
CereaSTART
ЕО ТОР – многокомпонентен течен тор
ÎNGRĂŞĂMÂNT CE – îngrăşământ lichid cu multicomponente
C.2.7.

Състав
Elemente

Концентрация
Concentratie

Обем
Volum

Нетно тегло
Greutate netă

Фосфор (P2O5) водоразтворим
Fosfor (P2O5) solubil în apă 29 % 440 g/l

14,9 Kg 10 LКалий (K2O) водоразтворим
Potasiu (K2O) solubil în apă 5 % 76 g/l

Магнезий (MgO) водоразтворим
Magneziu (MgO) solubil în apă 6,7 % 100 g/l



CereaSTART
БЪЛГАРСКИ

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждания на очите. • P102 Да се съх-
ранява извън обсега на деца. • P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно об-
лекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице. • P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ 
С КОЖАТА (или косата): свалете замърсеното облекло. Облейте кожата с вода/ вземете 
душ. • P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в про-
дължение 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. • P501 Изхвърляйте съдържанието/опаковката съгласно 
действащите законови разпоредби. Съдържанието/опаковката да се предадат на одобре-
ните за целта събирателни пунктове.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА
Основни 
култури

Доза
(л/дка)

Брой при-
ложения

Период на приложение

Ечемик 0,3 – 0,5 1 – 3 × Ранна пролет, в началото на възобновяване на вегетацията 
и 10 –15 дни по-късно при необходимост

Пшеница 0,3 – 0,5 1 – 3 × Ранна пролет, в началото на възобновяване на вегетацията 
и 10 –15 дни по-късно при необходимост

Царевица 0,3 – 0,5 1 – 3 × Във фаза 4 – 5-ти лист и 10 –15 дни по-късно при необходимост
Рапица 0,3 – 0,5 2 × Във фаза 4-6-ти лист (през есента) и в началото 

на възобновяване на вегетацията (през пролетта)
Цвекло 0,3 – 0,5 1 – 3 × Във фаза 4 – 6-ти лист и 10 –15 дни по-късно при необходимост
Картофи 0,5 l

1,0 l
2 – 3 ×
1 – 2 ×

В началните етапи на развитие на клубените 
(при производство и семепроизводство)

Грах 0,3 – 0,5 1 × При височина на културата  10 –15 см
Да се използва само при необходимост. Да не се превишава препоръчаната доза.
ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА За постигане на максимален ефект е необходимо 
използването на достатъчно количество вода на декар, което да осигури равномерното 
разпределение на продукта по цялата листна повърхност без изтичане. Препоръчителното 
количество вода е 20 л/дка. Добавете постепенно продукта в наполовина пълен резервоар 
с вода при непрекъснато разбъркване. Използвайте веднага! За предпочитане е третира-
нето да се извършва при температури между 6 и 25 градуса.
СЪВМЕСТИМОСТ При необходимост от смесване на CereaSTART с други често използвани 
препарати (фунгициди и инсектициди), продуктът се добавя последен, след извършване на 
предварителен тест за смесимост. В случай на смесване с други листни торове, препоръ-
чително е да се консултирате с техния производител.
СЪХРАНЕНИЕ Съхранявайте продукта само в оригиналната опаковка, херметически за-
творен при температури от 5 – 30 градуса. Пазете от замръзване, на място, защитено от 
директна слънчева светлина и влага.
ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ • Общи съвети: При поява на здравословни проблеми 
или в случай на съмнение, обърнете се към лекар и му предайте информацията от етикета 
или проспекта. При вдишване: прекратете работата, изведете пострадалия на чист въз-
дух и подсигурете доброто му физическо и психическо състояние. При попадане върху 
кожата: свалете замърсеното облекло. Незабавно измийте засегнатите части от тяло-
то с топла вода и сапун. Изплакнете обилно с  вода. При попадане в очите: Незабавно 
изплакнете с обилно количество топла вода при отворени очни клепачи в продължение 
на най-малко 15 минути, като обърнете особено внимание на зоната под клепачите. Ако 
симптомите продължават (зачервяване, усещане за парене) незабавно се консултирайте 
с офталмолог за назначаване на лечение. В случай на поглъщане: изплакнете устата с 
вода (само ако пострадалият е в съзнание и няма спазми), не предизвиквайте повръща-
не. Незабавно се консултирайте с лекар и му покажете, този етикет, проспекта или листа 
за безопасност. Преди лечение: преди прием на лекарствени продукти информирайте 
лекуващия лекар за продукта, с който е работил пострадалия и мерките за първа помощ. 
При необходимост, вземете допълнителни мерки за осигуряване на първа помощ (и евен-
туално последващо лечение). При спешни случаи се обърнете  към „Клиника по Токси-
кология“ към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ на тел: + 359 2 9154 233 / + 359 2 9154 409.

Дата на производство: виж опаковката  •  Партиден номер: виж опаковката

Производител: AGRONUTRITION, 
Parc Activestre-3 av de l’Orchidée, 31390 CARBONNE, France

Вносител: СУФЛЕ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД, 
Бул. Генерал Едуард. И. Тотлебен 53 – 55, 1606 София, 
e-mail: agro_bulgaria@souf‡ et.com

Опасност
Pericol

AVERTISMENT
H314 Cauzează arsuri severe ale pielii si vătămarea ochilor. • P102 Nu lasaţi la îndemâna copii-
lor. • P280 Purtaţi mănuşi de protecţie / echipament de protecţie / ochelari de protecţie / mască de 
protecţie. • P303+P361+P353 DACĂ AJUNGE PE PIELE (sau păr): Îndepărtaţi / eliminaţi toate 

Purtaţi mănuşi de protecţie / echipament de protecţie / ochelari de protecţie / mască de 
 DACĂ AJUNGE PE PIELE (sau păr): Îndepărtaţi / eliminaţi toate 

Purtaţi mănuşi de protecţie / echipament de protecţie / ochelari de protecţie / mască de 

hainele contaminate. • P305+P351+P338 DACĂ AJUNGE ÎN OCHI: Clătiţi cu grijă cu apă pentru 
 DACĂ AJUNGE PE PIELE (sau păr): Îndepărtaţi / eliminaţi toate 

 DACĂ AJUNGE ÎN OCHI: Clătiţi cu grijă cu apă pentru 
 DACĂ AJUNGE PE PIELE (sau păr): Îndepărtaţi / eliminaţi toate 

câteva minute. Îndepărtaţi lentilele de contact, dacă există. Continuaţi clătitul. 
 DACĂ AJUNGE ÎN OCHI: Clătiţi cu grijă cu apă pentru 

câteva minute. Îndepărtaţi lentilele de contact, dacă există. Continuaţi clătitul. 
 DACĂ AJUNGE ÎN OCHI: Clătiţi cu grijă cu apă pentru 

• P310 Sunaţi ime-
diat la un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau un medic. Aruncaţi conţinutul / ambalajul la un centru 
de colectare aprobat. • P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul conform reglementărilor in vigoare. 
În locuiţi conţinutul/recipientul la un centru de colectare aprobat.
de colectare aprobat. 
În locuiţi conţinutul/recipientul la un centru de colectare aprobat.
de colectare aprobat.  Aruncaţi conţinutul/recipientul conform reglementărilor in vigoare. 
În locuiţi conţinutul/recipientul la un centru de colectare aprobat.

 Aruncaţi conţinutul/recipientul conform reglementărilor in vigoare. 

DOZARE RECOMANDATĂ
Culturi 
principale

Doze Aplicare Dată aplicare

Orz 3 – 5 l 1 – 3 × De la mijlocul infratirii până la începutul creşterii şi 10 – 15 zile mai 
târziu dacă este necesar

Grâu 3 – 5 l 1 – 3 × De la mijlocul infratirii până la începutul creşterii şi 10 – 15 zile mai 
târziu dacă este necesar

Porumb 3 – 5 l 1 – 3 × Din stadiul 4 – 6 frunze şi 10 – 15 zile mai târziu dacă este necesar
Rapita 3 – 5 l 2 × Din stadiul 4 – 6 frunze (toamna) şi la începutul în‡ oririi (primăvara)
Sfeclă 3 – 5 l 1 – 3 × Din stadiul 4 – 6 frunze şi 10 – 15 zile mai târziu dacă este necesar
Cartofl 5 l

10 l
2 – 3 ×
1 – 2 ×

Din stadiul tuberizării (la producţie) şi înainte de tuberizare 
(multiplicare)

Mazăre 3 – 5 l 1 × La talia plantei de 10 – 15 cm
A se folosi doar în caz de necesitate. A nu se depăși doza recomandată.
SFATURI PRACTICE DE UTILIZARE Pentru o efl cacitate maximă, folosiţi un volum de apă/ha 
sufl cient pentru obţinerea repartiţiei omogene pe ansamblul frunzișului fără scurgerea produsului. 
Doza recomandată de apă este de 200 l/ha. Adăugaţi progresiv produsul, atunci când cuva este 
umplută pe jumătate cu apă și sistemul de agitare pornit. Aplicaţi imediat. Sunt de preferat trata-
mentele la temperaturi între 6 și 25 °C.
SFATURI REFERITOARE LA AMESTECURI În cazul amestecului produsului CereaSTART cu 
alte produse (fungicide și insecticide folosite în mod obișnuit), adăugaţi acesta ca ultimul produs 
și efectuaţi întotdeauna un test în prealabil.În cazul amestecului cu alte îngrășăminte foliare, este 
alte produse (fungicide și insecticide folosite în mod obișnuit), adăugaţi acesta ca ultimul produs 
și efectuaţi întotdeauna un test în prealabil.În cazul amestecului cu alte îngrășăminte foliare, este 
alte produse (fungicide și insecticide folosite în mod obișnuit), adăugaţi acesta ca ultimul produs 

recomandat să consultaţi producătorii acestora.
SFATURI DE DEPOZITARE Păstraţi produsul în recipientul original închis ermetic, la tempera-
turi de 5 – 30 °C. Păstraţi ferit de ger, de umiditate și de lumina directă a soarelui.
PRIMUL AJUTOR • Sfaturi generale: in cazul problemelor de sănătate sau dacă aveţi îndoieli, 
informaţi medicul și furnizaţi-i informaţiile de pe etichetă sau de pe prospect. În caz de inha-

 in cazul problemelor de sănătate sau dacă aveţi îndoieli, 
În caz de inha-

 in cazul problemelor de sănătate sau dacă aveţi îndoieli, 

lare: opriţi expunerea, asiguraţi starea fl zică și mentală. În caz de contact cu pielea:
informaţi medicul și furnizaţi-i informaţiile de pe etichetă sau de pe prospect. 

În caz de contact cu pielea:
informaţi medicul și furnizaţi-i informaţiile de pe etichetă sau de pe prospect. 

 spălaţi 
hainele contaminate. Spălaţi pielea afectată imediat cu apă călduţă și săpun, clătiţi abundent cu 
apă. În caz de contact cu ochii:
hainele contaminate. Spălaţi pielea afectată imediat cu apă călduţă și săpun, clătiţi abundent cu 

În caz de contact cu ochii:
hainele contaminate. Spălaţi pielea afectată imediat cu apă călduţă și săpun, clătiţi abundent cu 

 spălaţi imediat cu multă apă cu pleoapele deschise și clătiţi 
cel puţin 15 minute – în mod principal zonele de sub pleoape – spălaţi de preferinţă cu multă apă 
călduţă. Dacă simptomele persistă (roșeală, senzaţie de arsură), consultaţi imediat medicul (pentru 
un tratament medical). În caz de ingestie accidentală:
călduţă. Dacă simptomele persistă (roșeală, senzaţie de arsură), consultaţi imediat medicul (pentru 

În caz de ingestie accidentală:
călduţă. Dacă simptomele persistă (roșeală, senzaţie de arsură), consultaţi imediat medicul (pentru 

 clătiţi gura cu apă (doar dacă victima 
este conștientă și nu prezintă crampe), nu provocaţi voma. Consultaţi imediat medicul și arătaţi-i 
eticheta, prospectul, sau instrucţiunile speciale / fl șa datelor de siguranţă. Înainte de un trata-
este conștientă și nu prezintă crampe), nu provocaţi voma. Consultaţi imediat medicul și arătaţi-i 

Înainte de un trata-
este conștientă și nu prezintă crampe), nu provocaţi voma. Consultaţi imediat medicul și arătaţi-i 

ment medical: inainte de un tratament medical, informaţi medicul dvs. referitor la produsul cu care 
a lucrat victima și referitor la primul ajutor. Dacă este necesar, aplicaţi măsuri suplimentare pentru 
a asigura primul ajutor (și eventual un tratament ulterior), consultaţi Centrul de Informare Toxico-
logica: Institutul de Sanatate Publica, Bucuresti, telefon: +40 21 318 36 20, interior 235.

Data fabricaţiei: indicată pe amabalaj  •  Număr lot: indicat pe ambalaj

Producător: AGRONUTRITION
Parc Activestre-3 av de l’Orchidée, 31390 CARBONNE, France

Importator: SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL
DN 2B km 9+900m, 120000 Buzau, 
Tel. +40 238 402 868

ROMÂNÂ




