
ФУНГИЦИДКАПТАН® 50 ВП

5 kg

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: Каптан 50 ВП е контактен фунгицид с отлично предпазно действие 
срещу струпясване, ескориоза и почвени патогени по редица селскостопански 
култури. Инхибитор на кислородния обмен в клетъчният метаболизъм, той 
задържа прорастването на спорите и не позволява развитието на мицела както 
в начални, така и в напреднали стадии на инфекция. Употребява се листно,  
а така също и за предсеитбено третиране на семена.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ : 
Arysta LifeScience S.A.S.
BP 80 Route d’Artix 
64150 Noguères - France

РЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: от МЗХ с Заповед № РД 09-664/09.12.2004г. 
на Министъра на Земеделието и Удостоверение № 0308/01.12.2005г. за 
разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна 
защита.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  500 г/кг каптан.
ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО : 
1,2,3,6-тетрахидро-N-(трихлорметилтио) фталимид 
ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО : Фталимиди  

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Водонамокрим прах

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.

Сигнални думи : Опасно; Внимание

РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
H317  Може да причини алергична кожна реакция
H318  Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332  Вреден при вдишване
H351  Има съмнение, че причинява рак
H400  Слино токсичен за водните организми

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
P101  При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P261  Избягвайте вдишване на прах и аерозоли.
P264  Да се измиват старателно ръцете след употреба.
P270  Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P271  Да се използва само на открито или в проветриво помещение.
P272  Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
P280  Да се носят предпазни ръкавици/облекло/очила/маска.
P304 + 340 при вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, 

улесняваща дишането.
P312  При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.
P501  Съдържанието/опаковките да се обезврежда в съответствие с действащите 

разпоредби.
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КАПТАН® 50 ВП is a registered trademark



РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА: 
• 0.2% - струпясване по ябълка ( Venturia inaequalis ) – прилага се до 

големина на плода «лешник»
• 0.3% - ескориоза по лоза ( Phomopsis vitikola )
• 200г/100кг семе – срещу почвени патогени (Pythium, Fusarium, 

Rhizoctonia spp.) по соя и царевица.
• 10г/10кг семена с 2л вода - киснене 24 часа -  срещу гниене на 

семена и корени (Fusarium, Rhizoctonia spp.) при букови и дъбови 
семенилища в горски разсадници.

ПРИЛОЖЕНИЕ : Употребетете Каптан по сигнал от прогнозните 
пунктове, а ако няма такива пъскайте предпазно при очаквано 
нападение в най критичните за културите периоди. За да се избегне 
евентуална резистентност прилагайте не повече от дву-трикратно за 
вегетация, като включвате  и други групи фунгициди. 

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Необходимото количество 
продукт се добавя в наполовина пълен резервоар с вода. След това 
резервоарът се допълва при непрекъснато разбъркване на разтвора. 
Препоръчван обем на работен разтвор 40 – 100 л/дка. 

СМЕСИМОСТ : Каптан 50 ВП е смесим с повечето от използваните 
в практиката продукти за растителна защита. Въпреки това преди 
употребата на смеси да се направи проверка за съвместимостта  
и поносимостта им от растенията. Да не се смесва с алкални 
пиретроиди и минерални масла и да не се използва непосредствено 
след тяхното приложение.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА 
КУЛТУРИ: При употреба в регистрираните дози не са забелязани 
вредни последствия. 

КАРАНТИНЕН СРОК: 60 дни
 
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ 
НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: В препоръчаните дози  
и концентрации не са наблюдавани признаци на фитотоксичност. Да 
се третира при тихо време, без вятър, за да се избегне евентуално 
отвяване в съседни култури. Не употребявайте в хладно (под 12 0С) 
време, или при екстремно високи (над 30 0С) летни температури.   

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: I  – Първа 

При поглъщане: Не яжте и не пийте нищо. Да не се предизвиква 
повръщане. Потърсете незабавно медицинска помощ и покажете 
този етикет.
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух.
При попадане в очите: След контакт с очите изплакнете с вода при 
отворени очни клепачи достатъчно продължително време, а след това 
незабавно се консултирайте с офталмолог.
Защитете незасегнатото око.
При попадане върху кожата: Незабавно свалете замърсеното 

облекло. Частите на тялото, които са били – или дори само се 
допуска, че са били - в контакт с продукта се измиват незабавно  
с обилно количество течаща вода и по възможност със сапун. Измийте 
старателно тялото (с душ или в баня).Свалете незабавно замърсеното 
облекло и го отстранете по безопасен начин.

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“

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗПИЛЯВАНЕ НА ОПАКОВКА: 
Ограничете с всички възможни средства. Попийте/ размесете 
разпиления продукт с пясък или друг абсорбиращ материал (сепиолит) 
и го изгребете. Съберете в добре затварящи се съдове и потърсете 
съдействие на специалист за последващо унищожаване. 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: Не запалим. При общ пожар може да 
отделя токсични газове (серен оксид, азотен оксид, въглероден оксид, 
хлориди)  – да се носи подходящ дихателен апарат. Да се гаси с воден 
спрей, пяна, сух прахообразен химикал. Неподходящи: Силна водна 
струя. При изтичане на замърсена вода в канализацията незабавно 
уведомете компетентните власти.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: 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 г.) Унищожавайте остатъците в съответствие с местното 
законодателство.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО 
ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА:  „КАЛИОП АГРО БЪЛГАРИЯ‘‘ ООД, бул. 
„Шипченски проход“ 79, 1574 София, тел. (02) 971 37 40; 870 00 33.

Търговско представителство за страната: 
 1124 София, Комплекс Яворов, бл. 2, ап. 5, тел. (02) 943 47 61

BG-C8P-003-01b (1115)


