
 
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 
 

СОЙЛГАРД 1,5 ГР 
 
 

 
ВНИМАНИЕ 
Предупреждения за опасност: 
H302: Вреден при поглъщане. 
Н410 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: 
P260 Не вдишвайте прах. 
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. 
P314         При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. 
P391         Съберете разлятото. 
P501         Съдържанието / контейнера да се изхвърли в място за събиране на опасни или 
специални отпадъци, в съответствие с местните, регионалните, националните и / или 
международните разпоредби. 
Допълнително етикетиране: 
SP1                    Не замърсявайте водата с продукта или неговия контейнер (Не почиствайте 
оборудването за нанасяне в близост до повърхностни води. Избягвайте замърсяване през 
канали от стопански дворове и пътища). 
 
Вид на формулацията: гранули (ГР) 
Съдържание на активно вещество: тефлутрин 15 г/кг 
Функция на продукта: инсектицид с несистемно действие 
Категория на употрeба: Втора професионална 
Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с Разрешение №: 01859-
ПРЗ/1-10.07.2020 г. 
 
 
ПРОЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТА ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА 
 
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА 
СОЙЛГАРД 1,5 ГР е инсектицид за контрол на телени червеи (Agriotes sp.) и западен 
коренов царевичен червей (Diabrotica virgifera) при царевица в доза 1,22 кг продукт/дка 



(91.5 г продукт/100 линейни метра (междуредие от 75 см). Прилага се еднократно на година, 
по време на сеитба с механизирана наземна техника (комбинирана сеялка). 
Количество вода: не е приложимо. 
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: не е 
приложимо. 
 
СМЕСВАНЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ И ПОЧИСТВАНЕ 
Прилагайте продукта директно в почвата със съответното оборудване по време на сеитба, 
като прилагате продукта в браздата около семената. 
Да се използват лични предпазни средства - ръкавици, гащеризон, здрави обувки и 
респираторна маска при смесване/ зареждане и прилагане на продукта. 
Цялото оборудване за приложение и замърсеното защитно облекло трябва да се измие / 
почисти с вода или с разреден детергент и да се изплакне старателно. Трябва да се внимава 
да не се замърсяват речните корита със замърсените води. Замърсените течности от 
почистването трябва да се изхвърлят безопасно в съответствие с местните разпоредби. 
Избягвайте разливането. В случай на разлив, свалете дрехите и измийте кожата веднага. 
Почистете оборудването веднага след употреба с препарат за почистване на резервоара. 
 
Първа помощ и медицински съвети 
Вдишване: Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона 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 засегнатото око 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 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. 
 
Работа с продукта: 
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 съхранява само в оригиналната опаковка. Да се съхранява на сухо място. Да се 
съхранява в затворен съд. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се пази от пряка 
слънчева светлина.  
 
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 Espana S.L. Edificio Atalayas business center, Carril Condomina 3, 12 floor, 
30006 Murcia, Spain, phone: +34 868 127589, fax: +34 868 127588  
 
Дистрибутор:………… 
 
Срок на годност: 2 години при препоръчаните условия на съхранение. 
Дата на производство: 
Партида №: 
Нето количество:…. L 
 
Регистрирани търговски марки и лого на ShardaCropchem Limited 


