ATENȚIE

TRIMEO
Conţine: 75% tribenuron-metil
Omologat cu certificatul de omologare nr. 2596/14.12.2005
Erbicid
Formulare: granule dispersabile în apă (WG)
Fraze de pericol:
H410- Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH208 - Conține tribenuron-metil. Poate provoca o reacție alergică.
EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile
de utilizare
Fraze de precauţie:
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
P391 - Colectaţi scurgerile de produs
P501 - Eliminaţi conţinutul/ recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.
SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curaţa echipamentele de
aplicare pe lângă ape de suprafaţă. A se evita contaminarea prin drenuri din curţi sau drumuri).
SPe3 - Pentru a proteja organismele acvatice trebuie să se respecte o zonă tampon netratată de
15m până la apele de suprafață.
Conţine: e x kg
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. ! A se utiliza numai în scopul pentru care
a fost omologat şi în conformitate cu instrucţiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor și a
mediului pot fi evitate numai cu condiţia respectării recomandărilor din prezenta etichetă.
Producător: Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd.China
Deţinător al omologării: Helm AG, Germania
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, erbicidul TRIMEO 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.

TRIMEO
Conţine: 750 g/kg tribenuron-metil
Erbicid pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din culturile de cereale păioase.
Proprietăţi fizico-chimice: TRIMEO se prezintă sub formă de granule fine, omogene, fără
tendinţa de sfărâmare, de culoare beige şi conţine 75% tribenuron-metil
Mod de acţiune: erbicid selectiv systemic sulfonilureic, pentru combaterea în postemergenţă a
buruienilor cu frunză lată din culturile de grâu şi orz. TRIMEO® este absorbit prin frunze şi rădăcini
şi este translocate în întreaga plantă. El inhibă diviziunea celulară în vârfurile de creştere (lăstari
şi rădăcini) ale plantelor sensibile. Creşterea buruienilor este oprită după câteva ore de la
aplicare, dar simptomele vizibile apar abia după 5-10 zile şi moartea se produce după două - trei
săptămâni. Buruienile mai puţin sensibile şi cele avansate în vegetaţie, este posibil să nu fie
distruse, însă rămân slab dezvltate şi nu mai pot concura cu plantele de cultura în ceea ce priveşte
hrana şi apa.
Spectrul de activitate și mod de folosire:
Bazoka se utilizează la culturile şi în dozele conforme cu cele din tabel:
CULTURA
BURUIENI COMBĂTUTE
DOZA
Grâu
Buruieni dicotiledonate
15-20 g/ha.
(exclusiv Convolvolus,
Se aplică postemergent de la
Geranium, Viola)
înfrățire până la formarea
primului internod.
Buruieni dicotiledonate: de la
apariția a 2-4 frunze.
Orz
Buruieni dicotiledonate
10-15g/ha
(exclusiv Convolvolus,
Se aplică postemergent de la
Geranium, Viola)
înfrățire până la formarea
primului internod, în funcție
de gradul de infestare,
dominanța și talia buruienilor.
Buruieni combatute: Agrostemma githago (Neghină), Anthemis spp. (Muşeţel de câmp), Bifora
radians (Buruiană pucioasă), Brassica nigra (Muştar negru), Capsella bursa pastoris (Traista
ciobanului), Chenopodium spp. (Lobodă sălbatică), Chrysanthemum segetum (Vetricea),
Cirsium arvense( Pălămidă), Diplotaxis spp. (Puturoasă), Galeopsis tetrahit (Lungurică) Galium
aparine* (Turiţă), Helianthus annuus (Florarea soarelui (samulastră)), Lactuca serriola (Salată
sălbatică), Lamium spp. (Urzică), Matricaria spp. (Muşeţel sălbatic), Papaver rhoeas (Mac)
Polygonum spp. (Larbă roşie) Ranunculus spp. (Piciorul cocoşului), Raphanus raphanistrum
(Ridiche sălbatică), Silene conica (Pansele) Sinapis arvensis (Muştar sălbatic), Sisymbrium spp.
(Brîncuţă, gălbenea), Spergula arvensis (Hrana vacii) Stellaria media (Rocoină) Thlaspi arvense
(Punguliţă), Viola spp.* (Trei fraţi pătaţi).
Mod de întrebuințare: Produsul se aplică primăvara în faza de creştere activă a buruienilor.
Eficacitatea maximă se obţine în faza de 2-4 frunze a buruienilor cu frunza lată anuale şi în faza
de rozetă a celor perene. Nu aplicaţi când se prevăd ploi în următoarele 3 ore, întrucât acestea
ar putea reduce eficienţa produsului.
Volumul de soluție: 100 până la 400l/ha
Numărul maxim de tratamente pe an: 1
Timp de pauză: este acoperit de perioada dintre aplicarea produsului și recoltare.
Prepararea soluției de stropit: Asiguraţi-vă că echipamentul de stropit este curat şi în bună stare
de funcţionare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului de stropit pentru

asigurarea uniformităţii. Turnaţi cantitatea necesară de TRIMEO® în rezervorul maşinii pe
jumătate umplut cu apă, cu agitatorul în funcţiune. Continuaţi agitarea în timp ce se umple
rezervorul cu apă şi pe tot parcursul stropirii.
Preparaţi numai cantitatea de soluţie necesară pentru stropirea curentă. Folosiţi soluţia imediat
după preparare. Nu păstraţi soluţia pentru aplicări ulterioare. Controlaţi periodic starea
echipamentului de stropit. Se amestecă numai conform recomandărilor etichetei şi ale
specialistului.
Restricţii: Nu aplicaţi pe culturi care suferă de stres (temperature extreme, seceta, băltire,
infestare cu insecte, deficiențe nutritive, etc). Nu aplicaţi pe culturi umezite de ploaie sau rouă.
Nu aplicaţi prin canale de drenaj sau sisteme de irigare.
Compatibilitate: TRIMEO® este compatibil cu majoritatea pesticidelor şi fertilizanţilor foliari.
Pentru a evita eventuale incompatibilităţi ce pot apărea între substanţele de amestec, înainte de
orice amestec se va consulta tabelul cu compatibilităţi şi se va efectua întotdeauna un test pe
cultura respectivă.
Prevenirea derivei: Luaţi toate măsurile pentru a evita deriva soluţiei de stropit pe culturile
alăturate, pe suprafeţele ce urmează a fi cultivate sau cursurile de apă. Nu stropiţi când viteza
vântului este de 15 km/ oră. Potenţialul derivei creşte la temperature ridicate, pe timp de secetă
şi umiditate relativă scăzută. Acordaţi atenţie maximă indiferent de viteza vântului.
Măsuri de igienă și protecția muncii: A se evita contactul produsului cu ochii pielea şi
îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie adecvat (salopetă,
ochelari de protecție, mănuşi şi cizme din cauciuc, şorţuri). Păstraţi separat echipamentul de
lucru. Nu scoateţi echipamentul de lucru contaminat în afara locului de muncă. Folosiţi numai
echipament de protecţie omologat. Dacă vă simtiti rău chemati imediat doctorul şi arataţi eticheta.
Nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează în timpul utilizării. După terminarea lucrului şi înaintea
meselor, se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun. A nu se lăsa produsul la îndemâna
copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor şi a altor persoane
neautorizate şi în zonele de acces ale animalelor. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi
şi produse furajere, seminţe sau ambalajele acestora.
Măsuri de prim ajutor: În caz de inhalare: Evacuaţi pacientul din mediul toxic şi transportaţi-l
într-o zonă bine aerisită. Aerisiţi încăperea. A se consulta medicul. În caz de contact cu pielea: A
se spăla pielea imediat cu apă din abundenţă. În caz de contact cu ochii: A se clăti bine ochii
(pleoapele deschise) cu apă timp de 15 minute. Se va consulta medicul oftalmolog. În caz de
ingestie: Se va clăti foarte bine gura cu apă. Nu se va administra nimic pe cale orală unei
persoane în stare de inconştienţă. A se consulta medicul. În cazul oricărei expuneri cereţi ajutorul
medicului şi prezentaţi eticheta dacă este posibil. Număr de telefon în caz de urgenţă medicală
(în timpul orelor de program): 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni - Vineri 8:00 –
15:00); Centrul de Informare Toxicologică, Institutul Naţional de Sănătate Publică; Strada Dr.
Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 Bucureşti
Măsuri de protecția mediului: Se vor lua măsuri obligatorii pentru protecţia apelor. Nu se aplică
pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă; Să se prevină prin orice măsuri că produsul să
ajungă în apele de suprafaţă şi reţeaua de canalizare, sol şi pânza freatică. Pentru evitarea
contaminării apelor, produsul trebuie aplicat la o distanţă de 15 m de suprafeţele acvatice.
Măsuri în caz de dispersie accidentală: Se va purta echipament de protecţie adecvat. Nu lăsaţi
produsul să se scurgă în canalizare, ape de suprafaţă, pânza freatică şi sol. A se evita formarea
prafului. Produsul vărsat se va colecta pe cale mecanică în containere speciale, marcate şi se
vor îndepărta ca deşeuri de pesticide. Autorităţile locale trebuie să fie înştiinţate dacă sunt
scurgeri semnificative de produs care nu pot fi limitate.

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 și stingere a incendiilor: Incendiul poate fi stins cu spumă, praf de
stingere, ceaţă de apă. Nu se foloseşte jet integral de apă pentru stingerea incendiului. Nu
permiteţi apei folosite la stingerea incendiilor să pătrundă în reţeaua de canalizare, reţeaua de
ape de suprafaţă. Se vor lua măsuri pentru prevenirea contaminării apei freatice şi a solului cu
agentul folosit la stingerea incendiului. Se va purta echipament de protecţie adecvat, inclusiv
mască de gaze autonomă. Praful în combinaţie cu aerul poate forma un amestec explozibil.
Condiții de depozitare și transport: Produsul se depozitează în ambalajul original, în spaţii
uscate, răcoroase şi bine aerisite, destinate în exclusivitate pesticidelor, fără acţiunea directă a
soarelui şi a căldurii. A nu se contamina apa, alimentele, furajele sau ambalajele acestora. A nu
se lăsa la îndemâna persoanelor neautorizate. Luaţi măsuri de precauţie împotriva formării
sarcinilor statice. A se feri de surse de foc şi de căldură. În timpul transportului, produsul va fi
protejat de intemperii şi căldura. Pe timpul manipulării, transportului şi depozitarii se vor lua toate
măsurile de protecţie a muncii, PSI etc.
Termen de valabilitate: calitatea produsului BAZOKA este garantată 2 ani de la data fabricației,
în condițiile de depozitare menționate mai sus.
În atenţia utilizatorului: respectând recomandările prezentate, erbicidul TRIMEO 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
național pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06 Institutul Naţional de Sănătate Publică București.

