ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

СОЛЕЙ
Опасно

Предупреждения за опасност:
Н304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
Н318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Н336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H361d: Предполага се, че уврежда плода
H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
Препоръки за безопасност:
Р261: Избягвайте вдишване на мъгла/изпарения/аерозоли.
Р280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за
лице.
Р312: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р331: НЕ предизвиквайте повръщане.
Р305+Р351+Р338: 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.
Р403+Р233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно
затворен.
Р501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните / национални и/или
международни разпоредби.
ЕUH401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте
инструкциите за употреба.
Специални рискове и препоръки за безопасност
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.)
ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: бромуконазол 167 г/л + тебуконазол 107 г/л
Химическо наименование на а.в.:
Бромуконазол (ISO): 1-[2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-dichlorophelyl)tetrahydrofurfuryl]1H1,2,4-triazole
Тебуконазол (ISO): (RS)-1-p-chlorophenyl-4-4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ЕК – емулсионен концентрат
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със Заповед № РД 11-2149/31.10.2019 г. на
Изпълнителния Директор на БАБХ и Разрешение № 01775-ПРЗ-1/15.11.2019 г. за пускане на
пазара и употреба на ПРЗ
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:
Култура

Болест

Доза

кафява ръжда (Puccinia reconditа),
жълта ръжда (Puccinia striiformis)
септориоза по класа (Septoria nodorum),
септориоза по листата (Septoria tritici)

Карантинен
срок

ВВСН 59-61 (от края на
изкласяване до начало на
цъфтеж)

фузариум по класа (Fusarium spp.)
Пшеница
(твърда и
мека)

Момент на приложение

120
мл/дка

55 дни
ВВСН 30-61 (от началото
на удължаване на стъблото
до начало на цъфтеж)

Количество на работния разтвор: 15-40 л вода/дка
Техника на приложение: пръскане с конвенционална наземна техника
Максимален брой приложения: 1 приложение за сезон
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: СОЛЕЙ е системен фунгицид с предпазно и лечебно действие,
съдържащ две активни вещества от групата на триазолите: бромуконазол и тебуконазол.
Солей е ефикасен срещу редица от най-важните гъбни болести по листата и класа на пшеницата
и също така редуцира нивата на произвежданите от причинителите на някои от тези болести
микотоксини в зърното.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Разклатете добре опаковката. Напълнете ½ от
резервоара на пръскачката с вода, добавете необходимото количество от продукта и долейте
останалата вода при включено разбъркване. Разбъркването продължава и по време на
приложението до изпръскване на разтвора.
СМЕСИМОСТ: Поради голямото разнообразие от продукти, препоръчително е да се направи
предварителен тест за съвместимост, преди приложение на резервоарни смеси.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА
БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Прилагайте продукта при отсъствие на вятър. Продуктът е силно
токсичен за водните организми. Да не се замърсяват водни басейни.
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
Общи мерки: В случай на каквито и да е съмнения, потърсете лекарска помощ.
Вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако симптомите не отзвучават, потърсете
лекарска помощ.
Контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи. Незабавно измийте кожата с вода.

Контакт с очите: Изплакнете старателно с обилно количество вода. Клепачите трябва да се
държат отворени за да се осигури добро измиване. Потърсете лекарска помощ.
Поглъщане: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Потърсете лекарска помощ.
СЪВЕТИ КЪМ ЛЕКАРЯ: Лечението е симптоматично.
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
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА: Да се осигури подходяща вентилация.
Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали В случай на недобра
вентилация, да се носи подходяща екипировка за предпазване на дихателните пътища. Да се
носят предпазни ръкавици от нитрил, предпазни очила или лицев щит и подходящо предпазно
облекло. Работното облекло да се изпере преди повторна употреба. Измийте се старателно след
приключване на работа. Да се пази от достъп на деца.
ВЛИЯНИЕ НА ПРЗ ВЪРХУ ВОДНИТЕ ОРГАНИЗМИ, ПОЛЕЗНАТА ЕНТОМОФАУНА,
ПЧЕЛИТЕ И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Продуктът е силно
токсичен за водните организми. Да не се замърсяват открити водни басейни с продукта,
отпадъци или празни опаковки от него. Да не се изсипва продукт директно в канализацията.
УКАЗАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕВЕНТУАЛНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ,
ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ
СЛЕДВАЩИТЕ
КУЛТУРИ
В
СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО: СОЛЕЙ не е фитотоксичен за културите, при които се прилага и
не оказва влияние на следващите в сеитбообръщението култури.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта в оригинални, етикетирани и добре
затворени опаковки, в хладни, сухи и добре вентилирани помещения, отделно от храни,
напитки и фуражи. Да се съхранява в заключени помещения, далеч от достъп на деца, животни
и странични лица.
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ (РАЗЛИВАНЕ): В случай на разливане
(течност), незабавно попийте с подходящ абсорбент, като стърготини или абсорбираща
гранулирана глина. Изметете и поставете в подходящ контейнер. Изгребете силно замърсената
почва и я поставете във варели. Използвайте влажен парцал за да почистите подовете и други
предмети и също съберете в подходящ контейнер. Унищожете всички отпадъци и замърсено
облекло по същия начин както отпадъци от химикали (напр. лицензирани бази за отпадъци). Да
не се отмиват отпадъци в канализацията или други водни пътища.
МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:
Подходящи противопожарни средства: сух химически прах, въглероден диоксид, вода, пяна.
Специална предпазна екипировка за пожарникарите: Да се носи самозахранващ се дихателен
апарат, подходящи предпазни дрехи и средства за предпазване на очите/лицето.
При горене, може да се формират токсични и дразнещи газове (въглероден моноксид (СО),
азотни оксиди (NОх), бромоводород (HBr) и хлороводород (HCl).

Да не се допуска попадане в канализацията или водни басейни на водата използвана за гасене
на пожара.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОДУКТА: Празните опаковки от продукта да се
третират като химически отпадък. Унищожаването на отпадъците да става в съответствие с
местните разпоредби и изисквания за опазване здравето на хората и околната среда.
ТРАНСПОРТИРАНЕ: Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на
опасни товари по шосе (ADR).
СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)
ПАРТИДА № (виж опаковката)
СЪДЪРЖАНИЕ НЕТО: 1 л, 5 л, 10 л
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:
NUFARM GmbH & Co.KG
St. Peter Straße 25, 4021 Linz, Austria
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d’Affaires de Crécy, 10A, rue de la Voie Lactee
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or ; France
ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА 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

