ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета!

КРИСАНТ EK

Внимание
Предупреждения за опасност
Н410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.
EUH208 Съдържа екстракт от пиретрини. Може да причини алергична реакция.
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват
инструкциите за употреба.
Препоръки за безопасност
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P264 Измийте се старателно след употреба.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна
маска за лице.
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.
P391 Съберете разлятото.
P501 Съдържанието/съдът да се унищожава като опасен отпадък и в съответствие с
действащите разпоредби.
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 до повърхностни води, с цел опазване на
водните организми при:
- зеленчуци: 10 м в комбинация с дюзи намаляващи отвяването на струята с 50%;
- лозя: 10 м в комбинация с дюзи намаляващи отвяването на струята с 90%;
- праскови и нектарини (след цъфтеж): 20 м в комбинация с дюзи намаляващи отвяването
на струята с 90%;
- кайсии, сливи и череши (преди цъфтеж): 20 м в комбинация с дюзи намаляващи
отвяването на струята с 90%
SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до неземеделски земи при костилкови
овощни видове, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.
SPe8: Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в период 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.
Допълнителни предписания: По време на смесване, зареждане и приложение на продукта
да се използват лични предпазни средства - ръкавици, гащеризон и предпазни очила. Не
влизайте в третираните култури преди работният разтвор да е изсъхнал напълно.
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Функция на продукта: инсектицид
Съдържание на активно вещество: пиретрини - 40 г/л
Механизъм на действие: IRAC група 3A
Вид на формулацията: ЕК - емулсионен концентрат
Категория на употрeба: втора професионална
Разрешен за употреба в Р. България със Заповеди № РД 11-1202/07.06.2017 г. и № РД 111844/05.09.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение № 01503-ПРЗ1/25.09.2017 г.
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
КРИСАНТ е широкоспектърен инсектицид, течност, на базата на естествени пиретрини от
растителен произход. Действа основно при контакт и се характеризира с бързо и ефикасно
действие при контрол на голям брой неприятели по земеделски култури, както на открито,
така и в оранжерии, през всички сезони. Продуктът се разгражда бързо, което го прави
особено подходящ за използване в близост до полезни насекоми.
Продуктът се препоръчва за включване в програмите за интегрирана и биологична борба с
неприятели и при управление проявата на устойчивост у неприятелите.
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 При праскови, нектарини, кайсии, сливи и череши: срещу прасковена листна
въшка (Myzus persicae) в доза 75 мл продукт/дка, приложен с 83-100 л вода/дка.
Момент за приложение: праскови и нектарини - при поява на неприятеля; кайсии, сливи и
череши - преди цъфтеж, при поява на неприятеля;
Максимален брой приложения: 2 приложения през интервал от минимум 7 дни
Карантинен срок: праскови, нектарини - 3 дни; кайсии, сливи, череши - не се изисква.
 При лозя срещу лозова цикада (Scaphoideus titanus) в доза 75 мл продукт/дка,
приложен с 83-100 л вода/дка.
Момент за приложение: след цъфтеж, от BBCH 75 (гроздовите зърна са с размер на
грахово зърно, гроздата да увисват).
Максимален брой приложения: 2 приложения през интервал от минимум 7 дни
Карантинен срок: 3 дни
 При домати, патладжани, пипер, краставици, тиквички, пъпеши , тикви и
дини (на открито или в оранжерии) срещу белокрилки (Bemisia tabaci,
Trialeurodes vaporariorum) в доза 75 мл продукт/дка, приложен с 83-100 л вода/дка.
Момент за приложение: при поява на неприятеля.
Максимален брой приложения: 2 приложения през интервал от минимум 7 дни
Карантинен срок: 1 ден
 При марули, полска салата/ кълнове салата, рукола, кресон и кълнове, земен
кресон, червен синап, къдраволистна и широколистна ендивия (включително
бейби култури), спанак, тученица, листно и салатно цвекло (на открито или в
оранжерия) срещу листни въшки (Nasоnovia ribisnigri, Aphis gossypii, Aphis fabae)
в доза 60 мл продукт/дка, приложен с 66-80 л вода/дка.
Момент за приложение: при поява на неприятеля.
Максимален брой приложения: 2 приложения през интервал от минимум 7 дни
Карантинен срок: 2 дни
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Указания при употреба: Третиранията трябва да се извършват на интервал от минимум 7
дни, при хубаво време, по възможност вечер или в по-хладните часове.
Използвайте подходящо количество вода и налягане за да гарантирате доброто покритие на
културите, наблягайки особено на долната страна на листата.
Техника на приложение: конвенционална наземна техника.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН РАЗТВОР
Изсипете предвиденото количество от продукта в резервоара на пръскачката, напълнена
частично с вода, пуснете бъркалката и довършете пълненето до желания обем. Проверете
дали pH на водата не е основно (>7), и ако се наложи стабилизирайте pH на водата с
разрешен за целта продукт. Използвайте получения разтвор в деня на приготвянето му.
СМЕСИМОСТ
Не е съвместим с продукти с алкална реакция (напр. вар, бордолезов разтвор,
полисулфиди).
ФИТОТОКСИЧНОСТ
Продуктът е селективен за повечето широко използвани сортове. В случай на слабо
разпространени сортове или скоро въведени такива, се препоръчва да се направят
предварителни тестове на малка площ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ
Прилагайте продукта когато няма вятър. Да не се прилага чрез въздушно приложение.
Опаковката не трябва да се използва повторно. Празните опаковки да не се изхвърлят в
околната среда. Код на отпадъците: 02 01 08*
МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
При вдишване: Преместете пострадалия от района на експозиция, на чист въздух и го
дръжте спокоен. Ако симптомите не отзвучават, потърсете лекарска помощ.
При контакт с кожата: Свалете всички замърсени дрехи и обувки, изплакнете кожата или
ако е необходимо, измийте постралия внимателно и обилно със студена вода и сапун. В
случай на сериозна реакция, консултирайте се с лекар.
При контакт с очите: Изплаквайте внимателно очите с хладка вода в продължение на наймалко 15 минути. Не позволявайте на пострадалия да търка или затваря очите. Ако
пострадалия носи контактни лещи, те трябва да се свалят, с изключение на случай че са
залепнали за очите и това може да причини допълнително увреждане. Във всички случаи,
след почистването, колкото е възможно по-скоро, трябва да се направи консултация с
лекар.
При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Но ако това се случи, дръжте главата
наведена за да се предотврати аспирация в дробовете. Изплакнете устата и гърлото, тъй
като те може да са били засегнати при поглъщането.
Информация за лекаря: Симптоми: пиретрините блокират предаването на нервните
импулси хиперстимулирайки пре-постсинаптичните нервни окончания. Алергични
пациенти, астматици, както и деца са особено чувствителни към продукта. Симптоми на
централната нервна система: тремори, конвулсии, атаксия; дразнене на дихателните
пътища: ринорея, кашлица, бронхоспазъм и задух; силни алергични реакции: анафилаксия,
хипертермия, изпотяване, кожни обриви, колапс на периферните съдове.
Лечение: симптоматично.
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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
СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в оригиналните опаковки, в сухи, хладни и проветриви помещения. Да се
избягват директна слънчева светлина, източници на топлина, радиация, статично
електричество и контакт с храни и фуражи.
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗАРЕШЕНИЕТО/
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
SIPCAM IBERIA S.L.
c/Profesor Beltrán Báguena, 5-11
46009 Valencia, Spain
Тел. +34 963483500
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
Срок на годност: 2 години
Дата на производство: виж опаковката
Партида №: виж опаковката
Нето съдържание: 1 л
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