ALFDONE 10 EC
Insecticid pentru combaterea daunatorilor din culturile agricole

Omologat in Romania cu certificate de omologare nr: 2301/12.03.2003
Detinatorul omologarii: Sharda Europe b.v.b.a. Belgia
Producator: Sharda Cropchem Limited, INDIA
Importator/prim Distribuitor: ………………..
Substanta activa: Alfa cipermetrin 100 g/L
Tipul de ppp: Insecticid
Tip de actiune: contact
Formulare: EC (emulsie concentrata)
Pictograme, simboluri de pericol
GHS02 GHS05
GHS07

GHS08

GHS09

Cuvintul de atentionare : Pericol
Fraze de pericol (H):
H226 - Lichid şi vapori inflamabili
H302+H312+H332 - Nociv în caz de înghiţire, în contact cu pielea sau prin inhalare
H315 - Provoacă iritarea pielii
H318 - Provoacă leziuni oculare grave
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Fraze de precauție (P):
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de
aprindere. Fumatul interzis
P260 - Nu inspiraţi spray-ul, vaporii
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie, echipament de protecţie a ochilor,
echipament de protecţie a feţei
P301+P312 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ
un medic dacă nu vă simțiți bine
P304+P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție
confortabilă pentru respirație
P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.
Continuaţi să clătiţi
P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ, un medic
P330 - Clătiţi gura
P391 - Colectaţi scurgerile de produs
P501 - Aruncaţi conţinutul/recipientul la o instalație autorizată pentru eliminarea deșeurilor

Coduri EUH:
EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de
utilizare
SP 1- A nu se contamina apa cu produs sau ambalajul sau. (Nu spalati echipamentele de aplicare in
preajma apelor de suprafata. Evitati contaminarea apelor prin rigolele de scurgere de la ferma sau
drumuri.
Cantitatea neta de produs (g, kg, l, ml): ...................
Termen de valabilitate: 3 ani
Numarul de lot si data fabricatiei: ..................
! A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucţiunile
alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor si a mediului pot fi evitate numai cu condiţia respectării
recomandarilor din prezenta etichetă.
Citiţi întotdeauna eticheta înainte de utilizare!
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Proprietati fizico-chimice: ALFADONE 10 EC este un lichid limpede conditionat sub forma de
emulsie in apa, de culoare galben pal, omogen, mobil, ce contine 100 g/l alfa cipermetrin.
Mod de actiune:
ALFADONE 10 EC este un insecticid de contact din grupa piretriozilir de sinteza cu spectru larg de
combatere. Are actiune de soc a insectelor daunatoare din culturile agricole. Nu este fitotoxic la
dozele recomandate. Se poate aplica preventiv sau curativ. Preventiv se aplica la avertizare, atunci
cand conditiile de cultura si ale mediului inconjurator sunt favorabile aparitiei daunatorilor. Curativ
se aplica la semnalarea daunatorilor.
DOMENIU DE UTILIZARE
Cultura
Organism tinta
Grau
Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps)
Grau, Orz, Ovaz Gandacul balos (Lema melanopa)

Doza
0.1 l/ha
0.1 l/ha

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:
Tratamentele se fac dimineata sau seara, pentru a se evita stropirea plantelor cand temperaurile sunt
ridicate iar stomatele frunzelor inchise. Nu se recomanda a se folosi apa foarte rece precum si apa din
diverse surse cu grad ridicat de poluare.
TEHNICA DE APLICARE:
ALFADONE 10 EC poate fi aplicat cu echipamente conventionale de pulverizat, incluzand
echipamente atasate de tractor, purtate sau autopropulsate, reglate si calibrate conform instructiunilor
de utilizare furnizate de producator. Volumul de solutie utilizat este de 150– 400 L/ha, in functie de
echipamentul de stropit.
Se va aplica cu grija in apropierea apelor, in asa fel incat produsul sa nu ajunga sa le contamineze.
Pentru aceasta se va regla atent si se va cunoaste latimea de lucru a aplicatoarelor. Dupa terminarea
lucrului, masinile for fi golite si curatate in camp, de resturi sau urme de produs.
Nu se prepara mai multa solutie decat cea necesara. La prepararea solutiei, se umple pana la jumatate
cu apa rezervorul masinii si se porneste agitatorul. Se adauga produsul de tratat si apoi se
completeaza cu apa pana la umplerea rezervorului.

COMPATIBILITATE: Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de protectia plantelor.
Inainte de utilizare este recomandat sa se faca un test de compatibilitate.
SELECTIVITATE/TOLERANTA CULTURII: Insecticidul ALFADONE 10 EC nu este fitotoxic
pentru culturile la care este autorizat.
SPALAREA ECHIPAMENTULUI DE STROPIT: Toate echipamentele de stropit si hainele
contaminate, trebuie spalate ,curatate cu solutie de detergent si clatite cu apa curata. Lichidul
contaminat rezultat in urma curatarii, trebuie sa fie eliminat in conditii de siguranta in conformitate
cu reglementarile locale
Masuri de igiena si protectia muncii: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu pielea si
ochii. In timpul lucrului se poarta obligatoriu echipament de protectie, nu se bea, nu se mananca, nu
se fumeaza. Dupa terminarea lucrului se spala bine mainile si fata cu multa apa si sapun. In cazul
contaminarii ochilor sau pielii spalati cu multa apa si sapun si solicitati sfatul medicului.
Imbracamintea contaminata trebuie sa fie inlaturata imediat si curatata prin spalare.
A nu se lasa produsul la indemana copiilor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele.
Descrierea măsurilor de prim ajutor
Sfaturi generale: Aduceti întotdeauna ambalajul original al produsului, eticheta și fișa tehnică de
securitate atunci când apelati numărul de urgență sau vizitati un medic pentru tratament
Inhalarea: Mutați persoana expusă, la aer curat . Daca respiratia este neregulata sau a incetat , sunati
imediat un medic .
Contactul cu pielea: Scoateți hainele contaminate și spălați cu apă si sapun.
Contactul cu ochii: Spălați imediat ochii afectati, cu apa timp de cel putin 15 minute. Daca iritatia
persista consultați cu un oftalmolog .
Ingestia: In caz de inghitire spalati imediat gura cu apă și apelati la medic. Nu administrati nimic pe
cale orala persoanelor in stare de inconstienta.
In caz de urgenta puteti apela Centrul de informare toxicologica; Institutul National de Sanatate
Publica: tel: 021 318 36 06 sau tel: +40 21 318 36 20, interior 235 (orele 8.00-15.00)

MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI:
In cazul contaminarii apei și a mediului, nu se deverseaza scurgerile in sistemul sistemul de
canalizare. Evitați ca scurgerile sa se infiltreze in sol sau in lacuri si scurgeri de apa de suprafata.
Informa autoritățile responsabile în cazunor asemenea scurgeri.
Atentie ! : Pentru a proteja organismele acvatice trebuie respectata o zonă netratata de 15 m latime
fata de apele de suprafata.
MASURI IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA:
Precauții personale: Trebuie purtat echipament de protecție respiratorie. Purtați ochelari de
protecție, echipament de protecție a mâinilor și corpului. Aerisiți si spalati zona contaminata.
Proceduri de urgență : Evacuați zona în caz de urgență .
Pentru personalul specializat: In funcție de risc , purta șorț lung strâns și cizme sau haine
adecvate de protecție chimică . Îmbrăcăminte ar trebui să asigure protectie si pentru pulberi. Purtati
echipament de protectie respiratorie. Purtati ochelari cu protectie laterala . Purtați întotdeauna mănuși
Metode și material pentru curățare: Curatati scurgerile imediat cu mătura. Colecta cantități vărsate
într -un recipient etichetat în mod clar cu o descriere a conținutului său și cu simbolul de pericol P și
Fraze H. Încredințati-l autorităților competente pentru eliminare. Spalati bine zona imediat după
îndepărtarea scurgerilor .

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE:
După golire ambalajele se clatesc de trei ori iar apa rezultata se toarna in rezervorul masinii de
stropit. Ambalajele clatite vor fi tinute uscate si curate si se vor preda la centrele specializate de
colectare. Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri.
MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR:
Recomandate pentru stingerea incendiilor: Utilizati apă pulverizată (nu stropire), pulbere uscata ,
spuma ,dioxid de carbon
In caz de incendiu produsul formulat poate elibera vapori toxici de oxizi de carbon, oxizi de azot.
Recomandări pentru pompieri: Purtați echipament de protectie corespunzator. Evitati scurgerile de
produs folosit la stingerea incendiului in rauri, lacuri si helestee.
CONDITII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT:
Precauţii legate de manipularea în siguranţă: Feriţi ambalajele de daune fizice. Purtaţi
îmbrăcăminte, încălţăminte, mănuşi şi ochelari de protecţie pe durata manipulării. Nu se mananca, nu
se bea, nu se fumeaza în timpul lucrului. Spălați-vă mâinile după utilizarea produsului. Îndepărtați
îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a intra locurile de servit masa .
Spălați toate echipamentele de protecție
Condiţii de depozitare în siguranţă, inclusiv anumite incompatibilităţi: Păstrați produsul în
ambalaj original , închis ermetic și într -un loc sigur, racoros, uscat si bine ventilat. A se feri de
expunerea la radiatia solara.
Utilizări specifice: Utilizaţi acest produs pentru protejarea culturilor agricole impotriva insectelor
daunatoare

