
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

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

спазвайте инструкциите за употреба 

ДРИЗА ВГ 
Фунгицид 

  

ВНИМАНИЕ 

ДРИЗА ВГ е контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие за контрол на сиво гниене 

(Botrytiscinerea) 

Съдържание на активното вещество – ипродион 500г/кг 

Функция на ПРЗ –фунгицид 

Вид на формулацията – вододиспергируеми гранули (ВГ) 

Разрешен за употреба в Р. България със Заповед№: РД 11-1984/10.12.2014 

Удостоверение №:01281/30.01.2015 

Категория на употрeба: втора професионална– от потребители със сертификат по чл. 83. 

ПРОИЗВОДИТЕЛ / ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО 

INDUSTRIASAFRASAS.A. 

C/Ciudad de Sevilla, 53 – Pol. Ind. Fuente del Jarro 

E-46988 Paterna (Valencia) – Spain 

Лице, което пуска на пазара: 
Ай Ди Империал ООД 
Бул.Мария Луиза  25А, ет.3 
4000 Пловдив 
Тел: 032 628 992 
Срок на годност - 2 години от датата на производство, когато се съхранява в оригинална, затворена и 

етикетирана опаковка, на сухо, прохладно и проветриво място. 

Дата на производство: виж опаковката 

Партида № Виж опаковката 

Нетно съдържание: 1 кг 

 



Предупреждения за опасност: 

H351: Предполага се, че причинява рак. 

H411: Toксичен за водните организми, с дълготраен ефект 

Препоръки за безопасност: 

Р102: Да се съхранява извън обсега на деца. 

P201: Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 

Р202: Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. 

Р281: Използвайте предписаните лични предпазни средства. 

P308+P313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсетемедицински съвет/помощ. 

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

лекар. 

P331: НЕ предизвиквайте повръщане. 

Р405: Да се съхранява под ключ.  

P501: Съдържанието / съдът да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби. 

Р273: Да се избягва изпускане в околната среда. 

Р391: Съберете разлятото. 

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

инструкциите за употреба. 

Съдържа ипродион. 

Специфични предпазни мерки за безопасност: 

SР1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства 

оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва 

замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.) 

SРе3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 м при лозя и от 20 м при домати до 

повърхностни водни обекти, с цел опазване на водните организми. 

Област на приложение на продукта: 

ЛОЗЯ(десертни и винени сортове) - за контрол на сиво гниене (Botrytiscinerea) в доза 100-150 

г/дка  

ДОМАТИ в оранжерии- за контрол на сиво гниене (Botrytiscinerea) в доза 150 г/дка . 

Момент на приложение (фаза на развитие): 

ЛОЗЯ – Първо третиране - преди цъфтеж, второ преди пълно затваряне на грозда (BBCH 77- 

зърната започват да се събират, грозда се затваря); трето третиране от фаза формиране на цвят на 

зърната до омекване на зърната (BBCH 83/85). 



ДОМАТИ - Прилага се след цъфтеж (след BBCH 71 - първа китка: първи плод с типичен размер). 

Интервал между третиранията:15 дни. 

Количество работен разтвор:30-50 л/дка за лозя и 80-120 л/дказа домати 

Максимален брой приложения: При лозя - 3 пъти на вегетация, при домати - 3 пъти на 

вегетация. 

Техника на приложение:листно пръскане с конвенционална техника. 

Карантинен срок:Лозя - 14 дни; Домати - 3 дни 

Срок, в който се забранява навлизането на хора в третираните полета:  

Да не се влиза в пръсканите зони преди листата да са напълно изсъхнали. В случай, че е 

наложително работникът да влезе в напръсканата зона веднага след пръскането, трябва да  носи 

защитно облекло. 

Указания за приготвяне на работния разтвор 

Разредете необходимото количество от продукта в малко количество вода и изсипете 

концентрираната смес в предварително определено количество вода. После добавете още вода до 

желания обем. 

Специфични условия, при които продуктът може или не трябва да бъде употребяван: 

Данесеприлагачрез авиационно пръскане. 

Да не се замърсяват други култури, храни и напитки или водни пътища. 

Да се прилагаприлипсанавятър. 

Данесепродававнасипносъстояние. 

Опаковката  трябва да се изпразни напълно и да не се изхвърля в околната среда. 

Контейнерътнеможедабъдеизползванповторно. 

Внимание: 

Тези препоръки са резултат от изчерпателни и точни тестове. Въпреки това, в процеса на работа с 

продукта може да възникнат някои фактори, които са извън нашия контрол (приготвяне на сместа, 

приложение, климатични условия и др.)   

Фирмата гарантира състава, формулацията и съдържанието. Потребителят носи отговорност за 

вреди, породени от неправилната употреба на продукта (ниска ефикасност, фитотоксичност, 

остатъчни количества и др.) дължащи се на частично или напълно неспазване на указанията на 

етикета 

Работа с продукта 

Предпазни мерки: Носете подходящи лични предпазни средства. Да не се поглъща. Да се избягва 

контакт с очите, кожата и облеклото.Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа с 

химически продукти. Да не се вдишва праха. Да не се яде, пие или пуши по време на работа. 

Измийте ръцете и лицето си преди хранене, пиене или пушене. Храненето, пиенето и пушенето 

трябва да бъдат забранени в райони, където се работи, съхранява и прилага този продукт. 



Работниците трябва да измият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Да се свали 

замърсеното облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене.  

Съхранение 

Да се съхранява в съответствие с местните разпоредби. Да се съхранява в оригинален контейнер, 

защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от 

несъвместими материали, храна и напитки. 

Да се съхранява под ключ. Пазете контейнера плътно затворен и запечатан, докато не дойде време 

за използването му. Контейнерите, които са били отваряни, трябва внимателно да се запечатат 

отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в 

контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на 

околната среда. 

Да се съхранява в плътно затворени контейнери на безопасно, хладно, сухо и добре проветриво 

място, далече от достъп на деца. 

Да се съхранява далече от несъвместими материали, силни окислители или в условията на 

прекомерна топлина. 

Да се съхранява далече от източници на запалване, открит огън и искри. 

Да не се яде, пие или пуши в области, които могат да бъдат замърсени с продукта. 

Да не се замърсява водата, торове, храна или фураж. Да не се съхранява в дома. Да се съхранява на 

места с ограничен достъп. Да се съхранява далече от хранителни продукти, напитки и фуражи. Да 

се пази от пряка слънчева светлина и екстремни температури. 

Мерки при инцидентно разсипване или разливане на продукта за растителна защита: 

Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без 

подходящо обучение. Да се носи подходящо защитно оборудване: (респиратор, маска, 

непромокаеми ръкавици, гумени ботуши, работни дрехи). 

Методи и материали за ограничаване и почистване: 

Малки разливи: Преместете контейнерите от района на разлива.  Съберете с вакуум или изметете 

материала и го поставете в обозначен  с етикет контейнер за отпадъци. Унищожаването на 

продукта трябва да се извършва от лицензирана фирма за обезвреждане на отпадъците. 

Големи разливи: Преместете контейнерите от района на разлива. Подходете към разлива от 

наветрената страна. Да не се допуска попадане в канализацията, водопроводи, мазета или 

затворени помещения. Съберете с вакуум или изметете материала и го поставете в обозначен с 

етикет контейнер за отпадъци. Унищожаването на продукта трябва да се извършва от лицензирана 

фирма за обезвреждане на отпадъците. 

Първа помощ и медицински съвети 

При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух и го оставете да почива. Полу седнала 

позиця. Оставете пострадалия в покой. Да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже 

опаковката или етикетът. 

При контакт с очите: Незабавно изплакнете с чиста вода за 10-15 минути. Ако се използват 

контактни лещи, отстранете ги. Да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже 

опаковката или етикетът. 



При контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и измийте експонираната кожа с вода за 15 

минути. Да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. 

При поглъщане: Изплакнете устата с чиста вода (само ако пострадалият е в съзнание). НЕ 

ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ. Да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже 

опаковката или етикетът. 

Съвети за лекаря: 

Антидот: няма специфичен антидот. Симптоматично лечение. 

При необходимост се свържете с:  

Център за първа помощ в Република България: 

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 

Тел. +359 2 9154 409  

poison_centre@mail.orbitel.bg 

http://www.pirogov.bg 

Противопожарни мерки 

Подходящи средства за гасене на пожар: сух химикал, въглероден диоксид, водна струя и пяна. 

Неподходящи пожарогасителни средства: силнаводна струя (риск от замърсяване). 

Предпазни мерки за опазване на околната среда: 

Да не се допуска попадане на продукта във водни басейни, водоеми, водните пътища и 

канализацията. Ако продуктът причини замърсяване на околната среда (канализация, водни 

пътища, водопроводи, почва или въздух) да се информират съответните служби.  

Указанияза безопасно унищожаване на остатъци от прадукта и празните опаковки 

Подходящи методи за обезвреждане на остатъците от продукта: 

Отделянето на отпадъци трябва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. 

Значителни количества от остатъците на продукта не трябва да се изхвърлят в канализацията, а да 

бъдат обработени в подходящо съоръжение. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на 

рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на отпадъци. 

Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да 

съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на 

отпадъци и всички изисквания на местните власти. 

Подходящи методи за обезвреждане на опаковката: 

Отделянето на отпадъци трябва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. 

Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Изгаряне или депониране следва да се извърши 

само, ако е невъзможно рециклиране. 
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