
 

Trend

Trend® 90  
Romania – review 27_Oct_2007  

1

® 90 
Only by DuPont 
 
Surfactant, agent de umectare, adjuvant pentru erbicide 
 
Substanţa activă: alcool isodecil etoxilat 
 
Concentraţie: 900 g/l  
Formulare: lichid, alb vâscos 
 

 
Xi – Iritant 
 
R41 Risc de leziuni oculare grave; 
R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului 
acvatic; 
 
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor; 
S13 A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale 
S20/21 Este interzis consumul de alimente şi băuturi, precum şi fumatul, în timpul utilizării; 
S25 A se evita contactul cu ochii; 
S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul; 
S35 A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de 
precauţie; 
S36/37/39 A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoare, a se proteja 
corespunzător ochii/faţa; 
S57 A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului; 
 
Atentie! 
A se utiliza numai in scopul pentru care a fost omologat si in conformitate cu instructiunile alaturate.  
Riscurile asupra utilizatorilor si a mediului pot fi evitate numai cu conditia respectarii recomandarilor din 
prezenta
Citiţi totdeauna eticheta înainte de utilizare! 
 
Lot nr.: 
Data fabricaţiei: 
Conţine: 0,25 litri 
 
MOD DE ACŢIUNE 
TREND® 90 îmbunătăţeşte proprietăţile de umectare ale lichidului de stropit, ceea ce determină formarea 
unei pelicule uniforme pe suprafaţa plantelor, măreşte aderenţa şi uşurează penetrarea în ţesuturi. Creşte 
astfel, eficacitatea şi viteza de acţiune a erbicidului în perioadele cu creştere redusă, determinată de secetă 
sau temperaturii scăzute şi pentru buruieni care sunt greu de umectat. 
 
MOD DE ÎNTREBUINŢARE 
Se foloseşte numai în amestec cu următoarele erbicide: 
BASIS® (porumb) 

http://www.anspcp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=357
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CORDUS® (porumb) 
EXPRESS® 50 SG (grâu, orz) 
GLEAN® 75 DF (grâu, orz, in) 
GRANSTAR® 75 DF (grâu, orz) 
GRANSTAR® SUPER (cereale) 
GRANSTAR® COMBI (grâu, orz) 
HARMONY® 50 SG (soia) 
HARMONY® EXTRA (grâu, orz) 
LAREN® 60 WP (grâu, orz) 
POINTER® ULTRA (cereale) 
TITUS® 25 WG (porumb, cartof, tomate) 
TITUS® Plus (porumb) 
SAFARI® 50 WG (sfecla de zahăr, sfecla furajeră) 
 
Doza recomandată: 0.1% Trend, calculat la volumul de soluţie (250-300 ml/ha) 
 
PREPARAREA SUSPENSIEI  DE STROPIT 
Se umple rezervorul maşinii de stropit pe jumătate cu apă şi se adaugă cantitatea necesară de erbicid, cu 
agitarea continuă a soluţiei. Se adaugă apoi doza necesară de TREND® 90 şi se umple rezervorul cu apă în 
timp ce se continuă agitarea. 
Cand se amestecă mai multe produse în rezervorul echipamentului de erbicidat, Trend se adauga ultimul 
după omogenizarea soluţiei. 
 
SPĂLAREA ECHIPAMENTULUI DE STROPIT 
Goliţi complet echipamentul de stropit, imediat după terminarea tratamentului. Se spală întregul echipament 
conform instrucţiunilor din eticheta erbicidelor cu care s-a făcut amestecul. Nu se efectuează spălarea în 
apropierea bunurilor de consum şi a surselor de apă. 
Soluţia rămasă după terminarea tratamentului şi apa de spălare a echipamentului de stropit se diluează cu 
apă (1:5) şi se stropeşte cultura pe care s-a făcut tratamentul. 
 
MĂSURI  DE IGIENĂ  ŞI  PROTECŢIA  MUNCII 
La manipularea/utilizarea Trend® 90 totdeauna purtaţi salopetă, ochelari de protecţie, mănuşi din cauciuc, 
cizme de cauciuc. Folosiţi echipamentul de protecţie recomandat în eticheta produsului partener.  
Respectaţi următoarele măsuri de siguranţă : 
- Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul lucrului; 
- Evitaţi inhalarea şi contactul cu ochii; 
- Nu inspiraţi soluţia pulverizată; 
- Dacă vă simţiţi rău chemaţi imediat doctorul şi arătaţi eticheta dacă este posibil; 
- Nu aplicaţi acest produs într-un mod în care apare pericolul contaminării lucrătorilor sau altor persoane, 
direct sau prin derivă. 
- Nu contaminaţi suprafeţele de apă şi sistemul sanitar de canalizare cu produs sau ambalaje folosite; 
 
PRIMUL AJUTOR 
În caz de  ingestie beţi 1-2 pahare cu apă. Nu induceţi voma fără asistentă medicală.  
Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de leşin. Cereţi totdeauna ajutorul medicului. 
În caz de contact cu pielea, spălaţi cu săpun şi multă apă şi schimbaţi hainele. 
În caz de contact cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă (15 minute) şi consultaţi specialistul dacă iritaţia 
persistă. 
În caz de inhalare, scoateţi accidentatul la aer curat. Administraţi oxigen sau respiraţie artificială dacă este 
necesar. Consultaţi medicul după o expunere semnificativă. 
În cazul oricărei expuneri cereţi ajutorul medicului şi prezentaţi eticheta dacă este posibil.  
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Pentru informaţii medicale suplimentare, contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon de 
urgenţă 021 318 36 20).  
Telefon de urgenţă DuPont: +44-(0)8456-006.640 
 
CONDIŢII  DE  DEPOZITARE  ŞI TRANSPORT 
Trend® 90 trebuie transportat şi depozitat în ambalaj original în locuri uscate şi reci, departe de spaţii locuite, la 
care au acces numai persoanele autorizate, fără acţiunea directă a razelor solare şi a căldurii, separat de 
alimente şi furaje. In timpul transportului produsul va fi protejat de intemperii şi căldură. Pe timpul manipulării 
transportului şi depozitării se vor lua toate măsurile de protecţie a muncii, PSI, etc. 
Pastraţi produsele incuiate şi nu le lăsaţi la îndemâna copiilor; 
In caz de împrăştiere, strângeţi produsul şi resturile.  
Deşeurile rezultate din folosirea acestui produs pot fi păstrate numai în locuri special amenajate, conform 
legislaţiei în vigoare. 
 
MASURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 
Trend® 90 este inflamabil (temperatura de aprindere > 90 °C). Folosiţi ca agent de stingere: apă, spumă, 
zăpadă carbonică, dioxid de carbon. Evitaţi folosirea jetului cu volum mare de apă (risc de contaminare).  
Atenţie! In caz de incendiu, explozie, nu inhalaţi fumul şi purtaţi mască de respirat cu filtru de aer. Răciţi 
containerele cu jet de apă. 
 
ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE 
După folosire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, de preferat sub presiune. Apa rezultată se adaugă la 
soluţia de stropit.  
Nu refolosiţi ambalajele goale. Ambalajele goale se vor face neutilizabile şi trebuie predate pentru reciclare sau 
recondiţionare sau se depoziteaza într-un loc special amenajat în vederea incinerării. Ambalajele vor fi colectate 
de către personae autorizate în acest scop. Nu aruncaţi produsele chimice nediluate. 
 
IN ATENTIA UTILIZATORULUI 
Trend® trebuie folosit numai respectând recomandările date în prezenta etichetă. 
Du Pont garantează calitatea ridicată a produsului numai dacă este aplicat conform indicaţiilor din această 
etichetă. Du Pont nu poate verifica păstrarea, mânuirea sau modul de utilizare şi de aceea nu poate fi făcut 
răspunzător pentru recoltele slabe, pierderile sau oricare alte pagube determinate de păstrarea incorectă, 
mânuirea, aplicarea sau utilizarea defectuoasă a produsului. Orice abatere de la condiţiile tehnice 
menţionate poate duce la reducerea totală sau parţială a eficacităţii. Utilizatorul îşi asumă toate riscurile în 
cazul nerespectării recomandărilor. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi reprezentantul 
autorizat Du Pont în Romania, Institutele sau Staţiunile de profil, Centrele de Protecţia Plantelor sau 
Serviciile de Carantină Fitosanitată din Romania. 
 
Producător: DuPont International Operations SArl Geneva, Switzerland 
Reprezentant: DuPont Romania SRL, Sos. Bucureşti-Ploieşti, 42-44, Clădirea B2, et. 2, sect. 1, 013696, 
Bucuresti, Romania, tel. 031.620 41 00; fax. 031 620 41 01 
Termen de valabilitate: produsul este valabil 2 ani de la data fabricatiei 
 
 ® Reg. Marcă înregistrată E.I. du Pont de Nemours & Co.(Inc.) 
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