
 

 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетете внимателно етикета 

 
АПОЛО 50 СК 

 
Притежател на разрешението: АДАМА Агрикалчър Б.В., Арнхемсевег 87, 3832 GK Лойсден, 
Нидерландия 
Функция на продукта: акарицид 
Активно вещество: 500 г/л клофентезин 
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК) 
Категория на употрeба: втора професионална 
Разрешение за пускане на пазара и употреба №: 0094-ПРЗ/3-07.06.2016 г. 
 
Предупреждения за опасност: 
Н412 Вреден 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: 
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. 
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.). 
 
Разрешени употреби: 

Култура Вредител 
Доза на 

приложение 
(мл/дка) 

Количес
тво 

вода 
(л/дка) 

Максим
ален 
брой 

прилож
ения  

Момент на 
приложение 

Каранти
нен 
срок 
(дни) 

Домати (полско и 
оранжерийно 
производство) 

обикновен 
паяжинообраз

уващ акар 
(Tetranychus 

urticae) 

40 100 1 

от ВВСН 21 
(видима поява на 

първо връхно 
разклонение до 

съобразно 
карантинния срок 

от 3 дни) 

3 

Лозя (винени 
сортове) 

жълт лозов 
акар 

(Schizotetrany
chus viticola) 

30-40 100 1 

от ВВСН 11  
(първият лист е 

отворен и се 
разстила 

настрани от 
летораста до 

съобразно 
карантинния срок 

от 30 дни) 
 

30 

 
Разрешени минимални употреби: 

Култура Патогени 
Доза на 

приложение 
(мл/дка) 

Количес
тво 

вода 
(л/дка) 

Максим
ален 
брой 

прилож
ения  

Момент на 
приложение 

Каранти
нен 
срок 
(дни) 

Круши 

обикновен 
паяжинообраз

уващ акар 
(Tetranychus 

urticae) 

40 100 1 

от ВВСН 00 
(покой: листните 

пъпки и по-
дебелите цветни 

пъпки са 
затворени и 

покрити с дебели 
тъмни люспи до 

35 



 

 

съобразно 
карантинния срок 

от 35 дни) 
 

Краставици (в 
оранжерии) 

обикновен 
паяжинообраз

уващ акар 
(Tetranychus 

urticae) 

30-40 100 1 

от ВВСН 21 
(поява на първо 

странично 
разклонение до 

съобразно 
карантинния срок 

от 3 дни) 

3 

Пъпеши (на 
открито и в 
оранжерии) 

обикновен 
паяжинообраз

уващ акар 
(Tetranychus 

urticae) 

30-40 100 1 

от ВВСН 21 
(поява на първо 

странично 
разклонение до 

съобразно 
карантинния срок 

от 3 дни) 

3 

Ягоди (на 
открито и в 
оранжерии) 

обикновен 
паяжинообраз

уващ акар 
(Tetranychus 

urticae) 

30-40 100 1 

от ВВСН 10 
(поява на първо 

странично 
разклонение до 

съобразно 
карантинния срок 

от 3 дни) 

3 

Малини 

обикновен 
паяжинообраз

уващ акар 
(Tetranychus 

urticae) 

30-40 100 1 

от ВВСН 15 
(разтворен пети 

лист до 
съобразно 

карантинния срок 
от 7 дни) 

7 

Техника на приложение: конвенционална наземна техника. 
 
Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, 
включително механизъм на действие: Аполо 50 СК е контактен акарицид със специфично 
действие срещу паяжинообразуващи акари по  овощни култури, лозя и зеленчукови култури.  
В съответствие със специфичното действие на Аполо 50 СК върху яйцата на акарите, особено 
важно за постигане на оптимални резултати, е опръскването на листата и по възможност на 
самите яйца преди излюпване с работния разтвор в зависимост от хабитуса на културата.  
Да се спазват мерките за безопасност при работа с продукти за растителна защита. Да се 
третира при тихо време, без вятър, за да се избегне попадане на работен разтвор върху 
съседни култури. Да не се третира при температури над 35оС. При слаб вятър, да не се пръска 
в посока срещу вятъра.  
Механизъм и спектър на действие: Аполо 50 СК е специфичен контактен акарицид с 
изразено дълго последействие – два месеца. Той действа на яйцата на паяжинообразуващите 
акари, както и на ларвите. Излюпените ларви не са жизненоспособни и незабавно загиват. При 
правилно избран срок на приложение – до 3 % излюпени зимни яйца, с едно приложение може 
да се контролира популацията на  акарите за целия вегетационен период. Наред със зимните 
яйца, продуктът унищожава и летните яйца на жълтия лозов акар и обикновения 
паяжинообразуващ акар. Не действа на нимфи и възрастни форми.  
Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури: Няма отрицателно 
действие върху следващите култури.  
Приготвяне на работния разтвор: Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, 
напълнена с половината от необходимия обем чиста вода. Долейте резервоара до 
необходимото количество вода. Празните опаковки да се изплакнат трикратно ръчно и водата 
да се излее в резервоара на пръскачката. 
Смесимост: Да не се смесва с бордолезов разтвор. Смесим с най-често използваните в 
практиката фунгициди, инсектициди и други акарицидии. Желателно е провеждането на 
предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай. 
Работа с продукта: Да се спазват мерките за безопасност при работа с продукти за 
растителна защита. 
Мерки за първа помощ: 



 

 

Общи съвети: В случай на злополука или неразположение да се потърси незабавно 
медицинска помощ (покажете инструкциите за употреба или информационния лист за 
безопасност, ако е възможно). За оказващите първа помощ: Обърнете внимание на 
самозащитата! 
При вдишване: Изведете пострадалия на свеж въздух. Ако дишането е неравномерно или 
спряло, направете изкуствено дишане. Свържете се с лекар. 
При контакт с кожата: Измийте незабавно със сапун и обилно количество вода, докато 
сваляте замърсените дрехи и обувки. Консултирайте се с лекар, ако е необходимо. 
При контакт с очите: Незабавно изплакнете обилно с вода. След първоначалното изплакване 
на лицето, премахнате контактните лещи и продължете да промивате в продължение на 
минимум 15 минути. Дръжте очите широко отворени, докато изплаквате. Ако симптомите не 
изчезнат, потърсете лекарска помощ. 
При поглъщане: Да НЕ се предизвиква повръщане. Изплакнете устата. Пийте много вода. Ако 
симптомите не изчезнат, потърсете лекарска помощ.  
Самозащита на оказващите първа помощ: Използвайте лични предпазни средства, както се 
изисква. 
Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и 
ефекти: Не са известни. 
Към лекаря: Да се третира симптоматично. 
При спешни случаи на остро отравяне: УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” –  “Клиника по 
токсикология”, тел. 02/9154409, е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, www.pirogov.eu 
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112 
Противопожарни мерки: 
Пожарогасителни средства: гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната 
среда. 
Мерки при аварийно изпускане:  
Предотвратете последващи течове или разливи, ако е безопасно да го направите.  
Методи и материали за ограничаване и почистване: Да се събере механично и да се 
постави в подходящи контейнери за изхвърляне. 
Обезвреждане на отпадъците:  
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. 
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 пунктове 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. 
Условия на съхранение: Да се съхранява в оригинални плътно затворени опаковки в 
специални сухи, хладни и добре вентилирани складови помещения за ПРЗ, далече от 
слънчева светлина и влага, отделно от хербициди и инсектициди, далече от достъп на деца и 
далече от храни за хора и фуражи за животни.  
Да не се съхраняват опаковките стифирани над 2 м височина, за да се избегне смачкване и 
повреждане на опаковките. 
Транспорт: 
Да се спазва Наредбата за изискванията за складовата база, транспортирането и 
съхранението на продукти за растителна защита. 
Дата на производство: виж опаковката 
Партиден номер: виж опаковката 
Срок на годност: 2 години от датата на производство. След изтичане на означения срок на 
годност, проверете съдържанието на продукта в ЦЛХИК при БАБХ. 
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