ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета!

ДАРАМУН®
Фунгицид за контрол на мана
Суспензионен концентрат (СК)
Код на FRAC: 21
Международна комисия за действие по въпросите, касаещи резистентността към фунгициди

Внимание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:
Н410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P391 Съберете разлятото.
P401 Да се съхранява далеч от храна, напитки и фуражи.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.
Допълнително етикетиране:
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват
инструкциите за употреба.
EUH208 Съдържа 1,2-бензизотиазолин-3-он. Може да предизвика алергична реакция.
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 или пътища.)
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра или буферна зона от 5 метра с 50%
дюзи намаляващи отвяванията или 75% дюзи намаляващи отвяванията при употреба при лозя
(късно приложение), нетретирана буферна зона от 10 метра или 50% дюзи намаляващи
отвяванията при употреба в домати (за употреба на поле) до повърхностни води, с цел опазване
на водните организми.
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ
Контакт с очите: Промийте с вода за поне 15 минути, като държите клепачите повдигнати.
Потърсете лекарска помощ, ако дразненето продължава.
Контакт с кожата: Измийте обилно с вода; консултирайте се с лекар, ако дразненето
продължава.
Поглъщане: Изплакнете устата обилно с вода. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете лекар
и покажете лист за безопасност или етикет на продукта. Не давайте нищо през устата, ако
лицето е в безсъзнание.
Вдишване: Преместете експонираното лице от района на място с чист въздух. Потърсете
медицинска помощ.
При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - Тел. +359 2 9154 409; +359 2 9154 233
poison_centre@mail.orbitel.bg; http://www.pirogov.bg
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:
ДУРАМУН® е фунгицид с отлично въздействие върху гъбни патогени от клас Oomycetes,
особено върху картофена мана и мана по лозата. Има локално-системно, предпазно и
известно лечебно действие. Прилага се преди появата на заразата.
ФУНКЦИЯ НА ПРОДУКТА: фунгицид
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Циазофамид – 100 г/л
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: суспензионен концентрат (СК)
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРEБА: втора професионална
РАЗРЕШЕН за употреба в Република България със Заповед РД 11-2255/09.10.2020 г. и
Разрешение №: 01886-ПРЗ/19.10.2020 г.
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:
При ЛОЗЯ за контрол на мана (Plasmopara viticola), с доза 90-110 мл продукт/дка,
приложено с 30-100 л вода/дка.
Момент за приложение: От фенофаза „Първият лист е разтворен и се разстила настрани от
летораста“ до фенофаза „Омекване на зърната“ (BBCH 11-85)
Максимален брой приложения на година: 4
Интервал между приложенията: 8 – 12 дни. Интервал между приложенията: 8 дни при
приложение на продукта в доза 90 мл/дка (минималната доза) и 12 дни при приложение на
продукта в доза – 110 мл/дка.
Карантинен срок - минимален интервал в дни от последното третиране до прибиране на
реколтата.: 21 дни
Техника на приложение: конвенционална наземна техника.
При КАРТОФИ (за преработка и за консумация) за контрол на картофена мана (Phytophtora
infestans), с доза 80 мл продукт/ дка, приложено с 20-50 л вода/дка.
Момент за приложение: От фенофаза „Разтваряне на вторите листа на главното стъбло“ до
фенофаза „Плодовете от първото плодообразуване се сбръчкват, семената потъмняват“ (BBCH
12-89)
Максимален брой приложения на година: 6
Интервал между приложенията: 5 дни.
Карантинен срок - минимален интервал в дни от последното третиране до прибиране на
реколтата.: 7 дни
Техника на приложение: конвенционална наземна техника.
При ДОМАТИ (за преработка и консумация) полско и оранжерийно* производство за
контрол на картофена мана (Phytophtora infestans), с доза 80 мл продукт/ дка, приложено с
40-100 л вода/дка.
Момент за приложение: От фенофаза „Втори същински лист“ до фенофаза „Пълна зрялост“
(BBCH 12-89)
Максимален брой приложения на година: 6
Интервал между приложенията: 7 дни.
Карантинен срок - минимален интервал в дни от последното третиране до прибиране на
реколтата.: 3дни
Техника на приложение: конвенционална наземна техника.
* домати в постоянни оранжерии, в полиетиленови тунели, посев с домати покрити с мрежа,
парник.
СЪВМЕСТИМОСТ: В случай на използване в резервоарна смес с други продукти, да се има
предвид най- дългият карантинен срок и предпазните мерки препоръчани за най-токсичният
продукт. В случай на отравяне, да се информира лекаря за продуктите, включени в сместа.

ФИТОТОКСИЧНОСТ: Ако продуктът се прилага в предписаните количества и по
предписания начин, той не е фитотоксичен за културите, за които е одобрен. При прилагането
на Дарамун, предотвратявайте попадането върху съседни култури.
РАБОТА С ПРОДУКТА:
Да се използват лични предпазни средства – защитно работно облекло по време на прилагане
на продукта - при лози.
Да се използват лични предпазни средства – защитно работно облекло и защитни ръкавици по
време на смесване/зареждане и прилагане на продукта - при домати на поле.
Да се използват лични предпазни средства – защитен гащеризон по време на прилагане на
продукта - при домати в оранжерии.
УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Изсипете нужното количество
продукт директно във водата в резервоара на пръскачката. В случай, че се използват пръскачки
с малък обем, необходимата доза трябва да бъде пропорционално увеличена за да попадне
същото количество продукт на единица площ.
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ: Използвайте фракционирана вода, химически прах, пяна или
въглероден диоксид. Опасни продукти на горене: Термичното разграждане или изгаряне може
да предизвика освобождаване на токсични и опасни изпарения съдържащи COx, NOx, SOx,
HCl, SiO2 и други вещества в случай на непълно разлагане. Охлаждайте контейнерите с водна
струя, дори след гасене на огъня. Извадете контейнерите от пожарната зона, ако това може да
се направи безопасно. Не се опитвайте да предприемете действия без подходящо защитно
оборудване. Самостоятелен дихателен апарат. Пълно защитно облекло.
МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ: При работа с разлив от този материал трябва да се
носят подходящи защитни средства. Съберете разлива. Спрете теча без рискове, ако е
възможно. Изхвърляйте материали или твърди остатъци от почистването на оторизирано място.
В случай на случайно изпускане или разсипване, предотвратете достигането на разлива до вода
или подземните води. Ако продуктът е влязъл в речно корито, канализация или е замърсил
почвата или растителността, уведомете компетентния орган.
ЕКОТОКСИЧНОСТ: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът трябва да се складира и съхранява в
оригиналната, затворена и неповредена опаковка, в одобрени складове, на сухо, чисто и
проветриво място, отделно от храни, напитки и фуражи за животни, торове, дезинфектанти,
горива и запалими вещества далече от недостъпни за деца, неоторизирани лица и животни.
Продуктът трябва да бъде защитен от замръзване.
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.
ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА С ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.
ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРИЛАГАЙТЕ
ПРОДУКТА ПРИ ЛИПСА НА ВЯТЪР. ДА НЕ СЕ ПРОДАВА В НАСПИПНО СЪСТОЯНИЕ.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG)
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: DIACHEM S.P.A.
Via Tonale 15
ALBANO S. ALESSANDRO (BG) Phone 0363 355611
ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА:
Агропал ООД,
София 1806 кв. Горни Богров,
ул. Хан Богров №22
СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години след дата на производство при препоръчаните условия на
съхранение.
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:
ПАРТИДА №:
НЕТО КОЛИЧЕСТВО:
ВНИМАНИЕ: Да се използва само за употребите и условията, посочени в този етикет.
Потребителят носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.
Спазването на всички съдържащи се в този етикет указания е съществено условие за
осигуряване на ефикасността на третирането и за избягване на увреждането на растения, хора и
животни.

