
 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 
МЕРПАН 80 ВГ 

 
. 

Притежател на разрешението: АДАМА Агрикалчър Б.В., Арнхемсевег 87, 3832 GK 
Лойсден, Нидерландия 
Функция: фунгицид с контактно действие 
Активно вещество: 800 г/кг каптан 
Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ) 
Категория на употрeба: втора професионална 
Номер на разрешението за пускане на пазара и употреба №: 01848-ПРЗ/1-15.06.2020 г.  
Продуктът да се прилага при спазване на Закона за пчеларството. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Внимание 
Предупреждения за опасност:  
Н317 Може да причини алергична кожна реакция.   
Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H351 Предполага се, че причинява рак.  
Н411 Toксичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
Препоръки за безопасност: 
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.  
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.  
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.  
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. 
Допълнително етикетиране: 
SP1 Да не се замърсяват водите с продукта или 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.) 
SPe2 Да не се прилага при песъчливи почви със съдържание на пясък над 80% с цел 
опазване на подпочвените води. 
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 м с включена 10 м растителнозащитна 
ивица при ябълки, круши, дюли, праскови, нектарини, сливи и череши и 30 м с включена 20 
м растителнозащитна ивица при кайсии до повърхностни води, с цел опазване на водните 
организми. 
Ограничете достъпа на домашни любимци до третираните площи до 48 часа след 
третирането. 
Разрешени употреби: 
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третирани
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оцветяването 
се развива) 

Техника на приложение при всички употреби: механизирана наземна техника за 
цялостно листно пръскане. 
Съвместимост: 
Продуктът не е съвместим с продукти за растителна защита с алкална реакция 
(бордолезов разтвор, полисулфиди и др.) и продукти на основата на масла и сулфиди.  
В случай на използване в резервоарна смес с други продукти, да се има предвид най-
дългия карантинен срок и предпазните мерки предвидени за най-токсичния продукт. В 
случай на отравяне, лекарят да се информира за продуктите, включени в сместа. 
Фитотоксичност: Не се препоръчва употребата на продукта върху някои сортове ябълки 
(Stark Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) и круши (Stark Deliciuos, Stayman, 
Renetta del Canada, Winesap). Препоръчително е да се прилага най-малко 3 седмици след 
третиране с минерални масла и поне 7 дни след третиране със сяра. 
Мерки за първа помощ: 
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е неравномерно или 
е спряло, приложете изкуствено дишане. Обадете се на лекар. 
При контакт с кожата: Измийте незабавно със сапун и обилно количество вода, докато 
отстранявате всички замърсени дрехи и обувки. Консултирайте се с лекар, ако е 
необходимо. 
При контакт с очите: Незабавно промийте обилно с вода. След първоначалното 
промиване отстранете контактните лещи и продължете да промивате поне 15 минути. 
Дръжте очите си отворени по време на изплакването. При продължаващи симптоми се 
обадете на лекар. 
При поглъщане Изплакнете устата. Пийте много вода. Ако симптомите продължат, 
обадете се на лекар. 
Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение: Симптоматично лечение. 
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 
Работа с продукта: 
По време на смесване/зареждане на продукта носете защитни ръкавици и предпазни 
очила/маска и защитен гащеризон при прилагане. Носете защитни ръкавици, при повторно 
влизане в третираната зона. 
Да се избягва контакт с кожата, очите или облеклото. Изперете замърсеното облекло преди 
повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши, когато се използва този продукт. Не 
вдишвайте прах / пушек / газ / мъгла / пари / спрей. Да се борави с продукта на места с 
всмукателна вентилация. 
Не влизайте повторно в третираната площ преди да са минали 48 часа от третирането.  
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. 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 на съхранение: 
Опаковката да се съхранява плътно затворена, правилно етикетирана, на сухо и добре 
проветриво място. Да се държи извън обсега на деца.  
Транспорт:  Да се спазва Наредбата за изискванията за складовата база, 
транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита. 
 
ВНИМАНИЕ: да се използва само за целите и при условията, посочени в този етикет. 
Ползвателят на продукта е отговорен за всички щети, причинени от неправилната му 
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употреба. Спазването на цялата информация, съдържаща се в този етикет е от 
съществено значение за да се гарантира ефективността на третирането и да се избегне 
увреждане на растения, хора и животни. 
ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА С ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА. 
ДА СЕ ПРИЛАГА КОГАТО НЯМА ВЯТЪР. 
ДА НЕ СЕ ПРОДАВА НАСИПНО. 
 
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. 
 
 
 
 


