
 

 

 

PRINCIPAL
® 

PLUS 

Erbicid selectiv pentru combaterea în postemergenţă a buruienilor graminee şi 

a buruienilor cu frunza lată, anuale şi perene, la porumb 

 

Substanţa activă:       

Dicamba - 550 g/kg CAS: 1918-00-9 

Nicosulfuron - 92 g/kg CAS: 111991-09-4 

Rimsulfuron - 23 g/kg CAS : 122931-48-0 

 

     Formulare: granule solubile extrudate, de culoare maro deschis 

     Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr: 038PC/27.03.2014 

     

     Deținătorul omologării: 

     Corteva Agriscience România SRL,  

     Sat Şindriliţa, Comuna Găneasa,  

     DN 2, KM. 19, Județ Ilfov, România  

     Tel: +40(0)31 620 4100, Fax: +40(0)31 620 4101 

 

     Producătorul:  

     Corteva Agriscience International Sarl,  

     Route de Suisse 160, 1290, Versoix, Elveția. 

 

      

      Tel. De urgență SGS România: +40 744 34 14 53 

      Ambulanță/Poliție/Pompieri: Tel.112 

      Centrul de informare toxicologică : InstitutulNațional de Sănătate Publică:  

      +40213183606 sau +40213183620, interior 235 (orele 8.00-15.00). 

  

      Lot nr.:a se vedea marcajul de fabrică de pe ambalaj. 

      Data fabricației: conform cu marcajul de fabrică de pe ambalaj. 

      Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației. 

      Conţine net: 440g; 2200 g; 

 

     Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 [CLP / GHS]: 

 

Cuvânt de avertizare: Atenţie!      GHS09         GHS07 

Fraze de pericol 

H319- Provoacă o iritare gravă a ochilor 

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Fraze de precauţie 

P264 - Spălaţi-vă mainile si faţa bine după utilizare 

P273 - Evitaţi dispersia in mediu. 

P 280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 

ochilor/echipament de protecţie a feţei 

P305+P351+P338 - IN 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. 

P337+P313 - Dacă iritarea ochilor persistă, consultaţi medicul 

P391 – Colectați scurgerile de produs. 

P501 -  Se va elimina conținutul / recipientul în conformitate cu reglementarea în vigoare. 

https://www.msds-europe.com/wp-content/uploads/2018/06/GHS09-Pictograma-de-pericol.jpg
https://www.msds-europe.com/wp-content/uploads/2018/06/GHS07-Pictograma-de-pericol.jpg


 

 

 

EUH 401 – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare. 

SP1: A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său. Nu curățați echipamentul de aplicare în 

apropierea apelor de suprafață. Evitați contaminarea apelor prin intermediul sistemelor de evacuare care 

pleacă de la rigolele fermelor sau drumurilor. 

SPe3: Pentru a proteja organismele acvatice trebuie sa se  respecte o zonă netratată tampon de 15 metri 

până la apele de suprafaţă. 

 
Atenţie! 
A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucţiunile alăturate. 

Riscurile asupra utilizatorilor şi a mediului pot fi evitate numai cu condiţia respectării recomandărilor din 

prezenta etichetă. 

 
Citiţi totdeauna eticheta înainte de utilizare! 
 

MOD DE ACŢIUNE 

Principal® Plus este o combinaţie de trei substanţe active între erbicidul hormonal dicamba (regulator de 

creştere) şi erbicidele sulfonilureice rimsulfuron şi nicosulfuron. 

Principal® Plus este un erbicid postemergent aplicat la cultura de porumb pentru controlul buruienilor 

graminee şi a buruienilor cu frunză lată. Activitatea produsului se bazează pe două moduri de acţiune 

independente. Rimsulfuron şi nicosulfuron sunt erbicide sulfonilureice a căror activitate se bazează pe 

inhibarea enzimei ALS în timp ce dicamba are actiune hormonală. 

Principal® Plus este absorbit rapid de foliajul şi rădăcinile plantelor şi inhibă creşterea buruienilor sensibile, 

la scurt timp după aplicare, prevenind astfel competiţia cu plantele de cultură. Simptome ca decolorarea şi 

cloroza apar după 3-10 zile de la aplicare, dar buruienile mor după 2-3 săptămâni. 

Căldura şi umezeala sporesc performanţa erbicidului, în timp ce timpul rece şi uscat îi întârzie activitatea şi 

apariţia simptomelor. 

 

MOD DE ÎNTREBUINŢARE 
SPECTRUL DE ACTIVITATE 

Principal® Plus este activ împotriva unui spectru larg de buruieni graminee anuale şi perene şi buruieni cu 

frunza lată, când este aplicat în postemergenţă la porumb. 

Datorită activităţii reziduale scurte, Principal® Plus combate numai buruienile răsărite sau în curs de răsărire 

în momentul aplicării. Eficacitatea poate fi influenţată negativ de temperaturile ridicate, secetă sau buruieni 

avansate în vegetaţie. 
Eficacitatea maximă se obţine când buruienile sunt tinere, respectiv în perioada de creştere activă.  

Majoritatea buruienilor sunt foarte sensibile de la răsărire până în stadiul de 2-4 frunze ale buruienilor cu frunză 

lată și/sau rozetă la cele perene, până la sfârșitul înfrățirii gramineelor anuale. Stadiul aplicării se stabilește în 

funcție de stadiul de dezvoltare al primelor specii de buruieni apărute. 

Se recomandă amestecul cu Vivolt®, pentru îmbunătăţirea penetrării substanţelor active, mai ales în condiţii 

de deficit hidric. Cantitatea de Vivolt®, recomandată este de 0.1% din volumul de soluţie utilizat, în medie 250 

ml/ha. 

Se evită supradozarea, prin suprapunerea ariei de stropire, precum şi subdozarea prin reglarea defectuoasă a 

echipamentului. Echipamentul de stropit trebuie să fie corect calibrat pentru realizarea uniformităţii şi a unui 

grad de acoperire ridicat. 

Dacă ploaia intervine înainte de 4 ore după tratament, eficacitatea produsului poate fi diminuată dacă soluţia 

nu s-a zvântat pe frunze. 

O lucrare cu cultivatorul poate fi recomandată pentru întreţinerea culturii. Momentul optim pentru cultivaţie 

este la minim 7 zile după aplicarea erbicidului. 

Nu se recomandă efectuarea lucrărilor de prăşit cu 10 zile înainte de aplicarea erbicidului, pentru a evita stresul 

asupra culturii. 

 

Doza omologată: 440 g/ha + 0,1% Vivolt®, 

Momentul aplicării: de la 2 la 6 frunze ale porumbului. 

Volumul de soluţie: 200- 400 l/ha; 
Numărul maxim de tratamente pe an: 1 
Timp de pauză: de la aplicare până la recoltare nu rămân reziduuri în recoltă. 



 

 

 

 
 

    

Sensibilitatea buruienilor    

Buruieni graminee Sensibi-

litate 

Buruieni cu frunza lată Sensibi-

litate 

Agropyron repens - Pir târâtor VS Galinsoga parviflora –Busuioc sălbatic S 

Alopecurus myosuroides –Coada vulpii S Galium aparine – Turiţă S 

Avena sp. – Odos VS Lamium amplexicaule – Sugel MS 

Digitaria sanguinalis – Meişor VS Matricaria spp.- Muşeţel S 

Echinochloa crus-galli –Iarbă bărboasă VS Melandrium sp. – Opaiţă S 

Lolium multiflorum –Raigras italienesc MR Mercurialis annua –Trepădătoare S 

Lolium perenne - Iarba de gazon S Plantago major - Pătlagina mare MS 

Panicum spp. - Mei VS Polygonum aviculare – Troscot S 

Poa annua – Firuţa VS Polygonum convolvulus –Hrişca urcătoare MS 

Setaria spp. – Mohor VS Polygonum lapathyfolium –Iarba roşie S 

Sorghum halepense – Costrei VS Polygonum persicaria –Ardeiul broaştei S 

Buruieni cu frunza lată  Portulaca oleracea – Graşiţă MS 
Abutilon theophrasti – Teişor  

 

MS  
 

Raphanus raphanistrum – Ridiche sălbatică S 

Amaranthus spp. – Ştir S Salsola kali – Ciurlan S 

Atriplex patula – Lobodă S Senecio sp – Spălăcioasă S 

Brassica napus – Rapiţă S Sinapis arvensis –Muştar de câmp S 

Calystegia sepium - Cupa vacii MS Solanum nigrum – Zârna MS 

Capsella bursa-pastoris –Traista ciobanului S Sonchus arvensis – Susai S 

Chenopodium album –Lobodă porcească S Sonchus oleraceus - Susai moale S 

Chenopodium polyspermum –Lobodă S Sonchus sp. – Susai MS 

Cirsium arvense – Pălămidă MS Sorghum halepense – costrei VS/S 

Convolvulus arvensis – Volbură S Stellaria media – Rocoină S 

Datura stramomium – Ciumăfaie S Thlaspi arvensis – Punguliţă S 

Chenopodium polyspermum –Lobodă S Veronica officinalis – Ventrilică S 

Cirsium arvense – Pălămidă MS Viola arvensis - Viorele de ogoare S 

Convolvulus arvensis – Volbură S Xanthium strumarium – Cornuţi MS 

Datura stramomium – Ciumăfaie S   

Fumaria officinalis – Fumăriţa S   

Galeopsis tetrahit – Lungurică S   

VS: control >90%; S: control 80-90%; MS: control de 70-80%; MR: control de 50-70%; R: control<50%. 

Nivelul de control depinde de speciile de buruieni, stadiul de dezvoltare, condiţiile climatice şi tehnologia 

aplicată 

 
Combaterea buruienilor graminee anuale şi buruieni cu frunză lată sensibile 

Momentul aplicării este în stadiul de 2-4 frunze a buruienilor cu frunză lată şi până la sfârşitul înfrăţirii 
gramineelor anuale. Stadiul aplicării se stabileşte după stadiul de dezvoltare al primelor specii de buruieni 
apărute. La infestări puternice cu Panicum spp., eficacitatea maximă în combatere se obţine când produsul este 
aplicat la apariţia primului val, în stadiul de 3 frunze ale buruienii. Doza recomandară este de 400 g/ha. In 

cazul îmburuienărilor cu Convolvulus arvensis şi Calystegia sepium, Principal® Plus este mai eficace dacă 
este aplicat pe buruieni mai dezvoltate (15-20 cm). 

Cirsium arvense este cel mai sensibil în stadiul de 4-6 frunze. 

 
Combaterea buruienilor graminee perene (Sorghum halepense şi Agropyron repens) 

Momentul aplicării este la stadiul de creştere cel mai sensibil, respectiv când Sorghum halepense (costrei din 
rizomi) sau Agropyron repens (pirul târâtor) au înălţimea de maxim 15 cm. Doza recomandată este de 440 
g/ha. Un singur tratament pentru controlul buruienilor graminee perene se recomandă pe solele unde infestarea 
este mai redusă fără riscul apariţiei unui nou val de buruieni; 

 

Utilizarea îngrăşămintelor cu azot 

Azotatul de amoniu sau sulfatul de amoniu adăugat la soluţia de stropit are ca efect creşterea eficacităţii 



 

 

 

erbicidului Principal® Plus şi a amestecurilor lui, asupra anumitor buruieni. De asemenea, creşte penetrarea 

produsului în frunze pe vreme uscată. 
Utilizaţi îngrăşăminte cu azot de calitate, recomandate sunt cele foliare. 

Atunci când se utilizează îngrăşăminte solide, se dizolvă într-un vas separat, se filtrează şi se adaugă la 

soluţia de stropit. Se pot utiliza 3-4 kg /ha azotat de amoniu sau 3-4 kg/ha sulfat de amoniu. 

Îngrăşământul nu înlocuieşte surfactantul Vivolt®. Nu utilizaţi îngrăşăminte fără Vivolt®. 

Orice amestec pentru care nu se cunosc efectele trebuie testat iniţial pe scară redusă. 

 

PREPARAREA SUSPENSIEI DE STROPIT 
Asiguraţi-vă că echipamentul de stropit este curat şi în bună stare de funcţionare. 

Înaintea stropirii este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformităţii. 

Acoperirea bună a buruienilor este esenţială pentru asigurarea eficacităţii erbicidului; 

Principal® Plus poate fi aplicat cu orice echipament de stropit de volum mediu sau mare, capabil să asigure 

acoperirea adecvată a plantelor şi distribuirea uniformă a suspensiei de stropit. Cele mai bune rezultate se obţin 

folosind duze plate în evantai. 
Se recomandă următoarea procedură: 
- Se verifică dacă echipamentul de stropit este curat; 
- Se umple rezervorul maşinii la 1/3 din capacitate; 

- Se porneşte mecanismul de agitare; 
- Se adaugă cantitatea necesară de Principal® Plus direct în rezervor; 

-   Se adaugă restul de apă şi eventualii parteneri de amestec în timp ce se agită continuu; 
-  În final, se adaugă cantitatea necesară de Vivolt® şi se continuă agitarea şi în timpul stropirii. 

- Se utilizează tot volumul suspensiei preparate la o stropire sau în limita a 24 ore, pentru evitarea degradării 

produsului şi reducerea eficacităţii. In cazul în care soluţia de stropit rămâne nefolosită mai mult timp, înainte 

de refolosire este obligatorie reagitarea soluţiei şi recircularea ei în echipamentul de stropit până la revenirea 

în suspensie normală. 

In cazul amestecurilor complexe, produsele se adaugă în rezervor astfel: plicuri hidrosolubile, granule 

dispersabile, granule solubile, pulberi, suspensii concentrate apoase, suspensii concentrate uleioase, emulsii 

concentrate, adjuvanţi, surfactanţi, uleiuri, fertilizanţi si produse antidrift. 
Preparaţi numai cantitatea de soluţie necesară pentu stropirea curentă. 
In caz de amestec cu alte produse se ţine cont de recomandările din eticheta produsului partener. 
 

COMPATIBILITATE: 
Principal® Plus poate fi amestecat cu multe produse folosite în agricultură. 

Pentru a evita antagonismul şi vătămarea culturilor, nu se amestecă cu produse conţinând bentazonă. Dacă sunt 

necesare tratamentele cu substanţele menţionate, acestea se aplică la interval de 1 săptămână înainte sau după 

erbicidarea cu Principal® Plus. 

La amestecul în rezervor cu alţi parteneri trebuie respectate strict recomandările de amestec ale produsului 

partener. Este totusi recomandat ca la amestecuri care nu au fost testate să se facă un test de compatibilitate 

fizico-chimică înainte de utilizare observându-se posibilele efecte adverse (sedimentare, floculare, etc). 

Evitaţi amestecul în rezervor cu un număr mare de produse (erbicide, fungicide, insecticide, fertilizanti foliari, 

regulatori de creştere, după caz) care pot determina soluţii foarte concentrate cu efecte antagonice sau 

fitotoxice. Nu se amestecă cu produse în a căror etichetă se precizează că trebuie aplicate singure sau au 

interdicţii de aplicare cu acest produs. 

  

PREVENIREA DERIVEI 

Se iau toate măsurile pentru evitarea derivei stropirii în afara culturii porumbului sau în lacuri, cursuri de 
apă, canale. Se evită deriva pe culturile vecine sau pe soluri unde urmează a se semăna culturi sensibile. 
Aplicarea picăturilor mai mari reduce potenţialul derivei, dar nu o previne dacă stropirea se face cu 
echipament neadecvat sau în condiţii nefavorabile de vreme. 

Nu stropiţi când viteza vântului este de 15 km/oră. Potenţialul derivei creşte la temperaturi ridicate, pe timp de 

secetă şi umiditate relativă scazută şi trebuie acordată prudenţă maximă indiferent de viteza vântului. Nu trataţi 

în condiţii de inversie termică constând în curenţi de aer ascendenţi şi creşterea temperaturii aerului cu 

înălţimea. 

Evitaţi pulverizarea sau manipularea produsului la distanţă mai mică de 15 m de bunuri, guri de drenaj, canalizare 

deschisă sau locuri unde apa de ploaie scursă din câmpul tratat ajunge în cursuri de apă temporare sau permanente. 

Nu stropiţi la distanţă mai mică de 15 m de rezervoare naturale sau artificiale de apă. 

 



 

 

 

SELECTIVITATE 

Nu se recomandă aplicarea erbicidului Principal® Plus la o cultură de porumb suferind de stres ca rezultat al 

secetei, băltirii apei, temperaturii scăzute, atacului insectelor, deficienţelor de nutriţie, pH sau al altor factori 

care afectează creşterea plantelor. 
Principal® Plus este erbicid selectiv dacă este aplicat până în stadiul de 6 frunze ale porumbului. 

În condiţii de stres cum sunt temperaturile extreme în zilele premergătoaree şi/sau după aplicare (peste 25 

°C sau sub 10 °C), secetă, băltire permanentă a apei, etc, plantele pot manifesta o sensibilitate temporară 

(îngălbenire, frunze uşor deformate) care nu afectează producţia. Nu aplicaţi dacă amplitudinea termică între 

zi şi noapte este mai mare de 17°C în perioada aplicării. Nu aplicaţi dacă temperatura depăşeşte 25°C şi 

insolaţia este puternică. După o perioadă mai rece cu precipitaţii şi temperaturi sub 10°C folosiţi Principal Plus 

numai după ce plantele şi-au revenit şi s-a format un strat de ceară (cuticulă) pe frunze. 
Pentru orice hibrid nou apărut pe piaţă, consultaţi producătorul de sămânţă sau distribuitorul privitor la 
selectivitate înainte de utilizarea erbicidului. 

 

 RESTRICŢII 

Nu aplicaţi pe culturi care suferă de stres: secetă, temperaturi extreme, băltire, infestate de insecte, deficienţe 

nutritive sau alţi factori ce reduc creşterea; 
Nu aplicaţi pe culturi umezite de ploaie sau rouă; 

Nu aplicaţi prin canale de drenaj sau sisteme de irigare. Pentru evitarea contaminării apei, produsul trebuie 

aplicat la o distanţă de 15 m de suprafeţele acvatice. 

 

ROTAŢIA CULTURILOR 

Datorită perioadei reziduale scurte în sol a produsului nu există restricţii pentru culturile următoare după 

recoltarea porumbului. Primăvara următoare poate fi semănată orice cultură. 
În cazul compromiterii culturii poate fi semănat numai porumb sau cereale de toamnă, după o arătură adâncă. 

 

 PREVENIREA APARIŢIEI REZISTENŢEI 

La utilizarea repetată a erbicidelor cu acelaşi mod de acţiune, timp de mai mulţi ani pe aceleasi tarlale, este 

posibilă supravieţuirea, înmulţirea şi dominanţa unor biotipurilor de buruieni mai puţin sensibile, apărute natural. 

O buruiană este considerată rezistentă la un erbicid dacă supravieţuieşte după un tratament aplicat corect la doza 

şi momentul recomandat, în condiţii climatice normale. Apariţia rezistenţei la o specie de buruieni poate fi evitată 

sau întârziată prin alternarea sau amestecul produselor cu mod diferit de acţiune. 

 

 SPĂLAREA ECHIPAMENTULUI DE STROPIT 

Pentru a evita vătămarea altor culturi decât porumbul, se spală bine echipamentul de stropit şi cel de protecţie, 

imediat după terminarea aplicării. Asiguraţi-vă că au fost îndepărtate toate urmele de produs. Se vor respecta 

următoarele recomandări: 
- Se goleşte echipamentul de stropire complet; 
- Se spală rezervorul, lăncile şi duzele cu apă curată câteva minute; 
- Se umple rezervorul (minimum 25% din volum) cu apă curată şi se adaugă hipoclorit de sodiu (5,2 % 

produs comercial) în cantitate de 1 l/200 l apă sau amoniac lichid (3%) in cantitate de 1 l/100L apă. 

- Se spală furtunele şi lăncile timp de 15 minute cu agitare continuă, după care se goleşte rezervorul; 
- Se umple rezervorul ¼ cu apă curată şi se elimină prin filtre, rampe şi duze. 

Pentru a îndepărta urmele de clor se spală rezervorul cu apă curată care se pompează apoi prin furtune şi 

lănci. Duzele se demontează şi se curăţă separat. 

Depozitaţi apa provenită din spălarea echipamentului de stropit în locuri special amenajate. Nu stropiţi cu 

aceasta culturile sensibile sau tarlalele care urmeazaă să fie semănate cu culturi sensibile. 
Nu se amestecă produsele de spălare conţinând amoniac cu produsele de spălare care conţin clor (hipoclorit 
de sodiu, clor inălbitor) deoarece se pot produce gaze periculoase. 

 

MĂSURI DE IGIENǍ ŞI PROTECŢIA MUNCII 

La manipularea şi utilizarea Principal® Plus, este obligatorie folosirea echipamentului complet de protecţie în 

timpul lucrului de Tip 4 (EN 14605): salopetă, mănuşi şi cizme din cauciuc nitrilic, semimască prevăzută cu 

filtru pentru particule P1 (EN 143) şi ochelari prevăzuţi cu apărători laterale (EN 166). La încărcare folosiţi 

şorţuri din cauciuc. 
Respectaţi următoarele măsuri de siguranţă la aplicarea produsului: 
• Nu inhalaţi vapori sau ceaţă (aerosoli) proveniţi din pulverizare. 
• Se vor scoate imediat hainele/echipamentul de protecţie individual dacă materialul a penetrat în interior. 



 

 

 

• Pentru a proteja mediul înconjurător se va scoate şi spăla tot echipamentul de protecţie contaminat 
înainte de reutilizare. 

• Nu aplicaţi acest produs într-un mod în care apare pericolul contaminării lucrătorilor sau altor persoane, 

direct sau prin derivă. 

• Este interzis mâncatul, băutul sau fumatul în timpul lucrului. Spălaţi-vă bine înaintea meselor şi întodeauna 

după terminarea lucrului. 
• Nu deversaţi accidental produsul în apele de suprafaţă sau în sistemul sanitar de canalizare. 
• Nu se aplică produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. 

• Curăţaţi imediat produsul prin aspirare sau măturare în caz de împrăştiere accidentală şi puneţi într-un 

container adecvat pentru reziduuri. 
• Cereti asistenţă unui specialist, dacă este necesar. 
Dacă vă simţiţi rău chemaţi imediat doctorul şi arătaţi eticheta. 
 

PRIMUL AJUTOR 

În caz de ingestie administraţi 1-2 pahare cu apă şi cereţi asistenţa medicului să inducă voma sau să facă 

spălături stomacale. Dacă victima este conştientă, se va clăti gura cu apă. Nu administraţi niciodată nimic pe 

cale orală unei persoane în stare de inconştienţă. Cereţi totdeauna ajutorul medicului. 

În caz de contact cu pielea, spălaţi zona contaminată cu săpun şi multă apă şi schimbaţi îmbrăcămintea. În 

cazul unei iritaţii a pielii sau a unor reacţii alergice se va consulta un medic. Se vor spăla hainele contaminate 

înainte de refolosire. 

În caz de contact cu ochii se vor ţine ochii deschişi si se spală imediat cu multă apă timp de 15-20 minute. 

Consultaţi specialistul dacă iritaţia persistă. 

În caz de inhalare scoateţi accidentatul la aer curat. Administraţi oxigen sau respiraţie artificială dacă este 

necesar. Consultaţi medicul după o expunere semnificativă.În cazul oricărei expuneri cereţi ajutorul medicului 

şi prezentaţi eticheta dacă este posibil. Pentru informaţii medicale suplimentare, contactaţi Institutul de 

Sănătate Publică din București, Biroul de Informare Toxicologică la telefonul de urgenţă 021 318 36 06 

(program de lucru de luni până vineri între orele - 8 şi 15). Număr internațional de urgență: +49 180 2273 - 

112. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Nr. Tel. apelabil permanenr:+40 21 599 23 00, int. 291 sau Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, Tel. Direct:+40 26 521 01 10; Tel. Centrală:+40 372 653 100: +40 

372 683 700; +40 372 683 700; +40 265 212 111. Număr internațional de urgență: +49 180 2273 - 112. 
 

     CONDIŢII DE DEPOZITARE ŞI TRANSPORT 

Principal® Plus trebuie transportat şi depozitat în ambalaj original în locuri uscate şi reci, departe de spaţii 

locuite, destinate în exclusivitate pentru pesticide la care au acces numai persoanele autorizate, fără acţiunea directă 

a razelor solare şi a căldurii, separat de alimente şi furaje. 
In timpul transportului produsul va fi protejat de intemperii şi căldură. 

Pe timpul manipulării transportului şi depozitării se vor lua toate măsurile de protecţie a muncii, PSI, etc. 

Temperatura maximă de păstrare/depozitare: 30 °C. 

Pastraţi produsele incuiate şi nu le lăsaţi la îndemâna copiilor; 

In caz de împrăştiere, strângeţi produsul şi resturile. 

Deşeurile rezultate din folosirea acestui produs pot fi păstrate numai în locuri special amenajate, conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 
Principal® Plus nu este inflamabil. 

Folosiţi ca agent de stingere: apă, spumă, zăpadă carbonică, produse chimice uscate sau dioxid de carbon. 

Evitaţi folosirea jetului cu volum mare de apă (risc de contaminare). 
In caz de incendiu, purtaţi mască de respirat cu filtru de aer. Nu inspirati fum. 

Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu contamineze apa de suprafaţă sau pânza de apă 

freatică. Se va colecta separat apa folosită la stingere, care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată 

în sistemul de canalizare. Rezidurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie 

eliminate în conformitate cu reglementările locale. 

 

Pentru incendii mici: Dacă zona este puternic expusă focului şi dacă condiţiile o permit, se va lăsa focul să 
ardă, deoarece apa poate mări poluarea mediului. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de apă. 

 
MĂSURI IN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE 



 

 

 

Purtaţi echipament individual de protecţie; 
Nu contaminaţi cursurile de apă sau sistemul sanitar de canalizare. 

Nu permiteţi materialelor să contamineze pânza freatică; Curăţaţi imediat produsul prin aspirare sau măturare. 

Folosiţi aspiratoare industriale omologate pentru colectare. 

In cantităţi mici: folosiţi materiale absorbante inerte. Utilizaţi containere adecvate pentru stocare şi distrugere. 

Autorităţile locale trebuie să fie înştiinţate dacă sunt scurgeri semnificative care nu pot fi limitate. 
Dacă produsul contaminează râurile şi lacurile sau canalele, autorităţile trebuie informate. 
Evitati contaminarea apei cu produs sau cu ambalajul sau. 

Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăştiat înapoi în container pentru a fi refolosit. 

Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. 

 
MĂSURI DE PROTECTIA MEDIULUI 
Se utilizează un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător. 

Nu se aplica pe terenurile agricole adiacente suprafetelor de apa; 

Pentru evitarea contaminarii apelor, produsul trebuie aplicat la o distanta de 15m de suprafetele acvatice; 

Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. 

Nu deversaţi pe sol sau în subsol. 

Nu goliţi in canale de scurgere, ape de suprafaţă sau ape subterane. 

 
ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE 

După folosire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, de preferat sub presiune. Apa rezultată se adaugă la 

soluţia de stropit. 

Nu refolosiţi ambalajele goale. Ambalajele goale se vor face neutilizabile şi trebuie predate pentru reciclare sau 

recondiţionare sau se depoziteaza într-un loc special amenajat în vederea incinerării. 
Ambalajele vor fi colectate de către persoane autorizate în acest scop. 
Nu aruncaţi produsele chimice nediluate. 
Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, trebuie curaţate şi compactate. 

Ambalajele de plastic, hârtie sau metal vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, in cadrul 

Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociatiei Industriei de Protectie a Plantelor din 

Romania - SCAPA. 

Ambalajele colectate prin acest program sunt inscriptionate cu sigla SCAPA. Sunaţi la tel. 0800.872.272 număr 

gratuit sau consultaţi pagina de internet www.aiprom.ro, Agenţia Judeţeană de Protecţie a Mediului sau 

distribuitorii locali pentru informaţii despre cel mai apropiat punct de colectare şi calendarul de lucru al 

SCAPA. 

 

IN ATENŢIA UTILIZATORULUI 
Principal® Plus trebuie folosit numai respectând recomandările date în prezenta etichetă. 

Producătorul garantează calitatea ridicată a produsului numai dacă este aplicat conform indicaţiilor din această 

etichetă. Producătorul nu poate verifica păstrarea, mânuirea sau modul de utilizare şi de aceea nu poate fi făcut 

răspunzător pentru recoltele slabe, pierderile sau oricare alte pagube determinate de păstrarea incorectă, 

mânuirea, aplicarea sau utilizarea defectuoasă a produsului. Orice abatere de la condiţiile tehnice menţionate 

poate duce la reducerea totală sau parţială a eficacităţii. Utilizatorul îşi asumă toate riscurile în cazul 

nerespectării recomandărilor. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi reprezentantul autorizat 

Corteva în România, Institutele sau Staţiunile de profil, Centrele de Protecţia Plantelor sau Serviciile de 

Carantină Fitosanitată din România. 

 

 

         ®™Mărci comerciale ale Corteva Agriscience și ale companiilor afiliate. 

 

 
 

 

 

  

http://www.aiprom.ro/


  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 


