
 (CENTRAL AREA) 

 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

БЕЛТАНОЛ 

 

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД 

 

Съдържание на активно вещество: 8-хидроксихинолин (сулфат) - 375 г/л 

(37,5% w/v) 

 

Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11-1046/19.06.2018 г. 

Разрешение №:01598-ПРЗ/1-02.07.2018 г. 

Вид на формулацията: разтворим концентрат 

Категория на употрeба: първа професионална 

 

Производител/Притежател на разрешението: 

PROBELTE, S.A.U. 

C/ ANTONIO BELMONE ABELLÁN, 3-7 

30100 MURCIA - SPAIN 

T +34 968 307 250, F +34 968 305 432 

www.probelte.es - probelte@probelte.es 

 

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 

Дата на производство: 

Партида №: 

Нето количество: 

Срок на годност:  

 

 

(LEFT AREA) 
 

 
Опасно 

Предупреждения за опасност 

H302 Вреден при поглъщане. 

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. 

H317 Може да причини алергична кожна реакция. 

H316d Предполага се,че уврежда плода. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се 

спазват инструкциите за употреба. 

Препоръки за безопасност 

P201+P202 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Не 

използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за 

безопасност. 

P260 Не вдишвайте изпарения.  

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни 

очила/предпазна маска за лице. 

P391 Съберете разлятото.  
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P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте 

повръщане. 

P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете 

цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. 

P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в 

позиция, улесняваща дишането. 

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. 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрени пунктове за събиране на 

опасни отпадъци. 

 

Съдържа сярна киселина. 

 

Допълнително етикетиране 

SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се 

почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва 

замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.). 

 

Специфични изисквания за употреба: 

Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици по време на 

смесване/зареждане и прилагане на продукта. 

Третирана площ на ден да не надвишава 3 ха (30 дка). 

Да не се влиза в оранжериите до завършване на третирането. 

 

При случаи на отравяне или злополука може да предизвика: дразнене на очите, 

кожата, лигавиците и дихателните пътища; разрушаване на миелиновата обвивка 

на нервните клетки на зрителния нерв и ЦНС; промяна във функцията на 

щитовидната жлеза; при изследвания – неверни положителни тестове за 

фенилкетонурия (железен хлорид); болки в корема и диария; кожен обрив, 

свръхчувствителност и контактен дерматит; кръстосани алергични реакции. 

 

Първа помощ: 

Изведете пострадалият на чист въздух и съблечете замърсените дрехи. 

Контакт с очите: изплакнете с вода в продължение на поне 15 минути. Не 

забравяйте да премахнете контактни лещи. 

Контакт с кожата: измийте със сапун и вода, без да търкате 

Поглъщане: да не се предизвиква повръщане и да не се дава нищо през устата. 

Пострадалият да се държи в покой и да се подържа температурата на тялото. Да се 

следи дишането. Ако е необходимо да се направи изкуствено дишане.  Ако лицето 

е в безсъзнание, да се сложи в легнало положение с главата по-ниско, отколкото 

останалата част на тялото и полу свити колене. Ако е необходимо пострадалия да 

се откара в болница и да се носи опаковката или етикета. 

НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛИЯ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ. 

Информация за лекаря 

В случай на поглъщане да се направи ендоскопия. Противопоказания: стомашна 

промивка, неутрализация, активен въглен и сироп от ипекакуана. 

Симптоматично лечение. 

При необходимост се свържете с 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 

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 
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Работа с продукта: да се използват химически защитни ръкавици по време на 

смесване / товарене и по време на почистване и поддръжка на оборудване за 

прилагане. Изперете цялото защитно облекло след употреба. 

 

Съхранение: да се избягват източници на топлина, радиация, статично 

електричество и контакт с храни. 

 

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. 

 

 

(RIGHT AREA) 

 

Механизъм на действие: фунгицид за  превантивно и лечебно  третиране. 

 

Разрешени употреби:  

Само за употреба на закрито. 

При домати, пипер и патладжан за контрол на почвообитаващи патогени 

Phytophthora spp., Pythium spp. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis.  

При краставици, корнишони,  тиквички, пъпеши, диня и тиква за контрол на 

почвообитаващи патогени Phytophthora spp, Fusarium spp, Pythium spp, Rhizoctonia 

spp. 

 

Доза: 400 мл продукт/дка. 

Количество вода: 750 л/дка. 

Момент на приложение: първо приложение  5-15 дни след пресаждане. Второ 

приложение 14 -21 дни след първото приложение. 

Максимален брой приложения на култура на година: 2. 

Интервал между приложенията: 14 -21 дни. 

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на 

реколтата: Не е приложимо. 

Техника на приложение: система за капково напояване. 

 

Внимание: 

Направените препоръки, са резултат от широкообхватен и точен анализ. Въпреки, 

че при употребата може да се появят много фактори извън нашия контрол 

(подготовка на смеси, приложение, време и т.н.). Компанията гарантира състава, 

формулировката и съдържанието на продукта. Потребителят е отговорен за 

вредите (липса на ефикасност, токсичност, остатъци и т.н.) в следствие от пълно 

или частично неизпълнение на препоръките в етикета. 

 

 

 

 

 

 


