ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета.
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкцията за употреба!

Внимание

Растежен регулатор

ФУНКЦИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: НЕО СТОП ДП е растежен регулатор за
подтискане на покълването на картофи предназначени за консумация и производство на
нишесте.
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА НА
ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА: Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл. (Arysta
LifeScience Benelux Sprl.), 26/1 rue de Renory, B4102 Ougrée, Белгия (преди това Агрифар
СПРЛ, Белгия). Представителство за страната: Ариста ЛайфСайънс България ЕООД,
София 1124, ж.к. Явоpов бл. 2 aп. 5, тел. (02) 943 47 61, e-mail: info@arystalifescience.bg
www.arystalifescience.bg
РЕЗРЕШЕН ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА С: Разрешение № 0338-ПРЗ2/03.08.2015 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита, на
база Заповед № РД 11-1244/17.07.2015 г. на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: хлорпрофам - 10 г/кг
ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:
(IUPAC): Isopropyl 3-chlorophenylcarbamate
ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: Карбамати
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Прах за прашене (ДП)
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: ПЪРВА ПРОФЕСИЕНАЛНА
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи,
проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за
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съхранение на продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални
фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за
растителна защита.
СРОК НА ГОДНОСТ: При правилно съхранение – най-малко 2 години.
СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ: Продукт с изтекъл срок на годност се дава за
анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория.
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА: НЕО СТОП ДП е одобрен в Р България за
употреба при:
- Картофи за консумация и преработка за нишесте, срещу покълване на клубените
при съхранение в доза 1 – 1,5 кг/1000 кг клубени.
Забележки:
Дозата на приложение е в зависимост от условията на съхранение, включително от
температурата и периода на съхранение - при съхранение на клубените за по-кратък
период – до 6 месеца (при температура 5оС), се прилага по-ниската доза. При съхранение
за по-дълъг период – над 6 месеца (при температура 8-10 оС), се прилага по–високата.
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ: 1.
КРАНТИНЕН СРОК – 24 часа
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Чрез напрашване с подходящо устройство, монтирано на
транспортната лента, която се използва за вкарване на картофите в складовете.
Напрашването на клубените се извършва на слоеве, така че да се осигури равномерно
разпределение на продукта.
Забележки:
При приложение на продукта да се носи подходящо защитно облекло: гащеризон, гумени
(нитрилни) ръкавици и респираторна маска.
Всички лица, които се намират в склада по време на приложение на продукта да носят
защитно облекло: гащеризон и гумени ръкавици.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ
УПОТРЕБЯВАН:
Клубените, върху които продукта ще се прилага, трябва да са зрели, сухи и почистени от
почвата.
Болните и повредени клубени трябва да се отстранят предварително.
Продуктът може да се прилага при сортове картофи с твърда кора. При сортове с потънка кора може да се получи прегаряне на кората.
Посадъчен материал не трябва да има контакт с продукта – директно или чрез изпарения
(включително и чрез замърсени участъци, щайги, оборудване), тъй като може да бъде
причинено увреждане на кълновете.
Да не се съхраняват в един и същ склад картофи за консумация, третирани с продукта и
клубени предназначени за посадъчен материал.
Посадъчния материал да не се съхранява в склад, в който е преди това е прилаган
продукта.
РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ,
ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
Предупреждения за опасност:
H351 Предполага се, че причинява рак
Н412 Вреден за водни организми, с дълготраен ефект
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Опасни съставки: хлорпрофам;
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
Препоръки за безопасност:
P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на
продукта
P270 - Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 - Да се избягва изпускане в околната среда
P284 - [При недостатъчна вентилация] носете защита на дихателните пътища
P301+P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ
или на лекар
P363 - Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба
P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в инсталация за събиране на опасни или
специални отпадъци
EUH фрази
EUH401 - За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте
инструкциите за употреба
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се
почиства използваната техника в близост до повърхностни води. Да се избягва
замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)
ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:
Да се работи в съответствие с изискванията на добрата промишлена хигиена и
процедурите за безопасност. Да се осигури добра вентилация на работното място. Да се
пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на
запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се яде, пие или пуши при употреба на
продукта. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Да се
измият ръцете и другите експонирани области с мек сапун и вода преди употреба на
храна, питиета или пушене, както и при приключване на работа. Да не се допуска
проникване в канализацията или откритите водни басейни.
ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:
Технически мерки - Добре заземен. Да се използват съоръжения, апаратура, аспиратори,
уреди и др., защитени от експлозия. Да се пази от прегряване и пряка слънчева светлина.
Да се съхранява на стайна температура. Несъвместим със силни киселин, силни основи.
Силно окисляващо вещество. Контейнерът да се съхранява плътно затворен, на хладно и
добре проветриво място. Да сe предвидят съдове за остатъчните продукти, напр.
безотточна вана на пода. Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се
съхранява под ключ.
Лична безопасност:
Да се носят подходящи ръкавици устойчиви на химични продукти. Ръкавици от нитрилов
каучук., противогаз, предпазни очила.
При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища.
Да се носи подподящо предпазно облекло, покриващо всички части на тялото.
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
Да се измият ръцете и другите изложени части с мек сапун и вода преди хранене, пиене,
пушене, както и преди да се напусне работното място.
Да се спазват добри хигенни условия и чистота на работното място и тялото.
Да не се перат работните дрехи заедно с домашното пране.
МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
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ПЪРВА ПОМОЩ:
При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
ПРИ ВДИШВАНЕ: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го
поставете в позиция, улесняваща дишането. При затруднено дишане да се подаде
кислород. При спиране на дишането да се извърши изкуствено дишане. При съмнение
или ако симптомите не изчезват, потърсете лекарска помощ.
В случай на контакт с кожата: При допир с кожата веднага съблечете замърсеното,
напоено облекло и веднага измийте кожата с много вода и сапун. При поява на кожно
дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
В случай на контакт с очите: Да се измие веднага и обилно с вода. Свалете
контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с
изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински
съвет/помощ.
В случай на поглъщане: При поглъщане да се изплакне устата с вода (само ако
пострадалият е в съзнание). Да не се предизвиква повръщане. Незабавно потърсете
медицински съвет/помощ.
МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
Симптоматично лечение.
В случай на неразположение незабавно потърсете медицинска помощ. При спешни
случаи на остро отравяне: УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 952
11 61 “Клиника по Токсикология“.
ЕКОТОКСИЧНОСТ: Да не се изпуска в канализацията. Този материал и опаковката му да
се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Да се
уведомят властите, ако продуктът попадне в канализацията или обществени водоеми.
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ: При разсипване или разливане, в района да
остане само подходящо защитения персонал. Да се носи подходящо предпазно облекло,
ръкавици и защитни средства за очите или лицето. При недостатъчна вентилация да се
използват подходящи средства за дихателна защита. Евакуирайте зоната. Да се осигури
подходяща вентилация, за да се сведат до минимум концентрациите на прах и/или
изпарения. Да се извика експерт. Елиминирайте всички възможни запалителни
източници. Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород и костюм за
химическа защита.
Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само
на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Да се уведомят властите, ако
продуктът попадне в канализацията или обществени водоеми.
Да се предотврати разпространение в каналите. Да се задържат и приберат големите
разсипани количества като се смесят с инертни твърди гранули. Разсипаният материал
да се събере и постави в подходящ контейнер. Особена опасност от хлъзгане върху от
изтекъл/разлят продукт.
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ: Подходящи пожарогасителни средства - Пяна. Сухо
пожарогасящо вещество. Въглероден двуокис (CO2). Разпръскваща струя вода.
Неподходящи пожарогасителни средства - силна водна струя.
Незапалим продукт. Избягвайте открит пламък. Пушенето забранено.
Противопожарни мерки - Да се извърши евакуация и да се ограничи достъпът. За защита
на хора и за охлаждане на контейнери в опасните зони да се използва водна струя.
Защита при гасене на пожар - Да се носи костюм за химическа защита. Ако не е възможна
или не е достатъчна локалната аспирация или вентилация с технически средства, трябва
да се носи предпазна маска.
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Замърсената вода от гасене да се събира отделно.Да не се допуска изтичането й в
канализацията или откритите води.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: Да не се хвърля близо до езера, реки,
канавки и канали. Съдържанието на опаковката да се използва изцяло по
предназначение. Празните опаковки са за еднократна употреба. Празните опаковки и
замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на
Закона за управление на отпадъците. Замърсените повърхности да се измиват с вода и
водата от измиване да се събере за третиране. Унищожавайте остатъците в
съответствие с местното законодателство.
НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА
ПАЗАРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ:
АРИСТА ЛАЙФСАЙЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1124, ж.к. Явоpов бл. 2, aп. 5, тел. (02)
943 47 61, e-mail: info@arystalifescience.bg
www.arystalifescience.bg
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