
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 
МЕТОМОР Ф™ 

Фунгицид  
 

 
ВНИМАНИЕ 

Съдържа фолпет (ISO). 
Предупреждения за опасност: 
H317 - Може да причини алергична кожна реакция. 
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H351 - Предполага се, че причинява рак 
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
 
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 аерозоли. 
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. 
P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.  
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. 
P308+P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински 
съвет/помощ. 
P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински 
съвет/помощ. 
P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински 
съвет/помощ. 
P363 - Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. 
P391 - Съберете разлятото. 
P405 - 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.) 
SPe 3 - Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до повърхностни води с 
цел опазване на водните организми. 
 
Период на изчакване преди повторно влизане в третираните площи – 15 дни. 
При прибиране на реколтата работниците трябва да носят ръкавици и подходящо 
работно облекло. 
 
Съдържание на активни вещества:  
Фолпет- 600 г/кг 
Диметоморф- 113 г/кг 
Функция на ПРЗ – Фунгицид  
Вид на формулацията – Вододиспергируеми гранули (ВГ) 
Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11-841/24.04.2017 г. на 
Изпълнителният директор на БАБХ  и Разрешение № 01478-ПРЗ/1-16.05.2017 г. 
Категория на употрeба: втора професионална. 

Област на приложение на продукта: Фунгицид за контрол на  мана и сиво гниене при 
лози. МЕТОМОР Ф съдържа фолпет и диметоморф като активни вещества. Фолпет 
действа чрез навлизане в конидиите на патегените и инхибиране на окислителни 
ензими, карбоксилази и ензими, участващи във фосфатния метаболизъм и синтезата на 
цитрат. Освен това фолпет реагира и с други функционални групи, потискайки 
жизненоважни функции на гъбните патогени. Диметоморф е системен фунгицид срещу 
оомицетни гъби и действа като нарушава растежа на клетъчната стена, потискайки 
пъпкуването на спорите. 
 
Приложение на продукта (Разрешени употреби): 
При лози за контрол на мана  (Plasmopara viticola) и сиво гниене (Botrytis cinerea), в 
доза 100 - 150 г продукт/дка, приложен с 40 -100 л/дка количество вода.  
Момент на приложение: прилага се превантивно, преди поява на първи симптоми на 
болестта, във  фенофази от отворени 5 листа до отворени  8 листа (BBCH 15- 18).  
Максимален брой приложения на сезон: 4 
Минимален интервал между приложенията: 10-12 дни 
Техника на приложение: конвенционална наземна техника. 
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 40 дни 
 
Указания за приготвяне на работния разтвор: 
При приготвянето на работния разтвор, напълнете половината резервоар с чиста вода и 
започнете да разбърквате. Изсипете препоръчаната доза от продукта в резервоара и 
след това допълнете с вода до достигане на желания обем на работния разтвор. 
Разбъркването на разтвора да се подържа до приключване на третирането. 
 
Почистване на оборудването, празните опаковки и работното облекло:  
След приключване на работа цялото използвано оборудване и замърсеното предпазно 
облекло трябва да се почисти/ изпере  с вода или разреден разтвор на детергент, след 
което добре да се изплакне. Да не се замърсяват водните източници с отпадните води. 



Отпадните течности от почистването трябва да се изхвърлят безопасно в съответствие с 
местното законодателство. Непосредствено след приключване на пръскането, източете  
резервоара на пръскачката напълно. Всички замърсявания по външната страна на 
устройството за пръскане трябва да бъдат отстранени чрез измиване с чиста вода. 
Изплакнете вътрешността на резервоара с чиста вода и го източете през маркучите и 
щангите, използвайки най-малко една трета от обема на резервоара. Напълнете 
половината резервоар с чиста вода и започнете да разбърквате, след което източете 
резервоара напълно. Повторете тази стъпка отново. 
 
Предпазни мерки за безопасна работа: 
При смесване, зареждане и приложение на продукта да се носят защитни ръкавици, 
непромокаем гащеризон и здрави обувки. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не 
се яде, пие и пуши в зоните, в които се използва продукта. Измийте ръцете и другите 
открити участъци със сапун и вода, преди да напусне работа. Свалете замърсеното 
облекло и обувки. Измийте облеклото и оборудването след приключване на работа. 
Съхранение: 
Да се съхранява само в оригиналната опаковка, на хладно, сухо и добре проветриво 
място. Да се пази от светлина. 
 
Първа помощ и медицински съвети: 
Вдишване: преместете пострадалия на чист въздух. Ако  дишането е спряло, направете 
изкуствено дишане. Свържете се с лекар. 
Контакт с кожата: да се свали замърсеното облекло. След контакт с кожата измийте 
незабавно с обилно количество вода. 
Контакт с очите: измийте с обилно количество вода (в продължение на минимум 20 
минути), като държите очите широко отворени, след като премахнете контактните 
лещи. Потърсете незабавно медицински съвет. 
Поглъщане: устата да се изплакне. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 
 
В случай на инцидент се обадете на Център за първа помощ в Република България: 
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
Тел. +359 2 9154 409  
poison_centre@mail.orbitel.bg       
http://www.pirogov.bg 
 
Подходящи пожарогасителни средства: воден спрей, сух прах, пяна, въглероден 
диоксид. 
 
Указания за безопасно депониране на продукта за растителна защита и неговата 
опаковка:  
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. Да не 
се използват отново празните опаковки. Празните опаковки не трябва да се използват за 
други цели. Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба и да се 
изхвърлят в  специални събирателни пунктове за рециклиране. Да не се изпуска в 
канализацията; този материал и опаковката му 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 или остатъци от него 
трябва да се третират като опасен отпадък. Ненапълно изпразнените от съдържанието 



им опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третират като опасен 
отпадък. 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: …… ……………………………………………………. 
Дата на производство: виж опаковката 
Партида №: Виж опаковката 
Нето опаковка: 0,5; 1; 5; 10; 25 кг 
 
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО  
Sharda Europe b.v.b.a 
Jozef Mertenstraat 142 
1702 Dilbeek , Belgium 
phone: +32(0)2 466.44.44 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ 
Sharda Cropchem Limited, India 
 
ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА: 
………………………………………………………………………………… 
 
™  и лого на Sharda Cropchem Limited 
 
 


