
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

ДИФЕНЗОН 25 ЕК 
 

   ОПАСНО 
 

Съдържа разтворител нафта, лека ароматна (ниска точка на кипене); 1-бутанол; n-

бутанол; калциев додецилбензолсулфонат; бензенсулфонова киселина; моно-C10-13-

алкилови деривати; калциеви соли; въглеводороди, C10, ароматни съединения; <1% 

нафтален. 

 

Предупреждения за опасност: 

H304  Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища 

H319  Предизвиква сериозно дразнене на очите 

H336  Може да предизвика сънливост или световъртеж 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

 

Препоръки за безопасност:  

P102  Да се съхранява извън обсега на деца 

P261  Избягвайте вдишване на аерозоли 

P280  Използвайте предпазни ръкавици, защитни очила, предпазна маска за лице 

P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар 

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 

P331 НЕ предизвиквайте повръщане 

P391 Съберете разлятото 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено предприятие за обезвреждане на 

отпадъци 

   

Допълнително етикетиране: 

SР1 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 замърсяването чрез отточни канали на ферми или 

пътища) 

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 метра до повърхностни води с цел 

опазване на водните организми. 

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи с цел 

опазване на нецелевите насекоми. 

 

EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на 

кожата 

EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 

инструкциите за употреба       



 

Съдържание на активното вещество – дифеноконазол – 250 г/л 

Функция на продукта – фунгицид. 

Вид на продукта – емулсионен концентрат (ЕК) 

 

Разрешен за употреба в Р. България със Заповеди № РД 11-243/11.02.2015 г., № РД 11-

1656/06.11.2015 г., № РД 11-2504/16.12.2016 г. и № РД 11-2646/17.12.2019 г. на 

Изпълнителният директор на БАБХ и Разрешение № 01293-ПРЗ-3/11.01.2017 г. 

 

Категория на употрeба  - Втора професионална 

 

Разрешени употреби: 

 При ябълки срещу  струпясване по ябълки (Venturia inaequalis) в доза 20 мл /дка.  

Момент на приложение: от фаза „начало на развитие на плода“ до фаза „достигане на 

90% от окончателния размер на плодовете“ (BBCH 71- 79). 

Количество вода: 30-100 л/дка 

Максимален брой приложения на сезон: 4  

Интервал между приложенията: 10-14 дни  

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 21 дни. 

Метод на приложение: Листно приложение с конвенционална наземна техника. 

 

Забележка: Да се спазва изискването за максимум 4 броя приложения на вегетационен 

период, поради висок риск от резистентност на патогена към активното вещество 

дифеноконазол. 

Мерки за ограничаване на риска от резистентност: 

 Спазване на добрата земеделска практика; 

 Прилагане на продукта в препоръчаните дози и брой приложения; 

 Продуктът да се прилага като част от програма за растителна защита, като се редуват 

активни вещества с различен начин на действие. 

 

Фитотоксичност: При прилагане в разрешените дози и по съответния начин, продуктът 

не е фитотоксичен за изброените култури. 

 

Указания за приготвяне на работния разтвор 
Да не се приготвят по-големи количества разтвор за пръскане, отколкото е необходимо. 

Преди отмерване на продукта, съдържанието в пластмасовата опаковка да се разклати 

добре. Измереното количество от продукта да се изсипе в резервоара на пръскачката 

напълнен до половината с чиста вода, при включени бъркалки. Допълнете резервоара до 

необходимия обем при продължаващо разбъркване. Разбъркването да продължи до 

използването на целият работен разтвор. Остатъците от продукта да се разредят с вода в 

съотношение 1:10 и да се приложат върху вече третираната повърхност. 

 

Смесимост: Да не се смесва с други продукти за растителна защита. 

 

Предпазни мерки при работа 

Да се внимава да не попада в очите, върху кожата и облеклото. Да не се вдишват мъгла и 

аерозол от разтвора за пръскане. Да не се пръска при ветровито време. По време на 

работа да не се яде, пие или пуши. При замърсяване и/или съмнение за отравяне, 

работата трябва да се прекрати и да се предприемат мерки съгласно указанията за първа 



помощ. След работа да се вземе душ и да се свали предпазното облекло. Да се измият и 

почистят всички използвани предпазни средства. Пръскачката също да се измие с чиста 

вода. 

Да се носят подходящи непромокаеми ръкавици, респираторна маска, защитни очила,  

защитно облекло, гумени ботуши по време на смесване/зареждане и приложение на 

продукта.  

 

Първа помощ и медицински съвети  

Общи мерки: Пострадалият да се премести на чист въздух, да се предпази от измръзване 

и да се гарантират основните жизнени функции. Не се дава нищо през устата на човек в 

безсъзнание при никакви обстоятелства. Да не се предизвиква повръщане. Да се повика 

лекар и да му се покаже оригиналната опаковка и/или упътването за употреба на 

продукта. 

При вдишване: Да се действа в съответствие с общите мерки. 

Контакт с кожата: Незабавно да се отстранят замърсеното облекло и обувките, кожата да 

се измие добре с вода и сапун. При поява на признаци на дразнене да се потърси 

медицинска помощ. 

Контакт с очите: С палец и показалец да се разтвори клепача и да се промие окото с 

чиста вода около 15 минути. При дразнене на очите да се направи консултация с лекар. 

При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Ако пострадалото лице е в съзнание, 

да му се даде да изпие активен въглен с вода в съотношение 1:4. Да се потърси 

медицинска помощ. 

Необходима медицинска помощ: Лечението е симптоматично. При поглъщане на по-

голямо количество се препоръчва промивка на стомаха. Няма специфичен антидот. 

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 

 

Условия за съхранение:  Да се съхранява в оригинална, плътно затворена опаковка, в 

сухо помещение, при температури от -5 до +40°C, далече от деца и необучени лица, 

отделно от храна за животни и фураж.  

 

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, да се направят негодни за повторна употреба и 

да се изхвърлят в  специални събирателни места за рециклиране. 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 или остатъци от него, не напълно 

използваните опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третират като 

опасен отпадък и 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 

Тегло на опаковката:  

 

http://www.pirogov.bg/


Производител: 

Шарда Кропчем Лимитед, Индия  

  

Притежател на разрешението: 

Шарда Европа Б.В.Б.А. 

Heedstraat 58, 1730 Asse, Белгия 

Tel : +32(0)2 466.44.44; Fax : +32(0)2 463.36.58 

 

Лице, което пуска на пазара: 

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 

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

Тел: 02 9624901; Факс: 02 9624876 


