
 

 

BIZON™ 
 

Erbicid sistemic, selectiv pentru culturile de cereale păioase. 

 

Substanţe active :  
Penoxsulam(compus din grupul triazolopirimidinelor) -15 gr./l (1,42%). CAS - 219714-96-2 

Florasulam (compus din grupul triazolopirimidinelor) - 3,75 gr./l (0,36%), CAS - 145701-23-1 

Diflufenican (compus din grupul piridine-carboxamide) -100 gr./l (9,48%), CAS - 83164-33-4 

 

Formulare : Suspensie concentrata - SC 

 

Omologat in România cu CO nr.: 371PC / 29.11.2017 

 

Deținătorul omologării: 

Corteva Agriscience România SRL,  

Sat Şindriliţa, Comuna Găneasa,  

DN 2, KM. 19, Județ Ilfov, România  

Tel: +40(0)31 620 4100, Fax: +40(0)31 620 4101 

 

Producătorul:  

Corteva Agriscience International Sarl,  

Route de Suisse 160, 1290, Versoix, Elveția. 

 

Tel. de urgență SGS România: +40 744 34 14 53 

Ambulanță/Poliție/Pompieri: Tel.112 

Centrul de informare toxicologică : Institutul Național de Sănătate Publică: 

 +40213183606 sau +40213183620, interior 235 (orele 8.00-15.00). 

 

        

Lot nr.:a se vedea marcajul de fabrică de pe ambalaj. 

Data fabricației: conform cu marcajul de fabrică de pe ambalaj. 

Ambalaj: PET, HDPE  

Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricatiei 

 

 

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 [CLP / GHS]:_ 

 

Pictograme de pericol GHS09  
 

Cuvânt de avertizare: ATENŢIE 

Fraze de pericol_ 

H410: Toxic pentru mediul acvatic cu efect pe termen lung 

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sanatatea umana si mediu, a se respecta instructiunile de 

utilizare. 
Fraze de precauţie_ 

P273: Evitaţi dispersia in mediu. 

P391 : Colectați scurgerile de produs. 

P501 : Aruncati conținutul / recipientul la o unitate autorizata pentru colectarea deseurilor. 

SP1 : Nu contaminati apa cu produsul sau  recipientul sau ( nu curatati echipamentele de aplicare 

in apropierea apei de suprafata/evitati contaminarea prin canalele de scurgere si drumuri). 

https://www.msds-europe.com/wp-content/uploads/2018/06/GHS09-Pictograma-de-pericol.jpg


 

 

SPe3: Pentru a proteja organismele acvatice trebuie sa se respecte o zonă netratată tampon de 15 

metri până la apele de suprafaţă. 

 

Atenţie! 

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucţiunile alăturate.  

Riscurile asupra utilizatorilor şi a mediului pot fi evitate numai cu condiţia respectării recomandărilor 

din prezenta etichetă. 

Citiţi totdeauna eticheta înainte de utilizare! 

 

 

MOD DE ACŢIUNE 

Bizon™ este un erbicid postemergent, selectiv pentru cereale păioase care se aplică toamna 

pentru combaterea buruienilor anuale, mono si dicotiledonate. 

Bizon™ este un erbicid cu acţiune sistemică, conţinand trei substanţe active având moduri de 

acţiune complementare. 

Substanța activă florasulam este preluat mai ales de cotiledoane, frunze şi parţial de rǎdǎ

cini, avand acţiune sistemicǎ în întreaga plantǎ. Florasulam este o substanţǎ activǎ din grupul de 

inhibitori ai biosintezei aminoacizilor (conform HRAC, grupul B). 

Substanța activă penoxulam este preluat mai ales de cotiledoane, frunze şi partial de rǎdǎ

cini, avand actiune sistemicǎ în întreaga plantǎ. Penoxsulamul este o substaniǎ activǎ din grupul 

de inhibitori ai biosintezei aminoacizilor (conform HRAC, grupul B).  

Substanța activă diflufenican este preluat de buruieni în perioada de germinare, mai ales 

de cǎtre cotiledoane, frunze şi partial de rǎdǎcini fiind eficient în combaterea buruienilor în curs  

de rǎsǎrire. Substana activǎ diflufenican formeazǎ un strat subtire de erbicid pe sol care distruge 

buruienile nou rǎsǎrite. Diflufenicanul este o substaniǎ activǎ din grupul de inhibitori ai 

biosintezei coloraniilor (conform HRAC, grupul F1). 

Substanțele active penoxulam si florasulam sunt preluate de buruieni, determinand 

inhibarea cresterii si dezvoltarii lor, si, in consecinta, moartea buruienilor. 

Efectul optim al erbicidului se obtine aplicând produsul pe buruienile aflate în stadiile 

timpurii de dezvoltare, adicǎ în timpul germinǎrii sau la scurt timp dupǎ rǎsǎrire, de la faza de r

ǎsǎrire pânǎ la faza aparitiei primelor 2-3 frunze. 

 

Doza recomandată: 

Cultura  Doza  BBCH 

Grâu de toamnă 1,0 l/ha postemergent, toamna 11-23 ( o frunza – 3 frati) 

Orz de toamnă 1,0 l/ha postemergent, toamna 11-23 ( o frunza – 3 frati) 

Triticale de toamnă 1,0 l/ha postemergent, toamna 11-23 ( o frunza – 3 frati) 

Secară 1,0 l/ha postemergent, toamna 11-14 ( o frunza – 3-4 frunze) 

 

SPECTRUL DE COMBATERE 

Viola arvensis, Lamium amplexicaule, Urtica urens, Lamium purpureum, Veronica hederifolia, 

Capssela bursa-pastoris, Veronica persica, Thlaspi arvense, Aspera spica-venti, Galium aparine, 

Papavera somniferum, Stelaria media, Centaurea cyanus, Brassica spp. 

 

Volumul de suspensie: 100-400 l/ha. 

Numărul maxim de tratamente pe an : 1 

 

Observatii : 

Produsul se aplicǎ pe solul bine arat (fǎrǎ bolovani). 



 

 

Cerealele se vor însǎmânta la adâncime uniformǎ (3-4 cm), acoperind perfect semintele cu 

pǎmânt. 

A nu se interveni mecanic pe sol dupǎ aplicare. 

Produsul poate provoca decolorarea temporarǎ a plantei de culturǎ, care nu afecteazǎ 

recolta. 

Înainte de aplicarea produsului în cultura de secarǎ de toamnǎ, se recomandǎ consultarea 

detinǎtorului autorizatiei cu privire la cât de sensibil este soiul de secarǎ cultivat. 

Produsul nu se va aplica: 

- Pe plantele afectate de boli, dǎunǎtori, înghet şi secetǎ: 
- Când temperatura aerului este sub 5°C sau peste 25°C; 

- Dupǎ nopti cu înghet şi înainte de îngheturi prognozate. 

- În culturile cu plante leguminoase intercalate. 

- Pe plantele acoperite de chiciurǎ. 

- Înainte de precipitatii abundente de ploaie. 

- Pe timp de vânt, când existǎ posibilitate de împrǎştiere a lichidului. 
 

Nu permiteți: 
 

- Împrǎştierea produsului lichid pe culturile şi terenurile învecinate. 

- Aplicarea produsului lichid la îmbinǎrile benzilor de interveniie şi la capete de rând. 

 

Produsul Bizon™ conține penoxsulam şi florasulam, substanțe active din grupul de produse 

chimice al triazolopirimidinelor, care acționeazǎ prin blocarea enzimei ALS/AHAS (conform 

HRAC grupul B) determinand combaterea buruienilor Centaurea cyanus şi Apera spica-venti. A 

fost documentatǎ rezistenta buruienii iarba vântului şi a albǎstritei la substantele active care 

actioneazǎ prin blocarea enzimei ALS/AHAS, inclusiv a celor din clasa derivatelor din 

sulfoniluree. Folosirea erbicidelor care prezintǎ acelaşi mecanism de acţiune poate duce la 

apariţia de forme rezistente chiar şi în situaţia folosirii substantelor active din clase chimice 

derivate, dar cu acelaşi mecanism de acţiune (rezistenţǎ încrucişatǎ). 
 

Pentru a minimiza riscul de aparitie si dezvoltare a rezistentei buruienii iarba vantului la 

substantele active cu mechanism de actiune ALS/AHAS (apartinand clasei de derivate 

sulfonilureice sau triazolopirimidinelor), conform Bunei Practici Agricole, trebuie: 

- Sǎ se limiteze folosirea produselor continând substante active cu mecanism de actiune 

ALS/AHAS la o aplicare pe sezon. 

- Dacǎ s-a constatat sau se suspecteazǎ cǎ pe câmpul erbicidat apare un tip de buruianǎ 

rezistentǎ la substantele active cu mod de actiune ALS/AHAS pentru a preveni selectia în 

continuare a formelor rezistente, nu se va folosi un erbicid care sǎ continǎ substanta activ

ǎ cu mecanismul de actiune descries mai sus: 

- Se vor folosi produse care contin substanta activǎ cu mod de actiune ALS/AHAS alternativ 

cu erbicide având mod de aciiune diferit; 

- Se vor respecta strict recomandǎrile de pe etichetǎ cu instructiuni de utilizare a erbicidului. 

Nu se vor folosi doze mai mici decât cele recomandate; 

- Pentru informaiii detaliate se va contacta distribuitorul sau detinǎtorul autorizatiei 

 



 

 

COMPATIBILITATE 

Bizon™ este compatibil cu majoritatea fungicidelor şi insecticidelor şi de asemenea cu 

fertilizantii foliari. In combinatie cu alti parteneri, se vor respecta cu strictete recomandările 

partenerului.  

Evitaţi amestecul în rezervor cu un număr mare de produse (erbicide, fungicide, insecticide, 

fertilizanti foliari, regulatori de creştere, după caz) care pot determina soluţii foarte concentrate cu 

efecte antagonice sau fitotoxice. Nu se amestecă cu produse în a căror etichetă se precizează că trebuie 

aplicate singure sau au interdicţii de aplicare cu acest produs.  

 

ROTAŢIA CULTURILOR 

Intervalul dintre data aplicǎrii produsului şi data la care pe câmpul respectiv pot intra oameni şi 

animale (perioada de prevenţie): Nu se va intra pe câmpul pe care s-a aplicat produsul, pânǎ când 

acesta nu se va usca complet de pe suprafata plantelor. 

Perioada cuprinsǎ între ultima aplicare a erbicidului şi data recoltǎrii plantelor de culturǎ 

(perioada de aşteptare): Nu se aplicǎ. 

Perioada cuprinsǎ între ultima aplicare a erbicidului pe plantele furajere si data la care animalele 

pot fi hranite cu aceste plante a ( perioada de asteptare pentru furaje): Nu se aplica. 

Perioada cuprinsa intre ultima aplicare a erbicidului pe plantele furajere si data la care se pot 

semana sau said plantele urmatoare: Nu sunt restrictii pentru cultura postmergatoare. 

 

PREVENIREA DERIVEI 

Luaţi toate măsurile posibile pentru a evita deriva soluţiei de stropit pe culturile sensibile învecinate  

Nu stropiţi când viteza vântului este mai mare de 15 km/oră. Potenţialul derivei creşte la temperaturi 

ridicate, pe timp de secetă şi umiditate relativă scazută şi trebuie acordată prudenţă maximă indiferent 

de viteza vântului. Nu trataţi în condiţii de inversie termică constând în curenţi de aer ascendenţi şi 

creşterea temperaturii aerului cu înălţimea. 

Evitaţi pulverizarea sau manipularea produsului la distanţă mai mică de 15 m de bunuri, guri de 

drenaj, canalizare deschisă sau locuri unde apa de ploaie scursă din câmpul tratat ajunge în cursuri de 

apă temporare sau permanente. Nu stropiţi la distanţă mai mică de 15 m de rezervoare naturale sau 

artificiale de apă. 

 

RESTRICŢII 

Nu aplicaţi daca se prevăd precipitaţii la mai puţin de trei ore de la tratament. 

Nu aplicaţi pe culturi umezite de rouă sau ploaie. 

Nu aplicaţi prin canale de drenaj sau sisteme de irigaţie. 

Nu aplicaţi hdroponic pe plante ornamentale sau pe plante crescute în vase. 

Nu aplicaţi pe gazon sau pe plante ornamentale. 

Nu aplicaţi direct pe suprafete de apă. Se evită prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de 

suprafată. 

Nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. 

 

PREPARAREA SUSPENSIEI DE STROPIT 

 

Asiguraţi-vă că aparatul de stropit  este curat şi în stare de funcţionare şi calibraţi aparatul pentru a 

asigura uniformitatea stropirii. Umpleţi pe jumătate rezervorul cu apă şi porniţi agitatorul. Folosiţi 

agitatoare mecanice sau hidraulice. Nu folosiţi sisteme pneumatice (cu aer) de agitare. 

Adăugaţi cantitatea necesară de Bizon direct în rezervor. Clătiţi interiorul ambalajului şi adăugaţi apa 

de spălare în rezervorul maşinii. Continuaţi agitarea în timp ce se umple rezervorul cu apă. Se 

continuă agitarea soluţiei pe tot parcursul stropirii. Preparaţi numai cantitatea de soluţie necesară 

pentu stropirea curentă. Folosiţi soluţia imediat după preparare. Controlaţi periodic starea 

echipamentului de stropit. Se amestecă numai conform recomandărilor etichetei şi ale specialistului. 



 

 

In cazul amestecurilor complexe, produsele se adaugă în rezervor astfel: plicuri hidrosolubile, granule 

dispersabile, granule solubile, pulberi, suspensii concentrate apoase, suspensii concentrate uleioase, 

emulsii concentrate, adjuvanţi, surfactanţi, uleiuri, fertilizanţi si produse antidrift. 

Nu se păstrează amestecurile de soluţie în rezervorul maşinii peste noapte pentru că revenirea în 

suspensie poate fi dificilă. In cazul în care soluţia de stropit rămâne nefolosită mai mult timp, înainte 

de refolosire, este obligatorie reagitarea soluţiei şi recircularea ei în echipamentul de stropit până la 

revenirea în suspensie normală. 

 

 

SPĂLAREA ECHIPAMENTULUI DE STROPIT 

Imediat după aplicare se spală complet şi se clăteşte cu apă curată tot echipamentul de stropit.  întregul 

echipament de pulverizare trebuie curățat bine atât la interior cât si la exterior, utilizând un detergent 

special pentru rezervoarele de pulverizare sau înălbitor cu  5 % hipoclorit, astfel: 

1  Imediat după pulverizare, spălați si clătiți bine si integral toate suprafețele interne.  

2 Clătiți interiorul rezervorului cu apă curată si evacuați prin rampe si filtrele succesive, 

utilizând minim o zecime din volumul rezervorului de pulverizare Goliți complet rezervorul. 

3 Umpleți rezervorul cu apă curată (minim 10% din capacitatea rezervorului) si adăugați 

detergent pentru rezervor in cantitatea recomandată si agitați timp de 15 minute. Spălați rampa 

si furtunurile si goliți complet rezervorul. 

4 Duzele si filtrele ar trebui scoase si curățate separat cu detergent pentru rezervor in cantitatea 

recomandată. 

5 Clătiți  rezervorul cu apă curată si evacuați prin rampe si furtunuri, utilizând minim o zecime 

din volumul rezervorului de pulverizare Goliți complet rezervorul. 

6 Pentru eliminarea rezidurilor de la spălare, urmați Codul de practică privind utilizarea 

produselor destinate protecției plantelor. Nu pulverizați pe culturile sensibile sau pe terenurile 

destinate semănării unor culturi sensibile. 

Notă: Dacă nu este posibilă golirea completă a rezervorului, repetați punctul 3 înainte de a trece la 

punctul 4. 

 

 

MĂSURI DE IGENĂ SI PROTECŢIA MUNCII. 

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu pielea şi ochii. În timpul lucrului se poartă 

obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă, nu se fumează. După terminarea 

lucrului se spală bine mâinile si faţa cu multă apă si săpun. A nu se lăsa produsul la indemâna 

copiilor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. A nu se 

imprăştia produsul in apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. 

 

MĂSURI DE PRIM AJUTOR. 

În caz de  ingestie administraţi 1-2 pahare cu apă şi cereţi asistenţa medicului să inducă voma sau să 

facă spălături stomacale. Dacă victima este conştientă, se va clăti gura cu apă. Nu administraţi 

niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconştienţă. Cereţi totdeauna ajutorul 

medicului. 

În caz de contact cu pielea, spălaţi cu săpun şi multă apă şi schimbaţi îmbrăcămintea. În cazul unei 

iritaţii a pielii sau a unor reacţii alergice se va consulta un medic. Se vor spăla hainele contaminate 

înainte de refolosire. 

În caz de contact cu ochii se vor ţine ochii deschişi si se spală imediat cu multă apă timp de 15 

minute. Consultaţi specialistul dacă iritaţia persistă. 

În caz de inhalare scoateţi accidentatul la aer curat. Administraţi oxigen sau respiraţie artificială 

dacă este necesar. Consultaţi medicul după o expunere semnificativă. 

În cazul oricărei expuneri cereţi ajutorul medicului şi prezentaţi eticheta  dacă este posibil. 



 

 

Pentru informaţii medicale suplimentare, contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București, 

Biroul de Informare Toxicologică la telefonul de urgenţă 021 318 36 06 (program de lucru de luni 

până vineri între orele - 8 şi 15). Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Nr. Tel. apelabil 

permanenr:+40 21 599 23 00, int. 291 sau Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, Tel. 

Direct:+40 26 521 01 10; Tel. Centrală:+40 372 653 100: +40 372 683 700; +40 372 683 700; +40 

265 212 111. Număr internațional de urgență: +49 180 2273 - 112. 

 

 

CONDIŢII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT 

Bizon™ trebuie transportat şi depozitat în ambalaj original în locuri uscate şi reci, departe de spaţii 

locuite, destinate în exclusivitate pentru pesticide la care au acces numai persoanele autorizate, fără 

acţiunea directă a razelor solare şi a căldurii, separat de alimente şi furaje. In timpul transportului 

produsul va fi protejat de intemperii şi căldură. Pe timpul manipulării transportului şi depozitării se vor 

lua toate măsurile de protecţie a muncii, PSI, etc. 

Păstraţi produsele incuiate şi nu le lăsaţi la îndemâna copiilor; 

In caz de împrăştiere, strângeţi produsul şi resturile. Deşeurile rezultate din folosirea acestui produs pot 

fi păstrate numai în locuri special amenajate, conform legislaţiei în vigoare. 

 

MĂSURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 

Bizon™ nu este inflamabil. Folosiţi ca agent de stingere: apă, spumă, zăpadă carbonică, produse 

chimice uscate sau dioxid de carbon. Evitaţi folosirea jetului cu volum mare de apă (risc de 

contaminare).  

In caz de incendiu, purtaţi mască de respirat cu filtru de aer. Nu inspiraţi fum. 

Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu contamineze apa de suprafaţă sau pânza 

de apă freatică. Se va colecta separat apa folosită la stingere, care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie 

să fie eliminată în sistemul de canalizare. Rezidurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost 

contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. 

 

Pentru incendii mici: Dacă zona este puternic expusă focului şi dacă condiţiile o permit, se va lăsa 

focul să ardă, deoarece apa poate mări poluarea mediului. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet 

de apă. 

  

MĂSURI IN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE 

Purtaţi echipament individual de protecţie 

Nu contaminaţi cursurile de apă sau sistemul sanitar de canalizare.  

Nu permiteţi materialelor să contamineze pânza freatică;  

Curăţaţi imediat produsul prin aspirare sau măturare. Folosiţi aspiratoare industriale omologate pentru 

colectare. 

Autorităţile locale trebuie să fie înştiinţate dacă sunt scurgeri semnificative care nu pot fi limitate.  

Dacă produsul contaminează râurile şi lacurile sau canalele, autorităţile trebuie informate. 

In cantităţi mici: folosiţi materiale absorbante inerte. Utilizaţi containere adecvate pentru stocare şi 

distrugere. 

Evitati contaminarea apei cu produs sau cu ambalajul sau. 

Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăştiat înapoi în container pentru a fi refolosit.  

Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. 

  

MĂSURI DE PROTECŢIA MEDIULUI 

Se utilizează un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător. 

Nu se aplica pe terenurile agricole adiacente suprafeţelor de apă. 

Pentru evitarea contaminării apelor, produsul trebuie aplicat la o distanţă de 15m de suprafeţele 

acvatice. 



 

 

Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.  

Nu deversaţi pe sol sau în subsol.  

Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane. 

 

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE 

Dupa golire ambalajele de plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire, golite de conţinut, 

uscate, curate si păstrate cu capacele separate,  iar apa rezultată se va adăuga la soluţia de stropit. 

Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor fi curăţate si compactate. Ambalajele inscripţionate cu sigla 

SCAPA – Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociaţiei Industriei de Protecţia 

Plantelor din România vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare SCAPA. Telefonaţi la 

0800.872.272 numar gratuit sau consultaţi www.aiprom.ro, www.rigk.ro, pentru informarea cu 

privire la cel mai apropiat centru de colectare si calendarul de colectare SCAPA. Nu refolosiţi 

ambalajele goale in alte scopuri. 

IN ATENŢIA UTILIZATORULUI 

Bizon™ trebuie folosit numai respectând recomandările date în prezenta etichetă. 

Producătorul garantează calitatea ridicată a produsului numai dacă este aplicat conform indicaţiilor 

din această etichetă. Producătorul nu poate verifica păstrarea, mânuirea sau modul de utilizare şi de 

aceea nu poate fi făcut răspunzător pentru recoltele slabe, pierderile sau oricare alte pagube 

determinate de păstrarea incorectă, mânuirea, aplicarea sau utilizarea defectuoasă a produsului. Orice 

abatere de la condiţiile tehnice menţionate poate duce la reducerea totală sau parţială a eficacităţii. 

Utilizatorul îşi asumă toate riscurile în cazul nerespectării recomandărilor. Pentru informaţii 

suplimentare vă rugăm să contactaţi reprezentantul autorizat al producatorului  în România, Institutele 

sau Staţiunile de profil, Centrele de Protecţia Plantelor sau Serviciile de Carantină Fitosanitată din 

România. 

 

   
 
 

®™Mărci comerciale ale Corteva Agriscience și ale companiilor afiliate. 

 

http://www.aiprom.ro/

