Omologat în România cu certificatul de omologare nr.: 2622 / 02.03.2006
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Conţine: 480 g/I glifosat sub formă de sare de izopropilamină
Concentrat solubil în apă (SL)

Boom efekt® este un produs pentru protecţia plantelor folosit pentru controlul buruienilor în mirişti, căi ferate şi zone neagricole.
Fraze de pericol:
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție:
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P391: Colectaţi scurgerile de produs
P280: Purtaţi mănuși de protecție/ haine de
protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ protecţie
a feţei.
P501: Eliminați conţinutul / recipientul la instalaţia
autorizată de eliminare a deşeurilor.
SP1: A nu se contamina apa cu produsul sau cu 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 apele de suprafață.
Pentru protecția plantelor terestre nețintă respectați o zonă tampon netratată de 5 m
până la terenurile necultivate.
Neinflamabil

ERBICID

TERMEN DE GARANŢIE
Produsul este garantat 3 ani de la data fabricaţiei,
în condiţiile de depozitare menţionate mai sus.
DIN MOTIVE DE SIGURANŢĂ CITIŢI URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI.
ATENŢIE: înainte de folosirea conţinutului consultaţi recomandările din eticheta
alăturată. A se utiliza numai pentru scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate
cu instructiunile alăturate.
EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu,
a se respecta instrucţiunile de utilizare.
Pentru sfaturi privind urgenţe medicale, incendii sau vărsări de proporţii :
+44 (0) 1235 239 670 (24h), Ambulanta/Politie/Pompieri: Tel. 112,
Centrul de informare toxicologică - Institutul Naţional de Sănătate Publică:
Tel. 021 318 36 06, sau Tel. 021 318 36 20 interior 235 (orele 8.00-15.00)
IMPORTATOR ŞI DISTRIBUITOR:
SOLAREX IMPEX SRL
Str. Râului Nr. 419, Craiova, România
Tel. 0251.427.454, www.solarex.ro
DEŢINĂTORUL OMOLOGĂRII ŞI PRODUCĂTOR:
Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Race, Slovenia
Numărul de lot şi data de fabricaţie şi data expirării sunt
inscripţionate pe ambalaj/bidon.
® ™ trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company
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Erbicid sistemic nonselectiv folosit pentru controlul buruienilor în terasamente căi ferate,
terenuri fără destinaţie agricolă şi mirişti
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Boom efekt® este un produs pentru protecţia plantelor folosit pentru controlul buruienilor în mirişti, căi ferate şi zone neagricole.
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TERMEN DE GARANŢIE
Produsul este garantat 3 ani de la data fabricaţiei,
în condiţiile de depozitare menţionate mai sus.
DIN MOTIVE DE SIGURANŢĂ CITIŢI URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI.
ATENŢIE: înainte de folosirea conţinutului consultaţi
recomandările din eticheta alăturată. A se utiliza numai pentru
scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instructiunile
alăturate.
Pentru sfaturi privind urgenţe medicale, incendii sau vărsări de
proporţii : +44 (0) 1235 239 670 (24h), Ambulanta/Politie/Pompieri:
Tel. 112, Centrul de informare toxicologică - Institutul Naţional de
Sănătate Publică: Tel. 021 318 36 06, sau Tel. 021 318 36 20 interior 235
(orele 8.00-15.00)

ERBICID
Neinflamabil
Conține: 480 g/l glifosat sub formă de sare de izopropilamină
Omologat în România cu certificatul de omologare nr.: 2622 / 02.03.2006
Concentrat solubil în apă (SL)
Boom efekt® este un produs pentru protecţia plantelor folosit pentru controlul buruienilor în mirişti, căi ferate şi zone neagricole.
Fraze de pericol:
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție:
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P391: Colectaţi scurgerile de produs
P280: Purtaţi mănuși de protecție/ haine de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ protecţie a feţei.
P501: Eliminați conţinutul / recipientul la instalaţia autorizată de eliminare a deşeurilor.
SP1: A nu se contamina apa cu produsul sau cu 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 apele de suprafață.
Pentru protecția plantelor terestre nețintă respectați o zonă tampon netratată de 5 m până la terenurile necultivate.
TERMEN DE GARANŢIE
Produsul este garantat 3 ani de la data fabricaţiei, în condiţiile de depozitare menţionate mai sus.
DIN MOTIVE DE SIGURANŢĂ CITIŢI URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI.
ATENŢIE: înainte de folosirea conţinutului consultaţi recomandările din eticheta alăturată. A se utiliza numai pentru scopul
pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instructiunile alăturate.
EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.
Pentru sfaturi privind urgenţe medicale, incendii sau vărsări de proporţii:
+44 (0) 1235 239 670 (24h), Ambulanta/Politie/Pompieri: Tel. 112,
Centrul de informare toxicologică - Institutul Naţional de Sănătate Publică:
Tel. 021 318 36 06 sau Tel. 021 318 36 20 interior 235 (L-V, orele 8.00-15.00)
IMPORTATOR ŞI DISTRIBUITOR:
SOLAREX IMPEX SRL
Str. Râului Nr. 419, Craiova, România
Tel. 0251.427.454, www.solarex.ro

DEŢINĂTORUL OMOLOGĂRII ŞI PRODUCĂTOR:

Albaugh TKI d.o.o.
Grajski trg 21, 2327 Race
Slovenia

Numărul de lot şi data de fabricaţie şi data expirării sunt inscripţionate pe ambalaj/bidon.
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Proprietăţi fizico-chimice: Boom efekt® se prezintă sub formă de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galben-pai şi conţine
480 g/l glifosat ca sare de izopropilamină, este un produs complet miscibil cu apa. Produsul nu este coroziv.
Mod de acţiune: Boom efekt® este un erbicid sistemic nonselectiv, absorbit prin frunze, cu translocare rapidă prin plantă. Este
împiedicată diviziunea celulară şi astfel se produce distrugerea buruienilor.
Aplicare: Poate fi aplicat ca erbicid sistemic non selectiv pentru controlul:
- terasamente de cale ferată în doză de 3,0 – 4,0 l/ha (în funcţie de gradul de îmburuienare) pentru combaterea buruienilor
monocotiledonate şi dicotiledonate anuale şi perene. Se aplică în stadiul activ de creştere al buruienilor (30-40 cm înălţime);
- terenuri fără destinaţie agricolă în doză de 3,0 – 4,0 l/ha (în funcţie de gradul de îmburuienare) pentru combaterea buruienilor
monocotiledonate şi dicotiledonate anuale şi perene:
3,0 l/ha – în cazul terenurilor cu îmburuienare moderată cu buruieni anuale în faza tânără;
4,0 l/ha – în cazul terenurilor infestate cu buruieni anuale şi perene.
Se aplică în stadiul activ de creştere al buruienilor (30-40 cm înălţime);
- mirişti în doză de 3,0 – 4,0 l/ha (în funcţie de gradul de îmburuienare) pentru combaterea buruienilor monocotiledonate şi
dicotiledonate anuale şi perene. Se aplică în stadiul activ de creştere al buruienilor (30-40 cm înălţime).
Pregătirea pentru utilizare: Înainte de utilizare, conţinutul ambalajului trebuie sa fie agitat. Cantitatea exactă de produs va fi
introdusă în rezervorul pe jumătate umplut cu apă curată. Recipientul gol trebuie spălat până când rămâne curat, iar conţinutul va
fi vărsat în rezervor. Umpleţi rezervorul cu apă amestecând continuu. Amestecaţi până când soluţia devine omogenă. Continuaţi să
amestecaţi până când toata soluţia este folosită.
Precauţii: Nu pulverizaţi în condiţii atmosferice de temperaturi ridicate sau vânt. Pentru a distruge complet rădăcinile adânci şi rizomii,
suprafaţa ce urmează a fi tratată nu trebuie cultivată timp de cel puţin 60 de zile înainte şi 28 de zile după aplicare. Boom efekt® poate fi
folosit o singură dată pe sezon. Nu se va permite păşunatul animalelor pe terenul tratat. De asemenea, plantele uscate rezultate în urma
tratamentului nu se vor folosi pentru hrana animalelor, existând pericolul contaminării laptelui.
Fitotoxicitate: Boom efekt® poate fi fitotoxic dacă intră în contact cu frunzele şi părţile verzi ale plantelor cultivate.
Compatibilitate: Înainte de utilizare se va consulta tabelul cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.
Curăţarea echipamentului: Utilajele se vor spăla sub jet cu presiune în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a
produselor de protectia plantelor din apele de spălare.
Masuri de igienă şi de protecţia muncii: Se evită inhalarea şi contactul produsului cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. În timpul
lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, cizme de cauciuc, mănuşi impermeabile, mască de faţă. În timpul lucrului nu
se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului îndepărtaţi şi spălaţi hainele şi mănuşile contaminate, inclusiv
echipamentul de aplicare pe interior, pentru a putea fi reutilizate. Înaintea pauzelor şi imediat după manipularea produsului se spală
mâinile cu apă şi săpun.
Semne de intoxicație: În contact cu pielea poate fi iritant. În cazul ingerării pot apărea următoarele simptome: greaţă, vomă, diaree,
dureri abdominale, hemoragii gastrointestinale, ocluzie intestinală. În cazurile severe de convulsii cauzate de intoxicație pot apărea
hipotensiune, edem pulmonar, blocaj renal, șoc hipovolemic şi moartea.
Măsuri de prim ajutor:
Înformaţii generale: Evacuaţi pacientul din zona contaminată şi transportaţi-l într-o zonă bine ventilată. Asiguraţi-i funcţiile vitale,
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contactaţi doctorul şi arătaţi-i ambalajul original şi/sau instrucţiunile de folosire.
Înhalare: Asiguraţi-i aer proaspăt sau oxigen, chemaţi medicul urgent! În caz de inconştienţă aduceţi pacientul într-o poziţie stabilă
pentru transport.
Contactul cu pielea: Eliminaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminate. Spălaţi bine pielea cu apă şi săpun.
Contactul cu ochii: Clătiţi ochii cu pleoapele deschise, cu apa curată pentru cel puţin 15 minute. Contactaţi medicul dacă iritaţia persistă.
Îngestia: Clătiţi gura cu apă. Administraţi 50 - 100 ml apă de băut. Dacă pacientul este inconştient, nu-i daţi nimic să bea. Nu induceţi
voma! Contactaţi medicul imediat şi arătaţi-i acestuia ambalajul şi/sau instrucţiunile de folosire.
Notă pentru medic: Terapie simptomatică, antidot necunoscut!
Nu se foloseşte laptele ca antidot!
Măsuri de eliminare a resturilor de produs şi a ambalajelor goale: Deşeurile de pesticide se vor depozita separat şi se vor elimina
conform legislaţiei în vigoare de către personal autorizat în instalaţii speciale. Ambalajele goale nu se refolosesc.
Măsuri de protecţie a mediului: Tratamentul se va aplica astfel încât să se evite poluarea apelor (cursuri de apă, fântâni, lacuri,
izvoare, sistem de canalizare). În acest scop pulverizarea se va face la cel puţin 15 m distanţă de apă. De asemenea, se va preveni
transmiterea produsului la culturile şi plantele adiacente.
Măsuri în caz de scurgeri accidentale: Purtaţi îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie, de asemenea mască şi echipament de
respirat dacă este nevoie. Este interzisă prezenţa personalului neprotejat în zona în care se eliberează produsul. Precauţii pentru mediu:
opriţi răspândirea produsului în canalizare şi pivniţe. Nu permiteţi scurgerea în sistemul de canalizare, în apa de suprafaţă sau freatică.
În cazul straturilor de pământ contaminate, este necesar să se îndepărteze 5 cm de sol. Metode de curăţare: Folosiţi materiale absorbante
pentru absorbţia produsului vărsat accidental: nisip, pământ, rumeguş şi apoi introduceţi în containerele special marcate şi închise
ermetic. Aceste deşeuri se vor elimina conform legislaţiei în vigoare de către personal autorizat în instalaţii speciale. Trataţi suprafeţele
contaminate cu apă şi detergent. Nu deversaţi apele uzate în canalizare.
Dacă produsul contaminează râuri sau lacuri, se vor informa imediat autorităţile!
Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: În caz de incendiu, stingeţi focul cu: agenţi uscaţi (CO2, pulbere chimică uscată)
spumă, apă sub formă de ceaţă. A nu se folosi jet de apă, pentru a preveni contaminarea apelor. Trebuie sa se prevină scurgerea apei
folosite la stingerea incendiului în pânza de apă freatică şi în alte surse de ape. În timpul stingerii incendiului se pot degaja: acid
cianhidric, pentaoxid de fosfor, oxizi de carbon şi oxizi de azot. În timpul stingerii incendiilor, persoanele expuse la aburi, ceaţă, vapori
şi alte produse de descompunere trebuie să poarte echipament complet de protecţie şi aparate de respirat. Spălaţi şi curăţaţi tot
echipamentul folosit. Răciţi containerele cu apă în cazul expunerii la incendiu.
Condiţii de depozitare şi transport: Produsul se depozitează în ambalajele sigilate, originale, în zone bine ventilate. Pentru a asigura
calitatea produsului, feriţi produsul de temperaturi mai mici de -10 oC şi mai mari de 40 oC.
Temperatura de depozitare recomandată este între + 5 oC şi + 30 oC.
Depozitaţi produsul în zone uscate şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor şi personalului neautorizat. Nu depozitaţi în apropierea alimentelor,
băuturilor, produselor cosmetice, hranei animalelor şi fertilizantilor. Transportul se efectuează ferit de intemperii şi căldură. Pe timpul
manipulării, transportului şi al depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii, PSI, prevăzute de legile în vigoare.
Producătorul garantează calitatea produsului sigilat în ambalajul original. Producătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru daunele
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cauzate de folosirea neprofesională sau depozitarea necorespunzătoare.
TERMEN DE GARANŢIE
Produsul este garantat 3 ani de la data fabricaţiei, în condiţiile de depozitare menţionate mai sus.
În atenţia utilizatorului
Orice nerespectare a indicaţiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacităţii produsului sau chiar la un eşec total. Relaţii suplimentare
se pot obţine de la Înstitutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti, Centrele teritoriale de Protecţia Plantelor, Staţiunile de
Cercetare de profil sau firma:
SOLAREX IMPEX SRL
Str. Râului Nr. 419, Craiova, România
Tel. 0251.427.454, www.solarex.ro
ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE
După golire, ambalajele de plastic şi metal vor fi decontaminate prin triplă clătire, golite de conţinut, uscate, curăţate şi păstrate cu
capacele separat, iar apa rezultată se va adăuga la soluţia de stropit. Ambalajele de hârtie, sacii sau cutiile vor fi curăţate şi compactate.
Ambalajele inscripţionate cu sigla SCAPA – Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociaţiei Îndustriei de Protecţia
Plantelor din România vor fi colectate gratuit prin centrele zonale 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 calendarul de colectare SCAPA.
Dacă reciclarea nu este posibilă, asiguraţi-vă că eliminarea produsului se realizează în conformitate cu HG 856/2002.
Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri!
® ™ trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company
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