фунгицид
ОПАСНО !
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета.
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба!
ФУНКЦИЯ: За обеззаразяване на семена. Витавакс 2000 включва две активни
вещества: карбоксин и тирам. При обеззаразяване на семената, карбоксин
унищожава болестите във вътрешността и по повърхността на семето
с допълнителен растежно-регулаторен ефект, а контактният фунгицид тирам
(ТМТД) разширява спектъра на контролираните болести и същевременно
повишава нивото на устойчивост на семената, като ги защитава отвън.

Сигнална дума : Опасно

ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ: Crompton
(Uniroyal Chemical) Registrations Ltd. , Kenneth House, 4 Langley Quay. Slough,
Berkshire, SL3 6EH.; Обединеното кралство; +44 (0) 1753 603000.
РЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: от МЗХ с Удостоверение № 0603/25.10.2013г. за
разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна
защита и Заповеди № РД 12-6/03.01.2008г. и РД 12-16/16.03.2009г. на
Министъра на Земеделието и храните, и Заповед № РД 11-1078/14.10.2013г. на
Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
200 г/л карбоксин + 200 г/л тирам
ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА :
5,6-дихидро-2-метил-N-фенил-1,4-оксатин-3-карбоксамид +
бис(диметилтиокарбамоил)дисулфид
ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА:
Амидопроизводни + Дитиокарбамати
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА:
концентрирана суспензия за обеззаразяване на семена
КОФОРМУЛАНТИ:
Етилен гликол.
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РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане
в дихателните пътища.
H373 Може да причини увреждания на органите при продължителна или
многократнаекспозиция.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ,
ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
Защита:
P260 Не вдишвайте прах/ пушек/ газ/ дим/ изпарения/ аерозоли.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Действие:
P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2
915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33 “Клиника по Токсикология“
Р314 При неразположение потърсете медицински съвет/ помощ.
P331 НЕ предизвиквайте повръщане.
П391 Съберете разлятото.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи,
проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за
съхранение на продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални
фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за
растителна защита.
СРОК НА ГОДНОСТ: При правилно съхранение – най-малко 3 години
СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ: Продукт с изтекъл срок на годност се дава за
анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория.

Кожата и тялото - непромокаемо облекло, облекло с дълги ръкави
- При образуване на пари, използвайте респиратор с проверен филтър, респиратор
с филтър за пари (EN141)
- Да се употребява само на места с подходяща за целта вентилация.
- Съдът да се манипулира и отваря внимателно.
- Работници без защитно облекло и оборудване, особено деца, да не се допускат до
местата на приготвяне на работния разтвор и пръскане.
Може да причини алергична реакция. За да се избегнат рискове за човешкото здраве
и околната среда, спзвайте инструкциите за употреба.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА: ВИТАВАКС 2000 е одобрен в Р. България за
обеззаразяване преди сеитба на семена срещу:
• Праховита главня по пшеница в доза 200мл /100кг семе – за масов посев, и в доза
300мл /100кг семе за семепроизводство.
• Твърда главня по пшеница в доза 200мл /100кг семе – за масов посев, и в доза 300мл
/100кг семе за семепроизводство.
• Почвени патогени (Фузариум, Ризоктония) по бял бук и дъб 20мл /10кг семена –
киснене 24 часа.

СЛЕД РАБОТА:
- машината да се почисти на определените за целта места.
- Да се съблече работното облекло след което същото да се изпере с вода и сапун.
- Да се почистят всички предпазни средства и ръкавиците (включително вътрешната
им част).
- При изливане - гумени или пластмасови ботуши, гумена или пластмасова престилка
Изхвърлете замърсените обувки.
- Работниците да се изкъпят задължително след края на работата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди сеитба на семената. Третираните семена запазват своята
естествена кълняемост в продължение най-малко на една година.

ЕКОТОКСИЧНОСТ: Силно токсичен за водните организми. Да не се изхвърлят
остатъчни количества от продукт или опаковки в близост или във водоизточници,
водоеми и канализация.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: При необходимост продукта за
обеззаразяване може да се разреди с малко вода (до 2-3 литра за 100 кг семе) с
енергично разбъркване
СМЕСИМОСТ: По данни на фирмата, продуктът е смесим с повечето от използваните
в практиката инсектицидни обеззаразители. Въпреки това, преди употреба на смеси
да се направи тест за съвместимостта им.
ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ: Сеитба
на следващи култури – без ограничения.
КАРАНТИНЕН СРОК: Не се налага.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА
БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Липсват. Няма специални изисквания към техниката за
обеззаразяване.
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: ІI – втора професионална.
При вдишване: Пострадалият да се изведе на чист въздух. Потърсете медицинска
помощ.
При попадане в очите: Облейте незабавно, обилно с вода, също и под клепачите, за
минимум 15 минути. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
При попадане върху кожата: Свалете замърсеното облекло и обувки. Засегнатите
участъци да се измият обилно с топла вода и сапун.Ако симптомите продължават,
повикайте лекар. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
Унищожете замърсените обувки.
МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: В случай на неразположение, потърсете медицинска помощ.
Няма специфичен антидот. Симптоматично лечение. При спешни случаи на остро
отравяне: УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33 “Клиника
по Токсикология“
ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:
- Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за
безопасност.
- Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото.
Лична безопасност:
Ръцете - Непромокаеми ръкавици
Очите - Защитни очила със странични предпазители, или защитни очила

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ НА ОПАКОВКА: Ограничете разливането
с всички възможни средства. Проветрете помещението. Попийте разлетия материал
с пясък, пръст, дървени стърготини и др. Съберете в добре затварящи се съдове и
потърсете съдействие на специалист за последващо унищожаване. Измийте мястото
на разливането с вода и миещ продукт. Да не се допуска проникване на продукта или
разтвор от него в канализацията или водни потоци. В случай че това е неизбежно, да
се уведомят незабавно компетентните власти.
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ: Витавакс 2000 е незапалим. В случай на общ пожар
се образува дразнещ дим. Носете автономен дихателен апарат и лични предпазни
средства. Големи пожари - да се гаси с пяна устойчива на алкохол. Малки пожари въглероден диоксид или сух химикал.
Неподходящи средства – струя воден аерозол.
Използвайте водна струя за охлаждане на на неотворени контейнери. Събирайте
отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не я изхвърляйте в канализацията
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: Съдържанието на опаковката да
се използва изцяло по предназначение. Празните опаковки са за еднократна
употреба. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица,
притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците
(ДВ, бр. 53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012) Унищожавайте остатъците в съответствие
с местното законодателство.
НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА
ПАЗАРА НА Р. БЪЛГАРИЯ:
АГРОДИМЕКС ООД, ул. Сан Стефано 40, 4300 Добрич, тел. (058) 601 715
Представител за България:
КЕМТУРА НИДЕРЛАНДС Б. В. 1124 София, ж.к. Яворов, бл. 2, ап. 5 тел. (02) 943
47 61
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