
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 
КАЗИНО РОЯЛ 

 

 

 

 
 
 

Внимание 
Предупреждения за опасност 
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 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
P391 Съберете разлятото. 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба  в 
определени места за опасни или специални отпадъци. 
Допълнително етикетиране: 
SP 1 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 от 20 метра с включена в нея 
растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните 
организми - при домати и патладжан. 
 
Да не се навлиза в третираната площ до пълното изсъхване на работния разтвор.  
 
UFI:………………………………………….. 
Съдържание на активни вещества: 
Боскалид: 267 г/кг (26.7%) 
Пираклостробин: 67 г/кг (6.7%) 
Функция на ПРЗ: фунгицид със системно и несистемно действие 
Вид на формулацията:  вододиспергируеми гранули. 
Категория на употрeба: непрофесионална 
Разрешен за употреба в Република България с Разрешение №: 01874-ПРЗ/01.09.2020г. 
 
Характеристики: 
КАЗИНО РОЯЛ е фунгицид със защитно и лечебно действие. В растенията се пренася 
трансламинарно. Съдържа активните вещества боскалид и пираклостробин. Боскалитът 
принадлежи към групата на карбоксамид (FRAC 7), а пираклостробинът към групата на  
метоксикарбамат (FRAC 11). 
 
Разрешени употреби 

ГРУПА 7, 11 ФУНГИЦИД 



При домати (на полето) за контрол на кафяви листни петна  (Alternaria spp.), в доза 
150 г продукт/дка, приложена с 50-100 л/дка количество вода. 
Момент на приложение:  При поява на първи симптоми, ВВСН 20-87 (формиране на 
странични разклонения -70% от плодовете с типичен цвят на зреене). 
Максимален брой приложения на година: 3. 
Минимален интервал между приложенията: 8-10 дни. 
Техника за прилагане: Механизирана наземна техника 
Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след 
последното третиране с ПРЗ: не е приложимо. 
 
Минимална употреба 
При патладжан (на полето) за контрол на брашнеста мана  (Oidiopsis taurica), в доза 
150 г продукт/дка, приложена с 50-100 л/дка количество вода. 
Момент на приложение:  При поява на първи симптоми, ВВСН 20-87 (формиране на 
странични разклонения -70% от плодовете с типичен цвят на зреене). 
Максимален брой приложения на година: 3. 
Минимален интервал между приложенията: 8-10 дни. 
Техника за прилагане: Механизирана наземна техника 
Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след 
последното третиране с ПРЗ: не е приложимо. 
Забележки: 
Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било 
липса на ефикасност или фитотоксичност от приложението на КАЗИНО РОЯЛ за 
контрол на брашнеста мана  (Oidiopsis taurica) при патладжан. Отговорността за липсата 
на каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от приложението на 
КАЗИНО РОЯЛ за контрол на брашнеста мана  (Oidiopsis taurica) при патладжан.е на 
лицето, прилагащо продукта. 
 
СМЕСВАНЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ И ПОЧИСТВАНЕ 
Никога не приготвяйте повече разтвор за пръскане, отколкото е необходимо. 
Напълнете половината резервоар с чиста вода и започнете разбъркването. Изсипете 
необходимото количество КАЗИНО РОЯЛ в резервоара и продължете с пълненето  до 
достигане на желания обем. До приключване на пръскането разбъркването да остане 
включено. 
Цялото оборудване и замърсеното защитно облекло трябва да се измият / почистят с вода 
или разреден разтвор на препарат и да се изплакнат обилно. Трябва да се внимава да не 
се замърсяват водните източници със замърсените води. Замърсените течности от 
почистването трябва да се изхвърлят безопасно съгласно местните разпоредби. 
Избягвайте разливане. В случай на разлив, отстранете напоените дрехи и измийте кожата 
незабавно. 
Почистете оборудването незабавно след употреба.  
 
Мерки за първа помощ: 
Вдишване: Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона и да се отведе на 
чист въздух. Ако пострадалият не диша, да се направи изкуствено дишане. Да се повика 
лекар. 
Контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата веднага се 
измийте с обилно количество вода и сапун. 
Контакт с очите: Да се измие обилно с вода (в продължение на минимум 20 минути), 
като държите очите широко отворени, след сваляне на меките контактни лещи, след 
това незабавно потърсете медицинска помощ. 



Поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. 
При необходимост се свържете с Многопрофилна болница за активно лечение и 
спешна медицина „Н.И. Пирогов“ 
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен); 
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 
 
Подходящи пожарогасителни средства: воден спрей, сух прах, пяна, въглероден 
диоксид. 
 
Предпазни мерки за безопасна работа: 
Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се яде, пие или пуши в местата, където се 
използва продукта. Да се измият ръцете и другите изложени части с мек сапун и вода 
преди хранене, пиене, пушене, както и преди да се напусне работното място. Да се 
свалят замърсените дрехи и обувки. Да се почистят оборудването и работните дрехи 
след ползване. 
 
Съхранение: 
Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени места. Да се съхранява под 
ключ,  само в оригиналната затворена опаковка и на сухо място. Да се пази от пряка 
слънчева светлина. Температура на съхранение: 0 - 30 °C. 
 
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. 
 
Срок на годност: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия на 
съхранение. 
Дата на производство: 
Партида №: виж опаковката 
Нето количество:  
 
Притежател на разрешението: Sharda Cropchem España, S.L.  
Edificio Atalayas business Center, Carril Condomina no. 3, 12th floor, 30006 Murcia, Spain - 
phone: +34 868 127589 fax: +34 868 127588 
Дистрибутор:…………………………… 
 
Запазена търговска марка и лого на Sharda Cropchem Limited 
 

 
 


