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ASYSTENT+ 
 
Adjuvant pentru folosire în amestec cu produsele de protecţia plantelor sau îngrăşăminte foliare 
 
 
Conţine: 80% trisiloxan şi 20% agent de umectare anionic 
 
Formulare: SL 
 
Producător: 
ZPUH „BEST-PEST" 
Moździerzowców 6 B 
43-602 Jaworzno 
 Polonia 
 
Importator/Distribuitor:    
Innvigo Agro SRL   
Cluj-Napoca, Str. Madach Imre Nr 64, Jud Cluj 
Ţel:  0374.912.123; 0364.133.093 
Email: office.ro@innvigo.com 
www.ro.innvigo.com 
 
Cuvânt de avertizare : -  
Fraze de pericol: -  
Fraze de precauţie: 
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor 
P261 Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/ vaporii/spray-ul 
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ     
         sau un medic 
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute 
P337 +P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. 
 
 
Conţinut net: 0,1L,0,5L ,1L 
 
Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricaţiei 
 
Lot. Nr.:/Data fabricaţiei: Vezi marcajul pe ambalaj 
 
Riscurile asupra utilizatorilor şi a mediului înconjurător pot fi evitate numai dacă se vor respecta 
recomandările din prezenta etichetă.  
 
Proprietăţi fizico-chimice: Asystent+ conţine 80% trisiloxan+20% agent de umectare anionic 
 şi se prezintă sub formă lichidă, este incolor până la uşor gălbui, cu miros slab. 
 
Mod de acţiune: Prin acţiunea sa, Asystent+ determina micşorarea tensiunii superficiale a soluţiei de 
tratament, o mai bună umectare a suprafeţei frunzei, îmbunatăţirea pătrunderii soluţiei în plantă precum 
şi creşterea eficacităţii produsului de protecţie a plantelor sau a îngrăşământului. Asystent+ permite 
reducerea până la jumătate a cantităţii de apă folosită pentru stropire. 
 
Mod de întrebuinţare: Asystent+ este un adjuvant recomandat a fi utilizat in toate culturile agricole 
pentru utilizare împreună cu produsele de protecţia plantelor şi cu îngrăşămintele foliare, respectându-se 
însă instrucţiunile de utilizare ale produsului de protecţia plantelor/ îngrăşământului. 
 
Doza: 50 - 100 ml/ha într-un volum de apă de 200 - 300 litri sau la volumul de apă recomandat în 
instrucţiunile de folosire ale pesticidului/îngrăşământului. 
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Prepararea soluţiei de stropit: Asiguraţi-vă că echipamentul de stropit este curat şi în bună stare de 
funcţionare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformităţii 
Soluţia de stropit pentru produsele pentru protecţia plantelor/îngrăşămintele foliare) se va pregăti 
conform instrucţiunilor de utilizare, utilizând volumul de apă necesar. După aceea se va adăuga 
adjuvantul Asystent+ în doza recomandată. Recipientul se clăteşte foarte bine de trei ori cu apa, iar apa 
rezultată se adaugă în rezervor. 
 
Compatibilitate:   Asystent+ este compatibil cu produsele de protectia plantelor si fertilizanti, folosite in 
agricultura. Inainte de orice amestec se va consulta tabelul cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe 
cultura respectivă. 
 
Măsuri de igiena şi protecţia muncii: Se va evita contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul 
lucrului se va purta echipament de protecţie adecvat. În timpul lucrului nu se bea, nu se mănâncă şi nu 
se fumează. După terminarea lucrului, înaintea pauzelor şi a meselor se vor spăla bine mâinile şi faţa cu 
multă apă şi săpun. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. A 
nu se lasa produsul la îndemâna copiilor şi a altor persoane neautorizate şi în zonele de acces ale 
animalelor.  
Măsuri de prim ajutor: În cazul contactului cu pielea: Îndepărtaţi hainele contaminate. A se spăla pielea 
imediat cu apă și săpun. În cazul contactului cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă timp de cel puțin 10 
minute ţinând ochii deschişi.  În cazul inhalării: Scoateți persoana în cauza din zona afectată, asiguraţi  
aer proaspăt şi starea de odihnă. În cazul ingestiei: A nu se provoca voma fără consultarea medicului. 
Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală unei persoane aflată în stare de inconştienţă. Clătiţi gura cu 
apă. În cazul oricărei expuneri cereţi ajutorul medicului şi prezentaţi eticheta. dacă este posibil. Număr 
de telefon în caz de urgenţă medicală: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/ interior 235  (Luni - Vineri 
8:00 – 15:00 ); Centrul de Informare Toxicologică, Institutul Naţional de Sănătate Publică; Strada Dr. 
Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 Bucureşti. 
 
 
Măsuri în caz de dispersie accidentală şi de protecţia mediului: Personalul implicat va purta 
echipament de protecţie adecvat. A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul acestuia. Nu 
permiteţi ca produsul să pătrundă în sistemele de canalizare şi apele de suprafaţă. În caz de pătrundere 
în cursurile de apă sau canalizare, informaţi autorităţile competente. Strângeţi materialul împrăştiat 
folosind materiale absorbante precum nisip, pământ, diatomit şi transferați-l apoi într-un container 
special, marcat, în scopul îndepărtării ca deşeu. Acesta se va elimina conform reglementările în vigoare. 
 
Măsuri de combatere a incendiilor: Incendiul poate fi stins cu spumă, pulberi de stingere, dioxid de 
carbon, ceaţă de apă. Nu se va folosi jet de apă puternic pentru stingerea incendiului. Se vor lua măsuri 
pentru prevenirea contaminării apelor de suprafaţă şi a celor subterane cu agentul folosit la stingerea 
incendiului. A nu se inhala fumul, gazele sau vaporii rezultați. Se va folosi echipament de protecţie 
adecvat şi complet, rezistent la substanţe chimice şi aparat de respirat autonom. Reziduurile rezultate 
din incendiu se vor elimina conform  reglementărilor  în vigoare. 
 
Măsuri de eliminare a resturilor de produs şi a ambalajelor goale: Deşeurile de produs se vor 
depozita în spaţii special amenajate şi se vor elimina de către personal autorizat în instalaţii speciale 
conform legislaţiei în vigoare. Ambalajele goale nu se refolosesc. Acestea vor fi predate centrelor de 
colectare autorizate. 
 
Condiţii de depozitare şi transport: Produsul se va depozita numai în ambalajul original, în încăperi 
uscate, ventilate, destinate unor astfel de produse, fără acţiunea directă a soarelui şi a căldurii, departe 
de orice surse de căldură şi aprindere şi ferite de îngheţ. Temperatura de depozitare este între 50C - 
300C. 
A nu se depozita în apropierea alimentelor, băuturilor şi hranei animalelor. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor sau a personalului neautorizat şi în zonele de acces ale animalelor. Transportul se va efectua 
ferit de intemperii şi căldură. Pe timpul manipulării, transportului şi al depozitării se vor lua obligatoriu 
toate măsurile de protecţie a muncii, PSI, prevăzute de legile în vigoare. 
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În atenţia utilizatorului: Producătorul nu poate verifica modul de păstrare, manipulare şi de utilizare al 
produsului şi de aceea îşi declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile datorate depozitarii, 
manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. 

Notă: Orice nerespectare a indicaţiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacităţii produsului său chiar 
la un eşec total. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Institutele sau Staţiunile de profil, Centrele de 
Protecţia Plantelor sau Serviciile de Carantină Fitosanitară sau Companiei Innvigo Agro SRL Cluj-
Napoca, Str. Madach Imre Nr 64, Jud Cluj, Tel: 0374.912.123; 0364.133.093 
 
 
 
 
 
 
 
 


