ATENȚIE

MONCUT®
Conţine: flutolanil 460 g/l
Omologat cu certificatul de omologare nr. 360PC/29.11.2017
Fungicid
Formulare: suspensie concentrată pentru tratament sămânță (FS)
Fraze de pericol
H 317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H 411 –Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauţie:
P 101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau
eticheta produsului.
P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P 261 – Evitați să inspirați praful/ fumul/ ceața/ vaporii/ spray-ul.
P 273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
P 302+P352 – În caz de contact cu PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P 363 – Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.
P 391 – Colectaţi scurgerile de produs.
P 501 – Eliminați conținutul/ recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.
SP1- A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele
de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de
evacuare a apelor din ferme sau drumuri).

Conţine:

exL

Lot nr: vezi marcajul de pe ambalaj
Data fabricaţiei: vezi marcajul de pe ambalaj
Termen de valabilitate: doi ani de la data fabricaţiei
Atenţie: Citeşte instrucţiunile alăturate înaintea utilizării
EUH 401- Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta
instrucțiunile de utilizare.
Producător şi deţinător al omologării: Nichino Europe Co. Limited, UK
Distribuitor: SC Belchim Crop Protection România SRL
Str. Ceasornicului nr. 3-7, Et. 2, Ap. 9, Bucureşti, Sector 1, Cod poştal 014111
Tel. 0371 353 545 | office-ro@belchim.com | www.belchim.ro
În atenţia dumneavoastră: Respectând indicaţiile din etichetă, fungicidul MONCUT poate fi
utilizat în scopul propus. Producătorul îşi declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile
datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această
etichetă. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Centrului de Protecția Plantelor,
Oficiilor Fitosanitare Judeţene sau firmei Belchim Crop Protection România.

MONCUT®
Conţine: flutolanil 460 g/l
Fungicid (tratament sămânță)
Proprietăţi fizico-chimice: suspensie concentrată pentru tratament sămânță (FS) de
culoare albă fără miros caracteristic.
Mod de acţiune: MONCUT este un tratament pentru cartofii de sămânță ce controlează
rhizoctonia (Rhizoctonia solani) atunci când se aplică semințelor înainte de plantare.
Controlează rhizoctonia ce a contaminat tuberculii de sămânță și protejează noua cultură.
Spectrul de activitate și mod de folosire:
MONCUT se utilizează la culturile şi în dozele conforme cu cele din tabel:

CULTURA
Cartof de sămânță

SPECTRUL DE COMBATERE
Rhizoctonia (Rhizoctonia
solani)

DOZA
200ml/tona de cartofi
de sămânță

Momentul aplicării: MONCUT trebuie aplicat tuberculilor de sămânță înainte de plantare
sau în timpul plantării. Aplicați o singură dată pentru un lot.
Pregătirea soluţiei: se umple cu apă până la jumătate rezervorul maşinii de tratat, apoi se
adaugă cantitatea calculată de produs, şi apoi se completează cu restul de apă. Pe timpul
umplerii şi aplicării se va agita bine soluţia de stropit.
Tehnica de aplicare: Aplicați 200ml de MONCUT per tona de cartofi de sămânță. Poate fi
diluat cu până la 2.0L apă per tona de tuberculi pentru a asigura o acoperire
corespunzătoare semințelor. Aplicați MONCUT doar cu ajutorul echipamentului convențional
cu protecție, hidraulic sau cu disc rotativ ( cu sau fără electrostatică) montat pe un
transportator cu rulare sau masă.
Compatibilitate: Se recomandă a nu se folosi în combinație cu alte produse.
Curăţarea echipamentului: Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special
amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare. Insuficienta
spălare a echipamentelor poate cauza pagube culturilor ce vor fi tratate ulterior.
Măsuri de igienă şi protecţia muncii: a se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii
şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie. Spălaţi mâinile
înaintea pauzelor şi după muncă. Păstraţi separat hainele şi materiile prime. Ţineţi la distanţă
de hrană şi băuturi. Asiguraţi facilitatea de spălare la locul de muncă. Evitaţi contactul cu
pielea şi ochii. Este interzis consumul de alimente, băuturi, precum şi fumatul în timpul
utilizării produsului. Echipamentul de lucru contaminat nu trebuie scos în afara locației de
lucru. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.
Măsuri de prim ajutor: nu se va administra nimic pe gură unei persoane care nu este
conştientă. Dacă victima nu se simte bine, se va solicita ajutor medical.
Ambalajul, eticheta şi/sau fişa de siguranţă a produsului trebuie prezentate medicului.
- după inhalare: pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit, aşezat confortabil
pentru respiraţie şi permiteţi victimei să se odihnească.
- după ingerare: trebuie chemat imediat medicul, nu induceţi voma. Clătiţi gura cu apă
şi nu administraţi nici o substanţă. Menţineţi victima în stare de repaus.
- după contactul cu pielea: a se îndepărta imediat hainele atinse de produs. spălaţi
imediat cu apă şi săpun clătind din abundenţă. Solicitaţi ajutor medical în caz de
iritare a pielii sau de erupţie cutanată..
- după contactul cu ochii: este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de
câteva minute, ţinând pleoapele complet deschise şi apoi trebuie consultaţi medicul
dacă durerea, roşeaţa şi lăcrimarea persistă.
Antidot: Nu se cunoaşte un antidot specific.
Tratament simptomatic.
Măsuri de protecţia mediului: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Nu
descărcaţi pe sol/în subsol. Nu goliţi în canale de curgere/ape de suprafaţă/ape subterane.
Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Se va respecta

o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă. Notificați autoritățile în cazul în
care produsul se varsă în canalizare sau apele publice.
Eliminarea ambalajelor goale: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa
rezultată se adaugă la soluţia de stropit. Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor trebui să fie
curăţate şi compactate. Ambalajele inscripţonate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit
prin centrele de colectare SCAPA. Telefonaţi la 0800.800.211-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 ambalajele goale în alte scopuri.
Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: mijloace de stingere corespunzătoare:
spumă, dioxid de carbon, pudră uscată, apă pulverizată. Prin încălzire sau în caz de incendiu
este posibilă formarea de gaze toxice. Se va purta echipament complet de protecţie şi mască
de protecţie respiratorie. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de apă. Colectaţi separat
apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale.
Reziduul la combustie şi apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform
reglementărilor în vigoare.
Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale: Folosiţi echipament de protecţie.
Trebuie folosită masca de protecţie respiratorie. Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
Lichidul trebuie restrâns cu ajutorul materialelor absorbante, materiale solide inerte, cum ar fi
argila şi diatomitul. Îndepărtaţi materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare.
Deşeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate şi sigilate. Obiectele şi
pardoseala vor fi spălate bine cu apă şi detergent, respectând normele de protecţie a
mediului înconjurător. A se debarasa potrivit prescripţiilor locale, prin incinerare sau prin
depunere în depozitul de deşeuri speciale.
Condiţii de depozitare şi transport: nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Păstraţi produsul în
recipientul original, închis ermetic într-un loc sigur, bine ventilat, departe de hrană, fertilizanţi,
băuturi. Se va păstra ferit de căldură şi de acţiunea soarelui. Se va păstra în spaţii care să
permită menţinerea unei temperaturi de peste 5°C. Se va feri de îngheţ.
Termen de valabilitate: în condiţiile de depozitare şi manipulare menţionate, termenul de
valabilitate este de doi ani de la data fabricaţiei.
În atenţia utilizatorului: respectând recomandările prezentate, MONCUT poate fi utilizat în
scopul propus. Producătorul îşi declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile datorate
depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.
Pentru lămuriri suplimentare vă puteţi adresa Centrului de Protecţia Plantelor, Oficiilor
Fitosanitare Judeţene sau reprezentanţei Belchim Crop Protection România Tel. 0371 353
545.Număr internaţional care poate fi apelat în caz de urgență: +32 14 58 45 45 Număr
național pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06 Institutul Naţional de Sănătate Publică
București.

