ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета!
АГРИМЕТАЛ
Готова за употреба примамка срещу голи охлюви
Специфични предупреждения за опасност на ЕС:
EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте
инструкциите за употреба.
Препоръки за безопасност
P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на
продукта.
P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
P235 - Да се държи на хладно.
P262 - Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
P270 - Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P280 - Използвайте предпазни ръкавици.
P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби.
Допълнително етикетиране
SP1 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).
Съдържание на активно вещество:
Металдехид- 40 г/кг.
Съдържа добавка, отблъскваща хора и топлокръвни животни.
Функция на продукта: Молускоцид
Вид на формулацията: Гранулирана примамка (ГБ)
Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11-880/ 27.07.2011г.,
Заповед №: РД 11-210/08.02.2016 г и Заповед №: РД 11-1708/14.09.2016 г. на
Изпълнителният директор на БАБХ и и Разрешение № 0379-ПРЗ/4-20.09.2016 г.
Категория на употрeба: непрофесионална.
Начин на действие:
Примамка за контрол на голи охлюви (сем. Limacidae) в земеделски насаждения,
овощни и зеленчукови градини, лозя, оранжерии, разсадници и в складове за
хранителни продукти. При поглъщане или контакт с лигавицата на охлюва,
предизвиква обилно отделяне на слуз и изсъхване.
Област на приложение:
За контрол на голи охлюви (сем. Limacidae) в доза 300 г продукт/ дка, прилага се чрез
площно третиране при разсад и редово (от двете страни на растенията) в насажденията.
Карантинен срок (минимален интервал преди прибиране на реколтата): не е
приложимо.
Интервали, които трябва да се спазват между прилагането и достъпа на хора или
употребата на продукцията: Не се изискват.

Специфични условия, при които този продукт не може или не трябва да се
употребява: Да се прилага особено внимателно във ферми за охлюви, тъй като
продуктът действа и върху градински охлюви. Да не се поставя на купчинки по земята.
Продуктът е влагоустойчив и е особено ефективен във влажно време, когато охлювите
са най-активни.
Фитотоксичност, сортова чувствителност и други нежелани ефекти:
Продуктът е фитотоксичен. Гранулите те трябва да влизат в контакт със стъблата на
растенията.
Предпазни мерки за безопасна работа:
Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се яде, пие или пуши в местата, където се
използва продукта. Да се измият ръцете и всички други изложени части със сапун и
вода преди да се напусне работното място. Да се свалят замърсените дрехи и обувки.
Да се почистят оборудването и работните дрехи след ползване.
Съхранение:
Да се съхранява само в оригинална опаковка, на сухо, хладно и добре проветриво
място. Да се пази от светлина.
Мерки за първа помощ:
При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако пострадалият не диша, да
се направи изкуствено дишане. Да се повика лекар.
При контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата
веднага да се измие обилно с вода.
При контакт с очите: Да се измие обилно с вода (в продължение на минимум 20
минути), като държите очите широко отворени, след сваляне на меките контактни
лещи. Незабавно потърсете медицинска помощ.
При поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
При необходимост се обадете на:
Център за първа помощ в Република България:
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Тел. +359 2 9154 409 (24 часова информация)
poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg
Подходящи пожарогасителни средства: пулверизирана вода, сух прах, пяна,
въглероден диоксид.
Указания за безопасно депониране на продукта за растителна защита и неговата
опаковка:
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 да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за
каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен
отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални
отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с
битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на

лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на
отпадъците.
Срок на годност – 2 години
Дата на производство: Виж опаковката
Партида № Виж опаковката
Нето опаковка:
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:
Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142
1702 Dilbeek
Belgium
ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Агропал ООД, София,
кв. Горни Богров,
ул. „Хан Богров“ №22,
тел.: 02/994 62 50

