АРМЕТИЛ М
Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкцията за употреба!
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 8% металаксил + 64% манкоцеб
Химическо наименование на а.в.: 8% метил N-(2-метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-DLаланинат + 64% свързан комплекс от цинкови йони и манган етилен бисдитиокарбамат
Химична група: фениламид + етилен бисдитиокарбамати
Произход на активните вещества: металаксил (Ралис, Индия); манкоцеб
(Декуиза/Церексагри/, Испания
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ВП намокрим прах
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България с протокол № 47/2001г. на Националната
служба по растителна защита и протокол № 3/28.02.2002г. от заседанието на
Експертната токсикологична комисия при Националния център по хигиена, медицинска
екология и хранене и Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и
употребата № 0526/12.06.2008 г. на основание заповед № РД 12-5/03.01.2008 г. и
Заповед № РД 11-29/03.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:
Съхранявайте продукта в оригинални, етикетирани и добре затворени опаковки, в сухи
и добре вентилирани помещения, отделно от храни, напитки и фуражи. Да се пази от
достъп на деца, животни и странични лица.
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА: Арметил М е разрешен за употреба в Р. България при
следните култури:
Култура

Лозя (десертни
сортове)

Вредител или група
вредители, с които се
води борба
Мана по лозата

Доза

Карантинен
срок (дни)

Брой
третирания
мин -макс

Интервал м/у
третиранията

20

1-3

Максимум

гр/дка
250

14 дни

(Plasmopara viticola)
Лозя (винени сортове)

Мана по лозата

250

20

1-4

14 дни

(Plasmopara viticola)
Картофи

Картофена мана
(Phytophtora infestans)

Максимум

250

20

1-2

Максимум
12 дни

Време на приложение:
- Лозя: Първото третиране следва да се направи превантивно срещу първите
прояви на болестта съгласно сигнализацията за региона. Следващите две
третирания се извършват преди цъфтеж и в края на цъфтежа. В случай на
нужда от четвърто третиране, то да се направи 14 дни след цъфтеж. След
препоръчителния максимален брой приложения следващите фунгицидни
третирания да се правят с превантивни фунгициди. Интервалът между
последното третиране с АРМЕТИЛ М и следващия контактен фунгицид да е 10
дни

-Картофи: Първото третиране следва да се направи превантивно срещу
първите прояви на болестта съгласно сигнализацията за региона. Следващото
да се извърши след 12 дни. В случай на силно нападение на болестта
интервалът между третиранията може да се намали на 10 дни. След
препоръчителния максимален брой приложения следващите фунгицидни
третирания да се правят с превантивни фунгициди. Интервалът между
последното третиране с АРМЕТИЛ М и следващия контактен фунгицид да е помалък от 7 дни.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: В отделен съд разбъркайте продукта с
малко количество вода до получаване на хомогенна смес. Полученият разтвор
изсипете в резервоара на пръскачката и разбъркайте с необходимото количество вода
за достигане на желаната концентрация. Веднъж приготвения разтвор трябва да се
използва веднага и да не е оставя за ползване през следващите дни. По препоръка на
фирмата Арметил М е смесим с повечето от масово използваните в земеделието
пестициди, с изключение на тези с алкална реакция и калиев перманганат. С оглед на
физическата съвместимост на продуктите, предварителен тест за смесимост е
препоръчителен.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА
БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:
ЛД50: > 2000 мг/кг телесна маса. Може да предизвика алергияпри контакт с кожата.
Предполага се, че уврежда плода при бременост.
Категория на употреба: непрофесионална. Разрешен за употреба от лица над 18
години.
Арметил М не е фитотоксичен към културите, при които е одобрен за употреба и ако се
прилага според препоръките.
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
Общи мерки: Преместете пострадалия от замърсения район. Свалете замърсените
дрехи. Да не се оставя пострадалия сам, при никакви обстоятелства. Да се откара в
болнично заведение. При вдишване: Незабавно преместете пострадалия от
замърсения район, на чист въздух. Потърсете лекарска помощ. При контакт с кожата:
Измийте със сапун и обилно количество вода. При контакт с очите: Изплаквайте очите
с обилно количество вода в продължение на 15 мин. При поглъщане: не
предизвиквайте повръщане.Ако човекът е в безсъзнание, го сложете на една страна с
главата по-ниска от останалата част на тялото и полусвити колене. Да не се дава на
пострадалия да пие мляко, напитки съдържащи мазнини или алкохол. Контролирайте
дишането. Ако е необходимо осигурете вентилация. Откарайте пострадалия до
болнично заведение. Симптоми на отравяне: Гадене, повръщане, отпадналост.
Нарушение на сърдечната и дихателна дейност.
Медицински съвети: В случай на поглъщане – стомашна промивка. Избягвайте
окислители. Лечение симптоматично. Няма специфичен антидот.

Внимание !
Изречения за опасност:
H317: Може да причини алергична кожна реакция
H361d: Предполага се, че уврежда плода при бременост
H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
Препоръки за безопасност:
P261: Избягвайте вдишването на прах и пръски
P280: Носете ръкавици от нитрил и защитно облекло
P308+P313: Ако сте изложени на въздействие или притеснени: Потърсете медицински съвет /
помощ

P501: Изхвърляне на съдържание/опаковка на оторизирани места за събиране на опасни
отпадъци в съответствие с националното законодателство
SP1: ДА НЕ СЕ ЗАМЪРСЯВА ВОДАТА С ПРОДУКТА ИЛИ ОПАКОВКАТА МУ
(Уредите от третирането да не се почистват в близост до водоизточници. Да се
избягва замърсяване чрез канализационната система на фермите или пътищата).
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА: По време на пръскането стойте от
наветрената страна. Носете ръкавици, които трябва да се измиват със сапун и вода
след приключване на работа. За да се избегне контакт с очите, носете плътно
прилепнали предпазни очила. Носете предпазни дрехи, за да се избегне повтарящ се
или продължителен контакт с кожата. Работните дрехи да се носят само по време на
подготовката и пръскането на препарата и да се перат ежедневно. Ръцете и
изложените на контакт с продукта части от тчлото да се измият след работа.
ЕКОТОКСИЧНОСТ: Слабо опасен за сухоземни диви животни и съвместим с пчели.
Опасен за водните организми.
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ (РАЗЛИВАНЕ):
Да се предотврати попадане на продукта във водоизточници, водни басейни,
подпочвени води. Поръсете разлетия продукт със стърготини, пясък или суха почва,
изметете внимателно и съберете в отделен, сух, обозначен, затворен контейнер за покъсно унищожаване на определените за целта места и в съотшетствие с местните
изисквания. Да не се почиства замърсения район с вода.
МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:
Продуктът не се класифицира като запалим. Само опаковката може да се запали. В
случай на пожар подходящи средства за гасене са: сух химикал, пяна, въглероден
двуокис. Ако е използвана вода, тя да се събере отделно, за да се избегне попадането
и в канализацията или водни басейни. Да се носят подходящи предпазни дрехи и
противопрахова маска с филтър за химикали.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ИЛИ ПРОДУКТ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА
ГОДНОСТ: Киселинна хидролиза ще разгради Манкоцеба до летлив въглероден
дисулфид (внимание: запалим, ако се формират големи количества) и неактивни
субстанции. Металаксилът не се разгражда при тези условия, освен при нагряване,
което не е препоръчително. Ето защо унищожаването на големи количества от
продукта трябва да се извърши в специализирани места за контролирано
унищожаване на опасни вещества. Унищожаването на опаковката, след нейната
употреба, да се извърши на безопасно и одобрено за целта място.
ТЕГЛО НЕТО: 5 кг
СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)
ПАРТИДА № (виж опаковката)
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
Индустриас Кемикас дел Валес
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles (Barcelona)
SPAIN
тел: +34935796677
факс: +34935791722
е-mail: iqv@iqvagro.com

ВНОСИТЕЛ:
АГРОТЕКСИМ ЕООД
бул. Шипченски проход 79, 1574 София
тел. 02/870 00 33; 02/ 971 37 40
тел./факс 02 / 870 73 68

