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ФОРЧЪН 
Прилепител за пестицидни разтвори 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ 
H317  Може да причини алергична кожна реакция. 
H318  Предизвиква сериозно увреждане на очите 
H412  Вреден за водните организми, с дълготраен 
ефект. 
 
EUH401   За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
 
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
P261   Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 
P280  Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 
маска за лице. 
P302+352   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. 
Продължете с изплакването. 
P310   Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 
P333+313   При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински 
съвет/помощ. 
P362 + P364   Свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. 
P501   Изхвърлете съдържанието / контейнера като опасен отпадък. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
Специално формулиран продукт предназначен за подобряване на омокрянето, 
равномерното разпределяне и проникването на пестицидните разтвори при употребата им 
в селското и горското стопанство. 
За употреба в резервоарни смеси с продукти за растителна защита. 
 
СЪСТАВ НА ПРОДУКТА     75% метоксилирано рапично масло + 20% n-бутанол 
 
ФОРМУЛАЦИЯ    Емулсионен концентрат (ЕК) 
 
ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ   20 мл/дка за всички видове култури 
БРОЙ НА ТРЕТИРАНИЯТА  Да се прилага винаги в съответствие с инструкциите за 
приложение на продуктите от резервоарната смес. 
 
Време на приложение заедно с продукти за растителна защита при различни видове 
култури: 
Царевица: Заедно с вегетационен хербицид Хемнико 24СК 
Житни: До поява на класа 
Рапица: До начало на цъфтеж 
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Картофи: До начало на формиране на клубените 
Краставици: До залагане на плода 
Домати: До залагане на плода от първо съцветие 
Ябълки/круши: До поява на плодове с големина 5-10 мм 
Кайсии, сливи, праскови: До залагане на плодовете 
 
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР 
Резервоара на пръскачката се напълва с половината от предвиденото количество вода и 
пестицид в съответствие с инструкциите за употреба на производителя. След това се добавя 
необходимото количество ФОРЧЪН и останалата половина от водата. Разбъркването на 
разтвора не бива да спира през цялото време на смесване, транспортиране и пръскане. 
След употреба оборудването за пръскане трябва внимателно да бъде почистено. 
 
СЪВМЕСТИМОСТ 
ФОРЧЪН е съвместим с почти всички продукти за растителна защита за листно приложение. 
За информация относно конкретни резервоарни смеси, моля консултирайте се с Вашия 
дистрибутор или търговски представител. 
 
СЪХРАНЕНИЕ 
Да се пази от замръзване. Да се съхранява при температури над 5°С. 
Да се съхранява на сухо и хладно място подходящо за съхранение на продукти за 
растителна защита. При температури под 0°С продуктът може да стане по-гъст и мътен. 
Нормалното му състояние се възвръща при температури над 0°С. 
 
ЗАЩИТА НА ОПЕРАТОРА 
Следвайте инструкциите за защита на оператора, дадени за продуктите за растителна 
защита в резервоарната смес. Когато има разминаване в изискванията за личното защитно 
оборудване, да се взимат предвид най-високите мерки за защита. 
 
ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
Изхвърлянето на ненужните количества от продукта и на неговата опаковка трябва винаги 
да бъдат съобразени със Закона за управление на отпадъците. 
 
СРОК НА ГОДНОСТ    2 години от датата на производство 
Партиден номер и дата на производство: отбелязани на опаковката 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ 
FMC Agro Limited 
Rectors Lane, Pentre, Deeside 
Flintshire, CH5 2DH, U.K. 
http://www.fmc-agro.co.uk/ 
 
Лице, което пуска продукта на пазара: 
“ФМС Агро България“ ЕООД, София 1528, бул. „Искърско шосе“ №7, ТЦ „Европа“, Сграда 7, 
Етаж 4, Офис 8, тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44, www.fmcagro.bg 
 
ОПАКОВКА 
1л (0.9 кг) 
5л (4.5 кг)  


