
 

ПРАКТИС 
 

Механизъм на действие: група G (FRAC) 
Фунгицид за листно приложение при зърнено-житни култури (ечемик и 

пшеница) 
 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 
 

 
ВНИМАНИЕ 
 
Предупреждения за опасност:  
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
H411: Toксичен 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: 
P261 Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/ 
предпазна маска за лице. 
P284 Носете средства за защита на дихателните пътища. 
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. 
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар. 
P391 Съберете разлятото. 
P405 Да се съхранява под ключ. 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. 
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.) 
SPe 3 - Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра и растителнозащитна 
ивица от 10 метра при пролетни зърнено-житни култури и нетретирана буферна 
зона от 20 метра и растителнозащитна ивица от 20 метра при зимни зърнено-житни 
култури до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.  
SPe2 Да не се прилага при изкуствено дренирани почви с цел опазване на водните 
организми.  
 
Да се използват лични предпазни средства- защитни ръкавици по време на смесване 
и зареждане на продукта. 
Период на изчакване преди повторно влизане в третираната площ: до пълно 
изсъхване на лисната повърхност.  
 
Първа помощ и медицински съвети 



 

Вдишване: Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона и 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 
да се измие 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. 
 
Ако почувствате неразположение незабавно потърсете медицинска помощ 
(покажете етикета ако е възможно).  
В случай на инцидент, позвънете на номера за спешни повиквания. 
 
При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република 
България: 
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
Тел. +359 2 9154 409 ; +359 2 9154 233 
poison_centre@mail.orbitel.bg       
http://www.pirogov.bg 
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 
 
Функция на продукта: Фунгицид със системно действие 
Съдържание на активно вещество: Протиоконазол 250 г/л 
Вид на формулацията: Емулсионен концентрат 
Категория на употрeба: Втора професионална 
Разрешен за употреба в Република България с Разрешение №: 01860- ПРЗ/ 1- 
10.07.2020 г. 
 
Разрешени употреби: 
При пшеница за контрол на ръжди (Puccinia sp.) с доза 80 мл продукт/дка, 
приложен с 20-50 л вода/дка.   
Момент за приложение: 1во приложение във фенофази BBCH 31-33 (от „Първият 
възел е поне 1 см над възела на братене“ до „Третият възел е най-малко 2 см над 
втория възел“); 2ро приложение във фенофази BBCH 39-49 (от „Фаза на флаговия 
лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима“ до „Видими 
първи осили (само при осилестите форми)“) 
Максимален брой приложения на година: 2 
Минимален интервал между приложенията: 10-14 дни 
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата. 35 
дни  
 
При пшеница и ечемик за контрол на фузариоза (Fusarium sp.) с доза 80 мл 
продукт/дка, приложен с 20-50 л вода/дка.   
Момент за приложение: 1во приложение във фенофази BBCH 39-43 (от „Фаза на 
флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима“ до 
„Средна фаза на вретенене: влагалището на флаговия лист е едва видимо подуто“);  
2ро приложение във фенофази BBCH 53-65 (от „30% от класа отворен“ до „Пълен 
цъфтеж: 50% от прашниците са зрели“) 
Максимален брой приложения на година: 2 

Z komentarzem [Militsa1]: This must not be in the label  
Wheat on Fusarium sp. 



 

Минимален интервал между приложенията: 10-14 дни 
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата. 35 
дни  
 
Техника на приложение при всички употреби: Механизирана наземна техника 
 
Указания за приготвяне на работния разтвор и приложение: 
Никога не приготвяйте повече работен разтвор от необходимото. Изсипете 
продукта в резервоара на пръскачката, напълнена с половината от необходимият 
обем чиста вода и включете бъркалката. Долейте резервоара до необходимото 
количество вода. По време на смесване и пръскане, дръжте бъркалката включена. 
 
Почистване:  
Цялото оборудване за приложение и замърсеното защитно облекло трябва да се 
измие / почисти с вода или разреден разтвор на детергент и да се измие старателно. 
Да не се замърсяват водните течения с промивните води. Замърсените промивни 
води  да се изхвърлят само на места за събиране на опасни  или специални 
отпадъци. 
Избягвайте разливи. В случай на разлив, веднага отстранете замърсените дрехи и 
измийте кожата.  
Веднага след пръскане изпразнете резервоара на пръскачката напълно. Всяко 
замърсяване от външната страна на оборудването за пръскане трябва да се отстрани 
чрез измиване с чиста вода. Изплакнете отвътре резервоара с чиста вода, щангите 
и маркучите, като използвате поне една трета от обема на резервоара за пръскане. 
Напълнете резервоара с чиста вода, разбъркайте и изпразнете резервоара напълно. 
Повторете тази стъпка отново. 
 
Съхранение: 
Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени места. Да се съхранява 
под ключ. Да се съхранява само в затворена оригиналната опаковка, на сухо и добре  
проветриво 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. 
 
 
Притежател на разрешението:  
Sharda Cropchem España S.L.,  
Edificio Atalayas business Center,  
Carril Condomina No 3, 12th floor,   
30006 Murcia, Spain.  



 

Phone No: +34868127589 
 
Дистрибутор:………… 
 
Срок на годност: 2 години при препоръчаните условия на съхранение. 
Дата на производство: 
Партида №: 
Нето количество:…. 250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л; 20 л 
 


