
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 
 

ФАСТРИН 15 ВГ 
Инсектицид за контрол на вредители по зърнено – житни култури и маслодайна рапица 
 
   

 
 
 
ОПАСНО 
 
Предупреждения за опасност: 
H302 Вреден при поглъщане. 
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H332 Вреден при вдишване. 
Н335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се 
експозиция. 
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се 
спазват инструкциите за употреба. 
 
Препоръки за безопасност:  
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P260 Не вдишвайте прах. 
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 
маска за лице. 
Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в 
позиция, улесняваща дишането. 
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. 
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар. 
P391 Съберете разлятото.  
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба в 
лицензиран завод за събиране на отпадъци. 
Съдържа алфа-циперметрин; метил нафтален сулфонова киселина, полимер с 
формалдехид, натриева сол. 
 
 
Допълнително етикетиране: 



SP 1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се 
почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва 
замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.). 
SPe 3 Да се осигури нетретирана растителна буферна зона от 10 метра до повърхностни 
води за приложение при маслодайна рапица, с цел опазване на водните организми. 
SPe 3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до повърхностни води за 
приложение при зърнено – житни култури, с цел опазване на водните организми. 
SPe 3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20м метра до неземеделски земи, с 
цел опазване на нецелевите членестоноги. 
SPe 8 Опасен за пчели. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели.  
 
                        
Съдържание на активно вещество 
алфа-циперметрин: 150 г/кг 
Функция на продукта – инсектицид  
Вид на формулацията – вододиспергируеми гранули (ВГ) 
 
 
Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11-1265/12.07.2018г. на 
Заместник изпълнителният директор на БАБХ и  Разрешение № 01600-
ПРЗ/25.07.2018г. 
Категория на употрeба: втора професионална 
 
Област на приложение на продукта: ФАСТРИН 15 ВГ  е инсектицид за контрол на 
листни въшки по зърнено - житни култури и рапична стъблена бълха по маслодайна 
рапица. 
 
Разрешени употреби: 
При пшеница, ръж и тритикале за контрол на листни въшки (Sitobion avenae, 
Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum), в доза 6,7 г продукт/дка, приложена с 
40-50 л/дка количество вода. 
Момент на приложение: при поява на неприятелят и фази на развитие на културата от 
„пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели“ до „ранна восъчна зрялост“ (BBCH 65-
83). При спазване закона за пчеларството. 
Максимален брой приложения на година на култура: 1 
Техника на приложение: Листно пръскане с механизирана наземна техника. 
Карантинен срок: 42 дни 
 
При маслодайна рапица за контрол на рапична стъблена бълха (Psylloides 
chrysocephala), в доза 6,7 г продукт/дка, приложена с 40-50 л/дка количество вода. 
Момент на приложение: при поява на неприятелят и след фаза на развитие на културата 
от „разтворен първи лист“ (BBCH 11).  При спазване закона за пчеларството. 
Максимален брой приложения на година за културата: 1 
Техника на приложение: Листно пръскане с механизирана наземна техника. 
Карантинен срок: 49 дни 
 
Да не се влиза повторно в третираните площи до пълното изсъхване на третираните 
повърхности. 
 
Указания за приготвяне на работния разтвор и почистване на оборудването: 



Никога не приготвяйте по-голям обем работен разтвор от необходимия. Напълнете 
половината от резервоара на пръскачката и включете бъркалките. Прибавете нужното 
количество продукт в резервоара и допълнете с вода до необходимият обем. По време 
на пръскането оставете бъркалката включена.  
Цялото оборудване и замърсеното защитно облекло трябва да се измие / почисти с вода 
или разреден разтвор на детергент и основно да се изплакнат. Да се внимава да не се 
замърсяват реки и канали със замърсените води от почистването, които следва да се 
изхвърлят по безопасен начин в съответствие с местните разпоредби. 
Избягвайте разливания. В случай на разлив, свалете замърсените дрехи и измийте 
кожата веднага. 
Почистете оборудването веднага след употреба с устройство с водна струя под 
налягане. 
 
Работа с продукта: Да се използват защитни ръкавици по време на смесване/зареждане 
и прилагане. Да се избягва образуването на прах. Да се избягва контакт с кожата и 
очите. Да не се яде, пие и пуши в райони, където се използва продукта. Измийте ръцете 
и другите откритите участъци на тялото с вода и сапун, след приключване на  работа. 
Свалете замърсеното облекло и обувки. Изперете облекло и измийте оборудването след 
работа. 
 
Съхранение: Да се съхранява в оригиналната опаковка, плътно затворен и на 
безопасно място. Да се съхранява в добре проветриво,  сухо и хладно място. Да се пази 
от излагане на светлина. 
 
Мерки за оказване на първа помощ: 
Вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако не диша, приложете 
изкуствено дишане. Потърсете медицинска помощ. 
Контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи. След контакт с кожата, веднага да се 
измие обилно с вода. 
Контакт с очите: Премахнете меките контактни лещи, ако има такива. Измийте 
обилно с вода в продължение на  20 минути при широко отворени очи, след което 
незабавно потърсете медицинска помощ. 
Поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ / лекар.  
 
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  
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 
 
Подходящи методи за 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. 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 съдържание:  
 
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО  
Sharda Europe b.v.b.a. Belgium 
 
ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА 
………………………………………… 


