
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 
АРНОЛД 

Хербицид за листно приложение под формата на суспензионен концентрат за 
контрол на едногодишни широколистни и житни плевели при зърнено-житни 

култури  
(пшеница, ечемик, ръж, тритикале и спелта). 

 

 
Внимание 
 
Предупреждения за опасност:  
H302 Вреден при поглъщане. 
H317 Може да причини алергична кожна реакция. 
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се 
експозиция. 
H410 Силно токсичен 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: 
P260 Не вдишвайте прах. 
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. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна 
маска за лице. 
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. 
P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. 
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода. 
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински 
съвет/помощ. 
P330 Изплакнете устата. 
P362+P634 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. 
P391 Съберете разлятото.  
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 
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 зимни зърнено-житни култури върху дренирани почви с pH по-
голямо от 7.5 и наклон под 0.5%, с цел опазване на водните организми. 
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 17 метра или буферна зона от 9 метра с 
включени 50% дюзи намаляващи отвяванията или буферна зона от 5 метра с включени 75% 
дюзи намаляващи отвяванията до повърхностни води, с цел опазване на водните 
организми.  
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или 75% дюзи намаляващи 
отвяванията до неземеделски земи,   с цел опазване на растенията, които не са обект на 
третиране. 



  
Да се използват защитни ръкавици и подходящо работно облекло по време на смесване / 
зареждане и прилагане на продукта. 
Повторно влизане в третираната площ - след пълното изсъхване на повърхността на 
листата. В случай, че работника влиза в третираните култури малко след пръскането трябва 
да носи дълги панталони и риза с дълги ръкави. Използването на ръкавици се препоръчва. 
 
Функция на продукта: хербицид с комбинирано действие 
Съдържание на активни вещества: Флуфенацет 400 г/л 
     Дифлуфеникан 200 г/л 
Вид на формулацията: суспензионен концентрат 
Категория на употрeба: втора професионална 
Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с  
Разрешение №: 1952-ПРЗ/1-05.07.2021 г. 
 
 
UFI:EGRV-7FD1-950T-YPY7 
Разрешени употреби: 
При пшеница, ечемик, ръж, тритикале и спелта за контрол на едногодишни 
широколистни и житни плевели с доза 60 мл продукт/дка, приложена с 20-40 л вода/дка. 
Момент за приложение: от фенофаза на културата  „първи лист от колеоптила“ до „3 
листа разтворени“ (BBCH10-13). Преди или рано след поникване на плевелите. 
Максимален брой приложения на година: 1 
Минимален интервал между приложенията: - 
Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след 
последното третиране с ПРЗ: Не е приложим. 
Техника на приложение: механизирана наземна техника 
 
Описание на продукта: 
АРНОЛД е комбиниран хербицид за ранно приложение след поникване в зърнено-житни 
култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале и спелта), съдържащ 2 активни вещества 
флуфенацет и дифлуфеникан. 
Флуфенацетът принадлежи към химическата група Оксиацетамиди и действа като 
инхибитор на клетъчното делене (HRAC група К3). Инхибирането на митозата и деленето 
на клетките води до забавяне на процесите на растеж на растенията, и смърт. 
Флуфенацетът се приема основно от кореновата система и хипокотила и кълновете и се 
премества предимно по ксилема. След приложението растежът ще се забави в рамките на 
няколко часа, а видими симптоми се появяват след няколко дни.  
Дифлуфениканът принадлежи към групата на Анилидните хербициди и действа като 
инхибитор на биосинтеза на каротеноиди (HRAC група F1). Дифлуфениканът е селективен 
и контактен хербицид с остатъчен ефект, който се абсорбира главно от кълнове от 
покълнали семена. Той е предназначен за прилагане предимно при поникване и след 
поникване и обикновено засяга плевелите в ранните етапи. 
 
Указания за приготвяне на работния разтвор: 
Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнена с половината от необходимото 
количество чиста вода. Долейте резервоара до необходимото количество вода. По време на 
смесване и пръскане, дръжте бъркалката включена. Не приготвяйте и не използвайте 
повече работен разтвор от необходимото. 
 
Почистване на оборудването 
Цялото оборудване за приложение и замърсеното защитно облекло трябва да се измие / 
почисти с вода или разреден почистващ разтвор и старателно да се изплакне. Да не се 



замърсяват водните източници със промивните води. Замърсените промивни води трябва 
да се изхвърлят безопасно в съответствие с местните разпоредби. 
Избягвайте разливането. В случай на разлив, незабавно отстранете замърсените дрехи и 
измийте кожата. 
Веднага след пръскането, изпразнете резервоара напълно. Всяко замърсяване от външната 
страна на оборудването за пръскане трябва да се почисти чрез промиване с чиста вода. 
Изплакнете вътрешността на резервоара с чиста вода и промийте през щангите и 
маркучите, като използвате поне една трета от обема на резервоара за пръскане. Напълнете 
половината от резервоара с вода, разбъркайте и напълно изпразнете резервоара. Повторете 
тази стъпка отново. 
 
Съхранение: Продуктът трябва да се съхранява в оригиналния си неотворен контейнер 
при хладни, сухи и добре проветриви условия в продължение на 2 години. 

 
Първа помощ и медицински съвети 
При вдишване: Преместете засегнатото лице от замърсената зона на чист въздух. Ако 
дишането е спряло, приложете изкуствено дишане. Обадете се на лекар. 
При контакт с кожата: Отстранете замърсените дрехи. След контакт с кожата, измийте 
веднага и обилно с вода и сапун. 
При контакт с очите: Измийте обилно с вода (минимум 20 минути), с широко отворени очи 
след сваляне на меки контактни лещи и незабавно потърсете лекарска помощ. 
При поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ / лекар. 
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. 
 
Притежател на разрешението: 
Sharda Cropchem España S.L 
Carril Condomina, nº 3, 30006 Murcia, Spain 
Tel.: +34 868 12 75 89 
 
Дистрибутор:………… 
 
Срок на годност: 24 месеца при препоръчаните условия на съхранение. 
Дата на производство: виж маркировката 
Партида №: виж маркировката 
Нето количество: 1 л,  5 л,  10 л, 20 л  бутилка/ контейнер от HDPE 


