
1 Litru

Deţinătorul omologării: Cheminova A/S, Danemarca.
Producător: Cheminova A/S, P.O. BOX 9, DK-7620  
Lemvig, Danemarca.
Distribuitor: Syngenta Agro SRL, Bucureşti, Victoria Park, 
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, clădirea 3, etaj 4, 
tel.: 021-528.12.00; tel. urgenţă: 021-529.25.77;  
tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77.
Substanţă activă: 240 g/l (25,0 % g/g) nicosulfuron
Formulare: suspensie concentrată.
Erbicid
Denumirea substanţelor periculoase ce trebuie 
menţionate pe etichetă: nicosulfuron
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 
2773/27.03.2008.
Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricaţiei, păstrat 
în ambalaje originale, închise etanş.
Depozitare: Se va păstra la adăpost de căldură şi 
umezeală. Temperatura de depozitare între 0oC şi +25oC.
Se va feri de îngheţ.

ATENŢIE 
Fraze de pericol:
H315: Provoacă iritarea pielii.
H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu 
efecte pe termen lung.

Fraze de precauţie:
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie.
P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU 
PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de 
erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P362: Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi 
spălaţi-o înainte de reutilizare.
P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o  
unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
EUH401: Pentru a evita riscurile pentru 
sănătatea umană şi mediu, a se respecta 
instrucţiunile de utilizare.

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)!
SPe3 - Pentru protecţia organismelor  
acvatice respectaţi o zonă tampon netra-
tată de 15 m până la apa de suprafaţă!

PENTRU UTILIZARE NUMAI CA ERBICID 
ÎN AGRICULTURĂ. 
PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU 
SĂNĂTATEA UMANĂ ŞI MEDIU, A SE  
RESPECTA INSTRUCŢIUNILE DE 
UTILIZARE.  
Citiţi toate celelalte măsuri de siguranţă 
şi instrucţiuni de utilizare înaintea folosirii 
produsului. Culturi omologate: porumb.
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CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Proprietăţi fizico-chimice: Mistral 240 SC se prezintă sub formă de suspensie fină, omogenă, cu tendinţă de depunere în timp, dar cu o 
bună capacitate de revenire în sistem, de culoare crem.

Mod de acţiune: 
Mistral 240 SC este un erbicid sulfonilureic, postemergent, sistemic pentru cultura porumbului. La scurt timp după tratament, substanţa 
activă nicosulfuron este absorbită de frunze şi translocată în xilem şi floem către ţesuturile meristematice, cauzând inhibarea creşterii, 
decolora-rea, necrozarea şi în final moartea plantelor ţintă. Inhibă activitatea enzimei ALS (acetolactat sinterază), rezultând întreruperea 
diviziunii celulare. Mistral 240 SC are un spectru larg de acţiune dublat de un efect de lungă durată asupra buruienilor (28 - 30 zile). 

Spectrul de activitate: Conform tabelului de mai jos.
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:
În România produsul este omologat la următoarele culturi de câmp:

Cultura Agent patogen Doza l/ha Timp de pauză până la recoltare (zile)

Porumb

Buruieni monocotiledonate anuale 
(Setaria, Echinochloa, Sorghum din seminţe) 0,135 l/ha

Postemergent
(porumb 4-6 frunze, buruieni 2-4 frun-

ze, înainte de înfrăţire)

(Sorghum halepense (Costrei ) din rizomi 0,170 - 0,250 l/ha

Postemergent 
(porumb 4-6 frunze,
Costrei 15-20 cm)

Pentru informaţii referitoare la utilizarea produsului şi tehnica de aplicare, sunaţi la numărul de telefon: 021-528.12.77, de luni până vineri 
între orele: 08:00-18:00.
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Timp de pauză: Nu este specificat. 

Momentul aplicării: 
Faza optimă este între BBCH10 şi BBCH18 când porumbul este în faza de 4 - 6 frunze, buruienile anuale au 2 - 4 frunze, costreiul din 
rizomi 15 - 20 cm. Nu se va aplica Mistral 240 SC după faza de 8 frunze ale porumbului.

Pregătirea soluţiei: 
Se umple rezervorul maşinii de stropit cu 1/4 - 1/3 cu apă, se porneşte agitarea. Se adaugă cantitatea de produs calculată şi cântărită, se 
completează cu restul de apă, având grijă ca sistemul de agitare să funcţioneze în tot acest timp. Produsul Mistral 240 SC poate fi aplicat 
cu orice echipament terestru. Volumul de apă este de 200 - 300 litri /ha.

Rotaţia culturilor: 
Culturile postmergătoare recomandate sunt cerealele şi porumbul. Dacă s-a folosit doza de 0,250 L/ha , culturile de cereale pot fi înfiinţate 
la 4 luni de la aplicarea tratamentului cu Mistral 240 SC.

Curăţarea echipamentului: 
După tratament, se va spăla instalaţia de stropit cu apă curată până la eliminarea completă a resturilor de produs.

Compatibilitate: 
Mistral 240 SC poate fi amestecat cu produse de uz fitosanitar conţinând ca substanţă activă dicamba, bromoxinil, sulcotrione,  
tifensulfuron, rimsulfuron, terbutilazin. Nu se recomandă mixarea acestuia cu bentazonă, 2,4 D sau insecticide organofosforice. 
Tratamentul cu substanţele menţionate anterior ca fiind incompatibile se vor face cu 7 zile înainte sau 3 zile după aplicarea  
Mistral 240 SC. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test.

Măsuri de igienă şi protecţie a muncii: 
Nu se vor inhala vaporii sau ceaţa de pulverizare formată în timpul tratamentului. Nu se vor consuma alimente sau lichide şi nu 
se va fuma în timpul lucrului. Se vor purta haine de protecţie (salopetă, jachetă, cizme şi mască). În timpul manipulării produsului  
concentrat, se vor purta mănuşi impermeabile, şort de cauciuc, vizieră sau ochelari de protecţie. După lucru, se vor spăla hainele (separat de  
celelalte obişnuite) şi întreg corpul cu apă şi săpun. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide 
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sau care alăptează, bătrânilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele,  
furajele, seminţele şi ambalajele acestora
Măsuri de prim-ajutor: Păstraţi recipientul produsului, eticheta sau fişa cu date de securitate. Veţi avea nevoie de acestea în cazul apelării 
numărului de urgenţe Syngenta, contactării unui centru de informare toxicologică, a unui medic sau dacă mergeţi pentru tratament. 
În cazul contactului cu pielea: Înlăturaţi imediat îmbrăcămintea contaminată. Spălaţi temeinic părţile afectate ale corpului cu apă din 
abundenţă. Dacă iritaţia persistă pe piele, contactaţi medicul. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de refolosire.
În caz de contact cu ochii: Clătiţi ochii (şi sub pleoape) cu apă din abundenţă pentru cel puţin 15 minute. Îndepărtaţi lentilele de contact. 
Contactaţi imediat medicul.
În caz de inhalare: Duceţi imediat pacientul la aer. Dacă respiraţia este neregulată sau a încetat, aplicaţi metoda de respiraţie artificială. 
Asiguraţi-vă că pacientului nu îi este frig şi că este relaxat. Contactaţi imediat medicul sau centrul de informare toxicologică.
În caz de înghiţire: În caz de înghiţire, contactaţi imediat medicul şi arătaţi recipientul sau eticheta produsului. NU provocaţi voma.
Sfat medical: Nu există un antidot specific. A se trata 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. În caz de 
incendiu, 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: 
Deoarece produsul este foarte toxic faţă de organismele acvatice, în tehnologiile şi în instrucţiunile de utilizare vor fi înscrise măsurile 
obligatorii de respectat pentru protecţia apelor, în conformitate cu dispoziţiile legale:
-a nu se arunca în apa de suprafaţă sau în canalele de scurgere.
-nu contaminaţi lacurile, cursurile de ape sau şanţurile cu substanţa chimică sau recipientul folosit.
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- dacă produsul contaminează râuri şi lacuri sau canale de scurgere, informaţi autorităţile competente;
- nu se va contamina apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, 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 pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Pentru evitarea contaminării apelor de suprafaţă, se va respecta o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafaţă!

Măsuri în caz de deversări accidentale: 
Opriţi scurgerile şi apoi colectaţi produsul cu material absorbant necombustibil, (de exemplu, nisip, pământ, pământ kieselgur,  
vermiculit) şi depuneţi-l într-un container spre a fi eliminat în conformitate cu reglementările naţionale/locale. Curăţaţi temeinic suprafeţele 
contaminate. A nu se arunca în apa de suprafaţă sau în canalele de scurgere. Dacă produsul contaminează râuri şi lacuri sau canale de 
scurgere, informaţi autorităţile competente.

Condiţii de manipulare, depozitare şi transport: 
Produsul se depozitează în ambalajele originale, în încăperi uscate, răcoroase, destinate în exclusivitate pesticidelor, protejate de 
acţiunea directă a razelor solare şi a căldurii excesive. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se ţine departe de alimente, băuturi şi furaje. 
Nu se necesită condiţii speciale de depozitare. A se ţine containerele sigilate în loc uscat, răcoros şi bine ventilat. Pe timpul manipulării, 
transportului şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi p.s.i. Temperatura de depozitare între 0˚C şi +25˚C.

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricaţiei, păstrat în ambalaje originale, închise etanş.

Eliminarea ambalajelor goale: 
Goliţi recipientele de produsul rămas. Clătiţi recipientele de trei ori. Pregătiţi recipientele goale pentru reciclare sau eliminare; apa rezultată 
se adaugă la soluţia de stropit. Ambalajele inscripţionate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. 
Telefonaţi la 0800.872.272 număr gratuit sau consultaţi www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de  
colectare şi al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiţi recipientele goale. 
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În atenţia utilizatorului
Respectând indicaţiile prezentate, produsul poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm  
riscurile pentru eventualele daune provocate de incorecta manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul îşi declină orice 
responsabilitate faţă de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.  
Pentru evitarea apariţiei organismelor rezistente la acţiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice a produselor. 
Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii integrate de combatere care să prevină apariţia organismelor rezistente. 
Orice nerespectare a indicaţiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacităţii sau la un eşec total. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Unităţile Fitosanitare Judeţene sau Syngenta Agro SRL, Bucureşti, tel.: +(40 21) 528 12 00.

® marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta
Ÿ 2014 Syngenta Crop Protection AG

|n caz de urgenţă contactaţi: Syngenta Agro SRL, Bucureşti 
Serviciul de urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau 
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia: Tel.: +44 1484 538 444; 
Fax: +44 1484 554 093 sau
Centrul de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, 
Tel: +40 21 318 36 06 sau +40 21 318 36 20, interior 235.
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