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СОЛФОЛИКИД 800 СК
Суспензионен концентрат, съдържащ  800 г/л сяра

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА В ЗАКЛЮЧЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА

ЗА УПОТРЕБА ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДРУГИ ЛИЦА, 
РАБОТЕЩИ С ПРЗ

СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА 
ВСЯКАКЪВ РИСК ЗА ХОРАТА И 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

Опасно!
8 436049 383606



РЕГИСТРАЦИЯ: Удостоверение за пускане на пазара и употребата на ПРЗ № 01383-ПРЗ/05.07.2021г. и Заповед № РД 
11-406/16.03.2016г, Заповед № 11-84/12.01.2021 и Заповед №РД 11-1284/18.06.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ. 
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Сяра – 800 г/л
ПРОИЗВОДИТЕЛ: Азуфрера и Фертилизантес Паларес АД, Испания
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Суспензионен концентрат (СК)
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: 
СОЛФОЛИКИД 800 СК е контактен фунгицид с многостранно, предпазно действие (инхибира развитието на спорите) за 
борба с брашнеста мана при долуописаните култури. Сярата е минерален продукт, чието действие срещу оидиума е 
познато от много отдавна. Сярата може да причини изгаряния при неблагоприятни условия и по-точно при високи 
температури. 
ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ, КОНЦЕНТРАЦИЯ И ДОЗИ ПРИ УПОТРЕБА

Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или 
проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на ПРЗ СОЛФОЛИКИД 800 СК . Отговорността за липса на 
каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ СОЛФОЛИКИД 800 СК  при 
разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:Непрофесионална:продуктът може да се прилага от лица, навършили 18 години.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН РАЗТВОР: Напълнете съда, в който ще приготвяте разтвора с половината от 
необходимата вода. Прибавете нужното количество от продукта и допълнете останалото количество вода при постоянно 
разбъркване. 
ТОКСИКОЛОГИЧНИ, ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНИ ДАННИ И  ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА.
ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ СТРАНА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕ ИМ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ЛИСТ С 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ: Да не се яде, пие и пуши по време на работа.Да се носят подходящо защитно 
облекло,ръкавици (нитрил), очила или маска. Да се избягва контакт на кожата, очите и дрехите с нов или стар продукт. Да се 
спазват изискванията за лична хигиена и чистота на аботното място.След употреба да се измият добре ръцете. Работните 

ЗАБЕЛЕЖКИ : Спазвайте употребите, дозите, условията и предпазните мерки, съдържащи се на опаковката, които са 
определени според характеристиките и приложенията, за които препаратът е препоръчан. На база на това 
провеждайте третиранията според добрите земеделски практики и имайки в предвид, че са ваша отговорност 
особените фактори, касаещи третираната площ, вида и състоянието на почвата, метеорологичните условия, методите 
за културата, сорта, устойчивостта на видовете. Производителят гарантира качестното на тези продукти, продавани в 
оригиналните им опаковки, както и съответствието му с разрешаването за пускането на пазара от Министерство на 
земеделието. Фирмата не е отговорна за загуби или щети, получени в резултат на употреба, която не е в съответствие с 
дадените от нея препоръки. Потребителят е отговорен за всички рискове, произтичащи от такава употреба, която не 
съответства на тези препоръки. 
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За третиране на надземните части с конвенционална наземна техника :

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ :

дрехи да не се перат с домашните.Контрол на персоналната експозиция.Защита на дихателните 
пътища: Да се носи подходяща маска.Защита на ръцете: Използвайте непромокаеми ръкавици 
,устойчиви на органични разтворители и химични продукти.Защита на очите: Защитни очила или очила, 
предпазващи от пръски. Защита на кожата: Да се носят подходящи защитни дрехи, покриващи всички 
части на тялото. Контрол на експозицията в околната среда: Да се спазват Европейските и 
Националните закони по отношение опазване на околната среда.За предпазване на водните организми, 
спазвайте буферна нетретирана зона от 5 м до повърхностни води.
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: Обичайна първа помощ: Преместете засегнатото лице от 
зоната на опасност в добре проветрено помещение или на чист въздух и го пазете от охлаждане. Да не се 
дава нищо през устата и да не се предизвиква повръщане, обадете се на центъра за лечение на отравяне 
или на доктор. При възможност вземете етикета или този лист с данни за безопасност.При вдишване: 
Пострадалият да се изведе на чист въздух и да се сложи да си почива. При контакт с очите: Веднага 
изплакнете очите обилно с вода . Потърсете медицинска помощ ако болката или зачервяването 
продължат.  При контакт с кожата: Да се измие обилно с вода и сапун. Да се изперат замърсените дрехи 
преди повторна употреба. В случай на дразнене или обрив на кожата: незабавно потърсете лекарска 
помощ. При поглъщане: Изплакнете устата. ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ. Незабавно потърсете 
лекарска помощ .Инструкции за лекаря : Лечение симптоматично. При нужда да се направи консултация 
с Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – тел.: +359 2 9154 409 (в работно време без 
събота и неделя), +359 2 9154 346 (непрекъснато обслужване) или се обадете на тел. 112.
МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Средства за гасене – Пяна. Суха пудра. Въглероден диоксид. Воден спрей 
Неподходящи средства за гасене – Силна водна струя (под високо налягане). Особени рискове – 
Парите могат да се възпламенят/взривят при наличие на източник на горене. Сярата е силен редуктор, 
който може да предизвика експлозии при контакт с окислителни агенти. Прегряване/горене. 
Освобождаване на дразнещи газ/пари Защитна екипировка Инструкции за противопожарна борба: Да 
се охладят изложените опаковки с пулверизация или водна мъгла. Бъдете внимателни по време на гасене 
на пожар от химични продукти.  Да се избягва замърсяване на околната среда с водите от гасенето. Да не 
се влиза в зоната на пожар без защитно оборудване, включително и такова за дишане. Да се използва 
изолиращ апарат за защита на дихателните пътища. Мерки при аварийно изпускане: Да се носи 
подходящо предпазно оборудване и да се отстранят незащитените лица. Да се отстранят източниците на 
горене и запалване. Да се избягва замърсяване на канализация, повърхностни и подпочвени води и 
почва. Да се уведомят властите ако течността проникне в канализацията или в водите за обществено 
ползване
Пзете каналите от потенциален разлив за минимизиране опасността от замърсяване. Не изхвърляйте 
водата от измиване в каналите. 
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: Унищожете съдържанието/опаковката съгласно 
инструкциите за сортиране на одобрената организация за оползотворявене на отпадъци Не отваряйте 
по-големи от необходимото опаковки. Не правете повече готов работен разтвор, отколкото е 
необходимо за непосредствена употреба. Продукт /опаковка:  Третиране следва да се прави от 
оторизирани за целта специалисти. Не трябва да се унищожава в инсинератори, тъй като при горенето 
могат да се освободи SO2р токсичен за човека и околната среда.Продуктът и неговата опаковка да се 
унищожават с грижа и по отговорен начин. Да не се хвърля близо до езера, реки, канавки и канали. Да се 
спазват местните закони . Да се избягва изхвърлянето в околната среда
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в добре затворени опаковки на проветриво място. Да се 
съхранява в затворено, подходящо за целта място, далеч от източници на топлина и огън при 
температура под 35°С. Да се държи далеч от храни, напитки и фуражи. Да не се съхранява при 
температура по-ниска от – 5°С. 
ТРАНСПОРТ: Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари.
 ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ:  
 Допълнителни предупреждения за опасност
EUH401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за 
употреба.
EUH208: Съдържа 2,2`,2``-(1,3,5-триазинан-2,4,6- трийл)триетанол. Може да предизвика алергична 
реакция. 
 SP фрази
 SP1 Да не се замърсяват водите с продукта или с опаковка му ( Не чистете  оборудването за прилагане, в   
 близост до повърхностни води / Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища).
 SPe3 За да се опазят водните организми, да се спазва нетретирана буферна зона от 5 метра до  
 повърхностни води.
 Срок за повторно влизане в третираните зони: 6 часа след приложение
 Spe8 Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми – 
опрашители./ Да не се използва на места, където има активна паша на пчели./ Да не се прилага при 
наличие на цъфтяща плевелна растителност.

Дата на производство: виж опаковката
N° партида : виж опаковката   
СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години от датата на производство.
Нето тегло: 5 л

Притежател на разрешението и производител:
АФЕПАСА АД
Бул. Европа 1-7 
43120 Константи ( Тарагона ) – Испания 
Тел:  (34)  977 524 650
Факс : (34)  977 524 651
www.afepasa.com

Вносител: 
АГРОТЕКСИМ ЕООД
София – 1574, бул. Шипченски проход 79
тел. 02/870 00 33; 02/ 971 37 40
agrotexim@abv.bg
www.agroteximbg.com


