
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 
ФЛУЕНТ 500 СК 

Хербицид със системно действие за употреба при зимни зърнено- житни култури - 
мека пшеница, ечемик, ръж и тритикале 

 
UFI: 4J1R-TF05-M50F-EUC7 

 

 
 
Внимание  
Съдържа: флуфенацет (ISO); N-изопропил-2-(5-трифлуорометил[1,3,4]тиадиазол-
2-илокси)-N-(4-флуорофенил)ацетамид; 1,2-бензизотиазол-3(2H)-oн; 1,2-
бензизотиазолин-3-oн 
 
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/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.  
P264 Да се измие ръцете до лактите и лицето 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. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.  
P280 Използвайте предпазни очила, предпазна маска за лице, предпазно облекло, 
предпазни ръкавици.  
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете на лекар, в 
ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.  
P330 Изплакнете устата.  
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с сапун и вода.  
P314 - При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.  
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете 
медицински съвет/помощ.  
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.  
P391 Съберете разлятото.  
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или 
специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или 
международни разпоредби. 
 
Допълнително етикетиране: 



SP 1 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 и пътища. 
SPe2 Да не се прилага при дренирани почви с pH над 7.5 и наклон под 0,5%, с цел 
опазване на водните организми.   
SPe 3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра, с включена в нея 
растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на 
водните организми.  
 
Първа помощ и медицински съвети 
Първа помощ 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. 
Първа помощ при контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. След 
контакт с кожата веднага се измийте с обилно количество вода и сапун. 
Първа помощ 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. 
Първа помощ при поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в 
ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. 
 
При необходимост се свържете с Многопрофилна болница за активно лечение и 
спешна медицина „Н.И. Пирогов“ 
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен); 
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 
 
Функция на продукта: Хербицид със системно действие 
Съдържание на активно вещество: Флуфенацет- 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 
№: 01971-ПРЗ/1-20.07.2021 г. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФЛУЕНТ 500 СК е формулация  суспензионен концентрат, която съдържа 
активното вещество флуфенацет, принадлежащо към химическата група на 
оксиацетамидите и действа като инхибитор на клетъчното делене (HRAC 
група 15). Инхибирането на митозата и клетъчното делене води до забавяне 
на процесите на растеж на растенията и в крайна сметка смърт на растението. 
Флуфенацет се поема главно от кореновата система, хипокотила, поникващи 
издънки и се придвижва предимно от ксилема. След третиране растежът се 
забавя в рамките на няколко часа. Симптомите се проявяват в рамките на 
няколко дни.  
 
Разрешени употреби: 
При зимни зърнено- житни култури (мека пшеница, ечемик, ръж и тритикале) за 
контрол на житни плевели в доза 48 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л 
вода/дка. 
Момент за приложение: От фенофаза „сухо семе“ до „3 листа разтворени (BBCH 
00-13). Преди и след поникване на плевелите. 



Максимален брой приложения на година: 1 
Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата 
след последното третиране с ПРЗ: Не се изисква, покрива се от периода на 
развитие на културите. 
Техника на приложение: механизирана наземна техника. 
Период на изчакване преди повторно влизане в третираната площ: Да не се 
навлиза повторно в третираните площи преди пълното изсъхване на разтвора от 
пръскането върху растителната повърхност. 
 
 Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и подходящо 
работно облекло с дълги крачоли и дълги ръкави по време на смесване, зареждане 
и прилагане на продукта. В случай, че работник излезе на полето малко след 
пръскането, той трябва да носи дълги панталони и риза с дълги ръкави. 
Препоръчва се използването на ръкавици. 
 
Спектър на действие: 
Употреба преди поникване: 
Чувствителни или силно чувствителни плевели: италиански райграс (Lolium 
multiflorum), полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), едногодишна 
ливадина (Poa annua).  
 
Употреба след поникване: 
Чувствителни или силно чувствителни плевели (>85%):  италиански райграс 
(Lolium multiflorum), полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), 
едногодишна ливадина (Poa annua). Умерено податливи (70-85%): див овес 
(Avena sterilis), твърда глушица (Lolium rigidum). 
 
Въздействие върху следващите култури: 
Следните ограничения трябва да бъдат наложени, за да се сведе до приемлив 
риска за следващи култури. 
- Необходим е период на изчакване от 240 дни след приложение преди засяване 
или засаждане на следните култури: ечемик, пшеница, маслодайна рапица 
(необходимо е инкорпориране) 
- Необходим е период на изчакване от 400 дни след приложение преди засяване 
или засаждане на следните култури: царевица, слънчоглед, домати, лук 
(необходимо е инкорпориране)  
- Никоя култура не може да се използва като заместваща култура, т.е. засята или 
засадена скоро след пропадане на реколтата. 
 
Прилагайте алтернативни практики за контрол на плевелите (механични, 
културални и др.), Когато е възможно, и редуване на хербициди (с хербициди с 
различен механизъм на действие), за да се избегне развитието на устойчивост. 
 
Приготвяне на сместа 
Напълнете наполовина резервоара на пръскачката с вода и добавете 
необходимото количество ФЛУЕНТ 500 СК, разбъркайте добре. Напълнете 
напълно резервоара с вода. Сместа за пръскане трябва да се разбърква 
непрекъснато, докато третирането приключи. Нанесете чрез пръскане. 
 
Почистване на оборудването 



Цялото оборудване за приложение и замърсеното защитно облекло трябва да 
се измият / почистят с вода или разреден разтвор на детергент и да се 
изплакнат добре. Трябва да се внимава да не се замърсят водите с  
промивните води. Замърсените течности от почистването трябва да се 
изхвърлят безопасно в съответствие с местните разпоредби. 
Избягвайте разлив. В случай на разлив, отстранете замърсените дрехи и 
незабавно измийте кожата. 
Веднага след пръскане, източете напълно резервоара. Всяко замърсяване от 
външната страна на пръскащото оборудване трябва да се отстрани чрез 
измиване с чиста вода. Изплакнете вътрешността на резервоара с чиста вода 
и изплакнете през стрелите и маркучите, като използвате поне една трета от 
обема на резервоара за пръскане. Напълнете наполовина резервоара с вода, 
разбъркайте и източете напълно резервоара. Повторете тази стъпка отново. 
- ИЗПЛАКНЕТЕ старателно контейнера (трикратно ръчно), изсипете 
промивните води в резервоара за пръскане и изхвърлете контейнера 
безопасно. 
 
Съхранение: 
Продуктът остава стабилен в продължение на 2 години, когато се съхранява в 
неотворения оригинален HDPE 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,  
Planta 12, 30006 Murcia,  
Spain  
 
Дистрибутор:………… 
 
Срок на годност: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия 
на съхранение. 
Дата на производство: 
Партида №: 
Нето количество:…. L 
 

 


