ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета!

МЕДИНА 20ЕВ
Фунгицид за контрол на брашнеста мана и черно гниене по лоза

ОПАСНО
Съдържа разтворител нафта.
Предупреждения за опасност:
H302 Вреден при поглъщане
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H361d Предполага се,че уврежда плода
H411 Toксичен за водните организми, с дълготраен ефект
Препоръки за безопасност:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за
безопасност
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна
маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
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.
P308+313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: потърсете медицински
съвет/помощ.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.
P330 Изплакнете устата.
P331 НЕ предизвиквайте повръщане.
P391 Съберете разлятото.
P405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с месните/националните
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).
EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на
кожата.
EUH401: За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се
спазват инструкциите за употреба.
Съдържание на активното вещество - миклобутанил 200 г/л (19.8 % т.т.)
Функция на продукта – фунгицид
Вид на формулацията – емулсия масло във вода (ЕВ)
Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11- 14/07.01.2016 г., Заповед
№: РД 11- 624/19.04.2016 г. и Заповед №: РД 11-259/07.02.2017 г. на изпълнителният
директор на БАБХ и Разрешение № 01370-ПРЗ/3-16.02.2017 г.
Категория на употрeба - втора професионална
Механизъм на действие: МЕДИНА 20 ЕВ е системен фунгицид, предназначен за
контрол на болести по лозя.
Област на приложение (разрешени употреби):
При лозя срещу брашнеста мана (Uncinula necator) и черно гниене (Foma uvicola,
син. Guignardia bidwelli), в доза 24 мл продукт/дка.
Първото приложение се извършва при поява на първи симптоми.
Максимален брой приложения на сезон: 4
Минимален интервал между приложенията: 8-14 дни
Количество вода: 100 л/дка
Карантинен срок (минимален интервал преди прибиране на реколтата): 14 дни
Техника на приложение: конвенционална наземна техника.
Фитотоксичност: МЕДИНА 20 ЕВ прилаган съгласно инструкциите в този етикет не
води до проява на фитотоксичност.
Резистентност: За намаляване появата на устойчивост у патогените, се препоръчва
използването на фунгициди с различен механизъм на действие в схемата за борба.
Спазвайте разрешеният максимален брой от 4 приложения за един сезон.
Работа с продукта: При прилагане с ръчна пръскачка да се носят предпазни ръкавици
по време на смесване/зареждане и прилагане. Избягвайте разливане. При разлив,
свалете замърсеното облекло и незабавно измийте кожата. По време на работа да не се
яде, пие или пуши. Измийте ръцете след употреба. Свалете замърсеното облекло и
предпазни средства преди влизане в местата за хранене. Цялото защитно облекло да се
изпере след употреба.
Указания за приготвяне на работния разтвор: Никога не приготвяйте по-голямо
количество работен разтвор от необходимото. Напълнете половината от резервоара на
пръскачката с чиста вода, включете бъркалките и прибавете нужното количество
МЕДИНА 20 ЕВ. Прибавете останалото количество вода до достигане на
препоръчаният обем при непрекъснато разбъркване.
Почистване на оборудването: Използваното оборудване да се почисти с вода или
разтвор на детергент непосредствено след използването. След което да се изплакне

обилно с вода. Като се вземат предпазни мерки да не се замърсяват водоизточниците с
водите от измиването. Замърсените течности от почистването да се изхвърлят в
съответствие с местното законодателство.
Съхранение: Да се съхранява на сухо, добре проветриво, защитено от замръзване
място подходящо за съхранение на пестициди. Да се съхранява в оригиналната
опаковка и плътно затворен. Препоръчва се съхранение при стайна температура. Да се
пази от излагане на светлина.
Мерки за оказване на първа помощ:
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е непостоянно
или липсва, незабавно се свържете с лекар.
При контакт с кожата: Незабавно свалете замърсеното облекло и измийте кожата с
вода.
При контакт с очите: Незабавно измийте очите под течаща вода в продължение на
най-малко 15 минути, като държите клепачите отворени. Консултирайте се с
офталмолог.
При поглъщане: Незабавно изплакнете устата с вода и се свържете със спешна помощ.
Никога не давайте нищо през устата на пострадал в безсъзнание. Не предизвиквайте
повръщане.
Център за първа помощ в Република България:
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Тел. +359 2 9154 409
poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg
Подходящи средства за гасене на пожар: Воден спрей (да не се разпръсва), сух
гасителен прах, алкохол резистентна пяна, въглероден диоксид.
Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска попадане на
продукта в канализации или речни корита. Ако замърсяването на канализацията,
потоци, реки, водни пътища и т.н. е неизбежно, да се уведомят местните отговорни
власти – РИОСВ.
Подходящи методи за обезвреждане на остатъците от продукта: 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. Да не се
използват отново празните опаковки и да се направят негодни за повторна употреба.
Да не се изпуска в канализацията. Този материал и опаковката му 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
и ненапълно изпразнените от съдържанието им опаковки, празни опаковки и замърсени
контейнери да се третират като опасен отпадък. 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 съдържание: 25 мл

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:
Sharda Europe b.v.b.a
Jozef Mertenstraat 142
1702 Dilbeek Belgium
phone: +32(0)2 466.44.44
ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Агропал ООД,
София 1806, кв. Горни Богров,
ул. Хан Богров №22, тел. 02 994 62 50

