
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

МЕТОМОР Ф 
 

   
ВНИМАНИЕ   Съдържа Фолпет (ISO), N-(трихлорометилтио)фталимид  
Предупреждения за опасност:  
H317 Може да причини алергична кожна реакция.  
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H351 Предполага се, че причинява рак.  
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба.  
Препоръки за безопасност:  
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.  
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.  
P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.  
P261 Избягвайте вдишване на аерозоли.  
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.  
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.  
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.  
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.  
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за 
лице.  
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.  
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.  
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.  
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински 
съвет/помощ.  
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.  
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.  
P391 Съберете разлятото.  
P405 Да се съхранява под ключ.  
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националното законодателство.  
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 20 м до повърхностни води с цел опазване на 
водните организми. 

 
ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: фунгицид за контрол на  мана, сиво гниене и брашнеста мана при винени 
сортове лози. 
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: фолпет  600 г/кг + диметоморф 113 г/кг 
ФОРМУЛАЦИЯ: ВГ- вододиспергируеми гранули 
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална  



КАРАНТИНЕН СРОК: 40 дни 
 
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със Заповеди №: РД 11-841 / 24.04.2017 г. и № РД 11-
1529/31.07.2019 г. на Изпълнителният директор на БАБХ  и Разрешение № 1478-ПРЗ-1 / 
16.05.2017 г.  
 
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: МЕТОМОР Ф съдържа две активни вещества с различен начин на действие. 
Фолпет е контактен фунгицид с множествено  въздействие върху редица жизнено важни процеси 
и функции на гъбния патоген, който инхибира  развитието на патогена и блокира покълването на 
спорите. Диметоморф има  трансламинарно и локално-системно действие. Диметоморф 
нарушава формирането на клетъчните стени, което води до загиване на клетките на патогенните 
гъби във всички етапи на развитие – покълване, проникване, колонизиране, спорулация.  
 
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА: 
 
Лозя - Мана (Plasmopara viticola), Сиво гниене (Botrytis cinerea) – доза 100-150 г/дка 
 
Момент на приложение: Прилага се превантивно, преди първи симптоми на болестта, във 
фенофази ВВСН 15-18 – петите-осмите листа са отворени.  
Максимален брой приложения: 4 през интервал от 10 - 12 дни;  
Количество работен разтвор: 40 - 100 л вода/дка 
 
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Напълнете ½ от резервоара с вода и включете 
разбъркването. Добавете необходимото количество от продукта и допълнете останалата вода.  
 
СМЕСИМОСТ: Препоръчително е, винаги да се прави тест за физическа съвместимост.  
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА: Да се носят защитни ръкавици, непромокаем 
гащеризон и здрави обувки. Да се избягва вдигането на прах. Да се избягва контакт с кожата и 
очите. След работа, свалете замърсеното облекло и обувки, измийте ръцете и другите открити 
части на тялото със сапун и вода. Изперете работното облекло и измийте предпазната екипировка 
преди повторна употреба. Веднага след приключване на пръскането, измийте старателно 
пръскачката с чиста вода. Да не се замърсяват водоизточници с водата от почистването. 
Лична предпазна екипировка: устойчиви на химикали ръкавици; защитни очила, маска за лицето 
(да се носят при риск от контакт с очите); респираторна маска с филтър P2 за вредни частици, 
допълнителна лична защита: респираторен филтър P3 за токсични частици. 
 
МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ: Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако не се 
чувствате добре, потърсете медицинска помощ (покажете етикета където е възможно).  
Вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако не диша, направете изкуствено дишане. 
Свържете се с лекар.  
Контакт с кожата: Свалете замърсеното облекло. Незабавно измийте обилно с вода.  
Контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на минимум 20 мин., като 
държите клепачите отворени и потърсете незабавно медицински съвет.  
Поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на 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 
 
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО ИЗПУСКАНЕ: Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и 
предпазни очила или маска за лице. Разсипания продукт да се събере механично (с метла, лопата) 
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и постави в затворен контейнер. Да не се вдига прах. Измийте замърсената зона обилно с вода. Да 
не се допуска водата от почистването да попадне в канализацията или водни басейни. 
 
МЕРКИ ПРИ ПОЖАР: Подходящи пожарогасителни средства: водна струя, сух прах, пяна, 
въглероден диоксид. Опасни разпадни продукти при горене: въглеродни и азотни оксиди. Може 
да се отделят запалими газове. Съвети за пожарникарите: Може да е необходим подходящ 
автономен дихателен апарат. Да не се навлиза в района на пожара без защитна екипировка, вкл. 
респираторна защита. 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ: Празните опаковки да не се използват повторно. Продукт, 
остатъци от него или празните опаковки да се третират като опасен отпадък и да се унищожават в 
съотвествие с разпоредбите. 
 
СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в оригинална опаковка на сухо, хладно и добре проветриво място. 
Да се пази от директна слънчева светлина и много високи или ниски температури. 
 
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:  
Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertenstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium 
ПРОИЗВОДИТЕЛ: Sharda Cropchem Limited 
 
ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:  
Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2, тел. 02 962 4901  
 
СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години  
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО/ПАРТИДА: виж опаковката 
 
НЕТО СЪДЪРЖАНИЕ: 1 кг, 15 кг  
 


