Deţinătorul omologării: Syngenta
Crop Protection AG, Elveţia.
Producător: AEGILOPS Applications,
Parc des Saules, 27100 Val de Reuil,
Franţa. Tel. : 02 32 25 01 73 Fax : 02 32
59 17 08.
Compoziţie: 400 g/L (40%) ulei de rapiţă
esterificat.
Adjuvant
Formulare: Emulsie pentru tratarea
seminţelor (ES).
Termen de valabilitate: 3 ani de la data
de fabricaţie.
Depozitare: Se va păstra la adăpost de
căldură şi umezeală. Temperatura de
depozitare între +5°C şi +25°C.

Distribuitori în Republica Moldova:
FPC BIOPROTECT SRL MD 4839, mun.
Chişinău, com. Stăuceni, drum M2, km 10,
nr.9, Tel.: 0 22 214 110, 0 22 214 112.
FERTILITATEA-CHI{INĂU SA
Str. Tănase 6, or. Chişinău, MD 2038,
Tel.: 0 22 242 750.
GOLD CORN SRL Str. Shevchenko 92, or.
Tiraspol, MD 3301, Tel.: 0 699 67087.
LICORENT-AGRO SRL Str. Suveranităţii 12,
or. Glodeni, MD 4901, Tel.: 0 249 22240.
CŞP PROTECŢIA PLANTELOR SRL
Str. Betania 2, Ialoveni, MD 6801,
Tel:. 0 268 85901; 0 268 85902.
VADALEX-AGRO SRL
Str. A. Mateevici 81/2, com. Stăuceni MD
Tel: 022-605-949.
CP C.V.A. - VIROCAGRO
Str. Independenţei 36/A, Soroca, MD 3001,
Tel.: 0 230 33876.
Tel. consiliere tehnică: 0 22 243275.

Fraze de precauţie:
P273: Evitaţi dispersarea în mediu. P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte
de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
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. P362: Scoateţi îmbrăcămintea contaminată.
P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Informaţii suplimentare pentru protecţia sănătăţii umane:
EUH208: Conţine 1,2-benzisothiazol-3(2H)-onă. Risc de reacţie alergică.
Informaţii suplimentare pentru protecţia mediului înconjurător:
SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa
echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/a se evita contaminarea prin
sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!
PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ŞI MEDIU, A SE RESPECTA
INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE (EUH401). Citiţi toate celelalte măsuri de siguranţă şi
instrucţiuni de utilizare înaintea folosirii produsului.

5 Litri

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Proprietăţi fizico-chimice: AG 40R este un preparat de origine
vegetală având la bază ulei de rapiţă esterificat.
De asemenea, conţine şi un colorant roşu.
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:
În Republica Moldova produsul este omologat la:

Cultura

Grâu,
orz

Termenul de
Interval de ieşire în cîmp
Modul,
pauză
înainte
Norma de perioada şi de recoltare
pentru
consum a limitele de
efectuarea
(Numărul
preparatului
lucrărilor
utilizare
maximal de
manuale
tratamente) (mecanizate)

100 ml/
100 kg
seminţe

AG 40R se
utilizează
numai în
amestec cu
AUSTRAL
PLUS

-

-(-)

Recomandări de aplicare:
AG 40R se utilizează numai în amestec cu AUSTRAL PLUS!
Prin urmare, toate măsurile de siguranţă recomandate pentru
AUSTRAL PLUS se aplică şi în amestecul cu AG 40R.
Tehnica de aplicare:
1. Se amestecă bine înainte de utilizare
2. Soluţia finală necesară pentru tratarea unei tone de
sămânţa se obţine astfel: 4L apă, la care se adăugă 5 L de
Austral Plus, iar la final 1 L de AG40R, rezultând în final 10 L
de amestec.
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3. Agitaţi constant în timpul tratamentului
Măsuri de igienă şi protecţie a muncii:
A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi
pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament
de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează.
Nu se vor inhala vapori în timpul tratamentului. Se vor purta
haine de protecţie (salopetă de lucru, jachetă, cizme şi
mască antipraf). În timpul manipulării produsului concentrat
se vor purta mănuşi din plastic şi şorţ de cauciuc, vizieră
sau ochelari de protecţie. Tratamentul seminţelor se va
efectua într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrului
se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a
se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi altor
persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor.
A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau
ambalajele acestora.
Primul ajutor:
Recomandare: să aveţi la dvs. ambalajul, eticheta sau fişa de
siguranţă atunci când sunaţi la numărul de urgenţă Syngenta
sau la medic, sau când mergeţi pentru tratament.
În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat
îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele
contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritaţia persistă
apelaţi la medic. Spălaţi hainele contaminate înainte de
refolosire.
În caz de contact cu ochii: aceştia se vor clăti cu multă apă
curată timp de cel puţin 15 minute. Îndepărtaţi lentilele de
contact dacă este cazul. Apelaţi imediat la medic!
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În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat. Dacă
respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţia
artificială. Ţineţi pacientul la căldură şi fără efort. Sunaţi
imediat la medic.
În caz de înghiţire: se va apela imediat la medic unde se va
arăta această etichetă sau ambalajul produsului. Nu se va
provoca voma.
Sfat medical: nu există disponibil un antidot specific; se va
efectua un tratament simptomatic.
Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor:
- Mijloace de stingere - incendii mici: utilizaţi apă pulverizată,
spumă rezistentă la alcool, extinctor chimic uscat sau dioxid
de carbon;
- Mijloace de stingere - incendii mari: spumă rezistentă la
alcool sau apă pulverizată.
Nu utilizaţi un jet continuu de apă, deoarece se poate
împrăştia şi răspândi incendiul.
Deoarece produsul conţine componente organice
combustibile, fumul rezultat din incendiu va fi dens şi negru
şi va conţine produşi periculoşi de combustie. O eventuală
expunere la descompunerea produşilor poate constitui
un real pericol pentru sănătate. Purtaţi îmbrăcăminte de
protecţie completă şi folosiţi un aparat de respiraţie autonom.
Blocaţi accesul scurgerilor de produs către canalizări sau
cursuri de apă.
Răciţi containerele închise şi expuse la incendiu folosind apă
pulverizată.
Măsuri de protecţia mediului:
Seminţele tratate trebuie semănate astfel încât să fie acoperite
bine de sol. Seminţele rămase nu vor fi folosite ca hrană
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pentru păsări sau animale şi nici pentru consumul uman.
În tehnologiile şi în instrucţiunile de utilizare a produsului vor
fi înscrise măsurile obligatorii de respectat pentru protecţia
apelor, în conformitate cu dispoziţiile legale. Să se prevină
prin orice mijloace ca produsul să ajungă în apele de
suprafaţă. conform prevederilor legale:
- nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de
apă;
- să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în
apele de suprafaţă.
- nu se va contamina apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi
nici heleşteiele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc.,
atunci când se elimină resturile.
- a nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau
ambalajele acestora.
- a nu se împrăştia produsul în aproprierea surselor de apă
sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Măsuri în caz de deversări accidentale:
În cazul unei împrăştieri accidentale produsul se colectează
utilizând material absorbant necombustibil (nisip, pământ,
diatomită, etc.) şi transferă într-un container special până
la distrugerea/neutralizarea conform dispoziţiilor legale în
vigoare. Dacă produsul contaminează râuri şi lacuri sau
canale de scurgere, informaţi imediat autorităţile competente.
Eliminarea ambalajelor goale:
După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată
se adaugă la soluţia de stropit. Nu refolosiţi ambalajele goale
în alte scopuri.
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Condiţii de manipulare şi depozitare:
General: Produsul se depozitează în ambalajele originale
închise etanş. A se depozita în încăperi uscate, răcoroase,
destinate în exclusivitate pesticidelor, protejate de acţiunea
directă a razelor solare şi a căldurii excesive. Se va feri
de îngheţ. Pe timpul manipulării, deschiderii, închiderii
sau folosirii produsului se iau obligatoriu toate măsurile de
protecţie a muncii. Temperatura de depozitare între +5°C şi
+25°C.
Termen de valabilitate:
Produsul este valabil 3 ani de la data de fabricaţie.
Purtaţi echipament de protecţie a ochilor şi îmbrăcăminte de
protecţie la manipularea produsului.
Nu contaminaţi apa, mâncarea sau furajele la manipularea
sau depozitarea produsului. Nu refolosiţi ambalajele goale.
Eliminarea pesticidelor:
Apa rezultată din utilizarea produsului poate fi eliminată pe
locul tratat sau într-o unitate specializată pentru eliminarea
deşeurilor pesticide.
Eliminarea ambalajelor:
Goliţi ambalajele şi eliminaţi pe un teren sanitar sau prin alte
proceduri aprobate de autorităţile locale.
Important:
Nu există garanţii care să depăşească descrierea de pe
eticheta prezentată. Aplicaţiile Aegilops garantează că
produsul este conform descrierii de pe etichetă. Răspunderea
producătorului faţă de această garanţie se limitează la
returnarea preţului de cumpărare al acestui produs.
Cumpărătorul îşi asumă toate riscurile şi răspunderea care
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decurg din utilizarea acestui produs, fie că este folosit în mod
individual sau în combinaţie cu alte produse. Producătorul nu
îşi asumă şi nici nu autorizează nicio persoană să îşi asume
alte responsabilităţi în legătură cu vânzarea sau utilizarea
acestui produs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0 22 243275.
® marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta
Ÿ 2020 Syngenta Crop Protection AG
În caz de urgenţă contactaţi: Syngenta Alarm Centre,
Huddersfield, Anglia:
Tel.: +44 1484 538 444; Fax: +44 1484 554 093
Serviciul Naţional Unic Pentru Apelurile de Urgenţă, tel: 112
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