
vor informa imediat autoritățile!

MĂSURI ÎN CAZ DE DEVERSĂRI ACCIDENTALE: Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: 
Se va utiliza echipament de protecție individual. Se va utiliza aparat de respirat în cazul expunerii la vapori/pulberi/
aerosoli. Asigurați o ventilație corespunzătoare. Utilizați protecție respiratorie corespunzătoare. Precauții pentru mediul 
înconjurător: Nu se va deversa în pământ. Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. Colectați apa 
de spălare contaminată și eliminați-o corespunzător. În cazul pierderilor de gaze sau al pătrunderii în apă, sol sau sistemul de 
canalizare, informați autoritățile responsabile. Material adecvat pentru curățare: material absorbant, organic, nisip.
Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: Spălați cu multă apă.
Păstrați produsul departe de scurgeri și de apele de suprafață și subterane. Dacă produsul contaminează râuri sau lacuri, se 
vor informa imediat autoritățile!

CONDIȚII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT: Poate genera gaze inflamabile în contact cu acizi minerali, 
nitruri și agenți puternici de reducere. Poate genera gaze toxice în contact cu acizi minerali, peroxizi organici și hidroperoxizi 
și cu agenți puternici de oxidare. Se poate aprinde în contact cu acizi minerali oxidanți și cu agenți puternici de oxidare.
Evitați contactul cu pielea sau cu ochii, inhalarea vaporilor și a ceții. Utilizați un sistem de ventilație localizat.
Nu utilizați containerul înainte de curățarea acestuia. Înaintea operațiunilor de transfer, asigurați-vă că în containere nu 
există reziduuri de materiale incompatibile.
Îmbrăcămintea contaminată trebuie schimbată înainte de a pătrunde în zonele unde se ia masa. Nu mâncați și nu beți în 
timpul lucrului.
Nu depozitați în același loc cu alimentele, băuturile și hrana animalelor. 
Materiale incompatibile: Niciunul în special. 
Instrucțiuni privind spațiile de depozitare: Spații ventilate corespunzător.

MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR: Mijloace de stingere corespunzătoare: Apă, Dioxid de carbon (CO2). 
Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză :  Nu inhalați gazele de combustie sau cele provenite de la 
explozie. Arderea produce mult fum.
Recomandări destinate pompierilor: Utilizați aparate de respirat corespunzătoare.
Colectați separat apa contaminată utilizată la stingerea incendiului. Aceasta nu trebuie eliminată la canalizare.
Mutați containerele nedeteriorate din zona de pericol imediat dacă acest lucru se poate face în siguranță.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire, ambalajele de plastic  i metal vor fi decontaminate prin tripla clătire, 
golite de conținut, uscate, curățate și păstrate cu capacele separat, iar apa rezultată se va adăuga la soluția de stropit. 
Ambalajele de hârtie, sacii sau cutiile, vor fi curățate și compactate. Ambalajele inscripţionate cu sigla SCAPA – Sistemul de 
Colectare a Ambalajelor de Pesticide al AIPROM vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare SCAPA. 
TelVerde: 0800.800.211 - apel gratuit, scapa@ecorecrecycling.ro sau consultaţi www.aiprom.ro, pentru informarea cu 
privire la cel mai apropiat centru de colectare şi calendarul de colectare SCAPA.
Dacă reciclarea nu este posibilă, asiguraţi-vă că eliminarea produsului se realizează în conformitate cu HG 856/2002.

IMPORTATOR: 
SUMMIT AGRO ROMÂNIA SRL, Victoria Center, Calea Victoriei, Nr. 145, Etaj 6, Sector 1, 010072, București, România.

OMOLOGAT ÎN ROMÂNIA CU CERTIFICATUL
 DE OMOLOGARE: 307PC din 10.04.2017.

 DEȚINĂTORUL OMOLOGĂRII/PRODUCĂTOR: 
ISAGRO S.p.A., Centro Uffici San Siro, 

Edificio D - ala 3 Via Caldera, 21 - 20153 Milano, Italia.

DISTRIBUITOR EXCLUSIV: 
DUPONT ROMANIA SRL,

Șos. București-Ploiești, nr. 42-44, sector 1, București, România.
SUBSTANȚE ACTIVE: clorotalonil 250 g/L +

 tetraconazol 62,5 g/L.
CAS nr.: clorotalonil 1897-45-6 + tetraconazol 112281-77-3.

FORMULARE: suspoemulsie (SE).
TIP DE ACȚIUNE: fungicid.

TERMEN DE VALABILITATE:  2 ani de la data fabricației.

ÎN ATENȚIA UTILIZATORULUI: Respectând indicațiile prezentate, EMINENT® STAR poate fi utilizat în scopul 
propus.  Producătorul, importatorul și distribuitorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate 
depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri supli-
mentare vă puteți adresa Centrului de Protecția Plantelor, Unităților Fitosanitare Județene sau reprezentanței 
DuPont România SRL, Șos. București-Ploiești, nr. 42-44, sector 1, București, România | Web: www.dupont.ro.

Cuvânt de semnalizare: ATENȚIE 

Fraze de pericol: H315 - Provoacă iritarea pielii. H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 - Nociv în caz de inhalare. 
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H351 - Susceptibil de a provoca cancer. H410 - Foarte toxic pentru 
mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție: P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta 
produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 - Citiți eticheta înainte de utilizare. P271 - A se utiliza numai 
în aer liber sau în spații bine ventilate. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P281 - Utilizați echipamentul de protecție 
individuală, conform cerințelor. P391 - Colectați scurgerile de produs. P405 - A se depozita sub cheie. P501 - Aruncați 
conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.
Informații suplimentare ce trebuie menționate pe etichetă: EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea 
umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.
Informații suplimentare pentru protecția mediului înconjurător:  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)! SPe3 - Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă 
tampon netratată de 15 m până la apa de suprafață!
CITIȚI TOATE CELELALTE MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎNAINTEA FOLOSIRII 
PRODUSULUI!  NU REFOLOSIȚI AMBALAJELE GOALE ÎN ALTE SCOPURI! 
Nr. lot și data fabricației: vezi pe ambalaj.
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PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE: EMINENT STAR este o suspoemulsie care conține două substanțe active clorotalonil 
(compus din grupa ftalaților) – 250 g/L (21,22%) și tetraconazol (compus din grupa triazolo-chinazolinelor) – 62,5 g/L 
(5,31%), de culoare albicioasă, cu miros ușor aromatic.

MOD DE ACȚIUNE: EMINENT STAR are dublă acțiune - de contact și sistemică – și este folosit pentru combaterea preventivă 
și curativă a bolilor fungice la grâul de toamnă și la rapița de toamnă. 

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE: 

Cultura Organism dăunător Doza Stadiu de aplicare Nr. 
tratamente

Volum de 
apă

Grâu 
de 

toamnă

Făinare (Erysiphe graminis), 
Helmintosporioză (Pyrenophora tritici repensis), 

Septorioză (Septoria tritici), 
Rugină brună (Puccinia recondita), 

Rugină galbenă (Puccinia striiformis),

2,0 L/ha

Se aplică de la sfârșitul 
fazei de elongație a 
tulpinii până în faza 

de înflorire 
completă – BBCH40-65

1 200-400 
L/Ha

Rapiță 
de 

toamnă

Alternarioza (Alternaria brassicae),
Putregaiul alb al tulpinilor (Sclerotinia 

sclerotiorum),
Putregai cenușiu (Botrytis cinerea),

Putregaiul uscat (Phoma lingam)

2,0 L/ha

Se aplică de la sfârșitul 
fazei de elongație a 
tulpinii până în faza 

de înflorire 
completă – BBCH40-65

1 200-400 
L/Ha

Pentru putregaiul alb al tulpinilor (Sclerotinia sclerotiorum):
- în cazul unui atac intens, aplicați produsul de la începutul fazei de înflorire, când 10% dintre florile de pe racemul principal 
sunt deschise (BBCH 61), 
- în condiții normale, aplicați produsul de la începutul fazei de înflorire până la căderea primelor petale - circa 40% dintre 
flori rămân încă deschise pe racemul principal (BBCH 61-65). 
Pentru alternarioză (Alternaria brassicae), putregai cenușiu (Botrytis cinerea), putregaiul uscat (Phoma lingam) produsul se 
aplică preventiv sau la apariția primelor simptome ale bolii. 
Atunci când atacul principal este alternarioza, tratamentul poate fi întârziat până la apariția primelor silicve. 
În cazul când s-a aplicat un tratament împotriva sclerotiniei la începutul fazei de înflorire, dacă ulterior există un risc mare 
de apariție a alternariozei, se recomandă un al doilea tratament la sfârșitul fazei de înflorire, cu un fungicid dintr-o grupă 
chimică diferită.

PREGĂTIREA SOLUȚIEI: Umpleți recipientul până la ½ sau ¾ din volumul de aplicat. Cu dispozitivul de agitare pornit, 
vărsați cantitatea necesară de produs și mențineți în continuă agitare cu scopul de a obține o suspensie omogenă. 
Dacă produsul este turnat într-un rezervor de pulverizare neprevăzut cu mixer hidraulic, agitați manual soluția.  După 
terminarea lucrului, mașinile for fi golite și curățate în câmp de resturi sau urme de produs. Nu se prepară mai multă soluție 
decât cea necesară. Pulverizați imediat după prepararea lichidului.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI DE PULVERIZARE: Odată aplicat produsul, se recomandă clătirea recipientului, tuburilor 
și duzelor cu apă curată, îndepărtând orice reziduu al produsului care ar putea rămâne lipit și goliți apa evitând contaminarea 
apelor de suprafață și subterane. Clătiți de trei ori recipientul gol cu apă și goliți apa rezultată în rezervorul pulverizatorului.  
Spălați bine echipamentul după utilizare. Pulverizați apa folosită la spălarea echipamentului pe zona tratată anterior, 
folosind aceleași echipamente de protecție personală.

COMPATIBILITATE: EMINENT STAR este compatibil cu majoritatea produselor de protecția plantelor. Înainte de utilizare 
este recomandat să se facă un test de compatibilitate.  

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII: Protecția ochilor: Utilizați ochelari de protecție bine fixați, nu utilizați lentile 
de contact. Protecție pentru piele: Utilizați îmbrăcăminte care să asigure o protecție corespunzătoare pentru piele, de 
ex. bumbac, cauciuc, PVC sau viton. Protecție pentru mâini: Utilizați mănuși de protecție care să asigure o protecție 
corespunzătoare, de ex. P.V.C., neopren sau cauciuc. Protecția respirației: Utilizați echipament corespunzător de protecție 
respiratorie.  A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. A se păstra la distanță de alimente, băutură 
și mâncare. Spălați-vă pe mâini în pauze și la sfârșitul programului de lucru. La terminarea lucrului se spală bine mâinile cu 
multă apă și săpun, fără a freca. În timpul lucrului nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR: 
În cazul contactului cu pielea: Se va îndepărta imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Zonele corpului care au fost sau 
despre care se presupune că au fost în contact cu produsul trebuie clătite imediat cu multă apă și dacă se poate cu săpun. 
Spălați bine corpul (duș sau baie). Scoateți imediat îmbrăcămintea contaminată și eliminați-o în condiții de siguranță. După 
contactul cu pielea, spălați imediat cu săpun și multă apă.
În cazul contactului cu ochii: În cazul contactului cu ochii, clătiți cu apă cu pleoapele deschise pe o durată suficientă de 
timp, apoi consultați imediat un oftalmolog. Protejați ochiul neafectat.
În cazul ingerării: NU provocați vărsături. 
În cazul inhalării: Dacă respirația este neregulată sau s-a oprit, asigurați respirație artificială. În cazul inhalării, consultați un 
medic imediat și arătați-i ambalajul sau eticheta.
Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare: În cazul unui accident sau 
al unei stări de disconfort, consultați imediat un medic (arătați-i indicațiile de utilizare sau fișa cu date de securitate, dacă 
este posibil).
ÎN CAZ DE URGENȚĂ PUTEȚI APELA CENTRUL DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ, INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ LA TEL.: +40 21 318 36 06 SAU +4021 318 36 20 INTERIOR 235 (ORELE 8.00-15.00).

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI: Înainte de a aplica produsul, informați-i pe cei interesați sau pe cei ce ar putea fi 
afectați de drift cu privire la momentul efectuării tratamentului. Înainte de a aplica produsul, informați-i pe cei interesați 
sau pe cei ce ar putea fi afectați de drift cu privire la momentul efectuării tratamentului. Nu contaminați apa cu produsul 
de protecție a plantelor sau cu recipientul acestuia. Nu spălați echipamentul în apropierea suprafețelor de apă. Evitați 
contaminarea apei prin canale de scurgere de la ferme și căi rutiere. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă 
în apele de suprafață!
Păstrați produsul departe de scurgeri și de apele de suprafață și subterane. Dacă produsul contaminează râuri sau lacuri, se 
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