
 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

 

СИНДОКСА TM  

Инсектицид за употреба при маслодайна рапица и лозя 

  

    
ОПАСНО 

Предупреждения за опасност: 

H302 Вреден при поглъщане.  

H372 Причинява увреждане на органите (кръв, нервна система, сърце) посредством 

продължителна или повтаряща се експозиция. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

EUH208 Съдържа индоксакарб. Може да причини алергична реакция. 

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

инструкциите за употреба. 

Препоръки за безопасност: 

P260 Не вдишвайте прах/ дим. 

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 

Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. 

P391 Съберете разлятото. 

Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални 

отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни 

разпоредби. 

 

Съдържа: индоксакарб. 

 

Допълнително етикетиране: 

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 10 метра или 5 метра с  50 % дюзи 

намаляващи отнасянето на струята до повърхностни води, с цел опазване на водните 

организми - при лозя. 

SPe3  Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или без буферна зона, но с 50% 

дюзи намаляващи отнасянето на струята до неземеделски земи, с цел опазване на 

неприцелните членестоноги. 

SPe8 Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел 

опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна 

паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. 

Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им. 

 

 



Функция на ПРЗ: инсектицид с контактно действие 

Съдържание на активни вещества: индоксакарб 300 г/кг (30 %) 

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ) 

Разрешен за употреба в Р. България със Заповед № РД 11-1667/13.08.2019 г. на 

изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение № 01743-ПРЗ-1/20.08.2019 г. за пускане на 

пазара и употреба на ПРЗ. 

Категория на употрeба: втора професионална 

 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА: 

СИНДОКСА TM е инсектицид, с контактно и стомашно действие, за употреба при 

маслодайна рапица и лозя. Съдържа индоксакарб - инсектицид, принадлежащ към химична 

група оксадиазини, който действа върху нервната система на насекомите като инхибира 

потока на натриеви йони в нервните клетки, което води до нарушена нервна функция, 

спиране на храненето, парализа и загиване на насекомите (IRAC 22A). Индоксакарб 

притежава силен нокдаун ефект, както и репелентни свойства. Бързото спиране на 

храненето на насекомите помага да се защитят третираните растения от последващи 

повреди. 

 

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ: 

Култура Неприятел Доза Момент на приложение 

Маслодайна 

рапица 

Рапичен цветояд 

(Meligethes aeneus) 

8,5 г/дка 

приложени с  40-60 

л вода /дка 

BBCH 39-51 (9 или повече 

оформени междувъзлия - 

отгоре видими цветните 

пъпки „зелен бутон“) 

Лозя (винени и 

десертни 

сортове) 

Шарен гроздов 

молец (Lobesia 

botrana) 

12,5 г/дка 

приложени с 40-80 

л вода /дка 

от BBCH 53 (съцветията се 

виждат изцяло) 

 

Максимален брой приложения на година: в рапица – 1 приложение, в лозя – 3 

приложения през интервал от минимум 10 дни 

Техника на приложение: конвенционална наземна техника 

Карантинен срок: 56 дни за рапица, 10 дни за винени сортове лозя, 3 дни за десертни 

сортове лозя 

Прилагайте СИНДОКСА TM, когато прагът на икономическа вредност на вредителите е 

достигнат. 

 

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: 

Да не се приготвя по-голямо количество разтвор от необходимият. При приготвянето на 

работен разтвор, напълнете половината резервоар на пръскачката с чиста вода и започнете 

да разбърквате. Добавете препоръчаната доза от продукта и след това допълнете с вода до 

достигане на желания обем на работния разтвор. 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО И РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО:  

След приключване на работа цялото използвано 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. Отпадните 

течности от почистването трябва да се изхвърлят безопасно в съответствие с местното 

законодателство. Да се избягват разливи. В случай на разлив премахнете замърсеното 

облекло и измийте кожата незабавно. 

 



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА: 

Да не се навлиза в третираните площи до пълното изсъхване на разтвора върху листната 

повърхност. 

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 всички други изложени части със сапун и вода 

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 оригинални опаковки, на сухо, хладно и добре 

проветриво място. Да се пази от директна слънчева светлина. 

 

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: 

При вдишване: Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона на чист въздух. Да 

се даде кислород или да се направи изкуствено дишане, ако е необходимо. Да се повика 

лекар. 

При контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата веднага се 

измийте с обилно количество вода и сапун. 

При контакт с очите: Промивайте внимателно с обилно количество вода (в продължение 

на минимум 20 минути), като държите клепачите широко отворени, без да сваляте 

контактните лещи, след това незабавно потърсете медицинска помощ. 

При поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

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: 02 9154 233 ;  

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

 

МЕРКИ ПРИ ПОЖАР: Подходящи пожарогасителни средства: Пулверизирана вода, сух 

прах, пяна, въглероден диоксид. 

 

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ: Празната опаковката да се изплакне трикратно 

ръчно или с устройство с водна струя под налягане и промивните води да се изсипят в 

резервоара на пръскачката. Празните опаковки да не се използват повторно. Да не се 

изпуска в канализацията. Да не се изхвърля заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци и 

опаковки от него 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.  

 

Внимание: Да се прилага само и единствено при условията и за целите, съдържащи се в 

този етикет. Лицето, което използва продукта е отговорно за евентуалните щети от 

неправилна употреба. Спазването на всички указания, съдържащи се в настоящия етикет е 

основно условие за осигуряване ефикасността на третирането и избягването на щети върху 

растения, хора и животни. Да не се прилага чрез въздушно третиране. За да се избегнат 

рискове за човека и околната среда следвайте инструкциите за употреба. Прилагайте 

продукта при липса на вятър. Да не се продава в насипно състояние.  

 

 

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: 

Sharda Cropchem Espana S.L 

Edificio Atalayas Business Center. 

Carril Condomina nº 3, Planta 12,  

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


30006 Murcia, Spain 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ: 

Sharda Cropchem Limited, India  

 

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА: 

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България  

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

тел: 02 / 962 49 01 факс: 02 / 962 48 76 

 

Срок на годност: 2 години 

Дата на производство: виж опаковката. 

Партида №: виж опаковката. 

 

Съдържание нето: 0,5 кг  

 


