
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ 

 

 

 
ОПАСНО 

 

Съдържа тебуконазол. 

Предупреждения за опасност: 

H317: Може да причини алергична кожна реакция. 

H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

H361 d: Предполага се,че уврежда плода. 

H411: Toксичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Препоръки за безопасност: 

P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.  

P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/ предпазни очила/предпазна 

маска за лице.  

P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с 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. Продължавайте да промивате.  

P310: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. 

P333+P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински 

съвет/помощ.  

P391: Съберете разлятото.  

P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или 

специални отпадъци, в съответствие с националните разпоредби.  

EUH 401: За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се 

спазват инструкциите за употреба. 

 

Допълнително етикетиране: 

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с 

неговата опаковка. Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до 

повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или 

пътища. 

Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона с включена в нея растителнозащитна 

ивица от 10 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми. 

Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра при пролетни зърнено-житни 

култури с включена 10 метра растително защитна ивица и 20 метра при зимни зърнено-

житни култури до повърхностни води,  с цел опазване на водните организми. 

Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи или да 

се ползват дюзи за намаляване на отвяването с 50% с цел опазване на растенията, които 

не са обект на третиране. 

 

Съдържание на активното вещество – тебуконазол – 250 г/л (24.2% т.т.) 



Функция на продукта – фунгицид. 

Вид на продукта – емулсия, масло във вода (ЕВ) 

Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11-677/21.04.2015 г., 

Заповед №: РД 11-1515/02.10.2015 г., Заповед №РД 11-1844/09.12.2015 г., Заповед 

№РД 11- 640/19.04.2016 г.,  Заповед №: РД 11- 2406/05.12.2016 г., Заповед РД 11-

825/24.04.2017 г. и Заповед РД 11-390/01.03.2018 г. на изпълнителният директор на 

БАБХ  и Разрешение №: 01314- ПРЗ/7 – 12.03.2018 г. 

Категория на употрeба  - втора професионална. 

 

Разрешени употреби: 

ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ е системен триазолен фунгицид за приложение при лозя. 

Лозя - за контрол на брашнеста мана (Uncinula necator) в доза 40 мл продукт/дка. 

Количество вода - 100 л/дка. 

Момент на приложение - в стадий на развитие на културата BBCH 55-80: „съцветията 

набъбват“ – цветчетата са затворени и плътно прилепнали“ – „начало на узряване на 

зърната“. 

Максимален брой приложения на сезон- 3. 

Интервал между приложенията - 7-14 дни. 

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.   

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата - 14 дни. 

 

Ечемик - за контрол на ръжди (Puccinia spp.) в доза 100 мл продукт/дка. 

Количество вода – 20-40 л/дка. 

Момент на приложение - в стадий на развитие на културата BBCH 33-59: „третият 

възел е най-малко на 2 см над втория възел“ – „край на изкласяването“. 

Максимален брой приложения на сезон- 2. 

Интервал между приложенията – 45-60 дни. 

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.   

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата - 35 дни. 

 

Пшеница - за контрол на ръжди (Puccinia spp.) и септориоза (Septoria spp.) в доза 100 

мл продукт/дка. 

Количество вода – 20-40 л/дка. 

Момент на приложение - в стадий на развитие на културата BBCH 33-59: „третият 

възел е най-малко на 2 см над втория възел“ – „край на изкласяването“. 

Максимален брой приложения на сезон- 2. 

Интервал между приложенията – 45-60 дни. 

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.   

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата - 35 дни. 

 

Смесване: Не се препоръчва смесване на продукта с други продукти за растителна 

защита. 

 

Управление на резистентността: 

Рискът за развитие на резистентност срещу DMI фунгициди е средно голям при 

причинителя на брашнеста мана по лоза (Uncinula nеcator). 

Многократното последователно прилагане на този продукт и на други средства от 

групата на триазолните фунгициди при едни и същи културни растения не се 

препоръчва поради опасност от развитие на устойчивост у причинителя на болестта 

(патогена). За да се избегне създаването на резистентни към триазолите форми на 



брашнеста мана,  продукта трябва да се редува с продукти за растителна защита, които 

имат различен механизъм на действие. При развитие на патогени резистентни на 

тебуконазол действието на продукта върху тях е незадоволително. 

 

Фитотоксичност: При приложение в съответствие с инструкциите, продуктът не е 

фитотоксичен. 

 

Указания за приготвяне на работния разтвор: 
Да не се приготвят по-големи количества разтвор за пръскане, отколкото е необходимо. 

Преди отмерването на продукта съдържанието на опаковката да се разбърка добре. 

Измереното количество продукт да се изсипе в резервоара на пръскачката, напълнен до 

половина с вода, при включени бъркалки. При постоянно разбъркване резервоарът да 

се допълни с вода до необходимото количество. Бъркането продължава до пълното 

изразходване на разтвора за пръскане. Остатъците от работният разтвор да се разредят 

с вода в съотношение 1:10 и да се изпръскат върху вече третираната повърхност. 

 

Работа с продукта: 

Да се избягва контакт с очите, кожата и облеклото. Да не се вдишват парите и аерозола. 

Да не се пръска при ветровито време. При боравене с концентрираният продукт, при 

разбъркване на разтвора за пръскане и при пълнене на резервоара на пръскачката 

трябва да се носят ръкавици, работен комбинезон и средства за защита за очите/лицето. 

При пръскане, независимо от вида техника, да се носят ръкавици, работен комбинезон, 

средства за защита на очите/лицето и устойчиви на ПРЗ обувки. При навлизане в 

местата, напръскани с продукта трябва да се носи подходящо работно облекло (дълги 

панталони, дреха с дълъг ръкав) и предпазни ръкавици. По време на работа да не се яде, 

пие или пуши. При замърсяване и/или съмнение за отравяне работата трябва да се 

прекрати и да се предприемат мерки съгласно указанията за действие при инцидент. Да 

се измият старателно ръцете и лицето с вода и сапун след работа с продукта.  След 

работа да се вземе обилен душ и дрехите да се сменят. Всички предпазни средства да се 

изперат и почистят. Пръскачката също да се измие с чиста вода. 

 

Условия за съхранение:  Продуктът да се съхранява в затворени оригинални 

опаковки, в добре проветриво помещение. Да се съхранява в хладно и сухо помещение 

при температури от 5°С до 30°С в помещения, недостъпни за неупълномощени лица и 

деца, отделно от храни, напитки, лекарства, козметика, фураж и торове. 

 

Мерки при инцидентно разливане: 

Да се предотврати разпространението на продукта в околната среда, особено във 

водната среда. Разлетият продукт и празните и повредени опаковки да се съберат и да 

се предадат на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление 

на отпадъците. 

 

Средства за гасене на пожар: 

При пожар да се гаси с СО2, прах, пяна или водна мъгла. 

 

Първа помощ и медицински съвети:  

Признаци за отравяне: Продуктът може да предизвика главоболие, световъртеж, загуба 

на ориентация, болки в корема, безсъзнание и гърчове. При контакт с кожата при 

чувствителни хора може да предизвика зачервяване, при контакт с лигавиците 



раздразнение на очната лигавица и храносмилането, като проявите са зачервяване, 

дращене в гърлото и болки в стомаха. 

Общи мерки: Пострадалото лице да се изведе от замърсената зона на чист въздух, да се 

предпазва от ниски или високи температури и да се гарантират основните жизнени 

функции. Незабавно да се потърси лекар и да му се покаже оригиналната опаковка 

и/или указанията за употреба на продукта. 

При вдишване: Да се действа в съответствие с общите мерки. 

При контакт с кожата: Незабавно да се отстрани замърсеното облекло и обувки и 

кожата да се измие обилно с вода и сапун. В случай на дразнене на кожата е 

необходима консултация с лекар. 

При контакт с очите: С палец и показалец да се разтвори клепачът и очите да се 

плакнат 15 минути с чиста вода. Ако дразненето продължава, трябва да се потърси 

лекар. 

При поглъщане: Устата да се изплакне с вода, пострадалото лице да изпие до 200 мл  

вода. Да не се предизвиква повръщане. Не се дава нищо през устата на човек изпаднал 

в безсъзнание. Да не се предизвиква повръщане. Веднага да се потърси лекар и да му се 

покаже оригиналната опаковка и/или упътването за употреба на препарата. 

Указания за лекаря: Активното вещество тебуконазол спада към химическата група на 

дериватите на триазола. Необходимо е да се гарантират и поддържат основните 

жизнени функции.  

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично. 

 

Внимание: При необходимост се свържете с Клиника по Токсикология към УМБАЛСМ 

"Н.И.Пирогов", Тел. +359 2 9154 409 (денонощен) 

poison_centre@mail.orbitel.bg   

http://www.pirogov.bg 
 

Указания за безопасно унищожаване на остатъци от продукта и празните 

опаковки: 

Опаковки, остатъци или отпадъци от ПРЗ: 

ПРЗ или остатъци от него, ПРЗ с изтекъл срок на годност, непочистени празни 

опаковки от ПРЗ да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от 

Закона за управление на отпадъците. Непочистените опаковки или не добре почистени 

опаковки да се третират като опасен отпадък. Трикратно изплакнатите опаковки могат 

да се изхвърлят като безопасен отпадък съгласно законодателството. Водата от 

изплакването да се излее в резервоара на пръскачката. Да не се използват повторно 

празните опаковки. 

 

Срок на годност – 2 години  

Дата на производство: виж опаковката 

Партида  № Виж опаковката 

Тегло на опаковката:  

 

Притежател на разрешението: 

Sharda Europe bvba 

Jozef Mertensstraat 142 

1702 Dilbeek 

Belgium 

 

Лице, което пуска на пазара: 

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg/


 

 

                                                                          

 


