
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 
ФОЛОУ 80 ВГ  

 
Органичен фунгицид с предпазно действие под формата на вододиспергируеми 

гранули  
 

            

ОПАСНО 

Съдържа фолпет. 
Предупреждения за опасност: 
H317 Може да причини алергична реакция по кожата. 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H332 Вреден при вдишване. 
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в 
дишането при вдишване. 
H351 Предполага се, че причинява рак. 
H400 Силно токсичен за водните организми. 
Препоръки за безопасност:  
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 
P202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за 
безопасност. 
P261 Избягвайте вдишване на прах. 
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. 
P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 
маска за лице. 
P281 Използвайте предписаните лични предпазни средства. 
Р285 В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства.  
Р308+Р313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински 
съвет/помощ. 
Р305+Р351+Р338 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.  
Р304+Р341 ПРИ ВДИШВАНЕ: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист 
въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. 
Р337+Р313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински 
съвет/помощ. 
Р342+Р311 При симптоми на затруднено дишане: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.  
Р312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 
Р391 Съберете разлятото. 



Р405 Да се съхранява под ключ.  
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националното 
законодателство. 
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 или пътища).  
Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до повърхностни води с цел 
опазване на водните организми, които не са обект на третиране. 
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда,                     
спазвайте инструкциите за употреба. 
 
Съдържание на активното вещество – фолпет 800 г/кг. 
Функция на продукта – фунгицид. 
Вид на формулацията – вододиспергируеми гранули (ВГ). 
Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД11-246/11.02.2015г., Заповед 
РД11-1659/06.11.2015 и Заповед РД11-646/19.04.2016 г. 
Разрешение №: 01295-ПРЗ/3- 28.04.2016 г. 
Категория на употрeба: Втора професионална. 
 
Характеристики 
ФОЛОУ 80 ВГ е органичен фунгицид с предпазно и лечебно действие за борба с мана, 
сиво гниене, екскориоза, черно гниене и бяло гниене по лози.  
 
Разрешени употреби: 
Култура Патоген  Момент на 

приложение 
Доза на 
приложение 
(г 
продукт/дка) 

Максимале
н брой 
приложени
я на сезон 

Карантинен 
срок* 
(дни) 

Лози 
(винени 
сортове) 

Мана 
(Plasmopara 

viticola) 
Сиво гниене 

(Botrytis cinerea) 
Екскориоза 
(Phomopsis 

viticola), 
Черно гниене 
(Guignardia  

bidwellii) 
Бяло гниене 

(Coniella  
diplodiella) 

Преди поява на 
първите 

симптоми, според 
прогнозата на 
заболяването - от 
фаза 5 листа 

отворени (BBCH 
15) 

187,5 г 
продукт/дка  

8 28 дни 

*Карантинен срок - минимален интервал преди прибиране на реколтата 
Количество вода: 40 – 100 л/дка. 
Интервал между приложенията: 10-14 дни. 
Техника на приложение: Листно приложение с конвенционална наземна техника. 
 
Съвместимост  
ФОЛОУ 80 ВГ не може да се смесва с бордолезов разтвор, полисулфиди и бяло масло.  
 



Внимание: при смесване с други формулации трябва да се спазва по-дългият 
карантинен срок. Трябва също така да се спазват мерките за безопасност предписани за 
най-токсичният продукт. При случаи на отравяне, информирайте лекаря за направената 
смес.  
 
Работа с продукта 
При прилагане с трактор, операторът трябва да носи ръкавици по време на смесване и 
зареждането на продукта и работно облекло и обувки при прилагането на продукта. 
Не влизайте в напръсканите култури, преди те да са напълно изсъхнали. За 
евентуалните дейности, които трябва да извършите след третирането използвайте 
подходящи ръкавици. 
Да не се яде, пие или пуши в работните помещения. Измийте ръцете си след употреба. 
Свалете замърсеното облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене. 
Измийте цялото защитно облекло старателно след употреба.  
 
Мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска оттока да навлезе в 
канализационната система. Да не се замърсяват повърхностните води или канавки с 
химически или употребявани контейнери. 
 
Съхранение 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, плътно затворен, на сухо, хладно и добре 
проветриво място. 
 
Подходящи средства за гасене на пожар: Воден спрей (да не се разпръсква), сухо 
пожарогасителен прах, пяна, въглероден диоксид. 
 
Мерки за оказване на първа помощ 
При поглъщане: Изплакнете устата с вода и се обадете на лекар. Никога не давайте 
нищо през устата на човек в безсъзнание. 
При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако не диша, направете 
изкуствено дишане. Обадете се на лекар.  
При контакт с кожата: Незабавно свалете замърсеното облекло и измийте със сапун и 
вода.  
При контакт с очите: Изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в 
продължение на поне 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива, след 
първите 5 минути и продължавайте да промивате очите. Потърсете медицинска помощ. 
 
Информация за лекаря 
Симптоми: дразни кожата и лигавиците (конюнктивити, ринофарингити) с 
фотосенсибилизация и устойчивост на терапия; дразни стомаха (гастроезофагеални 
изгаряния, анорексия, повръщане, диария); засягане на централната нервна система с 
раздразнение и депресия; възможна анемия е нефропатия (хематурия, протеинурия, 
уробилиноген в урината).  
Терапия: симптоматична.  
Внимание: свържете се с Център за първа помощ в Република България: 
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
Тел. +359 2 9154 409 (денонощен) 
poison_centre@mail.orbitel.bg  
http://www.pirogov.bg 
 



Внимание: да се прилага само и единствено при условията и за целите съдържащи се в 
този етикет. Лицето, което използва продукта е отговорно за евентуалните щети 
произтичащи от неправилната употреба на продукта. Спазването на всички указания, 
съдържащи се в настоящия етикет е основно условие за осигуряване ефикасността на 
третирането и избягването на щети върху растения, хора и животни.  
Да не се прилага чрез въздухоплавателни средства. Да се пръска при липса на вятър. Да 
не се продава в насипно състояние. 
 
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. 
 
Срок на годност – 2 години 
Дата на производство: виж опаковката 
Партида  № Виж опаковката 
Тегло на опаковката:  0.5-1-5-10-25 кг.  
    
Производител / Притежател на разрешението: 
Sharda Europe b.v.b.a. 
Jozef Mertensstraat 142, 
1702 Dilbeek 
Belgium Tel : +32(0)2 466.44.44  
 
Дистрибутoр 
АГРОТЕКСИМ ЕООД 
бул. Шипченски проход 79, 1574 София 
тел. 02/870 00 33; 02/ 971 37 40 
електронна поща: agrotexim@abv.bg 
 


