
 
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 
 

ФОСБЕЛ ПЛЮС 
 

  

        ВНИМАНИЕ 
 
Предупреждения за опасност:  
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите  
H361d Предполага се, че уврежда плода.  
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект  
EUH208 Съдържа Mancozeb (ISO). Може да предизвика аларгична реакция. 
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. 
P264: Да се измие старателно след употреба  
P273: Да се избягва изпускане в околната среда 
P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска 
за лице. 
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 съответствие с разпоредбите за опасните отпадъци 
или опаковки и отпадъци от опаковки  
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.)  
SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м при картофи и 20 м при лозя до 
повърхностни води, с цел опазване на водните организми.  
SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м при лози и 1 м при картофи до 
неземеделски земи, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.  
 

 
Функция на продукта: системен фунгицид 
Съдържание на активно вещество: фосетил (фосетил алуминий) 350 г/кг (35 % w/w) + манкоцеб 
350 г/кг (35 % w/w) 
Вид на формулацията: намокрим прах (ВП) 
Категория на употреба: втора професионална  
 



Разрешен за употреба в Република България със Заповед № РД 11-588/19.03.2019 г. на 
Изпълнителния Директор на БАБХ и Разрешение №: 01700-ПРЗ-1/01.04.2019 г. за пускане на 
пазара и упореба на ПРЗ. 
 
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:  
ФОСБЕЛ ПЛЮС е системен и контактен фунгицид за контрол на мана при лози и картофи. 
Продуктът има лечебно действие в случай, че третирането се извършва при първа проява на 
симптоми на болестта. Продуктът се абсорбира през листата и корените и се разпространява в 
растението с възходящият поток. Това позволява да се постигне висока защита на листата, 
развили се след третирането.  
ФОСБЕЛ ПЛЮС е комбинация от две активни вещества (фосетил алуминий и манкоцеб), които 
имат допълващо действие, което позволява ефективен контрол на патогените и 
предотвратяване риска от поява на резистентност.  
 
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:  
Прилага се чрез листно пръскане при високо налягане, за да се осигури пълно покриване на 
зелените части на културата.  
 

 При лозя за контрол на мана (Plasmopara viticola) в доза 90-350 г/дка  приложена с 30-
70 л вода/дка.  

Момент на приложение : по време на цъфтежа и след цъфтежа. Да се спазва закона за 
пчеларството.  
Приложенията трябва да се извършат през периода, благоприятен за нападение от патогена.  
Максимален брой приложения на сезон:  3.  
Минимален интервал между приложенията: 10 – 14 дни.  
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 28 дни.  
Техника за прилагане: механизирана наземна техника.  
 

 При картофи за контрол на мана (Phytophthora infestans) в доза 90-400 г/дка  приложена 
с 30-80 л вода/дка.  

Момент на приложение : от “поява на първото основно странично разклонение” до “край на 
цъфтежа на първото съцветие” (BBCH 21-69).   
Максимален брой приложения на сезон:  3.  
Минимален интервал между приложенията: 10 дни.  
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 40 дни.  
Техника за прилагане: механизирана наземна техника.  
 
Указания за приготвяне на работния разтвор:  
Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен с половината от необходимият обем 
чиста вода. Долейте резервоара до необходимото количество вода. По време на смесване и 
пръскане, дръжте бъркалката включена. Не приготвяйте и не използвайте повече работен 
разтвор от необходимото.  
 
Мерки за ограничаване на риска при работа с продукта:  
Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и предпазни очила/маска за 
лицето по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.  
Стандартно правило: Да не се влиза в третираните площи преди разтвора да е изсъхнал напълно.  
Работниците трябва да носят подходящи ръкавици при извършването на дейности в лозовите 
насаждения.  
 
Мерки за първа помощ:  
Изведете лицето далеч от замърсената зона.  



Отстранете незабавно напоените и замърсени дрехи.  
Изплакнете очите обилно с вода в продължение на поне 15 минути; не забравяйте да 
премахнете контактните лещи.  
Измийте кожата обилно с вода и неутрален сапун, без да търкате.  
Не прилагайте каквито и да било субстанции перорално.  
В случай на поглъщане, НЕ предизвиквайте повръщане.  
Дръжте пострадалия в покой. Поддържайте телесната температура. Контролирайте дишането. 
Ако е необходимо да се приложи изкуствено дишане. Ако пострадалият е в безсъзнание, го 
сложете в легнало положение, с глава по-ниско от останалата част от тялото и колената полу 
сгънати.  
Откарайте пострадалият в болница и ако е възможно, носете със себе си етикета или опаковката 
на продукта. НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛИЯТ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ НИКАКВИ 
ОБСТОЯТЕЛСТВА  
При нужда да се консултира с Национален токсикологичен информационен център, УМБАЛСМ 
"Н.И.Пирогов";  Телефон за спешни случаи/факс: +359 2 9154 233;  
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg;    http://www.pirogov.bg; 
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.  
 
Съхранение:  
Да се съхранява при температури между  0о  и 40°С. Да се избягват  източници на топлина, 
радиация, статично електричество и контакт с храна.  
 
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.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички горепосочени препоръки са резултат от обширни и точни 
проучвания. Независимо от това, редица фактори извън нашия контрол (смесване, приложение, 
климатични условия и др.) могат да повлияят на ефектите. Компанията гарантира състава, 
формулацията и съдържанието. Потребителят ще бъде отговорен за всяка причинена вреда 
(липса на ефикасност, токсичност като цяло, остатъци и др.) поради пълното или частичното 
неспазване на инструкцията в етикета. 
 
Срок на годност: 2 години при препоръчаните условия на съхранение 
Дата на производство: виж опаковката 
Партида №: виж опаковката 
 
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО/ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ: 
Пробелте С.А.У./Probelte S.A.U., Испания 
C/ Antonio Belmonte Abellán, 3-5.  
30100 Murcia, Spain 
Tel: +34 968 307 250 www.probelte.es 
 
ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА: 
Суммит Агро Румъния СРЛ клон България КЧТ  

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg/
http://www.probelte.es/


1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2  
Тел: 02 / 9624901 Факс: 02 / 9624876 
 
 


