
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 
КОМРАД 

Фунгицид за контрол на видове ръжди и ранен листен пригор по зърнено- житни 
култури (овес, ръж, тритикале и пшеница) 

 
 

       
ВНИМАНИЕ 
Предупреждения за опасност 
H302  Вреден при поглъщане 
H317   Може да причини aлергична кожна реакция 
H351  Предполага се, че причинява рак 
H361d  Предполага се, че уврежда плода 
H410   Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 
Препоръки за безопасност  
P102  Да се съхранява извън обсега на деца. 
P201  Преди употреба се снабдете със специални инструкции 
P202  Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за 

безопасност 
P261  Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 
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. 
P280   Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 

маска за лице. 
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО                                              
ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар 
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода 
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: потърсете медицински    
съвет/помощ. 
P311 Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар 
P330 Изплакнете устата. 
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба 
P391 Съберете разлятото 
P405 Да се съхранява под ключ 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби 
 Допълнително етикетиране: 
SP 1 - Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се 
почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да 
се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.) 
SPo 2 - Цялото защитно облекло да се изпере след употреба. 
EUH401  За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда,                     
спазвайте инструкциите за употреба 
 
Да не се навлиза повторно в посева, преди напръсканият по листната повърхност 



разтвор да е засъхнал напълно.  
 
Съдържание на активни вещества 
азоксистробин - 200 г/л 
ципроконазол - 80 г/л 
Функция на продукта – Фунгицид  
Вид на формулацията – Суспензионен концентрат (СК) 
Разрешен за употреба в Р. България със Заповед № РД 11-1104/24.06.2015г.,  
Заповед № РД 11-1517/02.10.2015 г., Заповед № РД 11-1849/09.12.2015 г. , Заповед № 
РД 11-637/19.04.2016 г.  и Заповед № РД 11-1302/19.07.2016 г. на Изпълнителният 
директор на БАБХ  и Разрешение № 01330-ПРЗ/5 – 03.08.2016 г. 
Категория на употрeба: Втора професионална 
 
Област на приложение: КОМРАД е фунгицид за контрол на видове ръжди и ранен 
листен пригор по овес, ръж, тритикале и пшеница. 
 
Разрешени употреби: 
При овес, ръж, тритикале и пшеница за контрол на кафява ръжда (Puccinia 
recondita), жълта ръжда (Puccinia striiformis) и ранен листен пригор (Septoria tritici). 
 
Разрешени минимални употреби: 
При пшеница, овес, ръж и тритикале за контрол на черна (стъблена) ръжда 
(Puccinia graminis). 
При овес за контрол на коронеста ръжда (Puccinia coronifera). 
При ръж за контрол листна ръжда (Puccinia dispersa). 
 
За всички употреби: 
Доза на приложение: 80- 100 мл продукт/дка. 
Момент на приложение: фенофази на културата „начало на удължаване на стъблото: 
псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, 
върха на конуса на класа е поне на 1 см над възела на братене“ до „край на 
изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист“  (ВВСН 
30-59). 
Количество вода: 10-40 л/дка 
Максимален брой приложения на година на култура: 2 
Минимален интервал между приложенията: 21 дни 
Карантинен срок - минимален интервал преди прибиране на реколтата: 42 дни 
Техника на приложение: Конвенционална наземна техника 
 
Указания за приготвяне на работния разтвор: 
Да не се приготвя по-голямо количество разтвор от необходимото. При приготвянето 
на работния разтвор, напълнете половината резервоар с чиста вода и започнете да 
разбърквате. Изсипете препоръчаната доза от продукта в резервоара и след това 
допълнете с вода до достигане на желания обем разтвор. 
 
Почистване на оборудването, празните опаковки и работното облекло: Почистете 
оборудването с устройство под налягане веднага след приключване на работа. 
Изпразнете опаковката, изплакнете я с устройство под налягане или трикратно ръчно. 
Използваното оборудване и замърсеното предпазно облекло трябва да се почисти/ 
изпере  с вода или разреден разтвор на детергент, след което добре да се изплакне. Да 
не се замърсяват водните източници с отпадните води.  
 



Предпазни мерки за безопасна работа: Избягвайте контакт с кожата и очите. По 
време на работа да не се яде, пие или пуши. Измийте ръцете си след употреба. Свалете 
замърсеното облекло и предпазни средства преди влизане в местата за хранене. Цялото 
защитно облекло да се изпере след употреба. 
Съхранение: Да се съхранява в оригинална опаковка, плътно затворен, на безопасно 
защитено от замръзване място в подходящо помещение за пестициди. Препоръчва се 
съхранение при стайна температура и подходяща вентилация. Да се пази от излагане на 
светлина. 
Първа помощ и медицински съвети: 
Ако почувствате неразположение, незабавно потърсете медицинска помощ (ако е 
възможно носете етикета със себе си).  
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е неравномерно 
или спряло, направете изкуствено дишане и незабавно се свържете с лекар. 
При контакт с очите: Незабавно измийте замърсените очи под течаща вода в 
продължение на най-малко 15 минути, като държите клепачите отворени. 
При контакт с кожата: Незабавно свалете замърсеното облекло и измийте засегнатият 
участък с вода.  Ако дразненето по кожата продължава свържете се с лекар. 
При поглъщане: Незабавно изплакнете устата с вода и се свържете със центъра за 
спешна помощ. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. 
В случай на инцидент се обадете на:  
Център за първа помощ в Република България: 
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
Тел. +359 2 9154 409 (24 часова информация) 
poison_centre@mail.orbitel.bg       
http://www.pirogov.bg 
 
Подходящи средства за гасене на пожар: Воден спрей (да не се разпръсква), сух 
гасителен прах, алкохол резистентна пяна, въглероден диоксид. 
 
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 и да се направят негодни за повторна употреба. 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,остатъци от него 
и ненапълно изпразнените от съдържанието им опаковки, празни 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: 2 години  
Дата на производство: виж опаковката 
Партида № Виж опаковката 
Нето опаковка:  
 
Притежател на разрешението: 
Sharda Europe bvba 
Jozef Mertensstraat 142 
1702 Dilbeek 
Belgium 
Дистрибутор:                                      


