Алианс ВГ
ХЕРБИЦИД
ВНИМАНИЕ

ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРЕПАРАТА
ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА!
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
60 г/кг метсулфурон метил
600 г/кг дифлуфеникан
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА:
ВГ – Вододиспергируеми гранули
ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:
Хербицид срещу широколистни плевели с широк спектър на действие при житните култури
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
Nufarm SAS – 28 boulevard Camelinat
92230 Gennevilliers, France
Tel: 01 40 85 50 50
ВНОСИТЕЛ:
КНЕ СЕРТИС ЕООД
Бул. “Евлоги Георгиев” №102 1505 София, България
Тел: 02/819 49 77 Факс: 02/819 49 70
ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:
Метсулфурон метил
ISO наименование:Метсулфурон-метил
IUPACнаименование:Метил 2-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил - сулфамоил)
бензоат

Дифлуфеникан
ISO наименование:Дифлуфеникан
IUPAC наименование: 2´, 4´-дифлоро-2-(α,α,α-трифлоро-м-толилокси) никотинанилид
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Република България с:
Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за
растителна защита на Министерството на земеделието и храните № 01186 – ПРЗ от 04.07.2016г.
ОТРОВНОСТ:Вреден при поглъщане.
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ:
АЛИАНС ВГ е разрешен за употреба в Република България срещу широколистни плевели:
Ечемик, твърда пшеница, мека пшеница, ръж, тритикале:
Срещу широколистни плевели в доза 7,5 гр/дка.
• Третирането се извършва във фаза BBCH 12 до 32 (до втори възел).
• Препоръчително количество на работния разтвор 20-30 л/дка.
• Максимален брой приложения: 1.
СМЕСИМОСТ:
АЛИАНС ВГ може да се използва в резервоарни смеси с широка гама продукти. Задължително
трябва да се направи тест за съвместимостта между двата препарата предварително.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
Необходимото количество препарат да се излее в наполовината пълен с вода резервоар на
пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че
да се получи хомогенна смес.
ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА
КУЛТУРИТЕ:
На площите третирани с АЛИАНС ВГ не е установено влияние върху следващите култури. Ако е
необходимо засяване на нова култура на площи третирани с АЛИАНС ВГ да се спазва срок от 12
седмици преди новата сеитба.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ
УПОТРЕБЯВАН:
- Срокът за третиране е през есента или края на зимата/рано напролет.
- Оптималната фаза за приложение е, когато вторият възел е най-малко на 2 см над първия
възел.
- Категория на употреба: втора професионална.
- Период от последното третиране до прибирането на реколтата (карантинен срок) – не се
изисква.
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
АЛИАНС ВГ е комбиниран селективен хербицид с широк спектър на действие срещу голям брой
широколистни плевели за употреба при пшеница, ечемик, ръж и тритикале. Метсулфуронът се
абсорбира основно през листата и известна част през корените на плевелите и бързо се
придвижва в цялото растение. Дифлуфениканът освен, че се поема от листната маса, образува
допълнително и филм върху повърхността на почвата и се абсорбира и от кълновете на

новорастящите плевели. След като попаднат в растението двете активни вещества
предизвикват преустановяване деленето на клетките и инхибиране на синтеза на
каротиноидите. Първоначалният ефект се наблюдава след няколко дни, като се появяват
симптоми на забавяне на растежа с последващи хлороза и некроза.
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
- ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА - Да се изплакне обилно с вода. Да се потърси лекарска
помощ при наличие на трайни симптоми.
- ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ - Да се изплакне обилно с питейна вода или стерилен разтвор за
промиване на очи. Да се потърси лекарска помощ ако се появят симптоми.
- ПРИ ВДИШВАНЕ - Да се изнесе пострадалият на чист въздух.
- ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ - Незабавно да се потърси лекарска помощ.
- СЪВЕТИ ЗА ЛЕКАРЯ - Системни симптоми в резултат от случайно вдишване или поглъщане са
необичайни. При поглъщане на големи дози да се направи промивка на стомаха (до 3 часа), да
се даде активен въглен и да се продължи със стандартните допълнителни мерки. При нужда да
се консултира с Центъра по остри отравяния – София при УМБАЛСМ Пирогов, на следния
телефон: 02/915 42 33, Европейски номер за спешни повиквания – 112.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Р262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
Р264 Да се измие старателно след употреба.
Р270 Да не се яде пие или пуши при употреба на продукта.
Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/ предпазни очила/предпазна
маска за лице.
Р302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
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.
Р332+Р313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
Р337+Р313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Р391 Съберете разлятото.
Р420 Да се съхранява на разстояние от други материали.
Р501Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие със Закона за управление на
отпадъците.
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте
инструкциите за употреба.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:
- Да не се яде, пие или пуши по време на работа с препарата.

- Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор.
- Да се носи защитно облекло, ботуши, ръкавици, защитна маска и очила.
- Да не се допуска контакт с кожата и очите.
- Работници без защитно облекло и оборудване и особено деца, да не се допускат до местата
на приготвяне на работния разтвор и пръскане.
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
- Препаратът да се съхранява само в оригиналната опаковка, като след всяка употреба плътно
да се затваря опаковката.
- Да се пази извън обсега на деца, далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
- Да се съхранява на сухо и проветриво място.
ТРАНСПОРТИРАНЕ:
Да се извършва съгласно изискванията за превоз на опасни химични вещества съгласно
Европейското споразумение за транспортиране на опасни товари с шосеен и железопътен
траспорт /ADR/RID 2015/.
ЕКОТОКСИЧНОСТ:
АЛИАНС ВГ е токсичен за рибите и водните организми.
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ/РАЗСИПВАНЕ:
Да не се отмива с вода към канализационната система. Да се събере и да се постави в
подходящ затворен съд за последващо унищожаване. Потърсете помощта на специалист ако е
необходимо, а събраното количество да се предаде на лица, притежаващи разрешение по
реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012 г).
МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:
АЛИАНС ВГ съдържа запалими органични компоненти. Да се пазят опаковките, които са в
близост до възникнал огън хладни, като се пръскат с вода. Използваните противопожарни
средства да не попадат във водоизточници и повърхностни води. Пожарникарите и другите
участващи в загасяването на пожара да носят защитно облекло и апарат за дишане.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:
Измиване на опаковката трикратно след изпразването й, а съдържанието да се изсипе в
резервоара на пръскачката. Опаковката да не се използва повторно. Празните опаковки и
замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67
от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012 г).
СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години.
ПАРТИДЕН № …………………………
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: …………………….

