DIFENZONE 25 EC
Fungicid sistemic pentru pomicultura
Omologat in Romania cu certificat de omologare nr: 057PC/ 29.09.2014
Producator: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra(W)-400050, INDIA
Reprezentant : Novagris SRL, World Trade Center, P-ta Montreal 10, Bucuresti, Romania,
Tel: +40 751 207 313, www.shardacropchem.ro
Substanta activa: Difenoconazol 250 g/l
Tipul de ppp: fungicid
Tip de actiune: sistemic
Formulare: EC (emulsie concentrata)
Pictograme de pericol:

Cuvinte de avertizare : Pericol
Fraze de pericol H:
H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Fraze de precauție P:
P261 - Evitaţi să inspirați spray-ul
P273 – Evitaţi dispersarea în mediu
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie, echipament de protecţie a ochilor, echipament de protecţie a feţei
P301+P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ, un medic
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.
P501 - Eliminati conţinutul/recipientul la o instalație autorizată pentru eliminarea deșeurilor
Coduri EUH :
EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii
EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de
utilizare
SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul sau (a nu se curata echipamentele de aplicare
in apropierea apelor de suprafata/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din
ferme sau drumuri)
SPe3- Pentru a proteja organismele acvatice trebuie sa se respecte o zona netratata tampon de 15 m
pana la apele de suprafata.
Cantitatea neta de produs : 1 Litru
Termen de valabilitate: 2 ani

Numarul de lot: mentionat pe ambalaj
Data fabricatiei: mentionata pe ambalaj
! A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucţiunile
alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor si mediului pot fi evitate numai cu condiţia respectării
recomandarilor din prezenta etichetă.
Citiţi întotdeauna eticheta înainte de utilizare!
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Proprietati fizico-chimice: DIFENZONE 25 EC este formulat ca emulsie concentrata, ce contine
250 g/L difenoconazol ca substanta activa. Se prezinta ca un lichid limpede, de culoare chilimbarie,
cu miros caracteristic. Nu este inflamabil, nu este exploziv, nu oxideaza.
Mod de actiune: DIFENZONE 25 EC este un fungicid sistemic, cu efect preventiv si curativ. Dupa
aplicare este preluat rapid in planta prin frunze si transportat acropetal prin vasele lemnoase catre
toate organele verzi.
DOMENIU DE UTILIZARE
CULTURA
DOZA

Agentul patogen

Timpul de pauza
pana la recoltare

MAR

Rapan - Venturia inaequalis

21 zile

0,2 l/ha

Instructiuni de utilizare
La mar se poate aplica de 4 ori intr-un sezon, la un interval de minimum 10-14 zile. Pentru evitarea
crearii formelor rezistente se va alterna cu fungicide din alte grupe chimice decat triazoli,
recomandate fiind fungicidele de contact.
TEHNICA DE APLICARE:
DIFENZONE 25 EC poate fi aplicat foliar cu toate echipamentele 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 300 - 1000
L/ha.
Dupa terminarea lucrului masinile vor 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 utilizarea oricarui amesec este recomandat sa se faca un test de compatibilitate, iar solutia
sa se aplice pe cultura vizata.
SELECTIVITATE/TOLERANTA CULTURII: Nu impune restrictii privind alegerea culturii
urmatoare. Este bine tolerat si nu produce fitotoxicitate culturii tratate, daca este aplicat conform
instructiunilor de utilizare.
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 nu se lasa la indemana copiilor. 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.
Descrierea măsurilor de prim ajutor
Măsuri generale de prim ajutor: Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.
Dacă vă simțiți rău, a se consulta medicul (dacă este posibil, i se arată eticheta).
Inhalare: A se transporta victima la aer proaspăt. În caz de stop respiratoriu, efectuați respirație
artificială. Apelati medicul.
Contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. După contactul cu pielea, spălați-vă
imediat cu multă apă.
Contactul cu ochii: A se spăla cu multă apă (timp de cel puțin 20 de minute) ținând ochii bine
deschiși, apoi a se consulta imediat medicul.
Ingerare: Clătiţi gura. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un
medic.
Pentru informatii toxicologice/medicale puteti apela Biroul pentru Regulamentul Sanitar si 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:
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Pericol de poluare a apei potabile în
cazul pătrunderii produsului în sol. Anunțați autoritățile dacă lichidul intră în sistemul de canalizare
sau în apele domeniului public.
MASURI IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA:
Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență
Echipamentul de protecție: A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare, mănuși și o masca
de protecție a ochilor și a feței.
Pentru personalul care intervine în situații de urgență:
Echipamentul de protecție: A se purta echipament de protecție corespunzător pentru corp, cap și
mâini.
Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
Pentru izolare: A se eticheta recipientele și a se prevedea mențiuni de atenționare împotriva oricărui
contact.
Metode de curățare: A se absorbi cu un produs absorbant inert (de exemplu, nisip, rumeguș,
aglomerant universal, silicagel). A se curăța rapid produsul împrăștiat. A se spăla zona contaminată
cu multă apă.
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:

Mijloace de stingere a incendiilor: Apă pulverizată, pudră uscată, spumă, dioxid de carbon.
Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu: dioxid de carbon, monoxid de carbon, oxizi
de azot. Poate elibera gaze inflamabile.
Recomandări destinate pompierilor: Pot fi necesare aparate respiratorii adecvate. Nu intrați în zona
focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie. A se evita contaminarea apelor de
suprafață.
CONDITII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT:
A se curăța materialul și îmbrăcămintea după lucru. A se păstra numai în recipientul original, într-un
loc răcoros și bine ventilat. A se proteja de lumină.
Utilizări specifice: Utilizaţi acest produs pentru protejarea culturilor agricole impotriva bolilor.

