
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета 

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, 

спазвайте инструкциите за употреба! 

 

ШАМПИОН® ВП  

Фунгицид 
 

 

  GHS05           GHS07           GHS09 

 

     

Сигнална дума – опасност   

 Съгласно  Регламент (ЕО) № 1272/2008  

 

 Н302       Вреден при поглъщане. 

 Н315       Предизвиква дразнене на кожата. 

 Н318       Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

 H410       Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.    

                   

EUH401    За да се избегнат  рискове  за човешкото здраве и 

 околната среда,  спазвайте  инструкциите за употреба  

 

Р280   Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло 

                    /предпазни очила/предпазна маска  за лице  

P391   Съберете разлятото. 

Р301+312     ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО  

                    ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение 

Р 305 +351 + Р338  ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте  

                                 внимателно с вода в продължение   

                                на няколко минути. Свалете контактните лещи,  

                                ако има такива доколкото това е възможно. 

                                  Продължавайте да промивате. 

 

Р310              Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ 

P501             Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрените места за  

                                               унищожаване на отпадъци. 
 



 
ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:  

контактен фунгицид с предпазно действие 
 

                            

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  
 77% меден хидроокис (50% Cu) 
 

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: 

 

Cu(OH)2  

 

ISO наименование: меден хидроокис  

IUPAC наименование  

ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:  хидроокис  

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ВП намокрим прах . 

 

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в България с:  

 Разрешение № 01048-ПРЗ-2/19.10.2015 г.  

срещу:  

= МАНА по ЛОЗА – 0,15%  

= МАНА по ДОМАТИ – 0,15%  

= МАНА по ПЪПЕШИ – 0,15%  

= МАНА по КРАСТАВИЦИ (полско производство) – 0,15%  

= СТРУПЯСВАНЕ по ЯБЪЛКА (до фаза миши уши) – 0,3%  

= КЪДРАВОСТ по ПРАСКОВА – 0,3%  

(третиране есен при 50% листопад и пролет при набъбване на пъпките)  

= МАНА по КАРТОФИ – 150г/дка  

= ЦЕРКОСПОРОЗА по ЗАХАРНО ЦВЕКЛО – 300г/дка  

Разрешен за минимална употреба : 



= струпясване по круша – 300 г/дка от фаза “всички листа са окапали” до 

фаза “миши уши зелените горни връхчета са 10 см над люспите  на 

пъпките” (ВВСН 97-10); РР – 100 л/дка; 

= сачмянка по сливата – 300 г/дка от фаза “всички листа са окапали” до 

фаза “край на набъбването на пъпките” (ВВСН 97-03); РР – 100 л/дка; 

= ранно кафяво гниене по сливата – 300 г/дка от фаза “всички листа са 

окапали” до фаза “край на набъбването на пъпките” (ВВСН 97-03); РР – 

100 л/дка; 

= сачмянка по черешата – 300 г/дка от фаза “всички листа са окапали” до 

фаза “край на набъбването на пъпките” (ВВСН 97-03); РР – 100 л/дка; 

= ранно кафяво гниене по черешата – 300 г/дка от фаза “всички листа са 

окапали” до фаза “край на набъбването на пъпките” (ВВСН 97-03); РР – 

100 л/дка; 

 

ТОКСИКОЛОГИЯ: Не дразни очите. Може да причини сенсибилизация при контакт с 

кожата. 

 

 НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Шампион ВП е контактен меден фунгицид с 

предпазно действие. Попаднал върху листата унищожава спорите на 

патогена. Спира покълването и прорастването на тръбичката на спори, 

попаднали върху третирани повърхности.  

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ: Да не се допуска 

замърсяване на водни басейни. Да не се пръска в топло и ветровито време.  

ИНТЕРВАЛИ НА ТРЕТИРАНЕ: до 10 дни в зависимост от 

климатичните условия. При влажни периоди интервалът да се съкрати на 

5-7 дни.  

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: ІІІ-та за свободна употреба от лица над 

18г.  

При работа с  Шампион ,отговорност носи  лицето , което използва 

продукта.   

КАРАНТИНЕН СРОК: 14дни. 



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:  

По време на работа:  

= да се носи подходящо защитно работно облекло, гумени ръкавици, 

предпазни очила, противопрахова маска;  

= да се избягва контакт с очите и кожата;  

= да се избягва вдишването на прах;  

= да не се яде, пие и пуши  

След работа:  

= внимателно да се измие пръскачката;  

= да се измият добре откритите части на тялото;  

= работното облекло да се изпере и да се почистят личните предпазни 

средства 

 ЕКОТОКСИЧНОСТ: Шампион е толерантен към полезната 

ентомофауна, пчелите и птиците. Токсичен е за водни организми. Да се 

избягва изливането на разтвор, съдържащ Шампион ВП, в близост до или 

във водоизточници.  

ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ – Шампион 

ВП не е фитотоксичен за културите, при които се прилага в разрешените 

дози.  

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ В СЕИТБООБРАЩЕНИЕТО 

КУЛТУРИ – не оказва влияние на следващите в сеитбообращението 

култури.  

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Необходимото количество 

продукт се разбърква предварително в отделен съд и се приготвя под 

формата на маточен разтвор. Разбърква се добре и се излива в наполовина 

напълнена пръскачка. Разбърква се отново и пръскачката се допълва да 

горе.  

СМЕСИМОСТ: Поради голямото разнообразие на използваните при 

формулацията на продуктите емулгатори, разтворители, прилепители и др. 

е препоръчително преди използване на непозната резервоарна смес с 



Шампион ВП да се направи тест за физическа съвместимост и 

фитотоксичност.  

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ/РАЗЛИВАНЕ: 

разсипаният да се събере и постави в затворен контейнер и да се потърси 

съдействие от съответните власти за обезвреждане на отпадъка. Да не се 

вдига прах при събирането на разпиления продукт. Замърсеното 

помещение да се проветри, а мястото, на което е разсипан продукта да се 

измие с вода. Да не се допуска водата при измиването да попадне в 

канализация, почва или воден басейн. 

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:  

Подходящи средства за гасене: сухи химикали, СО₂, пяна или вода.  

Специална защитна екипировка за пожарникарите – предпазно облекло, 

дихателент апарат.  

При термалното разграждане или горенето на продукта могат да се отделят 

вредни газове – въглероден диоксид, серни оксиди и азотни оксиди.  

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:  

= при контакт с очите – незабавно изплакване с чиста вода в продължение 

на 15 минути; 

= при контакт с кожата – засегнатите места да се измият с вода и мек 

сапун;  

= при вдишване – пострадалия да се изведе на чист въздух незабавно.  

= при поглъщане – пострадалия незабавно да изплакне устната кухина с 

вода; да не се предизвика повръщане. Да се потърси медицинска помощ.  

Съвет към лекаря: Антидот: Униткол  

СЪХРАНЕНИЕ: да се съхранява в оригинални, етикетирани, добре 

затворени опаковки в хладни, сухи помещения отделно от храни, напитки 

и фуражи. Да се пази от директен контакт с вода, влага, киселини и основи. 

Да се съхранява в заключени помещения, далеч от достъп на деца, животни 

и неоторизирани хора.  

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: след използване на 

съдържанието опаковката да се направи негодна за повторна употреба. 



Празната опаковка да се третира като опасен отпадък и унищожаването й 

да се извършва съгласно с местното законодателство.  

ТРАНСПОРТ: в съответствие с Международната спогодба за превоз на 

опасни товари.  

 

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години  

 

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:  виж опаковката  

 

ПАРТИДЕН №:  виж опаковката  

НЕТО ТЕГЛО:   ........ 

  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПУСКАНЕ НА 

ПАЗАРА И УПОТРЕБА: 

NUFARM S.A.S  

28 Blvd Camelinat – B.P. 75 

92233 GENNEVILLIERS CEDEX   

FRANCE 

ВНОСИТЕЛ/ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА: 

АГРОФАРМ ООД 

Град Пазарджик 

ул.”Царица Йоана” 6Е  

тел.+35934445992 

факс : +35934445987 


