ЕЪРУАН СК
AIRONЕ SK
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА!
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ
ИНСТУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА!
ВНИМАНИЕ!

ФУНКЦИЯ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА: Фунгицид/ Бактерицид
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: мед 272 г/л (под формата на меден хидроксид - 237.3 г/л и меден оксихлорид - 238,6
г/л)
ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат (СК)
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Втора професионална
Разрешен за пускане на пазара и употреба в Р. България със Заповед № РД11-766/17.04.2019г.
на изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение за пускане на пазара и употреба, на ПРЗ
№ 01711-ПРЗ-1/ 23.04.2019г.
ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА: Белхим Кроп Протекшън България ЕООД, гр. София,
бул. Акад. Ив. Ев. Гешов № 104, вх. А офис 12, телефон: 02/ 958 09 80
ПРЕОПАКОВАНО ОТ: „Агропал ООД“, гр. София, ул. Хан Богров № 22, тел. 02/ 944 62 50
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: Исагро С.п.А./ Isagro S.p.A, Caldera Business Park, Via Caldera, 21
20153 Milano (Italy)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИ ЗА ОПАСНОСТ:
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
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.
P103 Преди употреба прочетете етикета.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P391 Съберете разлятото.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните или национални разпоредби.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ:

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;
SPe1 Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ активно вещество медно съединение (Cu-мед) в доза
надхвърляща 4 кг мед (Cu – мед)/хектар годишно върху една и съща площ, с цел опазване на
почвообитаващите организми;
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица и
дюзи намаляващи отвяването с 50% при лозя, цитрусови култури, семкови и костилкови овощни култури,
кестен, лешник, орех, киви и маслини до повърхностни води, с цел опазване на водните организми;
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица
при тиквови култури със и без ядлива кора, маруля, лук, украсни култури, цветя, чесън и домати до
повърхностни води , с цел опазване на водните организми.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:
Еъруан СК е формулация суспензионен концентрат (СК), съдържащ мед под формата на меден хидроксид и
меден оксихлорид. Използва се за превантивни третирания за контрол на различни заболявания при редица
култури. Следователно ефикасността се засилва от доброто покритие на растенията с работния разтвор.
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:
 ЛОЗЯ - срещу Мана (Plasmopara viticola) и Черно гниене (Guignardia bidwellii) с доза 200 мл продукт/дка,
приложено с 20-60 л вода/дка.
Момент за приложение: От фенофаза „третите листа са отворени“ до „първите реси се освобождават от
пъпката“ (BBCH 13-60).
Максимален брой приложения: 3 през 7 дни. Карантинен срок: 21 дни.
*Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести при лози.
 ЛОЗЯ - срещу Мана (Plasmopara viticola) и Черно гниене (Guignardia bidwellii) с доза 250 мл продукт/дка,
приложено със 100 л вода/дка.
Момент за приложение: От фенофаза „първите реси се освобождават от пъпката“ до „зърната формират
цвят“ (BBCH 60-83).
Максимален брой приложения: 5 през 7 дни. Карантинен срок: 21 дни.
*Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести при лози.
 СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ (ябълки, круши, дюли, круши-Наши)- срещу Струпясване (Venturia
inaequalis, Venturia pyrina)и Бактериални болести (Pseudomonas syringae pv. Syringae) с доза 300 мл
продукт/дка, приложено с 50-150 л вода/дка
Момент за приложение при струпясване: От фенофаза „край на набъбване на листните пъпки: люспите на
листните пъпки са светло оцветени и в някои части гъсто покрити с власинки“ до „видими цветни пъпки (все
още затворени)“ (BBCH 03-55).
Момент за приложение при бактериални болести: От фенофаза „нарастването на леторастите е
завършило, листната пъпка е развита, листата са все още изцяло зелени“ до „видими цветни пъпки (все още
затворени“ (ВВСН 91-55).
Максимален брой приложения: 1. Карантинен срок: няма
 ЯБЪЛКИ - Нектриален рак (Nectria galligena) с доза 400 мл продукт/дка, приложено с 50-150 л вода/дка
Момент за приложение: От фенофаза „нарастването на леторастите е завършило, листната пъпка е
развита, листата са все още изцяло зелени“ до „видими цветни пъпки (все още затворени“ (ВВСН 91-55).
Максимален брой приложения: 1. Карантинен срок: няма
 СЛИВИ - Бактериални болести и Струпясване (Venturia carpophila) с доза 400 мл продукт/ дка, приложено
със 100-150 л вода/дка

Момент за приложение: От фенофаза „растежът на леторастите е завършил; листата са наситено зелени“
до „при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени“ (BBCH 91-55)
Максимален брой приложения: 1. Карантинен срок: няма
 ЧЕРЕШИ - Бактериални болести с доза 400 мл продукт/дка, приложено със 100-150 л вода/дка.
Момент за приложение: От фенофаза „Растежът на леторастите е завършил: листата са наситено зелени“
до „при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени“ (BBCH 91-55).
Максимален брой приложения: 1. Карантинен срок: няма
 ПРАСКОВИ (за консумация и за преработка) - Бактериални болести и Къдравост по прасковата
(Taphrina deformans) с доза 400 мл продукт/дка, приложено със 100150 л вода/дка
Момент за приложение: От фенофаза „растежът на леторастите е завършил; листата са наситено зелени“
до „при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени“ (BBCH 91-55).
Максимален брой приложения: 1. Карантинен срок: няма
 КАЙСИИ - Сачмянки (Stigmina carpophila, Xanthomonas sp. Pseudomonas sp.) с доза 400 мл продукт/ дка,
приложено със 100-150 л вода/дка
Момент за приложение: От фенофаза „растежът на леторастите е завършил; листата са наситено зелени“
до „при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени“ (BBCH 91-55).
Максимален брой приложения: 1. Карантинен срок: няма
 ДОМАТИ (полско и оранжерийно производство) - Картофена мана (Phytophthora infestans),
Бактериални болести (Xanthomonas sp., Pseudomonas sp.) с доза 250 мл продукт/дка, приложено със 6080 л вода/дка за полското производство и 50-120 л вода/дка за оранжерийното производство.
Момент за приложение: От фенофаза „5-ти същински лист на главното стъбло“ до „пълна зрялост“ (BBCH 15-89)
Максимален брой приложения: 5 през 7 дни Карантинен срок: 3 дни.
 ДОМАТИ за преработка (полско производство): Картофена мана (Phytophthora infestans) и Бактериални
болести (Xanthomonas sp., Pseudomonas sp.) с доза 250 мл продукт/дка, приложено със 60-80 л вода/ дка
Момент за приложение: От фенофаза „5-ти същински лист на главното стъбло“ до „пълна зрялост“ (BBCH 15-89)
Максимален брой приложения: 5 през 7 дни Карантинен срок: 10 дни.
 КРАСТАВИЦИ и ТИКВИЧКИ (полско и оранжерийно производство) - Мана (Pseudoperonospora
cubensis) с доза 250 мл продукт/дка, приложено със 60-80 л вода/дка за полското производство и 50-120 л
вода/дка за оранжерийното производство.
Момент за приложение: От фенофаза „трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен“ (BBCH 13)
Максимален брой приложения: 4 през 7 дни Карантинен: 3 дни.
 ПЪПЕШ - Мана (Pseudoperonospora cubensis) с доза 250 мл продукт/дка, приложено със 60-80 л вода/дка
Момент за приложение: Фенофаза „трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен“ (BBCH 13)
Максимален брой приложения: 5 през 7 дни Карантинен срок: 7 дни.
 ЛУК И ЧЕСЪН - Мана (Peronospora destructor) с доза 270 мл продукт/дка, приложено със 60-80 л вода/ дка
Момент за приложение: Фенофази „4-ти лист – стадии „болт“: при 10 % от растенията листата са омекнали и
прегънати“ (BBCH 14-47).
Максимален брой приложения: 4 през 7 дни Карантинен срок: 3 дни.
 ОРЕХ - Xanthomonas arboricola pv. Juglandis Бактериални болести с доза 350 мл продукт/дка, приложено
със 150-180 л вода/дка
Момент за приложение: BBCH 00-99.
Максимален брой приложения: 1. Карантинен срок: 14 дни.
 ЛЕШНИК - Бактериални болести Cytospora avellani с доза 300 мл продукт/дка, приложено със 150-180 л
вода/дка
Момент за приложение: BBCH 00-99.
Максимален брой приложения: 1 Карантинен срок: 14 дни.
 КЕСТЕН - Mycosphaerella maculiformis с доза 300 мл продукт/дка, приложено със 150-180 л вода/ дка.

Момент за приложение: BBCH 00-99.
Максимален брой приложения: 1. Карантинен срок: 14 дни.
 МАРУЛИ (полско производство) - Мана Peronospora sp, Bremia lactucae с доза 250 мл продукт/ дка,
приложено със 60-80 л вода/дка.
Момент за приложение: От фенофаза „разтворен трети същински лист“ (от BBCH 13).
Максимален брой приложения: 4 през 7 дни Карантинен срок: 7 дни.
 КИВИ - Pseudomonas syringae pv. аctinidiae, Бактериални болести: Pseudomonas viridifl ava, Pseudomonas
syringae pv. syringae едно приложение с доза 300 мл продукт/дка в BBCH 90-63 или две приложения с
минимален интервал от 15 дни с доза 180 мл продукт/дка от BBCH 63. Количество вода: 100-150 л вода/дка
Карантинен срок: 20 дни.
 МАСЛИНИ - Пауново око (Cycloconium oleaginum), Антракноза (Spilocaea oleaginea), Бактериални болести
(Pseudomonas spp., Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi) с доза 210 мл продукт/дка, приложено със 100 л
вода/дка
Момент за приложение: От фенофаза „консумативна зрялост: плодовете имат типичният за сорта цвят,
подходящи за извличане на масло“ до „край на цъфтежа, неоплодените цветове са окапали, начало на
плодообразуване“ (BBCH 8969).
Максимален брой приложения: 2 през 14 дни Карантинен срок: няма
**Третира се при отсъствие на плодове.
 ЦИТРУСОВИ КУЛТУРИ (грейпфрут, портокал, лимон, лайм, мандарини) - Фитофторно гниене
(Phytophthora sp.) с доза 400 мл продукт/дка, приложено със 100-150 л вода/дка.
Момент за приложение: От фенофаза „някои плодове са слабо пожълтели: начало на физиологичното
окапване на плодовете“ (BBCH 73).
Максимален брой приложения: 1. Карантинен срок: 14 дни.
 ЦВЕТЯ И УКРАСНИ ВИДОВЕ - Мани, Церкоспороза, Антракноза (Gloeosporium sp.), Ръжди, Бактериоза
(Pseudomonas syringae), Листни напетнявания (Mycosphaerella sp., Curvularia sp) с доза 270 мл продукт/ дка,
приложено със 60-100 л вода/дка.
Момент за приложение: независимо от фазата на развитие.
Максимален брой приложения: 4 през 7 дни Карантинен срок: няма
 ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ - Мани, Церкоспороза, Антракноза (Gloeosporium sp.), Ръжди,
Бактериоза (Pseudomonas syringae), Листни напетнявания (Mycosphaerella sp., Curvularia sp) с доза 270 мл
продукт/ дка, приложено с 50-150 л вода/дка.
Момент за приложение: независимо от фазата на развитие.
Максимален брой приложения: 1. Карантинен: няма
ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ УПОТРЕБИ: Конвенционална наземна техника
СМЕСВАНЕ:
Уверете се, че пръскачката е чиста и калибрирана преди употреба. Напълнете наполовина резервоара за
пръскане с чиста вода и включете разбъркването. Добавете нужното количество Еъруан СК и останалата
вода. Да се разбърква добре по време на приложението. Разбъркването да продължава до приключване на
пръскането.
КОЛИЧЕСТВО ВОДА:
Уверете се, че се използва достатъчно количество вода, за да се осигури добро покритие на растенията. За
конвенционално третиране препоръчаното количество вода е минималното посочено. За оранжерийни
култури се прилага максималното количество, като се използва достатъчно вода, за да се осигури пълно
покритие на реколтата.
Внимание: Винаги избягвайте пръскане на култури, които са подложени на стрес по време на прилагането.

СЪВМЕСТИМОСТ:
Еъруан СК е съвместим с много продукти за растителна защита. Винаги проверявайте етикета на
партниращият продукт и го прилагайте при одобрените условия. Следвайте националното законодателство
при смесване с други одобрени продукти за растителна защита.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитен гащеризон по време на смесване/
зареждане и прилагане на продукта. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и
защитно работно облекло при повторно влизане в третираните площи. Да не се яде, пие и пуши при работа с
продукта. След контакт с кожата и очите, измийте незабавно с много вода. Да не се вдишва аерозола.
Измийте ръцете и изложената кожа преди хранене и след работа.
СЪХРАНЕНИЕ: Дръжте в оригинален контейнер, плътно затворен и на безопасно място.
ПЪРВА ПОМОЩ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
В случай на контакт с кожата: Измийте обилно с вода и сапун.
При контакт с очите: Незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
В случай на поглъщане: При никакви обстоятелства не предизвиквайте повръщане.
ОСЪЩЕСТВЕТЕ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД НЕЗАБАВНО!
В случай на вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух и го оставете на топло и в покой.
В случай на спешност се свържете с Център за първа помощ: УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ тел. +359 2 9154
409, тел. +359 2 9154 233 или на единен европейски номер за спешни повиквания: 112.
БЕЗОПАСНО 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. 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.
Производител: Исагро С.п.А./ISAGRO S.p.A., Италия
Партиден №: Виж опаковката
Дата на производство: Виж опаковката

