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Erbicid
Produs protecția plantelor
Compoziție:
50 g/l
mesotrione
326 g/l
terbutilazin
Familia Chimică:
Calistemone
Triazine
Mod de acțiune:
sistemic
CALARIS PRO este un erbicid ce conţine două substanţe active asigurând un spectru larg de
combatere împotriva principalelor buruieni întâlnite în cultura porumbului precum şi o foarte bună
fereastră de aplicare.
Terbutilazin face parte din grupa triazinelor şi este preluat de buruieni prin rădăcini şi frunze, este
translocat în xilem şi se acumulează în vârfurile de creştere şi frunze ale buruienilor. Ţesuturile se
îngălbenesc, după care se necrozează.
Mesotrione face parte din grupa triketonelor, ﬁind o substanţă cu acţiune sistemică ce este absorbită
prin rădăcină, tulpină şi frunze şi se translocă rapid prin xilem şi ﬂoem în întreaga plantă. Acţionează
prin inhibarea enzimei HPPD, inhibând direct biosinteza carotenoidei din buruienile tratate. În
consecinţă, cloroﬁla este distrusă foto-oxidant ceea ce duce la albirea buruienilor sensibile.
CALARIS PRO este un erbicid ce conţine două substanţe active asigurând un spectru larg de
combatere împotriva principalelor buruieni întâlnite în cultura porumbului precum şi o foarte bună
fereastră de aplicare.
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ATENȚIE

Fraze de pericol

• H302, H373, H410

Fraze de precauție

• P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P260: Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
• P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
• P273: Evitaţi eliminarea în mediu.
• P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
• P330: Clătiţi gura.
• P391: Colectaţi scurgerile de produs.
• P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru
colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și
protecție a muncii

• În timpul lucrului se poartă obligatoriu mănuşi de protecţie, echipament de
protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea
lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Compatibilitate
Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test
pe cultura respectivă.
Volum apă
150 - 400 l/ha
Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21
3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni- vineri între orele 8.00 - 15.00

