
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО 
ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ 
ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА 
СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
Защита:
P273  Да се избягва изпускане в околната 

среда.
Действие:
P391  Съберете разлятото.
P501  Съдържанието/ съдът да се изхвърли  

в одобрено за целта съоръжение.
SP 1  Да не се замърсяват водите с този 

продукт за растителна защита (ПРЗ) 
или с неговата опаковка.(Да не се 
почиства оборудването, с което се 
прилага ПРЗ, близо до повърхностни 
води./ Да се избягва замърсяване чрез 
отточни канали на ферми или пътища).

SPе  5 Третираните семена трябва 
да са инкорпорирани в почвата  
с цел опазване на птиците/дивите 
бозайници. Уверете се, че семената 
са напълно инкорпориран в края на 
редовете.

SPе 6  Да се отстранят разпилените 
количества третирани семена  
с цел опазване на птиците/дивите 
бозайници.  

ФУНГИЦИД
ФУНКЦИЯ И СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:  
Ранкона И-микс  е смес от две вещества от различни групи -  имидазоли и триазоли. 
Формулацията е специално разработена за борба срещу праховита главня (Ustilago nuda) и 
ленточна болест (Pyrenophora graminea) по ечемик, Има  и страничен ефект срещу базично 
гниене (Fusarium spp.). Служи за обеззаразяване на семена и притежава силно изразено 
предпазно и лечебно действие.

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 № 01232/17.04.2014г. за разрешаване 
пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита и Заповед № РД 
11-453/28.03.2014г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност 
на храните.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  20/50 g/l ипконазол/ имазалил.
ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА:  Ипконазол; CAS No: 125225-28-
7.// Имазалил; CAS No: 35554-44-0.
ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: ипконазол  - Триазоли / имазалил 
-  Имидазоли
ФОРМУЛАЦИЯ: Микроемулсия за обеззаразяване на семена 
КОФОРМУЛАНТИ: етоксилирано масло, вода
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.
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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 !   

Сигнална дума : Внимание



BG-IPI-018-03b (0415) 

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА: 
РАНКОНА И-МИКС е одобрен в Р. България за 
обеззаразяване преди сеитба на семена :
• Ечемик  срещу праховита главня( Ustilago nuda)   
 и ленточна  болест(Pyrenophora graminea)   
 в доза 100 ml за 100 kg семена.
Притежава  страничен ефект срещу базично 
гниене (Fusarium spp).
Разреждането с вода е по необходимост  
и зависи от техниката на обеззаразяване. Фирмата 
препоръчва работа със съвременна техника  
и разход до 1 л/100 кг семе 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Преди сеитба на семената. Третираните семена 
могат да се засяват веднага или да се съхраняват 
до използването им, без това да намалява ефекта 
на продукта. 

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
Работният разтвор за обеззаразяване на семена 
се приготвя като продуктът се разтваря във вода 
в необходимото съотношение. С приготвения 
хомогенен разтвор се извършва качествено 
третиране, осигуряващо равномерно и добро 
покритие на семената. Обеззаразените семена да 
не се съхраняват за следващия сезон а да се засеят 
максимално бързо след третиране. 

СМЕСИМОСТ: 
По принцип не се налага, но ако е необходимо, 
преди употребата на смеси с Ранкона И-микс  да 
се направи проверка за съвместимостта им. Не 
са проведени изследвания за физична и химична 
съвместимост на продукта в резервоарни смеси.

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: Семената трябва да 
бъдат здрави, почистени и да се третират само  
с подходящо дозиращо оборудване (машинно). 
Не е необходимо специално подсушаване след 
третирането.
Според класификацията на FRAC рискът от 
развитие на резистентност и към двете активни 
вещества е умерен; мерките за ограничаване 
на риска -  едно приложение (еднократно 
третиране на семената) и листни приложения 
през вегетацията с продукти, съдържащи 
активни вещества, принадлежащи към друг клас 
и с различен начин на действие;  
Сеитбена норма (за ечемик)  140-160 кг/ха 

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: 
ІІ – втора професионална.

РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО 
НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД 
ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
H410 Силно токсичен за водните организми,  
с дълготраен ефект.

ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:
• Работете в съответствие с правилата за 

промишлена хигиена и техника за безопасност.
• Избягвайте контакт с кожата, очите  

и облеклото. Приемлив риск за оператора 
само при носене на лични предпазни средства

Лична безопасност:
• Да се пази далеч от достъп на деца
• Да се съхранява далече от напитки и храни за 

хора и животни 
•  По време на работа да не се яде, пие или пуши 
• Да се носи подходящо защитно облекло  

и ръкавици.
• Да се използва подходящ съд за да се избегне 

замърсяване на околната среда 
• Да не се допуска изпускане в околната 

среда, вижте специалните инструкции/ 
информационния лист за безопасност.

• След приключване на работа - основно 
измиване с вода и сапун  и изпиране на 
работното облекло.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: 
ПЪРВА ПОМОЩ: 
В случай на вдишване : Изведете на чист въздух. 
Потърсете медицинска помощ.
В случай на контакт с кожата : Веднага се 
освободете от заразените дрехи и обувки. 
Отмийте с топла вода и сапун. Ако симптомите 
продължават, повикайте лекар.
В случай на контакт с очите: Облейте незабавно, 
обилно с вода, също и под клепачите, за минимум 
15 минути. Ако симптомите продължават, 
повикайте лекар.
В случай на поглъщане: НЕ предизвиквайте 
повръщане. Изплакнете устата с вода. Потърсете 
медицинска помощ.

МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: 
Данни за остри отравяния до сега няма, но  
в случай на неразположение незабавно потърсете 
медицинска помощ. Специфичен антидот липсва: 
лечение – симптоматично. 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“

ЕКОТОКСИЧНОСТ: 
Вреден за водни организми. Може да има 
дълготрайно вредно въздействие върху околната 
среда. Да не се изхвърлят остатъчни количества 
от продукт или разтвор в близост или във 
водоизточници, водоеми и канализация.
Токсичен за  водни организми. Да не се 
допуска попадане на продукта във водоеми  
и водоизточници 

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ: 
ограничете разлива с всички възможни средства. 
За попиване на разлетия продукт да се използва 
почва, пясък или друг инертен материал, 
след което сместа да се пометете или изгребе 
и отнесе на безопасно място за унищожаване 
със съдействие на специалист. Ако е неизбежно 
проникването на продукта в канализацията 
или водни потоци, незабавно информирайте 
компетентните власти. 

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ: 
Възпламеним при 1000С. В случай на пожар може 
да се отдели дим с токсично или корозионно 
действие. Пожарогасителни средства – големи 
пожари: пяна устойчива на алкохол. (при малки 
пожари)  Да се гаси с въглероден диоксид и сухи 
противопожарни средства. Да не се използва 
водаен аерозол и вода със силна струя. Съвети 
за пожарникарите: В случай на пожар носете 
автономен дихателен аппарат; Цялостен костюм 
за химическа защита; Цялостно огнеупорно 
защитно облекло.  Допълнителна информация: 
Пази водната повърхност и подпочвените води от 
замърсяване с вода използвана при потушаване 
на пожар. 

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
АГРОФАРМ ООД,   ул. Царица Йоана 6Е,   
4410 Пазарджик,  тел. (034) 445 992 
БУЛАГРО АД, кв. Железник Булагроцентър, 6004 
Ст. Загора, тел. (042) 600 171
АГРОКОМ ООД,  ул. В. Левски 15,    
5000 В. Търново,  тел. (062) 629 713
АГРОКЛАСИК ООД, ул. В. Левски 192, 
5800 Плевен, тел. (064) 807 285
ТЕДИ ООД, ул. Антим І No: 2,   
3400 Монтана, тел. (096) 300 623  
АПОГЕЙ 91 ООД, ул. Мария Луиза 5, 8000 Бургас, 
тел. (056) 846 352
АГРАРИКА ООД, ул. Полк. Бакланов 24, 8600 
Ямбол, тел. (046) 662 096

Представител за България:
КЕМТУРА НИДЕРЛАНДС Б. В. 1124 София, ж.к. 
Яворов, бл. 2, ап. 5 тел. (02) 943 47 61


