ОПАСНО!
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкцията за употреба!

АКРОБАТ ® ПЛЮС ВГ

Сигнална дума ВНИМАНИЕ

РАЗРЕШЕН ЗА паралелна търговия в Р. България със Заповед № РД 11-700/ 19.04.2018 г. и
Разрешение за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита за
паралелна търговия № 01578-1/15.05.2018 г.
ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: фунгицид
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Диметоморф 90 г/кг + Манкоцеб 600 г/кг
Произход на активните вещества:
- Диметоморф – Серватис С.А., Бразилия
- Манкоцеб – Дау Агросайанс САС, Франция и Серехагри ЮПЛ, Франция
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Вододиспергируеми гранули (ВГ)
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална
КАРАНТИНЕН СРОК: 28 дни за лозя; 14 дни за останалите култури
Указание за опасност:
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H361d Има съмнения, че уврежда плода.
H400 Много токсично за водните организми.
H410 Много токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
H401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите
за употреба.
Указание за безопасност:
P101 В случай на необходимост от медицинска помощ, дръж подръка опаковката или етикета на
продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Указания за безопасност (превенция):
P201 Преди употреба е необходимо да се получават специални инструкции.

P261a Да се избягва вдишване на праха.
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
P280e Да се използват предпазни ръкавици/облекло.
Указания за безопасност (реакция):
P302 + P352 При контакт с кожата: да се измиие обилно със сапун и вода.
P308 + P313 При явна или предполагаема експозиция: Да се потърси медицински съвет/да се
повика лекарска помощ.
P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Да се потърси медицински съвет/
помощ.
P363 Замърсеното облекло да се изпере преди повторна употреба.
P391 Да се събере разлятото.
Указания за безопасност (съхранение):
P405 Да се съхранява под ключ.
Указания за безопасност (елиминиране):
P501 Съдържанието / опаковките да се предадат на събирателен пункт за опасни или специални
отпадъци.
Стандартни текстове, даващи специални съвети за използване на ПРЗ:
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с 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.
SPo1 След контакт с кожата първо да се отстрани продуктът със суха кърпа и след това да се
изплакне обилно с вода.
SPе3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5м от повърхностни води с цел опазване на
водните организми, при пръскане в лозя, тютюн и домати да се спазва буферна зона 5м до водни
басейни, а при лук – 1м.
Телефон за връзка в случай на спешност: Клиника по токсикология към МБАЛСМ
“Н.И.Пирогов” 02 915-44-09 или №2 915-43-46. Спешен международен телефонен номер +49 180
2273 112
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Фунгицидът се съхранява в заключващи се проветряеми
помещения в добре затворени опаковки с етикети, отделно от хербициди, инсектициди фуражи и
храни при температура не не по-висока от 40°С. Да се пази от влага, силна горещина, и директно
слънчево греене!
При нормални условия продуктът не променя качествата си най-малко 2 години
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:
Лозя – срещу мана (Plasmopara viticola) - 200 г/дка (концентрация 0,2% при 100л/дка рабетен
разтвор;
Домати – срещу картофена мана (Phytophthora infestans) и алтернария (Alternaria solani) – 200
г/дка
Тютюн – срещу мана (Peronospora tabacina) – 200 г/дка
Картофи – срещу картофена мана (Phytophthora infestans) и алтернария (Alternaria solani) – 200
г/дка
Лук – срещу мана (Peronospora destructor) – 200 г/дка
Приложение: първите пръскания започват профилактично, преди появата на болестта и
продължават през интервал от 10-14 дни. При изключително благоприятни условия за развитие на
маните се препоръчва интервалът между две пръскания да бъде скъсен на 8-12 дни. При работа с
Акробат Плюс ВГ могат да се използват всякакъв вид пръскачки -

при лозя – тракторни вентилаторни или гръбни . Разход на работен разтвор – при картофи 20-60
л/дка; при останалите култури 20-100 л/дка в зависимост от гелемината на листната маса и
културата.
Максимален брой приложения за сезон:
= лозя – 2-5;
= домати, лук – 1-3;
= тютюн – 1-4;
= картофи – 3-5
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: Акробат Плюс ВГ е системен и контактен фунгицид с
предпазно и лечебно действие. Има отлично биологично действие срещу оомицетни гъби и
проявява активност във всички стадии от развитието им. Инхибира покълването на спорите и
разрушава мицела и хаусториите на патогенар предотвратява образуването на конидиоспори. Няма
способност към появата на кръстосана резистентност.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
= преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
= определя се разхода на работен разтвор;
= резервоарът на пръскачката се напълва от ½ до ⅔ с вода
= изчисленото количество от продукта и се изсипва в резервоара и се разбърква;
резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира
напълно;
= започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно опръскване
на листната маса;
= по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична
бъркалка ;
= при необходимост от прекъсване на работата разтворът трябва старателно да се разбърка при
подновяване на работата.
= приготвеният разтвор, трябва да се използва веднага и да не се оставя за ползване през
следващите дни.
Листната маса трябва да се покрие добре и равномерно.
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
Да се отстрани замърсеното облекло
При вдишване: почивка, свеж въздух, медицинска помощ;
При контакт с кожата: да се измие обилно с вода и сапун;
При контакт с очите: очите да се изплакнат обилно с вода в продължение на 15 минути с
отворени клепачи;
При поглъщане: веднага да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода, да се потърси
лекарска помощ;
Съвети към лекаря: не е позната специфична противоотрова. Лечението е симптоматично.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА: Да се избягва контакт с кожата, очите и
дрехите. Да се използва индивидуално защитно облекло. Да се избягва образуването на прах. Да се
съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Добро проветряване на работното място и
складовото помещение. Да се работи с предпазно облекло, очила и ръкавици. По време на работа
да не се яде, пие и пуши. Преди почивка и при приключване на работа да се измиват ръцете и
всички открити части на тялото. Работното облекло да се съхранява отделно.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Да не се допуска попадане в
канализацията, в повърхностните и подпочвени води. Да не се допуска попадане в земните
пластове.
МЕТОДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ
За малки количества: да се използват материали, свързващи се с праха.
За големи количеста: да се събира механично. Да се избягва образуването на прах. Събраният
материал да се третира съобразно местните разпоредби. Отпадъците да се събират отделно в
подходящи, обозначени и затварящи се съдове. Замърсени предмети и пода да се почистят с вода и
повърхностно активни вещества при спазване на разпоредбите за опазване на околната среда.
МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Подходящи средства за гасене на пожар: сух химикал, пяна,
водна струя.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ПРОДУКТА:
= съдържанието на опаковката да се използва докрай, по предназначение;
= преди да се унищожат, според изискванията за безопастност, празните опаковки да се направят
негодни за употреба чрез смачкване или пробиване;
= празните опаковки да не се използват повторно по никакъв повод;
= остатъците от продукта или разтвора да не се изхвърлят във водоеми и водоизточници;
= остатъци от продукта и опаковките да се събират вспециални затварящи се, обозначени съдове,
да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение, издадено
по реда на чл. 67 от ЗУО (обн. ДВ бр. 53/13.07.2012г.)
Класификация на отпадъците в съответствие с Наредба №2/23.07.2014г. (обн. ДВ
бр.66/08.08.2014г.
Код и наименование на отпадъка от продукта: 02.01.09 – агрохимични отпадъци.
Опаковка, код и наименование на отпадъка: 15.01.10 – опаковки съдържащи остатъци от
опасни вещества или замърсени с опасни вещества.
Опаковки: за разделно събиране
Производителят носи отговорност за доброто и непроменено качество на продукта, съгласно
сертификата, но не отговаря за рисковете при съхранение, транспорт, преопаковане и приложение
на продукта.
ТРАНСПОРТ: В съответствие с международните правила за транспортиране на опасни химични
вещества.
ПИКТОГРАМИ

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)
ПАРТИДА № (виж опаковката)
ТЕГЛО НЕТО:
ПРОИЗВОДИТЕЛ: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ:
„АГРОПАЛ” ООД, София, кв Горни Богров, ул. Хан Богров №22, тел. 02/9946250

