ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета!
За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкциите за употреба

АЛФИЛ ДУПЛО
фунгицид
Съдържание на активното вещество – фозетил-алуминий 350 г/кг; манкоцеб
350г/кг
Функция на ПРЗ – фунгицид
Вид на формулацията – намокрим прах (ВП)
Разрешен за употреба в Р. България със Заповед № РД 11-848/20.06.2014 г.
Удостоверение № 01245/27.06.2014
Категория на употрeба - втора професионална– от потребители със сертификат
по чл. 83.
ПРОИЗВОДИТЕЛ / ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 – Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spain
Срок на годност - 2 години.
Дата на производство: виж опаковката
Партида № Виж опаковката
Нетно съдържание: 1кг
Лице, което пуска на пазара:
Ай Ди Империал ООД
Бул.Мария Луиза 25А, ет. 3
4000 Пловдив
Тел: 032 628 992

Внимание:
Тези препоръки са резултат от изчерпателни и точни тестове. Въпреки това, в
процеса на работа с продукта може да възникнат някои фактори, които са извън
нашия контрол (приготвяне на сместа, приложение, климатични условия и др.).
Фирмата гарантира състава, формулацията и съдържанието. Потребителят носи
отговорност за вреди, породени от неправилната употреба на продукта (ниска
ефикасност, фитотоксичност, остатъчни количества и др.) дължащи се на
частично или напълно неспазване на указанията на етикета.

ВНИМАНИЕ
Предупреждение за опасност
H361d: Предполага се, че уврежда плода.
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH401: За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се
спазват инструкциите за употреба
Препоръки за безопасност
P273: Да се избягва изпускане в околната среда.
P201: Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P202: Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки
за безопасност.
P281: Използвайте предписаните лични предпазни средства.
P391: Съберети разлятото;.
P308+P313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински
съвет/помощ.
P405: Да се съхранява под ключ.
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Съдържа манкоцеб.
Специфични предпазни мерки за безопасност:
SР1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с
неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт
за растителна защита, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване
чрез отточни канали на ферми или пътища).
SР3 За защита на водните организми да се спазва буферна зона от 20 м при лозя и
5 м при картофи, за повърхностни водни басейни.
SР3 За защита на нецелевите членестоноги да се спазва буферна зона от 5 м при
лозя и 1 м при картофи, за неземедeлските земи.
Препоръчително е по време на работа да се използват ръкавици и подходящи
средства за дихателна защита.
Област на прилагане на продукта (Разрешени употреби):
При лозя: срещу мана (Plasmopara viticola) в доза 90-300 г/дка и работен разтвор
30-70 л/дка (300-500 г продукт/100л вода). Момент на приложение по време на
цъфтеж и след цъфтеж. Третира се при първи симптоми. Първото третиране се
извършва при дължина на леторастите около 10 см, а следващите две, през
интервал 10-14 дни.
Максимален брой приложения – 3.
При картофи: срещу картофена мана (Phytophtora infestans) в доза 90-300 г/дка и
работен разтвор 30-80 л/дка. Момент на приложение при закриване на редовете и
подходящи условия за развитие на патогена, а следващите две приложения, през
интервал от 10 – 15 дни.
Максимален брой приложения -3.
Карантинен срок: Лозя - 28 дни, Картофи – 21 дни
Техника на приложение: Листно прилагане с тракторна щангова пръскачка.
Указания за приготвяне на работния разтвор
Напълнете до половина с вода резервоара на пръскачката. Прибавете
необходимото количество от продукта и разбъркайте. След това допълнете с вода
до желаният обем като продължавате да разбърквате.
Специфични условия, при които продуктът може или не трябва да бъде
употребяван:

Да се използва единствено и само за употребите и при условията посочени в този
етикет.
Да се прилага при липса на вятър.
Да не се замърсяват други култури, храни и напитки или водни пътища.
Смесимост: Не е съвместим в резервоарна смес с листни торове, както и с
киселини и окисляващи активни съставки и формулирани продукти. При смесване
с други формулации, трябва да се вземе предвид продукта с най-дълъг карантинен
срок в сместа. Също така трябва да се вземат под внимание условията на работа
на най-токсичния продукт в сместа. В случай на отравяне да се информира лекаря
за продуктите включени в сместа.
Работа с продукта:Да се избягва контакт с очите, кожата и облеклото, да
използват подходящи предпазни средства, за да се избегне директен контакт или
вдишване. Работете в добре проветрени помещения. Елиминирайте всички
възможни източници на запалване. Да не се яде, пие или пуши при работа с
продукта. След работа свалете замърсеното облекло и измийте ръцете си със
сапун и вода.
Съхранение: Продуктът да се съхранява в оригинални, затворени и етикетирани
опаковки на сухо, хладно и проветриво място.
Мерки при инцидентно разсипване:
Ограничете разлива ако е безопасно да се направи. Попийте с абсорбиращ
материал (пясък, силикагел, универсален втвърдител) и поставете в обозначен
контейнер за отпадъци. Избягвайте използването на вода за почистване.
Първа помощ и медицински съвети
НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛОТО ЛИЦЕ САМО!
При вдишване: Веднага преместете пострадалия от замърсения район на чист
въздух. Ако дишането спре, направете изкуствено дишане. Ако пострадалият е в
състояние на шок, да се остави в покой. Потърсете незабавно медицинска помощ
и покажете опаковката или етикета на продукта.
При контакт с очите: В случай на контакт с очите, незабавно промийте очите с
обилно количество вода, най-малко за 15 минути. Свалете контактните лещи, ако
има такива. Потърсете незабавно медицинска помощ и покажете опаковката или
етикета на продукта.
При контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и ги изперете. Измийте
кожата обилно с вода и сапун (ако няма изгаряния) за 15-20 минути. Потърсете
незабавно медицинска помощ и покажете опаковката или етикета на продукта.
При поглъщане: Изплакнете устата с чиста вода. Да не се дава нищо през устата.
ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ, ако продуктът е погълнат. Ако

пострадалият е в безсъзнание, оставете го да легне на неговата / нейната страна, с
глава по-ниско, отколкото останалата част на тялото и сгънати наполовина
колене, за да се избегне аспирация. Потърсете незабавно медицинска помощ и
покажете опаковката или етикета на продукта.
Информация за лекаря:
Симптоматично лечение. Не е известен специфичен антидот. Свържете се с:
Център за първа помощ в Република България:
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Тел. +359 2 9154 409
poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg
Противопожарни мерки:
Подходящи средства за гасене на пожар: въглероден диоксид сух химикал,
воден спрей, пяна.
Неподходящи пожарогасителни средства: силна водна струя.
Опасни продукти при горене: Окиси на токсични въглерод, сяра, фосфор и азот,
манган и цинк съединения.

Указания за безопасно унищожаване на остатъци от продукта и празните
опаковки:
Продукта, остатъци от продукта, не напълно използваните опаковки, празните
опаковки и замърсените контейнери да се третират като опасен отпадък. Този
материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни
или специални отпадъци или да се предадат на лица, притежаващи разрешение по
реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.
Продукт: Да не се изпуска в канализацията. Да не се изхвърля заедно с битови
отпадъци. Опаковки: След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно
или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в
резервоара на пръскачката. Празните опаковки не трябва да се използват
повторно. Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба.

