
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

БАУНТИ 

 

Фунгицид за употреба в житни култури и рапица 

Регулатор на растежа на рапица 

 

 

     
ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждения за опасност: 

Н302 Вреден при поглъщане. 

Н361d Предполага се, че уврежда плода. 

Н411 Toксичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Препоръки за безопасност: 

P202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за 

безопасност. 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

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

маска за лице. 

P308+313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: потърсете медицински 

съвет/помощ. 

P391 Съберете разлятото.  

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. 

Допълнително етикетиране:  
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се 

спазват инструкциите за употреба. 

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се 

почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва 

замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.). 

SPe3  Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел 

опазване на водните организми, които не са обект на третиране. 

Период на изчакване преди повторно влизане в третираните площи: 6 часа 

 

ФУНКЦИЯ НА ПРОДУКТА: фунгицид 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: тебуконазол 430 г/л  

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: суспензионен концентрат (СК) 

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална 

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със Заповед №: РД 11-2656/06.12.2017 г. 

на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и 

Разрешение №: 01531-ПРЗ-1/19.12.2017 г. 

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ 

БАУНТИ съдържа активното вещество тебуконазол, фунгицид от групата на триазолите. 



Тебуконазол нарушава изграждането и функионирането на клетъчните стени на патогена 

чрез възпрепятстване биосинтеза на ергостерол в резултат на блокиране на процеса на 

деметилирането.  

 

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ 

Култура Болест Доза  

Пшеница  

Брашнеста мана (Erysiphe graminis f. sp. tritici),  

Кафява ръжда (Puccinia recondita),  

Жълта ръжда (Puccinia striiformis),  

Септориози (Septoria spp.),  

Фузариум по класа (Fusarium graminearum) 

60 мл/дка 

Ечемик  

Ленточна болест (Helminthosporium gramineus),  

Брашнеста мана (Erysiphe graminis f. sp. hodrei),  

Кафява, ръжда (Puccinia recondita),  

Жълта ръжда (Puccinia striiformis), 

Листен пригор (Rhynchosporium graminicola) 

60 мл/дка 

Ръж  
Листен пригор (Rhynchosporium graminicola) 

Кафява ръжда (Puccinia recondita) 

60 мл/дка 

Овес  Коронеста ръжда (Puccinia coronifera f.sp. avenae) 60 мл/дка 

Тритикале 
Кафява ръжда (Puccinia recondita),  

Септориози (Septoria spp.) 

60 мл/дка 

Рапица 

Черни петна по листата (Alternaria spp.),  

Цилидроспориоза (Cylindrosporium spp.), 

Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum),  

Бели листни петна (Pseudocercosporella spp.), 

Ограничаване растежа на стъблото 

60 мл/дка 

 

Максимален брой приложения на година: 1 при житни култури, 2 при рапица 

Количество на работния разтвор: 20-60 л вода/дка  

Карантинен срок: житни култури - 35 дни; рапица – 63 дни 

Техника за прилагане: механизирана наземна техника 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

При житни култури:  

БАУНТИ може да се прилага във всички фази на развитие до фаза цъфтеж. Може да се 

прилага както самостоятелно, така и включен в програми за растителна защита 

включваща и други продукти.  

БАУНТИ се прилага от началото на проява на симптомите на болестта. Следвайте 

препоръките на бюлетините на земеделските служби за ранно предизвестяване. 

 

При рапица:  

БАУНТИ може да се използва като регулатор на растежа или като фунгицид до ВВСН 

57-59. 

Регулатор на растежа при рапица: 

БАУНТИ може да се приложи в два стадия от развитието на културата: 

- През есента, в случай на ранно развитие на културата, за ограничаване риска от 

удължаване – прилага се във фенофази от разтворен 4-ти до разтворен 6-ти лист (BBCH 

14 - 16). 

- През пролетта, за ограничаване риска от ранно зреене – прилага се във фенофази от 

видимо нарастване на първо междувъзлие до видимо оформени единични цветни 



пъпки, но все още затворени (вторично цветообразуване) (BBCH 31- 57). 

 

Фунгицид при рапица: 
Цилиндроспориоза, Черни петна по листата, Склеротиния, Бели листни петна: 

Прилага се при поява на симптоми.  

 

Предупреждения при употреба 

При приложение в рапица, да се спазва закона за пчеларството. 

В случай на подчертан недостиг на вода или големи температурни амплитуди, да се 

избягва третирането с БАУНТИ, особено при лоша сеитба на житните култури или при 

засушаване на почвата, поради опасност от проява на фитотоксичност. Да не се третира 

при температури над 30°C. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА 

Съгласно FRAC тебуконазол е класифициран в група DMI (инхибитори на 

деметилирането), SBI клас I. За намаляване риска от развитие на резистентност, да се 

спазват следните препоръки: 

- Прилагайте БАУНТИ в одобрената доза. 

- При силно нападение от патогени, за достигане на висока ефикасност на фунгицида, 

трябва да се спазват препоръките на етикета: важно е да се избегнат лечебни приложения 

и в случай на смесване с ПРЗ с други активни вещества, които не принадлежат към 

групата на триазолите, трябва да се прилага одобрената доза. 

- Забранено е прилагане на програми за третиране с намалена доза, тъй като това 

повишава селекционния натиск върху популацията на патогена, явление, което може да 

доведе до поява на резистентни щамове. 

- Да се редуват продукти с различен начин на действие или продукти, които съчетават 

активни вещества с различен начин на действие. 

 

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР 

Разклатете добре опаковката преди употреба. Напълнете 2/3 от резервоара с чиста вода, 

включете разбъркването и добавете необходимото количество БАУНТИ. Допълнете 

резервоара с останалото количество вода. Разбъркването продължава до изпръсване на 

разтвора. Да се осигури равномерно разпределение на разтвора върху цялата листна 

маса.  

 

СМЕСИМОСТ 

При смесване с друг продукт е задължително да се направи предварителен тест за 

физическата и биологична съвместимост. 

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА  

Да се използват лични предпазни средства – предпазни ръкавици по време на 

смесване/зареждане и предпазно облекло при прилагане, за да се сведе риска за 

оператора до приемливо ниво. 

Преди приложение: Да се съхранява под ключ. Преди употреба, прочетете внимателно 

етикета. Редовно проверявайте и поддържайте доброто състояние и калибрирането на 

пръскачката, следете пълненето на резервоара и регулирайте обема на сместа. 

Изплакнете празната опаковка трикратно и излейте водата от изплакването в резервоара 

на пръскачката. 

По време на употреба: При контакт с кожата и очите, веднага да се изплакнат обилно с 

вода и да се потърси медицинска помощ. Да не се вдишват парите или аерозолите. 



Пръскайте при тихо време, без силен вятър, за да се избегне отвяване на изпръсквания 

разтвор.  

След прилагане: Почистете предпазната екипировка. Измийте ръцете. Вземете душ. Да 

се носи подходящо облекло от работниците, който влизат в участъка след третирането. 

 

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух.  

При контакт с кожата: Съблечете незабавно замърсените дрехи. Незабавно измийте 

засегнатите области с вода и сапун.  

При контакт с очите: Изплакнете обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. 

Ако дразненето продължава, консултирайте се със специалист.  

При поглъщане: Изплакнете устата с вода. Да НЕ се предизвиква повръщане. Незабавно 

се консултирайте с лекар и покажете опаковката или етикета. Никога не давайте нищо 

през устата на човек в безсъзнание.   

При необходимост се свържете с Национален токсикологичен информационен център, 

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов", 

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233 ;  E-mail: 

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

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Остатъци/отпадъци от продукта да се предават на фирми оторизирани за събиране и 

обезвреждане на опасни продукти. Забранена е повторната употреба на празните 

опаковки.  

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте в плътно затворени опаковки, на сухо, хладно и добре 

проветриво място. 

 

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО/ 

ПРОИЗВОДИТЕЛ 

ROTAM AGROCHEMICAL Europe Ltd  

Hamilton House, Mabledon Place - Лондон,  

WC1H 9BB Англия 

 

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА 

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2 

тел: 02 962 4901; факс: 02 962 4876 

 

Срок на годност: 2 години 

Дата на производство: виж опаковката 

Партида №: виж опаковката 

 

Нето съдържание: 5 л  

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
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