StimSTART
ÎNGRĂŞĂMÂNT CE – SOLUȚIE DE ÎNGRĂȘĂMÂNT NPK 9,5-3,9-7,9
C.2.1

Elemente

Concentrație (% masa)

Volum

Azot total (N)

9,5 %

120 g/l

Pentoxid de fosfor solubil în apă (P2O5)

3,9 %

50 g/l

Oxid de potasiu solubil în apă (K2O)

7,9 %

100 g/l

RO

12,7 kg

10 L

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ: P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P270:
Nu mâncați, nu beți sau nu fumați când utilizați acest produs. P501: Aruncați
conținutul/recipientul într-o zonă aprobată de eliminare a deșeurilor. Înlocuiți
conținutul/recipientul într-un centru de eliminare autorizat. EUH210: Fișă cu
datele de securitate disponibile la cerere. Producătorul și vânzătorii acestui
produs garantează formularea, ce conține ingredientele active specificate, cu
toleranță acceptată la ambalare. Nu este garantată nici o garanție de utilizare
a acestui material și nu va fi asumată nici o responsabilitate pentru daune
sau vătămări care rezultă din stocarea, manipularea, aplicarea sau utilizarea
acestui produs.

PREGĂTIREA SOLUȚIEI: 1. Umpleți tank-ul cu jumătate din cantitatea de
apă pentru stropit și porniți agitatorul. 2. Adăugați cantitatea de produs
recomandată, adăugați restul de apă și mențineți agitatorul pornit. Când
pregătiți un amestec de produse într-un tank mix, întotdeauna acest produs se
adaugă ultimul. Nu lăsați soluția fără să amestecați continuu. După aplicarea
soluției de stropit, curățați și clătiți foarte bine echipamentul de stropit.

RECOMANDĂRI APLICAREA LA SOL
Concentrația recomandată: 0,5%–1%

SFATURI DE DEPOZITARE: Păstrați produsul numai în ambalajul original,
departe de razele directe ale soarelui, într-un loc sigur, departe de copii,
animale și produse alimentare. A se feri de îngheț.

Cultură
Porumb, sfeclă,
rapiță, grâu,
floarea soarelui

Doză
10 l/ha

Legume, tomate
& castravete și 10 l/ha
ardei
Pomi fructiferi

5 l/ha

Struguri

5 l/ha

Cartofi

10 l/ha

Min. vol. apă Termenul de aplicare
în brazdă la semănat
sau mai târziu, 15 l/ha
pulverizat pe sol
în perioada de
transplantare a răsadurilor
sau în primele stadii de
100 l/ha min vegetație ale culturii
de la apariția mugurilor
(BBCH 01)
de la apariția mugurilor
(BBCH 01)
apariția plantei (BBCH 9)

RECOMANDĂRI APLICAREA FOLIARĂ
Concentrația maximă: 3%

Cultură
Porumb, rapiță,
grâu, floarea
soarelui
Sfeclă
Fasole
Cartofi
Legume
Plantații perene
tinere

Doză

Min. vol. apă

Termenul de aplicare

2–3 l/ha

de la stadiul BBCH 15

3–5 l/ha
3–5 l/ha 100 l/ha min
3 x 3 l/ha
3 x 3 l/ha

de la stadiul BBCH 15
de la stadiul BBCH 16
de la stadiul BBCH 41
la fiecare 10–15 zile

3 x 3 l/ha

la fiecare 10–15 zile

SFATURI PRACTICE DE UTILIZARE: Pentru obținerea celor mai bune rezultate,
utilizați suficientă apă pentru a asigura o acoperire cât mai bună a plantelor.
Evitați aplicarea fertilizantului în timpul zilei, când este soare foarte puternic
și când temperatura este ridicată. Dacă este posibil, aplicarea se va face
seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile din timpul zilei
depășesc 28 C. Plantele cu un foliaj mai tânăr sau aflate sub stres pot fi mult
mai predispuse la arsuri. În aceste condiții, trebuie reduse dozele și intervalele
de aplicare. Respectați perioadele și dozele de aplicare pentru fiecare dintre
culturile menționate pe etichetă.

SFATURI REFERITOARE LA AMESTECURI: StimSTART este compatibil cu cele
mai multe produse de protecția plantelor. Efectuați toate testele fizico-chimice
de compatibilitate necesare înainte de aplicarea oricărui amestec nou.

SFATURI DE DISTRUGEREA: A nu se elimina în canalele de scurgere; eliminați
produsul și resturile într-un mod sigur. Evitați eliminarea în mediul înconjurător.
Respectați instrucțiunile și specificațiile din fișele cu date de securitate. Clătiți
de 3 ori ambalajele rămase. Nu le ardeți. Nu utilizați în alt scop, ambalajele
rămase. A se respecta legislația națională privind eliminarea deșeurilor.
PRIMUL AJUTOR: Sfaturi generale: în cazul problemelor de sănătate sau dacă
aveți îndoieli, informați medicul și furnizați-i informațiile de pe etichetă sau
de pe prospect. În caz de inhalare: opriți expunerea, asigurați starea fizică
și mentală. În caz de contact cu pielea: spălați hainele contaminate. Spălați
pielea afectată imediat cu apă călduță și săpun, clătiți abundent cu apă. În caz
de contact cu ochii: spălați imediat cu multă apă cu pleoapele deschise și
clătiți cel puțin 15 minute – în mod special zonele de sub pleoape – spălați de
preferință cu multă apă călduță. Dacă simptomele persistă (roșeală, senzație
de arsură), consultați imediat medicul (pentru un tratament medical). În caz de
ingestie accidentală: clătiți gura cu apă (doar dacă victima este conștientă și
nu prezintă crampe), nu provocați voma. Consultați imediat medicul și arătați-i
eticheta, prospectul, sau instrucțiunile speciale/fișa datelor de siguranță.
Înainte de un tratament medical: înainte de un tratament medical, informați
medicul dvs. referitor la produsul cu care a lucrat victima și referitor la primul
ajutor. Dacă este necesar, aplicați măsuri suplimentare pentru a asigura
primul ajutor (și eventual un tratament ulterior), consultați Centrul de Informare
Toxicologica: Institutul de Sănătate publică București, telefon: +40 21318
36 20, interior 235.

Data fabricaţiei: indicată pe amabalaj
Număr lot: indicat pe ambalaj
Importator: SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL, DN 2Bkm 9+900 m, 120000
Buzau, tel.: +40 238402868.
Producător: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l’Orchidée, 31390
CARBONNE, France.

