
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 
ЕСТРЕЛА ВГ 

 

  
 
ВНИМАНИЕ 
 
Съдържа ламбда-цихалотрин. 
 
Предупреждения за опасност: 
H302 Вреден при поглъщане. 
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
 
Препоръки за безопасност: 
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. 
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
P301+P312  ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. 
P330 Изплакнете устата. 
P391 Съберете разлятото. 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или 
специални отпадъци, в съответствие с местните разпоредби. 
 
Допълнително етикетиране: 
Sp1: Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата 
опаковка. ( Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна 
защита, 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. 
SPe8: Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в период на цъфтеж с цел 
опазване на пчелите и други насекоми  опрашители. Да не се използва, където има 
активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна 
растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.  
 
EUH401 - За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
 
Съдържание на активно вещество – ламбда-цихалотрин – 25,6 г/кг 
Функция на продукта – инсектицид. 
Вид на формулацията – вододиспергируеми гранули (ВГ) 
Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11-248/11.02.2015г, Заповед 
№: РД 11-768/29.04.2015 г., Заповед №: РД 11-1843/09.12.2015 г.  и Заповед №: РД 



11-1568/29.08.2016 г. на изпълнителният директор на БАБХ и Разрешение № 01303-
ПРЗ/3-15.08.2016 г. 
Категория за употрeба: втора професионална 
 
Механизъм на действие: 
ЕСТРЕЛА ВГ е инсектицид с широк спектър на действие и висока ефикасност. Действа 
при контакт и поглъщане. Освен това има и репелентно действие. ЕСТРЕЛА ВГ има 
бързо първоначално действие и осигурява дълготрайна защита на растенията. 
 
Разрешени употреби: 
1. При праскови и нектарини срещу зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae) 
и средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata) в доза 40-80 г продукт/дка. 
Момент на приложение - при поява на неприятеля. 
Количество вода - 80-120 л/дка. 
Максимален брой приложения на вегетация - 2. 
Минимален интервал между приложенията - 15 дни. 
Техника на приложение - листно приложение с конвенционална наземна техника. 
Карантинен срок (минимален интервал преди прибиране на реколтата) - 7 дни.  
 
2. При картофи срещу колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) и листни въшки 
(Aphis spp.) в доза 40-80 г продукт/дка. 
Момент на приложение - при поява на неприятеля. 
Количество вода - 80-120 л/дка. 
Максимален брой приложения на вегетация - 2. 
Минимален интервал между приложенията - 15 дни. 
Техника на приложение - листно приложение с конвенционална наземна техника. 
Карантинен срок (минимален интервал преди прибиране на реколтата) - 15 дни.  
 
Забележка: В случай на силно нападение да се използват по-високите дози. 
 
Съвместимост: 
Внимание: в случай на смесване с други формулации трябва да бъде спазен най-дългия 
карантинен срок. Трябва също така да се спазват инструкциите за безопасност 
предписани за най-опасният продукт. В случай на отравяне, уведомете лекаря за 
направената смес. 
 
Специфични условия, при които продуктът може или не трябва да бъде 
употребяван: 
Да не се прилага с авиационна техника. Пръскайте при липса на вятър. Да не се продава 
в насипно състояние. 
 
При работа с продукта:  
Да се избягва контакт с кожата и очите. Да се измият ръцете и всички други изложени 
части на тялото със сапун и вода преди да се напусне работното място. Да се свалят 
замърсените дрехи и обувки. Да се почистят оборудването и работните дрехи след 
използване. 
	
Съхранение: 
Да се съхранява в съответствие с местните разпоредби. Да се съхранява в оригиналния 
контейнер, защитен от пряка слънчева светлина, в сухо, хладно, добре вентилирано 



място, далеч от несъвместими материали, храна и напитки. Да се съхранява под ключ. 
Да се съхранява в плътно затворени и запечатани контейнери.  
 
Мерки за първа помощ:  
НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛИЯ без наблюдение. 
При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако пострадалият не диша, да 
се направи изкуствено дишане. Да се повика лекар.  
При контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата 
веднага да се измие обилно с вода. 
При контакт с очите: Да се измие обилно с вода (в продължение на минимум 20 
минути), след сваляне на меките контактни лещи, като държите очите широко 
отворени, с повдигнати клепачи, след това незабавно потърсете медицинска помощ. 
При поглъщане: Изплакнете устата (само ако пострадалият е в съзнание). НЕ 
ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.  
Антидот: няма специфичен антидот. Симптоматично лечение. 
В случай на инцидент, обадете се на: 
Клиника по токсикология към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", 
Тел. +359 2 9154 409 (денонощен) 
poison_centre@mail.orbitel.bg 
http://www.pirogov.bg 
 
Подходящи средства за гасене на пожар: пулверизирана вода, сух прах, пяна и 
въглероден диоксид. 
	
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. 
 
ВНИМАНИЕ: Да се използва единствено и само за употребите и при условията 
съдържащи се в този етикет. Лицето, използващо продукта е отговорно за евентуалните 
щети произтичащи от неправилната употреба на продукта. Спазването на всички 
указания съдържащи се в настоящия етикет е важно условие за осигуряване 
ефикасността на третирането и за избягване нанасянето на щети върху растения, хора и 
животни.  
 
Срок на годност:  
Дата на производство: виж опаковката 
Партида  №: Виж опаковката 
Тегло на опаковката:  
 
Притежател на разрешението: 
Sharda Europe bvba 



Jozef Mertensstraat 142 
1702 Dilbeek 
Belgium 
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