DIQUA 200 SL
Desicant si erbicid utilizat pentru culturile agricole
Omologat in Romania cu certificat de omologare nr: 100PC / 21.01.2015
Producator: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th, Road, Bandra(W)-400050, INDIA
Reprezentant : Novagris SRL, World Trade Center, Pta Montreal 10, Bucuresti, Romania,
Tel: +40 751 207 313, www.shardacropchem.ro
Substanta activa: Diquat 200 g/l
Pictograme, simboluri de pericol:

Cuvant semnalizare: Pericol
Fraze de pericol (H):
H302 - Nociv în caz de înghițire.
H315 - Provoacă iritarea pielii.
H318 - Provoacă leziuni oculare grave
H330 - Mortal în caz de inhalare.
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Fraze de precautie (P):
P260 – Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 – Spălaţi-vă bine mainile după utilizare.
P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului
P273 – Evitaţi dispersarea în mediu.
P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/
echipament de protecţie a feţei.
P284 Purtați echipament de protecție respiratorie
P301 + P312 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine
P302 + P352 – in caz de contact cu pielea spălaţi cu multă apă şi săpun.
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de
repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație
P305 + P351 + P338 - ÎN OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți
lentilele de contact, dacă este cazul și se poate face ușor. Continuați să clătiți.
P332 + P313 În caz de iritare a pielii consultati medicul
P362 - Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare
P391 - Colectați scurgerile de produs

P501 – Eliminati conţinutul/recipientul in conformitate cu legislatia in vigoare
Alte fraze:
EUH 401 - 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 : 5 Litri
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: DIQUA 200 SL este formulat ca un concentrat solubil (SL), ce
contine 200 g/L diquat ca substanta activa. Se prezinta ca un lichid limpede, de culoare brun
ciocolatiu, cu miros caracteristic. Nu este inflamabil, nu este exploziv, nu oxideaza.
Mod de actiune: DIQUA 200 SL este un produs cu actiune erbicida si de uscare a partilor verzi
ale plantelor (desicant). Nu actioneaza asupra partilor lemnoase ale plantelor. Dupa aplicare se
absoarbe rapid in partile verzi atinse de solutie. Nu migreaza catre organele netratate. Se poate
utiliza atat pe vreme umeda cat si dupa perioade de seceta. Actiunea sa nu depinde de
temperatura.
DOMENIU DE UTILIZARE
Cultura

Domeniu de utilizare

Cartof

Desicant

Doza de utilizare
(l/ha)
3,3 – 5

Lucerna, porumb, grau, culturi pentru
fibra (culturi semincere)
Orez pentru samanta

Desicant

1,6 – 3,3

Desicant

1,2 – 1,6

Vita de vie
Erbicid neselectiv
3,3 – 5
Pomi fructiferi
Erbicid neselectiv
3,3 – 5
Culturi legumicole
Erbicid neselectiv
2–4
Sparanghel
Erbicid neselectiv
2–4
Plante ornamentale
Erbicid neselectiv
2–4
Lucerna
Erbicid neselectiv
2,5 – 3
Porumb
Erbicid neselectiv
3,3 – 5
Timpul de mimim de pauza de la ultimul tratament si pana la recoltare si consum este de 10 zile la
cartof si 30 zile la alte culturi avizate.

Instructiuni de utilizare
DIQUA 200 SL se aplica o singura data pe sezon, in prezenta vegetatiei ce urmeaza a fi uscata sau
combatuta. Utilizat ca desicant produsul va produce atat uscarea partilor vegetative ale plantelor
de cultura, cat si a buruienilor in vegetatie. In cazul cand se urmareste doar combaterea
buruienilor, se va evita aplicarea produsului pe plantele de cultura, deoarece Diqua 200 SL este
neselectiv. Pentru combaterea lastarilor lacomi la vita de vie (plivitul chimic) sau a drajonilor la
pomi, produsul se va aplica doar pe partile vegetative ce urmeaza a fi uscate.
Se folosesc masini de aplicat erbicide, cu pulverizare fina si uniforma. Se utilizeaza apa curata,
intrucat in amestec cu apa foarte incarcata sau tulbure, se poate dezactiva. Volumul de apa
recomandat este de 300 – 800 l/ha.
Se va avea in vedere ca partile din plante care nu trebuie uscate de diquat, sa fie bine maturate si
lignificate. Aplicarea se face pe vreme linistita, fara vant, pentru a evita formarea derivei.
La cartof se aplica cu o luna inainte de recoltare.
Pentru folosirea produsului, utilizatorii trebuie sa fie autorizati conform legislatiei in vigoare.
COMPATIBILITATE: DIQUA 200 SL este compatibil in amestec cu alte produse cu reactie
alcalina.
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 total dezactivat in contact cu solul si nu lasa reziduuri.
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
Inhalarea: Mutați persoana expusă, la aer curat pana la revenire . Daca respiratia este neregulata
sau a incetat , sunati imediat un medic .
Contactul cu pielea: Scoateți hainele contaminate și spălați cu apă si sapun. Apelati un medic.
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. Nu provocati voma.
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)
Simptome si efecte ale intoxicarii: Nociv prin ingestie. Toxic prin inhalare. Iritant pentru ochi,
pentru caile respiratorii si pentru piele. Pericol de leziuni grave in caz de expunere prelungita.
MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI:

In cazul contaminarii apei și a mediului, nu se deverseaza scurgerile in sistemul de canalizare.
Evitați ca scurgerile sa se infiltreze in sol sau in lacuri si scurgeri de apa de suprafata. Informati
autoritățile responsabile în cazul unor asemenea scurgeri.
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 , purtati șorț lung strâns și cizme sau haine
adecvate de protecție chimică . Îmbrăcămintea 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. Colectati cantitățile
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, nisip. Diquatul nu este clasificat ca produs inflamabil.
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:
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, a se feri de inghet. Temperatura de pastrare este
intre 0 si 30 grade C.
Utilizări specifice: Produsul este destinat utilizatorilor profesionali, pentru desicare sau
combaterea buruienilor din culturile agricole.

