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ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТETE ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА! 

 

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

спазвайте инструкциите за употреба! 

 

 

 

   
ОПАСНО 

ФУНГУРАН ОН 

50ВП 
ФУНГИЦИД 

 

 

 

СЪСТАВ 

77% меден хидроокис (50% Cu) 

 

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА 

Водонамокрим прах (ВП) 

 

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ 

Фунгицид 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ 

ФУНГУРАН ОН 50ВП е контактен меден фунгицид с предпазно действие.  Веднъж 

попаднал върху листата унищожава спорите на патогена. Спира покълването и 

прорастването на тръбичката на спори, попаднали върху третирани повърхности. 

 

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: 

„АГРОФАРМ-Н“ ООД 

 

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА: 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ: 

Spies-Urania Chemicals Gmbh. 

Heidenkampsweg, D-20097, Hamburg Germania 
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ВНОСИТЕЛ: 

Агрофарм-Н ООД, Пазарджик 

Ул „Царица Йоанна” 6Е”  

Тел. 034/445992 

 

РАЗРЕШЕН ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА  

Удостоверение за разрешаване на пускането на пазара и употребата на продукт за 

растителна защита № 01323/01.07.2015 г. 

 

Тегло нето: 15 г, 150 г, 300 г, 500 г,  

1 кг, 5 кг, 10 кг  

Дата на производство и номер на 

партида: виж опаковката 

 

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: 

Непрофесионална – за употреба от лица над 18 години                              

 

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ 

В случай на отравяне, незабавно потърсете медицинска помощ. Покажете на лекаря 

опаковката и/или етикета на продукта. 

 

МЕРКИ, КОИТО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ 

При поглъщане: пострадалия незабавно да изплакне устната кухина с вода; да не 

се предизвика повръщане. Да се потърси медицинска помощ. 

При вдишване: пострадалия да се изведе на чист въздух незабавно. 

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. 

 

 

ПОЛЕЗНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЛЕКАРЯ 

Съвет към лекаря: Антидот: Униткол 

При нужда да се консултира с Национален токсикологичен информационен център, 

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 409 (в стандартно работно време без събота 

и неделя) или +359 2 9154 346 (непрекъснато обслужване) 

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 

http://www.pirogov.bg 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ 

H302 – Вреден при поглъщане. 

http://www.pirogov.bg/
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H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

H410 – Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

P102 Да се пази далече от достъп на деца. 

P270 Да не се яде, пие и пуши по време на употреба. 

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни 

очила/предпазна маска за лице.  

P301 + 312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.  

P305 + P351 + P338 – 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. 

P391 Съберете разлятото.  

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с правилата за опасни 

отпадъци. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

SP1 Да не се замърсяват водите с продукта или 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 и пътища.) 

EUH 401 – За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околна среда, спазвайте 

инструкциите за употреба 

 

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ 

ФУНГУРАН ОН 50ВП е разрешен за пускане на пазара и употреба при следните 

култури и болести: 

Култура Болест Доза Карантинен период 

Лозя Мана по лозата 

(Plasmopara viticola) 

0,15 % 14 дни 

Домати Мана по домати 

(Phytophtora infestans) 

0,15 % 14 дни 

Черно бактериално 

струпясване по домати 

(Pseudomonas syringae pv. 

tomato) 

0,3 % 14 дни 

Праскови Къдравост по прасковата 

(Taphrina deformans) 

0,15 % 14 дни 
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Tютюн Сечене по тютюневия 

разсад (Phytium spp.) 

0,3 % 14 дни 

Див огън по тютюн 

(Pseudomonas syringae pv. 

tabaci) 

150 г/дка 14 дни 

Картофи Мана по картофите 

(Phytophtora infestans) 

150 г/дка 14 дни 

 

 

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. 

 

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 

 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА 

ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: 

 ИНТЕРВАЛИ НА ТРЕТИРАНЕ: до 10 дни в зависимост от климатичните условия. 

При влажни периоди интервалът да се съкрати на 5-7 дни. 

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ В СЕИТБООБРАЩЕНИЕТО КУЛТУРИ –   не 

оказва влияние на следващите в сеитбообращението култури. 

 

ФИТОТОКСИЧНОСТ 

ФУНГУРАН ОН 50ВП не е фитотоксичен за културите, при които се прилага в 

разрешените дози. 

 

СМЕСИМОСТ 

 Поради голямото разнообразие на използваните при формулацията на продуктите 

емулгатори, разтворители, прилепители и др. е препоръчително преди използване 

на непозната резервоарна смес с ФУНГУРАН ОН 50ВП да се направи тест за 

физическа съвместимост и фитотоксичност. 
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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 И ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРОДУКТА 

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.  

  

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.  

 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

Спазвайте употребите, дозите, условията и предпазните мерки, определени в 

зависимост от характеристиките и приложенията, за които се препоръчва продукта. 

Използвайте този продукт само в съответствие с етикета и спазвайки добрите 

земеделски практики, като се вземат предвид всички променливи фактори на 

специфичната култура и района, включително типа на почвата, метеорологичните 

условия, методите за отглеждане, сортове, устойчивост и т.н. 

Производителят гарантира качеството на продукта, продаван в оригиналната му 

опаковка и съответствието му с разрешението на Българската агенция по 

безопасност на храните. Фирмата не носи отговорност за каквито и да е загуби или 

щети, причинени от неправилна употреба и неспазване на препоръките. 

Производителят не поема отговорност, свързана с употреба, която не е съобразена с 

тези препоръки.  

 

Срок на годност: 2 години от датата на производство 


