SHARMET
Erbicid pentru combaterea buruienilor din culturile de cartof

Omologat in Romania cu certificate de omologare nr: 2357/19.04.2007
Detinatorul omologarii: Sharda Europe b.v.b.a. Belgia, Jozef Mertenstraat 142, 1702 Dilbeek
Belgium - tel: +32(0)2 466.44.44
Producator: Sharda Cropchem Limited, INDIA
Importator/prim Distribuitor: ………………..
Substanta activa: Metribuzin 700 g/kg
Tipul de ppp: Erbicid
Tip de actiune: sistemic selectiv
Formulare: WP (pulbere umectabila)
Pictograme, simboluri de pericol
GHS07
GHS09

Cuvintul de atentionare : Atentie
Fraze de pericol (H):
H302 - Nociv în caz de înghiţire
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Fraze de precauție (P):
P264 - Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare
P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu
P280 - Purtaţi mănuşi 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
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
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: SHARMET este un produs solid conditionat sub forma de pulbere
umectabila, fina, omogena, mobila, de culoare alba, ce contine 700 g/kg metribuzin. Nu este
inflamabil, nu este exploziv, nu oxideaza.
Mod de actiune:
SHARMET este un erbicid selectiv, din grupa triazinelor. Se foloseste preemergent dar si
postemergent timpuriu. Dupa aplicare este absorbit predominant de către rădăcini dar și de frunze și
traslocat acropetal prin xilem in frunze. Metribuzin inhibă fotosinteza prin inhibarea transportului de
electroni. Pe solul tratat buruienile pot rasari insa devin clorotice și sub actiunea radiatiei solare se
necrozeaza si mor in 2 pana la 5 zile. Selectivitatea se datoreaza capacitatii unor specii de plante de a
metabiliza produsul. Se descompune in sol pana la sfarsitul perioadei de vegetatie si nu lasa reziduuri
fitotoxice culturii urmatoare, permitand realizarea corespunzatoare a asolamentelor
DOMENIU DE UTILIZARE
Cultura
Organism tinta
Cartof
Buruieni dicotiledonate anuale si unele
monocotiledonate

Doza
0.7- 1,2 kg/ha

Modul de utilizare
La Cartof aplicarea preemergenta se face dupa rebilonarea culturii la 3-5 zile inainte de rasarirea
culturii, iar postemergent pana cand plantele au atins inaltimea de cca 10 cm. Daca solul este mai
fertil se va folosi doza mai mare iar doza mai mica se va aplica pe solurile nisipoase. Umiditatea
solului influienteaza pozitiv eficacitatea produsului. Efectul sau poate dura pana la incheierea
randurilor, dupa care cultura va concura buruienile si acestea nu se mai pot dezvolta.
Pentru marirea eficacitatii asupra buruienilor monocotiledonate, se poate combina cu erbicide
antigramineice.
Se va evita aplicarea erbicidului in conditii de stress al buruienilor, cum ar fi seceta excesiva,
temperaturi foarte ridicate sau joase.
TEHNICA DE APLICARE: Aplicare pe sol. La efectuarea amestecului se umple rezervorul masinii
de stropit pana la jumatate cu apa curata si se porneste agitatorul. Se dizolva doza de produs in putina
apa si se toarna in rezervor, dupa care se umple rezervorul pana la cantitatea necesara de soluitie.
Nu se prepara mai multa solutie decat cea necesara.
Principalele buruieni combatute:
DICOTILEDONATE
Stir (Amaranthus spp.)
Loboda (Chenopodium album)
Mustar salbatic (Sinapis arvensis)
Zamosita (Hibiscus trionum)
Albastrita (Centaurea cyanus)
Cimafaia (Datura stramonium)
Fumarita (Fumaria officinalis)

MONOCOTILEDONATE
Mohor (Setaria spp.)
Iarba barboasa (Echinocloa spp.)
Meisor (Digitaria sanguinalis)
Sorg (Panicum spp.)
Coada vulpii (Alopecurus spp.)
Ovaz salbatic (Avena fatua)
Costeri din saminta (Sorghum halepense)

Lungurica (Galeopsis tetrahit)
Urzica moarta (Lamium purpureum)
Musetel (Matricaria spp)
Susai (Sonchus oleraceus)
Scaieti (Xanthium spp.)
Iarba grasa (Portulaca oleracea)

Pir din samanta (Agropyron repens)

COMPATIBILITATE: Amestecul cu alte produse de protectia plantelor se recomanda in situatia in
care nu exista riscul de a se produce fitotoxicitate sau incompatibilitate fizico- chimica. Inainte de
aplicare se va face o testare a amestecului pe cultura pe care urmeaza sa se utilizeze. As Super este
compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar si a fertilizantilor foliari
SELECTIVITATE/TOLERANTA CULTURII: A nu se aplica pe culturile sub stres.
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: Duceti persoana expusă, la aer curat . Daca respiratia este neregulata sau a incetat ,
sunati imediat un medic.
Contactul cu pielea: Indepartati hainele contaminate și spălați cu apă .
Contactul cu ochii: Spălați imediat ochii afectati, cu apa timp de cel putin 15 minute, ținind
pleoapele deschise. Consultați cu un oftalmolog .
Ingestia: Provocati voma numai daca: victima este constienta, ajutorul medical nu este disponibil, o
cantitate semnificativa de produs a fost inghitita, timpul de la inghitire este mai putin de o ora.
Aveti grija ca voma sa nu blocheze caile respiratorii.
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. Pentru evitarea derivei, echipamentele de aplicare a tratamentelor trebuie
prevazute cu duze antidrift, care sa reduca deriva cu 70%.

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.
Scurgeri mai mari, poat pune in pericol mediul inconjurator si atmosfera. In astfel de situatii anuntati
urgent autoritățile .
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 .
Alte informatii: Manusile din textil sau piele sunt complet nepotrivite .
ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE:
După golire ambalajele vor fi decontaminate prin tripla clătire, golite de conţinut, uscate, curate şi
pastrate cu capacele separate, iar apa rezultată se va adaugă la soluţia de stropit. Ambalajele
colectate vor fi predate la centrele specializate de colectare.
Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri.
MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR:
Medii extinctoare potrivite: Apă pulverizată, spumă, pulbere chimică uscată, dioxid de carbon
Riscuri specifice în timpul stingerii incendiilor: Combustia sau descompunerea termică poate elibera
vapori toxici (CO, SO2, NOx etc.)
Echipament special de protecţie pentru pompieri: Pompierii ar trebui să poarte echipament de
protecţie adecvat
Informaţii adiţionale: Evitaţi deversarea mediilor extinctoare, cum ar fi apa, spuma sau substanţele
chimice uscate în iazuri, râuri şi lacuri
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 . Păstrați mostra la loc uscat si rece intr-un spatiu
adecvat pastrarii pesticidelor. Produsul se pastreaza in depozit la temperatura sub 40 grade Celsius,
într-un loc bine ventilat . A se feri de expunerea la radiatia solara.
Utilizări specifice: Utilizaţi acest produs pentru protejarea culturilor agricole impotriva buruienilor

