
 

 

TEBUCUR® 250 EW 
Conţine: 250g/l tebuconazol  

(RS)- 1-(4-Chlorophenyl)- 4,4-dimethyl-3-(1H, 1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan- 3-ol 

Omologat cu certificatul de omologare nr. 2625/06.04.2006 
Fungicid 
Formulare: emulsie de ulei în apă 
 

Fraze de pericol: 
H 318 – Provoacă leziuni oculare grave. 
H 335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H 361d – Susceptibil de a dăuna fătului. 
H 410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
Fraze de precauţie: 
P201 – Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. 
P202  - A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. 
P 261 – Evitați să inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/ spray-ul. 
P 271 - A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. 
P 273 – Evitaţi dispersarea în mediu. 
P 280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 
P 305+ P 351+P 338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de 
mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate 
face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
P 308 + P 313 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul. 
P 310 – Sunați imediat la un centru de informare toxicologică sau un medic. 
P 391 - Colectaţi scurgerile de produs. 
P 403+ P233 – A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. 
P 405 – A se depozita sub cheie. 
P 501 - Eliminați conţinutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase. 
 
SP 1 – A nu se contamina apa cu produs sau ambalajul său (a nu se curăţa echipamentul 
lângă apele de suprafaţă/a se evita contaminarea apelor prin intermediul scurgerilor 
provenite din curți şi de pe drumuri). 
SPe3 – Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m 
până la apele de suprafaţă. 
 
Conţine:   e x L 
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. 
EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umana şi mediu, a se respecta 
instrucţiunile de utilizare. 
 
Producător şi deţinător al omologării: Globachem NV, Belgia 
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 TEBUCUR 250 EW 
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 pentru Protecţia 
Plantelor, Oficiilor Fitosanitare Judeţene sau firmei Belchim Crop Protection România. 
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TEBUCUR® 250 EW 
Conţine: 250 g/l tebuconazol  
Fungicid 
 
Proprietăţi fizico-chimice: se prezintă sub formă de ulei în apă, omogen, mobil, de culoare 
albă. 
Mod de acţiune: TEBUCUR  250 EW este un fungicid  din grupa triazolilor, pe bază de 
tebuconazol utilizat în culturile de câmp. Acţionează sistemic în plante, pătrunde prin părţile 
aeriene şi apoi transportat acropetal în ţesuturi inhibând procesul de sinteză al ergosterolilor. 
Acţionează preventiv, curativ şi uneori eradicativ, cu spectru larg de acţiune şi protecţie de 
durată de până la 3 săptămâni.  
Spectrul de activitate și mod de folosire: 
TEBUCUR 250 EW se utilizează la culturile şi în dozele conforme cu cele din tabel: 

CULTURA SPECTRUL DE COMBATERE DOZA 

Rapiţă Putregaiul uscat  – Phoma lingam 
Putregaiul alb - Sclerotinia sclerotiorum  
Putregaiul cenuşiu - Botrytis cinerea  
Alternarioza - Alternaria brassicae  
Făinarea - Erysiphae communis 

 1 l/ha 
Se aplică toamna de la 2-4 frunze 

și primăvara de la începutul 
alungirii tijei până la sfârșitul 

înfloritului (BBCH14-72). 

Grâu Boli foliare şi ale spicului – Erysiphe 
graminis, Puccinia spp., Septoria spp., 
Fusarium spp., Helminthosporium spp. 

0.5 l/ha 
Se aplică la avertizare, de la 

începutul împăierii până la sfârșitul 
înfloritului (BBCH 31-70). 

Orz Boli foliare – Erysiphe graminis, 
Pyrenophora teres, Rynchosporium 
secalis, Helminthosporium sativum 

0.5 l/ha 
Se aplică la avertizare, de la 

începutul împăierii până la sfârșitul 
înfloritului (BBCH 31-70). 

Momentul aplicării: se vor aplica tratamente la rapiţă toamna sau primăvara. Toamna 
pentru controlul Phomei şi pentru creşterea rezistenţei la iernare şi la cădere a plantelor, 
având şi rol de regulator de creştere (provoacă scurtarea tijei si concentrarea sucului 
celular). În primăvară se aplică de la începutul alungirii tijei şi până la sfârşitul înfloritului. 
Volumul de apă utilizat este de 200-300 l/ha  toamna şi de 300-400 l/ha  primăvara.  
La grâu se aplică la avertizare 1-2 tratamente de la începutul împăierii şi până la sfârşitul 
înfloritului. Volumul de apă folosit 200-300 l/ha . 
Timp de pauză: 56 zile la rapiţă şi 35 zile la grâu şi orz.  
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: se vor folosi echipamente pentru aplicarea fungicidelor utilizate în mod 
obişnuit la culturile respective. Se va utiliza volumul de apă recomandat la hectar. 
Compatibilitate: TEBUCUR 250 EW este în general miscibil cu alte fungicide, erbicide, 
insecticide sau îngrăşăminte foliare. Se recomandă consultarea tabelelor de compatibilităţi şi 
efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. De asemenea este 
recomandată utilizarea integrală a amestecului imediat după pregătire.  
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. 
Măsuri de igienă şi protecţia muncii: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare. 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. A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de 
securitate. 



 

 

Măsuri de prim ajutor: nu induceţi voma şi nu administraţi nimic pe cale orală dacă 
persoana este leşinată sau are convulsii. Ambalajul, eticheta şi/sau fişa de siguranţă a 
produsului trebuie prezentate medicului. 

- după inhalare: pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi menţinut în stare 
de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Se va chema imediat medicul. 

- după ingerare: dacă pacientul este conştient clătiţi gura cu multă apă. Nu induceţi 
voma. Menţineţi victima în stare de repaus. Trebuie chemat imediat medicul 

- după contactul cu pielea: dezbrăcaţi imediat îmbrăcămintea murdară îmbibată şi 
spălaţi imediat cu multă apă şi săpun clătind din abundenţă. Consultaţi un medic 
dacă iritaţia evoluează. 

- după contactul cu ochii: este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de 
câteva minute, ţinând pleoapele complet deschise şi apoi dacă iritarea ochilor 
persistă trebuie consultat medicul. 

- tratament simptomatic 
Antidot: Nu se cunoaşte un antidot specific. 
Tratament: Se va trata simptomatic. 
Măsuri de protecţia mediului: Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la 
o distanță de 15 m de suprafeţele acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente 
surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. 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.  
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: apă 
pulverizată, dioxid de carbon, pudră uscată, spumă rezistentă la alcooli, nisip. Mijloace 
neadecvate jet de apă de mare presiune. 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 şi în 
caz de aerisire insuficientă purtaţi echipament respirator adecvat. Evacuaţi zona şi asiguraţi 
aerisirea adecvată. Opriţi şi recuperaţi petele mari cu materiale absorbante inerte (nisip, 
silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguş). 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: produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi 
uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, ţigări, 

furaje. Produsul se va feri de căldură şi de acţiunea directă a razelor solare. A se depozita într-un 
spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. Temperatura de depozitare 0°-30°C 
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, fungicidul TEBUCUR 250 EW 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 international care poate fi 
apelat în caz de urgență: +49 (0) 551 192 40. Număr național pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06 
Institutul Naţional de Sănătate Publică București.  


