
 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

УАСАН 
 

  

 
ОПАСНО 

 

Предупреждения за опасност: 

H302: Вреден при поглъщане. 

H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

H361d: Предполага се, че уврежда плода. 

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

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

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

инструкциите за употреба. 

 

Препоръки за безопасност: 

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

безопасност. 

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

маска за лице. 

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

ТОКСИКОЛОГИЯ или 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. 

P308+P313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински 

съвет/помощ. 

P331: НЕ предизвиквайте повръщане. 

P405: Да се съхранява под ключ. 

Р501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. 

 

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.). 

 

Съдържание на активното вещество: Бромуконазол - 300 г/л (27.03 % т/т) 

Функция на ПРЗ – Фунгицид със системно действие 

Вид на формулацията: Емулсионен концентрат (ЕК) 

Разрешен за употреба в Р. България с Разрешение № 01993-ПРЗ/1-20.12.2021 г. на 

Изпълнителният директор на БАБХ.   

Категория на употрeба: втора професионална 



УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: 

Всички указания в този раздел трябва да се прочетат внимателно, за да се постигне 

безопасно и успешно използване на този продукт. 
 

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ: 

При зимна и пролетна пшеница за контрол на видове септориози (Septoria sp.), 

кафява ръжда (Puccinia recondita), жълта ръжда (Puccinia striiformis),  брашнеста 

мана (Erysiphe graminis) и фузариоза (Fusarium spp.), в доза 100 мл продукт/дка, 

приложено с 9-40 л количество вода/дка. 

Момент за приложение: от начало на удължаване на стъблото до край на цъфтежа 

(ВВСН 30-69). 

Максимален брой приложения на година: 1 

Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след 

последното третиране с ПРЗ: Не се изисква. 

Техника на приложение: Механизирана наземна техника 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОЛЕСТИТЕ: 

УАСАН е фунгицид от групата на триазолите за контрол на жълта ръжда (Puccinia 

striiformis), кафява ръжда (Puccinia recondita), видове септориози (Septoria sp.) и 

брашнеста мана (Erysiphe graminis). Може също така да предпази класовете от 

фузариоза (Fusarium spp.) и да намали нивото на микотоксини дезоксиниваленол 

(DON) в пшеничното зърно. За защита от болести по листата, се препоръчва 

превантивно третиране с УАСАН, преди възникване или в началото на инфекция. 
 

СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУЛТУРИТЕ И МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 

УАСАН може да се прилага при всички сортове зимна и пролетна пшеница, приложен 

преди началото на инфекцията, до и включително цъфтежа (най- късно до BBCH69).   

Най-добър момент за третиране на заболяванията по листата е по време на удължаване 

на стъблото и появата на листата BBCH30 до BBCH39. След това, за оптимална защита 

на класовете и намаляване на нивата на микотоксини, УАСАН трябва да бъде прилаган 

от поява на класа (започвайки от ранен етап на поява) до края на цъфтежа. 

 

УАСАН  може да се включи като част от програма от няколко третирания. 

 
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: 

- Разклатете добре контейнера. 

- Напълнете половината от необходимото количество вода в резервоара на 

пръскачката, включете разбъркването. 

- Изсипете необходимото количество УАСАН в резервоара на пръскачката. 

- Продължете да пълните резервоара на пръскачката до достигане на 

необходимото количество разтвор. 

- Оставете включени бъркалките по време на транспортиране и пръскане. 

 
 

УСТОЙЧИВОСТ: 

УАСАН е част от фунгицидната група DMI (FRAC код G1/3). За такива фунгициди 

съществува общ риск от поява на резистентни щамове, които могат да повлияят на 

ефективността. За да се избегне поява на устойчивост, броят на приложенията на 

УАСАН е ограничен до един за вегетационен период на културата. В допълнение, за да 

се намали риска от поява или развитие на резистентност, е необходимо да се спазват 

инструкциите за употреба (както е определено в Добрата земеделска практика), а също 



така е необходимо да се редуват фунгициди с различен механизъм на действие, за 

управление на устойчивостта.  

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕФЕКТИ: 

УАСАН няма фитотоксичен ефект върху пшеницата и няма въздействие върху 

следващи или съседни култури, когато се използва в съответствие с инструкциите на 

етикета и разрешената доза на приложение. Освен това УАСАН не повлиява качеството 

на брашното и процеса на печене. 

 

Да се избягва отвяване на струята към съседни култури. 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: 

Защита на оператора: 

Измивайте ръцете преди хранене и след работа. 

По време на употреба да не се яде, пие или пуши. 

Ако не се чувствате добре, потърсете медицинска помощ незабавно (покажете етикета 

където е възможно). 

Да се използват лични предпазни средства- защитни ръкавици и защитни очила / маска 

по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта. 

Носете подходящо предпазно облекло. 

Изперете облеклото преди повторна употреба. 

 

СЪХРАНЯВАНЕ: 

Да се предпази от замръзване. 

Съхранявайте в оригиналната опаковка, плътно затворена и на безопасно място. 

Да се държи далече от храни, напитки и храни за животни. 

 

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: 

При вдишване: Преместете пострадалият на чист въздух. Ако симптомите 

продължават, потърсете медицинска помощ. 

При контакт с кожата: Отстранете замърсеното облекло. Измийте незабавно кожата с 

вода. 

При контакт с очите: Изплакнете обилно с голямо количество вода. Клепачите трябва 

да се държат далеч от очната ябълка. Осигурете цялостно изплакване. Потърсете 

медицинска помощ, ако се появи дразнене. 

При поглъщане: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане при хора в 

безсъзнание или дезориентирани лица. Потърсете медицинска помощ. 

 

При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България: 

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 

Тел. +359 2 9154 233 

poison_centre@mail.orbitel.bg       

http://www.pirogov.bg 

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ДЕПОНИРАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА 

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И НЕГОВАТА ОПАКОВКА: 

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 

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


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. 

 

Срок на годност: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия на 

съхранение. 

Дата на производство: Виж опаковката 

Партида № Виж опаковката 

Нето опаковка: 1 л; 5 л; 10 л 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ / ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: 

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. 

Parc d’Affaires de Crécy 

10A, rue de la Voie Lactée,  

69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or,  

France 

 

ДИСТРИБУТОР: 

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България 

ул. „Бигла“ 39, партер, офис 2,  
1164 София, България  

тел.: +359 2 962 49 01;  

факс: +359 2 962 48 76 

 


