
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

УНИКОРН ДФ 
 

 

          Внимание   
 
Предупреждения за опасност 
H361d Предполага се, че уврежда плода. 
H412 Вреден 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 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 
P202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за 
безопасност. 
Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло. 
P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: потърсете медицински съвет / 
помощ. 
P405 Да се съхранява под ключ. 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. 
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.). 
Spe1 С цел опазване на подпочвените води да не се прилага този или друг продукт, 
съдържащ тебуконазол повече от един път годишно при пшеница върху една и съща площ. 
SPe3 Да се осигури буферна зона от 10 метра нетретирана растителнозащитна ивица до 
повърхностни води за употреба при лозя и пшеница, с цел опазване на водните организми. 
Период на изчакване преди повторно влизане в третираните площи – 6 часа. 

 

Функция на ПРЗ: фунгицид 
Активни вещества: сяра 700 г/кг + тебуконазол 45 г/кг 
Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ=ДФ) 
 
Категория на употрeба: втора професионална 
 



Разрешен за употреба в Република България със Заповед № РД 11-765/17.04.2019 г. на 
Изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение № 01710-ПРЗ/1-23.04.2019 г. за пускане 
на пазара и употреба на ПРЗ. 
 
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ: 

 При пшеница (зимна и пролетна) за контрол на листни петна (ран листен пригор) 
(Septoria tritici), брашнеста мана (Blumeria graminis), кафява (листна) ръжда 
(Puccinia recondita), жълта ръжда (Puccinia striiformis) и фузариоза (Fusarium sp.) в 
доза 300-500 г продукт/дка, приложена с 20-50 л вода/дка. 

Момент на приложение: ВВСН 29-69 (край на братенето, видими са максимален брой 
братя – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без 
прашец могат да останат). 
Максимален брой приложения на година: 1. 
Карантинен срок - минимален интервал преди прибиране на реколтата: 28 дни. 
Техника на приложение: механизирана наземна техника. 
 

 При лозя (винени сортове) за контрол на брашнеста мана (Erisyphe necator) в доза 
220 г продукт/дка, приложена с 30-120 л вода/дка. 

Момент на приложение: ВВСН 30-81 (начало на узряване: зърната започват да развиват 
характерните за сорта особености). 
Максимален брой приложения на година: 2. 
Минимален интервал между приложенията: 7-14 дни. 
Карантинен срок - минимален интервал преди прибиране на реколтата: 14 дни. 
Техника на приложение: механизирана наземна техника. 
 
Управление на проявата на устойчивост у патогениете: 
С цел по-добро управление на рисковете от поява на резистентност се препоръчва да се 
спазват ограниченията за употреба на химичната група, към която принадлежат активните 
вещества включени в продукта. 
 
Подготовка на работния разтвор: 
Напълнете резервоара с половината от необходимото количество вода, започнете 
разбъркването и добавете необходимото количество УНИКОРН ДФ. Разбъркването 
продължава, като добавяте необходимото количество вода. 
 
Смесване: 
Преди да използвате УНИКОРН ДФ, уверете се, че устройството за пръскане е почистено 
правилно. 
Когато използвате УНИКОРН ДФ в резервоарна смес, винаги го добавяйте първи в 
резервоара. За подробности относно възможните смесвания се свържете с вашия 
дистрибутор. 
Спазвайте действащите разпоредби и препоръките на ръководствата за добри практики. 
 
Почистване на техниката за пръскане: 
При почистване на техниката за пръскане приложете най – подходящият начин, съобразен 
с продуктите включени в резервоарната смес. 



За да се избегнат повреди по следващите култури при които ще се използва техниката, след 
използване на продукта УНИКОРН ДФ, почистете оборудването, включително 
вътрешността и външната част на капака на резервоара с вода, като използвате следния 
метод: 
Винаги започвайте с почистване на резервоара и системата за пръскане. 
Почистете цялото оборудване веднага след употреба. 
Изплакнете всички вътрешни повърхности на резервоара (включително капака) с вода (с 
най – малко 10% от капацитета на резервоара), като внимавате да отстраните всички 
замърсявания. Почистете помпата, филтрите, щангите и дюзите отделно, след 
отстраняване на остатъците. Повторете изплакването и изпразването. 
 
Съхранение: 
Съхранявайте продукта в оригиналната му запечатана опаковка на добре проветриво 
място, недостъпно за деца и под ключ, далече от храна, напитки и фуражи. 
 
Лични предпазни средства : 
Да се използват лични предпазни - защитни ръкавици и защитен гащеризон по време на 
смесване/зареждане и прилагане на продукта. 
 
Мерки за първа помощ 
Вдишване: Преместете експонираното лице от района на чист въздух. Потърсете 
медицинска помощ, ако пострадалият е в безсъзнание. 
Контакт с кожата: Незабавно измийте добре кожата със сапун и вода. Изплакнете обилно. 
Контакт с очите: Изплакнете добре очите с обилно количество вода в продължение на поне 
15 минути. 
Поглъщане: Потърсете медицинска помощ, ако симптомите продължават. 
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.  
 
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. 
 
УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА: 
Всички наши продукти са с високо качество и са подходящи за препоръчаните употреби. 
Въпреки това не можем да контролираме условията, при които ще се съхраняват, 
обработват, смесват или използват, климатичните условия, в които ще се използват. Тези 
различни параметри могат да повлияят на ефикасността на продукта. Ето защо нашата 
компания и нашите дистрибутори няма да бъдат държани отговорни за качеството на 
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продуктите, които биха били променени поради лоши условия на съхранение, 
манипулация или прилагане от страна на потребителя. 
 
Притежател на разрешението: 
НЮФАРМ С.А.С./ NUFARM SAS 
28 Boulevard Camélinat, BP75,  
92233 GENNEVILLIERS Cedex, France 
 
Производител: 
Сулфур Милс ЛТД / Sulphus Mills Limited 
 
Лице, кото пуска продукта на пазара: 
Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ  
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2   
тел: 02 / 962 49 01 факс: 02 / 962 48 76 
 
Срок на годност: 2 години при препоръчаните условия на употреба. 
Дата на производство: виж опаковката. 
Партида №: виж опаковката. 
Нето количество: 
 


