ОПАСНО!
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА В ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦА
Преди употреба прочетете внимателно етикета
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкцията за употреба!
АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ
Хербицид
Химичнонаименование на а.в.: аминна сол на 2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина.
Химична група на активното вещество: арилоксиалканоена киселина
Произход на активното вещество: АДАМА Манифакчъринг Полша АД
Производител: АДАМА Манифакчъринг Полша АД
Име на лицето, което пуска прз на българския пазар: АГРИБУЛ ЕООД, 1680 София, ул.
„Ястребец” 9, бл. 2, ет. 1, ат. 5 , тел: (02) 958 99 44; факс: (02) 958 99 55.

ОПАСНО
Предупреждения за опасност:

Н302 Вреден при поглъщане.
Н318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Н411 Tоксичен за водните организми, с
дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Р270 Да не се яде, пие или пуши при употреба
на продукта.
Р280 Използвайте
предпазни
ръкавици/предпазно
облекло/предпазни
очила/предпазна маска за лице.
Р305 + Р351 + Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:
Промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако
има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате.
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в
одобрено за целта съоръжение.

Специфични предупреждения за опасност на ЕС:
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото
здраве и околната среда, спазвайте инструкциите
за употреба.
EUH208
Съдържа
диметиламониев
2,4дихлорофеноксиацетат.
Може
да
причини
алергична реакция.
Допълнителни фрази за ПРЗ:
SP1
Да не се замърсяват водите с този продукт
или с неговата опаковка. Да не се почиства
оборудването, с което се прилага продуктът,
близо до повърхностни води Да се избягва
замърсяване чрез отточни канали на ферми или
пътища..
Съдържание на активно вещество: 600 г/л 2,4-Д аминна сол.

Вид на формулацията: разтворим концентрат.
Партида №: виж опаковката
Функция на ПРЗ: селективен листен хербицид със системно действие.
Разрешен за употреба: Удостоверение за предлагане на пазара и употреба № 01019-ПРЗ.
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА: Аминопиелик 600 СЛ е системен хербицид за борба с широколистни
плевели при пшеница, ечемик, царевица. Не е ефикасен срещу див овес, лисича опашка,
ветрушка. Слабо засяга колендрото и дивата теменуга. Паламидата и млечокът се унищожават
най-добре при височина на стъблото 10-20 см.
Аминопиелик 600 СЛ е регистриран за употреба при:
Област на прилагане на продукта:
За условията на Република България Аминопиелик 600 СЛ е регистриран за употреба срещу
широколистни плевели при:

царевица – в доза 120 мл/дка. Прилага се във фаза 3-5 лист на културата с 10-20 л
вода на декар при третиране с наземна техника.

пшеница и ечемик – в доза 150-200 мл/дка. Прилага се във фаза братене на културите
с 10-20 л вода на декар при третиране с наземна техника.
Оптимални условия за третиране с Аминопиелик 600 СЛ: влажно време, но са необходими
минимум няколко часа след третирането без валежи.
Препоръки при употреба:
Да се спазват мерките за безопасност при работа с продукти за растителна защита.
Специфични условия, при които продуктът може или не трябва да бъде употребяван:
Пръсканията да се извършват на такова разстояние от съседните култури, че върху тях да не
попадат капки от продукта.
о
Продуктът да не се прилага при температури под 14 С.
Карантинен срок: не се налага.
Действие на продукта върху следващи в сеитооборота култури/ ротация на културите:
Време на полуразпад 6-8 дни. В почвата е слабо мобилен, персистентност около 15 дни.
Приготвяне на работния разтвор: Напълнете резервоара на пръскачката до половината с
вода. Добавете необходимото количество от продукта и долейте останалото количество вода
при непрекъснато разбъркване. Разтворът да се използва непосредствено след приготвянето
му и да не се оставя за следващи дни. Разход на работен разтвор на декар: 10-20 л.
Веднага след приключване на работа, техниката за приложение да се почисти с вода и
почистващ препарат, последвано от многократно обилно изплакване.
Смесимост: По препоръка на фирмата, продуктът може да се комбинира с други вегетационни
хербициди и листни торове, но тъй като комбинациите са много, се препоръчва да се направи
предварителен тест за смесимост и действие на сместа върху третираните растения.
Мерки за първа помощ:
Общи съвети: В случай на злополука или неразположение да се потърси незабавно
медицинска помощ (покажете инструкциите за употреба или информационния лист за
безопасност, ако е възможно). За оказващите първа помощ: Обърнете внимание на
самозащитата!
При вдишване: Изведете пострадалия на свеж въздух. Ако дишането е неравномерно или
спряло, направете изкуствено дишане. Свържете се с лекар.
При контакт с кожата:
Измийте незабавно със сапун и обилно количество вода, докато
сваляте замърсените дрехи и обувки. Консултирайте се с лекар, ако е необходимо.
При контакт с очите: Незабавно изплакнете обилно с вода. След първоначалното изплакване
на лицето, премахнате контактните лещи и продължете да промивате в продължение на поне
15 минути. Дръжте очите широко отворени, докато изплаквате. Ако симптомите не изчезнат
потърсете лекарска помощ.
При поглъщане: Да НЕ се предизвиква повръщане. Изплакнете устата. Пийте много вода. Ако
симптомите не изчезнат потърсете лекарска помощ.
Указания към лекаря: Симптоматично лечение.
При спешни случаи на остро отравяне:
УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” – “Клиника по токсикология”
Телефон: 02/91 54 233;
Телефон/Факс: 02/91 54 409;
Единен европейски номер за спешни повиквания – 112
Е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg
www.pirogov.eu
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112
Противопожарни мерки:
Подходящи пожарогасителни средства
Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.

Неподходящи пожарогасителни средства
Няма налична информация.
Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа:
Не са известни специфични опасности.
Съвети за пожарникарите:
В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.
В случай на пожар и / или експлозия да не се вдишва дима.
Мерки при аварийно изпускане:
Предпазни мерки за околната среда:
Да не се допуска в канализацията, почвата и водни басейни. Да не се изхвърля в околната
среда. Да не се отмива в повърхностни води или в отходната канализация. Предотвратете
последващи течове или разливи, ако е безопасно да го направите. Не допускайте изтичане в
канализацията.
Методи и материали за ограничаване и почистване:
Методи за почистване: Да се събере механично и да се постави в подходящи контейнери за
изхвърляне.
Дата на производство: виж опаковката
Срок на годност: 2 години. След изтичане на означения срок на годност, проверете съдържанието
на продукта в ЦЛХИК при БАБХ.
Категория на употреба: III
Съдържание на опаковката: 5 л е
Унищожаване на празните опаковки: преди да се изхвърли на определеното за целта място,
празната опаковка да се направи негодна за повторна употреба (деформиране, пробиване и
др.). Остатъци от препарата и от работния разтвор да не се изхвърлят в обществената
канализационна система и във водоеми, а съгласно местните разпоредби.
Условия на съхранение:
В съответствие с международните правила за съхранение и складиране на продуктите за
растителна защита; далеч от слънчева светлина и влага, на проветриво място, в оригинални
о
о
плътно затворени опаковки. Не допускайте складиране на продуктите под 0 С и над 35 C. Не
складирайте опаковките/палетите над 2 метра височина, за да се избегнат повреди и
смачквания.
Транспорт: Да се спазват изискванията за транспорт на препарати за растителна защита
спрямо европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.

