Stomp® Aqua
Erbicid

Conţine: 455 g/l pendimetalin
N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidenă
Omologat cu Certificatul de omologare nr. 015PC/14.12.2012
Formulare: suspensie de capsule.
Deţinător al omologării: BASF Agro B.V, Arnhem (NL) – Freienbach Branch, Elveția
Producător: BASF Agro B.V, Arnhem (NL) – Freienbach Branch, Elveția
Distribuitor: BASF SRL România; Telefon: (004) 021 5299060
Lot. nr./Data fabricaţiei: vezi marcajul de pe ambalaj.
Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricaţiei. Pentru mai multe
informații privind produsul, vă rugăm să consultați eticheta și fișa cu date
de securitate disponibile pe site-ul BASF: www.agro.basf.ro.

80ml

Fraze de pericol
H 317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H 410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție
P 261 – Evitați să inspirați vaporii.
P 272 – Nu scoateți îmbrăcămintea contaminată în afara spațiului de lucru.
Atenție
P 273 – Evitați dispersarea în mediu.
P 280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P 303 + P 352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): spălați cu multă apă și săpun.
P 333 + P 311 – În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P 391 – Colectați scurgerile de produs.
P 501 – Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.
Atenţie: Citește instrucţiunile alăturate înaintea utilizării.
EUH 401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.
Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: Număr național pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06 Institutul de Sănătate Publică
București (L-V: 8.00-15.00); Număr internațional de urgență: +49 180 2273 - 112.
Proprietăți fizico-chimice: Stomp® Aqua se prezintă sub formă de lichid de culoare galben-portocaliu, cu miros ușor lemnos.
Mod de acțiune: Stomp® Aqua este un erbicid pe bază de pendimetalin, din clasa dinitroaniline. Este un erbicid aplicat la sol, pentru combaterea buruienilor
monocotiledonate anuale și a unor specii de dicotiledonate anuale. Inhibă atât diviziunea celulei, cât și alungirea acesteia în meristemul rădăcinilor.
Dezvoltarea buruienilor este stopată direct ca urmare a absorbției prin vârfurile de creștere coleoptil/hipocotil. Buruienile mor imediat după germinare sau
răsărire, fiind eliminate timpuriu din competiție. Stomp® Aqua are selectivitate fiziologică la soia, floarea-soarelui, caz în care se poate încorpora.
Selectivitatea pozițională se manifestă la porumb, ceapă, cartof și legume, caz în care nu trebuie încorporat.
Spectrul de activitate și mod de folosire: Stomp® Aqua se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:
CULTURA
SPECTRUL COMBATERII
DOZA (l/ha)
Recomandare aplicare pentru
80 ml Stomp® Aqua (cantitate apă
și suprafață acoperită)*
Floarea-soarelui
Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, 2 - 4 l/ha - preemergent
80 ml / 8 l apă / 200 mp
Sorghum halepense din sămânţă) și unele dicotiledonate anuale
Porumb
Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate
2 - 4 l/ha preemergent
80 ml / 8 l apă / 200 mp
Soia
Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate
2 - 4 l/ha preemergent
80 ml / 8 l apă / 200 mp
Grâu, orz, secară
Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate
2 - 2.9 l/ha preemergent
80 ml / 11 l apă / 276 mp
Cartof
Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate
2 - 4 l/ha preemergent
80 ml / 8 l apă / 200 mp
Ceapă din arpagic,
Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate
1.5 - 4 l/ha preemergent
80 ml / 8 l apă / 200 mp
Ceapă semănată direct
(culturi irigate)
Usturoi
Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate
2 - 4 l/ha preemergent
80 ml / 8 l apă / 200 mp
Tomate
Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate
1 - 3 l/ha înaintea transplantării
80 ml / 10 l apă / 267 mp
Vinete
Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate
2 - 3 l/ha înaintea transplantării
80 ml / 10 l apă / 267 mp
Ardei
Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate
1.5 - 3 l/ha înaintea transplantării 80 ml / 10 l apă / 267 mp
Plantații de viță de vie, Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate
2 - 4 l/ha în perioada de repaus la 80 ml / 8 l apă / 200 mp
Livezi pe rod
preemergența buruienilor
Tutun
Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate
2 - 3 l/ha înaintea transplantării
80 ml / 10 l apă / 267 mp
*se va ține cont și de echipamentul de aplicare pentru calcularea volumului de apă.
Calculul de mai sus este valabil pentru doza maximă de aplicare la fiecare cultură și la un volum de 400 l apă la hectar.

