pînă 

la 
recoltare) 

Numărul 
maxim de 
tratamente 

Grâu de 
toamnă 

0,5-1,0 Erysiphe graminis 
– Făinare 

Septoria tritici – 
Septorioza  

Pyrenophora 
tritici-repentis – 

Pirenoforoza  

Prin 
stropire în 
perioada 

de 
vegetație 

35 1-2 

Orz de 
toamnă, 
orz de 

primăvară 

0,5-1,0 Helminthosporium 
graminearum – 

Sfîșierea frunzelor 
Bipolaris 

sorokiniana – 
Pătarea brună a 

frunzelor 
Erysiphe graminis 

– Făinare  

Prin 
stropire în 
perioada 

de 
vegetație 

35 1-2 

 


