ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета!

ДИФЛАНИЛ СД
Селективен хербицид срещу едногодишни широколистни плевели при пшеница, ечемик и
ръж.

ВНИМАНИЕ
Предупреждения 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
EUH208 - Съдържа 1,2- бензизотиазолин-3-он разтвор. Може да предизвика алергична
реакция.
Препоръки за безопасност:
P102 - Да се съхранява извън обсега на деца
P391 - Съберете разлятото
P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националните разпоредби.
Допълнително етикетиране
SP 1 - 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.)
SPe 3 - Да се осигури нетретирана буферна зона от 5м до повърхностни води с цел
опазване на водните организми при пролетни зърнено- житни култури.
SPe 3 - Да се осигури нетретирана буферна зона от 20м в комбинация с
растителнозащитна ивица от 20м до повърхностни води с цел опазване на водните
организми при зимни зърнено- житни култури.
SPe 3 - Да се осигури нетретирана буферна зона от 5м до неземеделски земи с цел
опазване на растенията, които не са обект на третиране при зимни зърнено- житни
култури.
ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ
РАЗКЛАТЕТЕ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА
Съдържание на активно вещество: Дифлуфеникан – 500 г/л (42.02 %)
Функция на ПРЗ: Хербицид
Вид на формулацията: Суспензионен концентрат
Категория на употрeба: втора професионална
Карантинен срок: не се изисква
Разрешен за употреба в Р. България със Заповеди №: РД 11-935/30.05.2016 г. и № РД
11-7/02.01.2020 г. на Изпълнителният директор на БАБХ и Разрешение № 01421ПРЗ/07.06.2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
ДИФЛАНИЛ СД е хербицид на основата на дифлуфеникан, активно вещество от
семейството на пиридин-карбоксамиди (група HRAC F1). Той е широкоспектърен
хербицид с листно действие. Прилаган в разрешената доза, много едногодишни
широколистни плевели са чувствителни към него, особено видове мъртва коприва
(Lamium sp.), персийско великденче (Veronica persica), полско огнивче (Anagallis arvensis),
врабчови чревца (Stellaria media), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), видове
подрумче (Anthemis sp.), Aphanes arvensis.
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ/ ПРИЛОЖЕНИЕ:
При зимна пшеница, зимен ечемик и зимна ръж срещу едногодишни широколистни
плевели, в доза 25 мл продукт/дка. Продуктът може да се прилага най- късно до края на
братене на културите (BBCH 29).
При пролетна пшеница и пролетна ръж срещу едногодишни широколистни плевели,
в доза 37,5 мл продукт/дка. Продуктът може да се прилага най- късно до края на братене
на културите (BBCH 29).
Максимален брой приложения: 1
Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка
Техника на приложение: конвенционална наземна техника с насочено надолу пръскане.
Карантинен срок: не се изисква
Срок за повторно влизане в третираните площи: 6 часа.
Употребата на ДИФЛАНИЛ СД се препоръчва само за разрешените употреби и за
културите, изброени по-горе. Производителя не носи отговорност за използването на
продукта при култури, или за цели, които не са включени в този етикет.
Да се прилага преди поникване или след поникване на културата до края на стадия на
братене.
Максимално допустимите граници на остатъчни вещества са на разположение на следния
адрес: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
Преди да започнете напълването на резервоара на пръскачката при приготвяне на
работния разтвор, се уверете, че не съдържа течни или твърди остатъци от предходно
третиране. След разклащане на контейнера, изсипете ДИФЛАНИЛ СД в резервоара на
пръскачката, напълнен до половината с вода и включете бъркалките. Добавете останалата
част от необходимия обем вода. По време на пръскането, разбъркването на разтвора
трябва да продължи. Никога да не се подготвя повече разтвор за пръскане отколкото е
необходим.
Опаковката трябва да се изплакне с вода трикратно ръчно или със система за почистване с
водна струя под налягане. Водите от почистването трябва да се изсипят в резервоара на
пръскачката.
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Да се заорат добре остатъците от предходната култура. Ефективността на продукта ще
бъде подпомогната от лека и влажна почва и валежи след третиране. Може да се
наблюдава хлороза по първия лист на зърнено- житните култури, която бързо преминава и

не оказва ефект върху добива. Равномерната сеитба на дълбочина от 3 см в твърда почва
намалява риска от поява на хлороза.
СМЕСИМОСТ:
Резервоарните смеси следва да се приготвят в съответствие с нормативните изисквания и
добрите земеделски практики. При смесване с друг продукт е задължително да се направи
предварителен тест за проверка на физическата и биологична съвместимост, в зависимост
от конкретните условия. Производителя на продукта не носи отговорност за последствията
от използване на продукта в резервоарна смес с други продукти.
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА:
Многократното използване на продукти за растителна защита съдържащи активни
вещества от едно и също химическо семейството или имащи еднакъв механизъм на
действие, може да доведе до поява на резистентност при плевелните видове. За
намаляване на този риск, се препоръчва на един и същ участък, в рамките на един
вегетационен сезон или ротация на културите, да се редуват продукти за растителна
защита съдържащи активни вещества от различни химически семейства или с различен
механизъм на действие.
Дори при спазване на горната препоръка, не може да се изключи промяна на ефикасността
на този продукт, дължаща се на проява на резистентност. Поради това Globachem NV не
носи отговорност за евентуални последици, които могат да бъдат причинени от
възникване на устойчивост.
Консултирайте се с Вашия дистрибутор за повече
информация при поява на устойчивост при плевелните видове във вашия регион.
ЗАМЕСТВАЩИ КУЛТУРИ
В случай на пропадане на реколтата от зърнено- житни култури, е възможно да се засеят
грах, бакла, слънчоглед и пролетни зърнено- житни култури, при условие, че се извърши
обработка на почвата преди засяване на пролетен овес. Обработка на почвата е
необходима също и преди засяването на захарно цвекло, люцерна и царевица.
Недостатъчно дълбока обработка на почвата може да увеличи вредите при отглеждането
на захарно цвекло.
Да не се засява рапица.
СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ В СЕИТБООБОРОТА:
Няма специално ограничение като част от нормалната ротация.
• Преди засяване на рапица след зърнената реколта, трябва да се извърши обработка на
почвата. Може да се появи обезцветяване на семеделите, което не влияе на развитието на
рапицата.
• Култури за зелено торене може да се засяват след извършване на обработката на почвата
на дълбочина от 10-15 см.
ПЪРВА ПОМОЩ
Общи мерки: Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако се почувствате
зле, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, където е възможно).

При вдишване: Осигурете чист въздух. Пострадалият да се остави в покой.
При контакт с кожата: Да се свали замърсеното облекло и изложеният участък от кожата
да се измие с мек сапун и вода, като след това се изплакне с топла вода.
При контакт с очите: Веднага да се измие с обилно количество вода. Посъветвайте се с
лекар ако болката или зачервяването продължават.

При поглъщане: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Спешно да се
извърши консултация с лекар.
При необходимост се свържете с Национален токсикологичен информационен център,
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"- Телефон
за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg
ПРЕПОРЪКИ ПРИ РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Преди приложение:
• продуктът да се съхранява само в оригиналната опаковка, на място в съответствие с
местните разпоредби, под ключ, защитено от влага, замръзване, на хладно и проветриво
място, далече от храни, напитки и храни за животни.
• Да се съхранява извън обсега на деца.
По време на подготовката на разтвора и при прилагане:
• Да не се яде, пие и пуши.
• Да се използват лични предпазни средства по време на смесване/зареждане.
• Редовно да се проверява и поддържа доброто състояние и настройките на оборудването
за пръскане в съответствие със законодателството.
• Да се наблюдава напълването на резервоара за пръскане и да се настрои обема на
разтвора (обратен клапан, преливник).
• Да не се духа в дюзите при опит да се отпушат.
• Да не се вдишват парите или аерозолите.
• Да не се пръска близо до водни източници (езера, потоци, канавки).
• Да не се пръска при ветровити условия (според действащите правилници).
След прилагане:
• Утайката и водата от изплакването да се изхвърлят в съответствие с изискванията.
• Да не се съхранява разтвора за пръскане в резервоара повече от 48 часа
• Да се почисти внимателно с подходящ продукт и веднага да се изплакне пръскачката
след третиране в съответствие с нормативните изисквания.
• Веднага след прилагането да се почисти предпазната екипировка, да се измият ръцете
със сапун и вода, да се вземе душ и да се сменят дрехите.
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА:
Да се избягва всякаква излишна експозиция.
Използвайте предпазни ръкавици, химически очила или защитни очила. Да се носи
подходяща респираторна маска. По време на употреба да не се яде, пие или пуши.
ПОДХОДЯЩИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА: Пяна, сух прах, въглероден
диоксид, пулверизирана вода, пясък.
НЕПОДХОДЯЩИ СРЕДСТВА ЗА ГАСЕНЕ: силна водна струя.
МЕТОДИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОДУКТА:
След приключване на третирането остатъка от работния разтвор да се разреди с вода наймалко 10 пъти и да се изпръска върху вече третираната площ, като се спазват условията за
употреба на продукта.
След употреба опаковката да се с изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна
струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката
Да не се използват отново празните опаковки.
Празните опаковки не трябва да се използват за други цели.

Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба и да се изхвърлят в
специални събирателни места за рециклиране.
Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му 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 или остатъци от него трябва да се третират като опасен отпадък.
Ненапълно изпразнените от съдържанието им опаковки, празните опаковки и замърсени
контейнери да се третират като опасен отпадък
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.
ВНИМАНИЕ
Спазвайте инструкциите за употреба, дозите, условията за ползване и предпазни мерки
включени в този етикет, които са дадени въз основа свойствата на продукта при
разрешаването му. Използвайте съгласно добрите селскостопански практики, като на ваша
отговорност използвате продукта при конкретните обстоятелства, вид на почвата,
метеорологични условия, агротехника, сортове, устойчивост и т.н. Като се имат предвид
различията в законодателствата на държавите, се препоръчва, при износ на продукцията,
да се запознаете със съответното законодателство в страните вносителки. Производителят
гарантира качеството на продукта в оригиналната му опаковка във вида в който се доставя
и съответствието му с издаденото разрешително от БАБХ.
ГАРАНЦИЯ – Производителят не дава никакви гаранции, преки или косвени, по
отношение на използването на продукта по начин, различен от посочения върху етикета.
Потребителят ще бъде отговорен за рисковете, свързани с използването и / или
обработката и/или съхранението на този продукт в случай на неспазване на препоръките
на етикета.
Всяко копиране на този етикет е забранено.
Срок на годност – 2 години
Дата на производство: Виж опаковката
Партида № Виж опаковката
Нето опаковка: ……………………
ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО
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ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА:
Суммит Агро Румъния СРЛ –клон България КЧТ
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2
Тел: 02 9624901; Факс: 02 9624876

