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Destinat combaterii buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale din culturile de 
floarea soarelui și porumb 
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GRUP 3  15 ERBICIDE 

 

Forma preparativă: concentrat emulsionabil (EC) 

 

Substanța activă: Pendimetalin, 250 g/l + Dimetenamid-P, 212,5 g/l 

 

PĂSTRAŢI RECIPIENTUL ÎNCHIS.  

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. 

 

 

ATENŢIE! 

ÎNAINTE DE FOLOSIREA CONŢINUTULUI, CITIŢI ATENT ETICHETA  

PERICULOS! OTRĂVITOR! 

 

Ambalaj: 10 L 

 

Termenul de valabilitate: 5 ani de la data fabricației 

Numărul lotului şi data fabricării sunt indicate pe ambalaj. 

 

Deținătorul omologării: BASF Corporation, SUA 

Producător: 
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07932, New Jersey, SUA 

Тel.: +1 973 245-6000 
Număr internațional de urgență BASF: +49 180 22 73 11 2 

E-mail: agro.service@basf.com 
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Wing® P 
Substanța activă: Pendimetalin, 250 g/l + Dimetenamid-P, 212,5 g/l 

Erbicid 

 

Proprietăți fizico-chimice: Wing® P se prezintă sub formă de lichid cu vâscozitate redusă, 

de culoare galben închis, cu miros aromatic. 

Mecanismul de acţiune: Wing P este un erbicid cu acțiune sistemică, pe bază de 
pendimetalin, din clasa dinitroaniline și dimetenamid-P, din grupa amidelor, cu o bună 
complementaritate a celor două substanțe active. Wing P este un erbicid pentru combaterea 
buruienilor monocotiledonate anuale şi a unor specii de dicotiledonate anuale. Inhibă atât 
diviziunea celulei, cât şi alungirea acesteia în meristemul rădăcinilor. Dezvoltarea 
buruienilor este stopată direct ca urmare a absorbţiei prin vârfurile de creştere 
coleoptil/hipocotil. Buruienile mor imediat după germinare sau răsărire, fiind eliminate 
timpuriu din competiţie. 
 

 

Recomandări pentru utilizare: 

Cultura Organismul nociv Norma de 
consum a 

preparatului, 
l/ha 

Modul, 
perioada și 

limitele 
de utilizare 

Intervalul 
de pauză 
înainte 
de 
recoltare 

Numărul 
maxim de 
tratamente 

Porumb Buruieni mono- și 
dicotiledonate 

anuale 

2,5 – 4,0 l/ha Prin stropirea 
solului după 

semănat, 
până la 
apariția 

plantulelor  

- 1 

Floarea 
soarelui 

Buruieni mono- și 
dicotiledonate 

anuale 

4,0 l/ha Prin stropirea 
solului după 

semănat, 
până la 
apariția 

plantulelor  

- 1 

 

Termenul de ieșire în cîmp: Termenul de ieșire în cîmp a lucrătorilor – 3 zile pentru lucrări 

mecanizate. Lucrări manuale – 7 zile. 

 
Tehnica de aplicare: Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp a 
erbicidelor, utilizate în mod obişnuit la culturile sus menţionate. Se vor utiliza duze specifice 
aplicării erbicidelor. Volumul de soluţie utilizat este în funcţie de echipamentul folosit. Se 
recomandă utilizarea a 200 - 400 L/ha. 
 

Pregătirea soluţiei: Se umple rezervorul maşinii de erbicidat până la jumătate cu apă, se 

adaugă cantitatea adecvată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Se va agita 

bine soluția de stropit în timpul umplerii şi aplicării.  

Compatibilitatea: În caz de necesitate poate fi folosit în amestec cu alte preparate de uz 

fitosanitar. Înainte de aplicarea amestecului este necesar a se efectua un test de 

compatibilitate. 

 



 

 

Fitotoxicitatea: Respectarea recomandărilor pentru utilizare ale produsului exclude 

fitotoxicitatea. 

 

Categaria de pericol de toxicitate acută orală: III/IV. 

 

Măsuri de securitate la aplicarea produsului: A se evita contactul cu pielea, ochii şi 

îmbrăcămintea. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. În timpul lucrului se poartă 

obligatoriu echipament de protecţie. Păstraţi separat îmbrăcămintea de lucru. Nu mîncaţi, 

nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi şi 

produse furajere. Mîinile şi/sau faţa trebuie să fie spălate înaintea pauzelor şi la sfârşitul 

programului de lucru. 

 

Metodele de acordare a primului ajutor medical în caz de intoxicare: Persoanele care 

prezintă simptome (greață, vomă, dureri de cap și altele), scoateţi persoana vătămată din 

zona de lucru și acordați primul ajutor medical. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. 

Dacă nu există niciun pericol de contact a produsului cu pielea sau căile respiratorii - 

îndepărtați cu grijă îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție ochi/față de la 

persoana vătămată. 

În caz de contact cu pielea: spălaţi foarte bine pielea cu o cantitate mare de apă curgătoare 

sau ștergeți cu bumbac, atent fără a fricționa în piele, apoi spălați cu apă sau cu o soluție 

slabă de bicarbonat de sodiu. 

În caz de contact cu ochii: spălaţi imediat cu apă curată curgătoare sau 2 % de soluție de 

bicarbonat de sodiu. 

În caz de ingerare: este necesar ca persoana vătămată să bea cîteva pahare cu apă sau 

soluție de permanganat de calciu de o culoare roză pal și provocați voma. De repetat de 

cîteva ori. După care persoanei vătămate se dă un pahar cu apă, în care se dizolvă 4-5 

tablete de carbolen sau cărbune activ (2 linguri), și apoi 20 g de sare Glauber sau de sulfat 

de magneziu la 1/2 pahar de apă. 

După acordarea primului ajutor, persoana vătămată va fi transportată la spital. 

Tratament simptomatic. Nu se cunoaște un antidot specific. 

 

Particularitățile explozibile și/sau inflamabile: Mijloace de stingere corespunzătoare: 

pulverizare de apă, dioxid de carbon, spumă, pudră pentru extinctor. A se purta 

echipamente cu respiraţie individuală şi costum de protecţie contra agenţilor chimici. În caz 

de incendiu şi/sau explozie a nu se inspira fumul. Păstrați recipienții reci prin pulverizare de 

apă dacă sunt expuși la foc. Colectaţi separat apa de stingere; nu este permisă deversarea 

în sistemele de canalizare sau pluviale.  Eliminați reziduurile rezultate din combustie şi apa 

contaminată conform reglementărilor în vigoare. 

 

Condiții de păstrare și transportare a produsului: Se va proteja împotriva focului şi 

exploziei. Vaporii pot forma cu aerul un amestec inflamabil. A se lua măsuri de prevedere 

împotriva încărcării electrostatice. A se feri de surse de aprindere. A  se pune extinctoare 

la îndemână. Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, 

răcoroase şi bine ventilate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse 

alimentare, băuturi, ţigări, furaje. A se depozita sub cheie. A se păstra departe de căldură. 

A se feri de acţiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub -5 °C. 

Caracteristicile produsului se pot modifica, dacă acesta este depozitat pentru o perioadă 

mai mare de timp la o temperatură mai mică decât cea indicată. A se feri de temperaturi 



 

 

mai mari de 40°C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat 

mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. Pe timpul manipulării, 

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

transportului, produsul va fi protejat de intemperii şi căldură. 

Metodele de dezactivare a produsului și de distrugere a ambalajului: Ambalajele goale 

se distrug în acord cu reglementările în vigoare. Deşeurile trebuie strînse în containere 

corespunzătoare, etichetate şi sigilate. 

 

Termenul de valabilitate: 5 ani de la data fabricației 

 

În atenția utilizatorilor: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se 

respecta instrucţiunile de utilizare. Respectând indicaţiile prezentate, produsul 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 referitoare la produs vă rugăm să vă adresaţi 

distribuitorului, adresa şi telefonul indicate pe ambalaj. 

 

Instrucțiuni generale de utilizare/responsabilitatea producătorului: 

Aceste instrucțiuni se bazează pe experienţa acumulată de utilizare a produsului şi legislația 

în vigoare aplicabilă. Instrucțiunile respective nu exonerează utilizatorul de obligaţia de a 

face o evaluare independentă a eventualelor riscuri care pot surveni în funcție de prezența 

anumitor factori ce condiţionează utilizarea produsului conform destinației. 

Întrucît producătorul nu poate influenţa condiţiile de păstrare şi utilizare a produsului și nu 

poate asigura conformitatea acestora, acesta nu va fi responsabil pentru consecinţele 

păstrării şi folosiri necorespunzătoare a produsului. Responsabilitatea pentru păstrarea și 

utilizarea necorespunzătoare a produsului, cu încălcarea prezentelor instrucțiuni și a 

cerințelor tehnologice aplicabile, stabilite conform legislației în vigoare, o poartă utilizatorul. 

Modul de acțiune al produsului și efectul utilizării acestuia în alte domenii de producție, 

precum și asupra unor culturi care nu au fost indicate în prezentele instrucțiuni nu este 

cunoscut.  Producătorul nu va fi responsabil pentru cazurile de utilizare a produsului în 

domenii și moduri care nu au fost indicate în prezentele instrucțiuni. Responsabilitatea 

producătorului pentru eventualele consecinţe ale utilizării produsului în domenii și moduri, 

altele decît cele indicate în aceste instrucțiuni, este exclusă.  

Eficacitatea produsului este influențată de diverşi factori, determinaţi de specificul local şi 

regional, precum: condiţiile pedoclimaterice, specificul soiurilor, rotaţia culturilor, termenii 

de tratare, doza de aplicare, interacţiunea cu alte produse şi îngrăşăminte (ce nu au fost 

indicate în instrucțiunile  de mai sus), existenţa organismelor rezistente la substanţa activă 

(agenţi patogeni, plante (buruieni), insecte şi alte organisme), tehnica necorespunzătoare 

sau care nu a fost bine adaptată pentru utilizare etc. Prezența unor asemenea factori 

nefavorabili, care nu au fost luați în considerare de utilizator poate determina modificarea 

eficienţei produsului sau prejudicierea plantelor de cultură. Producătorul, precum și 

partenerii comerciali ai acestuia, nu poartă răspundere pentru consecințele prezenței unor 

factori nefavorabili apăruți în procesul de utilizare a produsului, potrivit celor menționate mai 

sus. 

Utilizatorul poartă nemijlocit și exclusiv răspunderea pentru respectarea măsurilor de 

securitate la utilizarea, păstrarea şi transportarea produselor de uz fitosanitar achiziționate, 

precum şi pentru respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la utilizarea sigură a acestor 

produse. 



 

 

 

 
 


