
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 
 

ФЛАШ 500 СК 
 

 

 
 
Внимание 
 
Предупреждения за опасност:  
H317 Може да причини алергична кожна реакция. 
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: 
P261 Избягвайте вдишване на дим/изпарения/аерозоли. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни 
очила/предпазна маска за лице. 
P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете 
медицински съвет/помощ. 
Р362+ Р364 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 кето се прилага продуктът, близо до повърхностни води). 
Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища. 
Spe3 Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 10 метра с 75%дюзи, 
намаляващи отвяванията  до повърхностни води, с цел опазване на водните 
организми.  
Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или 50% дюзи, 
намаляващи отвяванията до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които 
не са обект на третиране. 
 
UFI: FN4V-HVYS-940X-SD88 
 
Функция на продукта: хербицид с несистемно действие 
Съдържание на активно вещество: дифлуфеникан 500 г/л 
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК) 
Категория на употрeба: втора професионална 
Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с  
Разрешение №: 1951-1-ПРЗ/05.07.2021 г. 
 
 



Описание на продукта: 
ФЛАШ 500 СК съдържа активно вещество дифлуфеникан, което принадлежи към 
химичния клас на карбоксамида. Той е селективен контактен хербицид, с остатъчно 
действие за контрол на широколистни плевели. ФЛАШ 500 СК действа като 
инхибира биосинтезата на каротеноидите. 
 
Разрешени употреби: 
При зимна пшеница и зимен ечемик за контрол на широколистни плевели, с 
доза 28-37.5 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л вода/дка.  
Момент за приложение: от фенофаза на културата „сухо семе“ до „начало на 
братене: видим първи брат“, (BBCH 00-21). Фенофаза на плевелите: преди или рано 
след поникване. 
Максимален брой приложения на година: 1 
Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата 
след последното третиране с ПРЗ; не е приложимо. 
Техника на приложение: механизирана наземна техника 
 
 
Период на изчакване преди повторно влизане в третираната площ: след 
пълното изсъхване на третираната листна повърхност. В случай, че работник 
навлезе на полето, трябва да се носят дълги панталони и риза с дълги ръкави. 
Използването на ръкавици се препоръчва. 
 
Чувствителни плевели: 

• Чувствителни плевели: полско шапиче (Aphanes arvensis), полски синап 
(Sinapis arvensis), глухарче (Taraxacum officinale), врабчови чревца (Stellaria 
media), бръшляполистно великденче (Veronica haederifolia), персийско 
великденче (Veronica persica). 

• Умерено чувствителни: обикновена лепка (Gallium aparine), див мак 
(Papaver rhoeas) 

 
Периоди на изчакване преди сеитба или засаждане на следващите култури: 
След прибирането на зърнено-житните култури могат да бъдат засети следните 
култури (при условие, че е предшествано от дълбока оран): 1) следващата есен: 
зимни зърнено-житни култури, рапица, полски фасул, захарно цвекло и 2) 
следващата пролет: пшеница, ечемик, маслодайна рапица, фасул, захарно цвекло. 
За заместващи култури в случай на пропадане на културите се документира 
безопасността само за посевите на пшеница и ечемик (при условие, че е извършена 
дълбока оран). 
 
Указания за приготвяне на работния разтвор: 
Напълнете наполовина резервоара на пръскачката с чиста вода и включете 
бъркалката. Бавно добавете необходимото количество продукт. Изплакнете 
празните контейнери и добавете промивната вода в резервоара на пръскачката. 
Долейте резервоара до необходимото количество вода и дръжте бъркалката 
включена, докато пръскането завърши. 
 
Работа с продукта: 
Да се използват защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на 
продукта. 
 
Първа помощ и медицински съвети 



Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако се почувствате 
зле, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, където е възможно). При 
вдишване: Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона и да се отведе на 
чист въздух. Ако пострадалият не диша, да се направи изкуствено дишане. Да се 
повика лекар. При контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. След контакт 
с кожата веднага се измийте с обилно количество вода и сапун. При контакт с 
очите: Да се измие обилно с вода (в продължение на минимум 20 минути), като 
държите очите широко отворени, след сваляне на меките контактни лещи, след това 
незабавно потърсете медицинска помощ. 
При поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ/на 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. 
 
Съхранение:  
Да се съхранява в неотворен оригинален контейнер далеч от пряка слънчева 
светлина, при сухи, хладни и добре проветриви условия. 
 
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. 

Edificio Atalayas business Center  
Carril Condomina no. 3, 12th floor   
30006 Murcia, Spain  
Tel.: +34 868 127589 Fax: +34 868 127588 

 
Дистрибутор: ”ACM” EOOД, гр. Монтана 
ул. „Гоцо Митов“ No 5, тел. No 0888 769 348 
 
Срок на годност: 24 месеца след датата на производство при препоръчаните условия 
на съхранение. 
Дата на производство: виж маркировката 
Партида №: виж маркировката 
Нето количествo: 5 л 


