Extra Juliol / Agost 2005
ETIQUETATGE
I ÚS CORRECTE
DE PLA GUICIDES

pogut comercialitzar un mateix producte amb dues classes
d'etiquetes. A partir d'ara hem tenir en compte, que els productes que es comercialitzin, han de dur l'etiquetatge que
s’ajusti al RD 255/2003.
A l’etiqueta es diferencien tres parts:

Fins el 30 de juliol de 2005 s'han pogut comercialitzar els
productes amb etiquetes antigues, que no complien la normativa del Reial Decret 255/2003, aquesta va entrar en vigor
el 30 de Juliol de 2004, però fins a l’1 d'agost de 2005 s’ha

SÍMBOL I PICTOGRAMA
FRASES DE RISC (Frases R)
CONSELLS DE PRUDÈNCIA (Frases S)

TIPUS DE PRODUCTE
NOM COMERCIAL
Tipus de Formulat
Composició ...% p/p o p/v (...g/kg o g/l)
Inscrit en el Registre Oficial de Productes
Fitosanitaris amb el nº ...

ACCIDENT

Contingut Net:

Primers Auxilis i Recomanacions al metge.

Registrat per :

EN CAS D’INTOXICACIÓ CRIDI A L’INSTITUT

Fabricat per:

NACIONAL DE TOXICOLOGIA Telèfon 91 562 04 20 .

Distribuït per:

A FI D’EVITAR RISCOS PER A LES PERSONES I EL

Lot de Fabricació nº:

MEDI AMBIENT, SEGUEIXI LES INSTRUCCIONS

Data de Fabricació: 00/00/00

D’ÚS. NO CONTAMINAR L’AIGUA AMB EL PRODUC-

ÚS RESERVAT A AGRICULTORS I APLICADORES

TE NI AMB EL SEU ENVÀS. (No netejar l’equip d'apli-

PROFESSIONALS ABANS D'UTILITZAR EL

cació del producte prop d’aigües superficials/Eviti’s

PRODUCTE, LLEGEIXI ATENTAMENT L'ETIQUETA.

la contaminació a través dels sistemes d'evacuació
d’aigües de les explotacions o dels camins).

CARACTERÍSTIQUES
APLICACIONS AUTORITZADES:

CONDICIONAMENTS PREVENTIUS DE RISCOS

DOSIS I MANERA D’OCUPACIÓ:

Informació de Riscos Mediambientals.

MOMENT D’APLICACIÓ:
INCOMPATIBILITATS:

SÍMBOL I PICTOGRAMA

PRECAUCIONS D’OCUPACIÓ:

FRASES DE RISC MEDIAMBIENTALS

TERMINIS DE SEGURETAT:
ADVERTIMENT:

Informació de Riscos per a la Seguretat de l’aplicador.
Recomanacions de Protecció Personal: guants,
mascarilla, ulleres, etc.).

Les recomanacions i informació que facilita l’empresa, són fruit d’amplis i rigorosos estudis i assajos. No obstant això, en la utilització poden interve-

GESTIÓ D’ENVASOS
TRIPLE ESBANDIT (només líquids)

nir nombrosos factors que escapen al control de
l’empresa (preparació de barreges, aplicacions,

Aquest envàs, una vegada buit després d'utilitzar

climatologia, etc.). La companyia garanteix la com-

el seu contingut és un residu perillós, pel que l'u-

posició, formulació i contingut. L’usuari serà res-

suari està obligat a lliurar-lo en els punts de recep-

ponsable dels danys causats (falta d'eficàcia, toxi-

ció del sistema integrat de gestió Sigfito o altre

citat en general, residus, etc.) per inobservancia

autoritzat.

total o parcial de les instruccions de l’etiqueta.

ÀREA D’UTILITZACIÓ

ÀREA D’INFORMACIÓ SOBRE RISCOS

RECOMANACIONS EN CAS D’INTOXICACIÓ O

ÀREA D’INFORMACIÓ PRINCIPAL

PERILLOSITAT EN LA MANIPULACIÓ

• Àrea d’informació sobre riscos
• Àrea d’informació principal
• Àrea d’utilització.

LLEGIR BÉ L’ETIQUETA DELS ENVASOS
DE CADA PRODUCTE ÉS IMPRESCINDIBLE PER ELS DISTRIBUÏDORS
I MANIPULADORS DE PRODUCTES FITOSANITARIS.

ÀREA D’INFORMACIÓ SOBRE RISCOS
Informació sobre la perillositat
en la manipulació del producte
(efectes sobre la salut)
Abans de res hem de considerar que els productes fitosanitaris estan catalogats com matèries perilloses i que com a
tals, cal manipular-los amb la màxima responsabilitat.
Trobem tres tipus de categories per a la classificació toxicològica: Nociu: Xn, Tòxic: T i Molt Tòxic: T+. Sota aquestes
sigles trobarem l’anagrama corresponent (dibuix quadrat
amb vora negra i fons groc-taronja) Altres tipus de perillositat humana són: Irritant: Xi, Corrosiu: C, Extremadament
Inflamable: F+, Explosiu: I i Comburent: O.

Extremadament
Inflamable (F+)
Fàcilment
Inflamable (F)

Comburent (O)

Explosiu (E)

• Les matèries actives noves (comercialitzades a partir de
1993), duran les frases de risc normalitzades per al medi
ambient. Molt tòxic, tòxic o nociu per als organismes aquàtics
i/o pot provocar a llarg termini efectes negatius en el medi
ambient aquàtic (i/o per a la flora, la fauna, els organismes del
sòl, les abelles, la capa d’ozó, etc.).
NO CONTAMINAR L’AIGUA AMB EL PRODUCTE NI AMB
EL SEU ENVÀS. (No netejar l'equip d’aplicació del producte
prop d’aigües superficials/Eviti’s la contaminació a través
dels sistemes d’evacuació d’aigües de les explotacions o
dels camins).
Mitigació de Riscos per a la Seguretat de l’aplicador
Per a evitar riscos innecessaris devem seguir minuciosament
les Recomanacions de Protecció Personal de cada producte:
guants, mascarilla, ulleres, etc. En funció del que ens demandi
cada preparat, al cap i a la fi són matèries perilloses i és la nostra
salut el que està en joc. A FI D'EVITAR RISCOS PER A LES PERSONES I EL MEDI AMBIENT,SEGUEIXI LES INSTRUCCIONS D’ÚS.
Informació sobre la gestió de l’envàs
Indicacions d’obligatorietat per part de l'usuari de dur una
gestió correcta de l’envàs, bé sigui lliurant-lo als punts de
recollida designats per SIGFITO, o retornant-lo a l’instant de
venda del producte; indicant en el cas de productes líquids
l’obligatorietat de fer el triple esbandit abocant les aigües al
tanc de pulverizació.

ÀREA D’INFORMACIÓ PRINCIPAL
Nociu (Xn)
Irritant (Xi)

Corrosiu (C)

Molt tòxic (T+)
Tòxic (T)

En cas que existeixin indicacions específiques d'altres tipus
de perills, aquests, han d’estar al costat del pictograma, indicant la categoria a la qual pertanyen. 1, 2 o 3; sent 1 la més perillosa i 3 la de menor perillositat. Podent-se trobar: Carcinogènics, Mutagènics, Tòxic per a la reproducció, etc.
En el mateix Àrea sobre riscos, trobarem:
Frases normalitzades indicatives de riscos especials per a
les persones.
Precaucions específiques relatives a la protecció de les
persones.
Recomanacions en cas d’intoxicació o Accident
Apareixerà en primer lloc si es precisa assistència mèdica
inmediata i descripció dels primers auxilis i antídots, enumerarà les distintes vies d’exposició, és a dir, inhalació, contacte amb la pell o amb els ulls i ingestió i el telèfon del
Institut Nacional de Toxicologia 91 562 04 20
Condicionaments preventius de riscos.
Mitigació de Riscos Mediambientals
Una altre novetat és la introducció de nous criteris de classificació i etiquetatge dels perills per al medi ambient,
(Seguretat; Fauna auxiliar; etc.).
• Símbol i pictograma de perillositat per al medi
ambient (N) Al costat del pictograma apareixerà la
classificació per a la fauna.
• Els productes més antics (abans de 1993) mitjançant de les
lletres A, B i C; sent A la menys perillosa, B mitjanament perillosa i C molt perillosa. Sent l'ordre de les lletres: 1ª Per a mamífers, 2ª per a aus, 3ª per a peixos.

És el que podem denominar la portada de l’etiqueta, en
ella podem trobar:
• Tipus de producte: (insecticida, fungicida, acaricida, etc.). • Tipus d'acció i formulació. • Nom comercial del preparat. • Tipus de
formulat (líquid,gas ,granulat,etc.). • Composició i contingut de les
substàncies actives (% p/p o p/v (g/Kg o g/l). • Nombre d'inscripció en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris/ data de vigència. • Contingut Net del producte fitosanitari, expressat en unitats
legals de mesura. • Dades de qui ha registrat el producte. • Dades
de qui ha fabricat el producte. • Dades de qui ha distribuït el producte. • Nombre del lot de fabricació i data de fabricació. • Nom,
domicili i telèfon del responsable del preparat. • Data de caducitat
(només quan en condicions normals d’emmagatzematge el període de conservació del producte sigui inferior a dos anys).
ÚS RESERVAT A AGRICULTORS I APLICADORS PROFESSIONALS. ABANS D'UTILITZAR EL PRODUCTE, LLEGEIXI
ATENTAMENT L'ETIQUETA.

ÀREA D’UTILITZACIÓ
En aquest apartat trobarem descrita detalladament la
forma d'ús del producte:
• Característiques del producte i manera d’acció. • Aplicacions
autoritzades: cultius i plagues sobre els quals es permet l'ús del
producte. • Dosi i manera d’ocupació. • Moment d’aplicació. •
Incompatibilitats. • Precaucions d’ocupació. • Terminis de seguretat: (dies que han de transcórrer entre el tractament i la collita o
entrada de bestiar o obrers). • Advertiments, recomanacions i riscos de fitotoxicidad, si n’hi hagués.
L’usuari serà responsable dels danys causats (falta d’eficàcia, toxicitat en general, residus, etc.) per inobservància total
o parcial de les instruccions de l’etiqueta.

