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Системен фунгицид за контрол на почвени патогени - Pythium spp., Fusarium spp., 
Rhizoctonia spp. 

ФУНКЦИЯ: Проплант 722 СЛ е системен фунгицид, който се  поема от корените  
и се транслоцира по цялото растение до надземните части. Има ограничено 
системно действие, когато се поема от листата. Контролира щамовете на гъби от клас 
Фикомицети, резистентни към използваните ацилаланинови фунгициди (металаксил, 
фуралаксил), тъй като има различен начин на действие в сравнение с тях. Продукта има 
последействие 8 седмици. 

ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ : 
Arysta LifeScience Benelux Sprl, Rue de Renory 26, BTE 1, 4102 Ougree, Belgium

РЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА В Р БЪЛГАРИЯ: Въз основа на Протокол  № 42 от 1997 г., 
Заповед № РД 09-790/28.12.2002 г. и Заповед № РД 11-1666/06.11.2015 г. и Разрешение 
№  01105-ПРЗ-3/18.11.2015 г.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  Пропамокарб хидрохлорид 722 г/л

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО (IUPAC):
Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate hydrochloride
ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: Карбамати и тиокарбамати
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: разтворим концентрат (СЛ)

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 2 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.

Дата на производство/ Партиден номер: виж печата на бутилката

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: 
Необходимото количество от ПРОПЛАНТ 722 СЛ се излива  
в наполовина пълен резервоар. След това резервоара се долива 
до горе с вода, като сместа се разбърква внимателно и да се 
хомогенизира. Да се поддържа умерено разбъркване на разтвора 
по време на употреба. Разтворът трябва да се използва в деня на 
приготвянето му. 
ПРОПЛАНТ 722 СЛ е корозивен продукт. Металните части на 
пръскачката да се измият с вода веднага след употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Продуктът се  прилага чрез поливане или преовлажняване на 
почвата, поради което, преди употреба, трябва да бъде разтворен  
в препоръчаното количество вода в резервоара на оборудването за 
третиране.

СМЕСИМОСТ: Ако е необходимо смесване, преди употребата на смеси 
да се направи проверка за съвместимостта и поносимостта им от 
растенията. 

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни само за тютюн

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРЕПАРАТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ 
ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: 
Да не се прилага при горещо и сухо време.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: непрофесионална

ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:
-  Да не се яде, пие или пуши по време на работа.
-  Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор.
-  Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. 

СЛЕД РАБОТА: основно измиване с вода и сапун  и изпиране на 
работното облекло. 

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
При неразположение да се направи консултация с лекар и при 
възможност да му се покаже етикета.
При вдишване: Може да предизвика кашлица и затруднено дишане. 
Пострадалият да се изнесе на чист въздух. Да се потърси лекарска 
помощ, ако има затруднено дишане. 
Контакт с кожата: Не е необходима първа помощ.
Контакт с очите:Дразни очите - обилно да се изплакнат с течаща вода  
в продължение на 15 минути. 

Поглъщане: Да се изплакне устата. Когато пострадалият  
е в безсъзнание, незабавно да се потърси лекарска помощ.
ПОЛЕЗНИ ЗА ЛЕКАРЯ УКАЗАНИЯ:
Антидот: Атропин (при симптоми свързани  с нервната система).
При необходимост се  свържете с Национален Информационен 
Токсикологичен Център УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” 
Тел. +359 2 9154 409 ; 
poison_centre@mail.orbitel.bg      
http://www.pirogov.bg

Токсичност: ЛД50 > 2000 мг/кг орално за плъх
Екотоксичност: Не е токсичен за пчелите. Токсичен за рибите.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ НА ОПАКОВКА:
Не се допуска изхвърляне на продукта в кладенци и други 
водоизточници. Да се покрие излетия продукт с адсорбиращ 
материал, след което да се постави в затворени съдове и да се потърси 
съдействие на специалист.

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ: Невъзпламеним. При общ пожар може 
да отделя токсични газове – да се носи подходящ дихателен апарат. 
Да се гаси с вода, пяна или въглероден диоксид. Неподходящи 
средства за гасене : Силна струя вода. При изтичане на замърсена вода  
в канализацията незабавно уведомете компетентните власти.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:
След употреба опаковката да се изплакне трикратно. Промивните води 
да се изсипят в резервоара на пръскачката. 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 НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ: 
АГРОФАРМ ООД, ул. Царица Йоана 6Е, 4410 Пазарджик, 
тел. (034) 445 992

Представителство за страната: 
Arysta LifeScience,1124, София, ж.к. Явоpов бл.2 aп.5, 
тел. (02) 943 47 61

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА: Проплант 722 СЛ е одобрен в Р България срещу:

КУЛТУРА Неприятел МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Домати (в 
оранжерии)

Почвени патогени
(Pythium spp., (Phytophtora spp.)

• Поливане на разсада 0.1% (10мл 
продукт на 10 л 
вода) – с до 5 л/м2 
работен разтвор

• Преди разсаждане - ВВСН00-10 (сухи семена 
– пълно разтваряне на котиледоните)
• Първо приложение 0-7 дни след засяване  и 
второ приложение 7-10 дни след първото

Пипер (в 
оранжерии)

Почвени патогени 
(Pythium spp., (Phytophtora spp.)

• Поливане на разсада 0.1% (10мл 
продукт на 10 л 
вода) – с до 5 л/м2 
работен разтвор

• Преди разсаждане - ВВСН00-10 (сухи семена 
– пълно разтваряне на котиледоните)
• Първо приложение 0-7 дни след засяване, и 
второ приложение 7-10 дни след първото

Тютюнев 
разсад

Сечене причинено от Pythium 
spp., Fusarium spp., Rhizoctonia 
spp.

• Поливане на разсада 
(до достигане на 
преовлажняване на 
почвата)

20 мл/м2 • 4-6 дни преди разсаждане

РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, 
ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА 
СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
H317 -  Може да причини 

алергична кожна реакция
EUH208 -  Съдържа пропамокарб 

хидрохлорид. Може да 
предизвика алергична 
реакция

EUH401 -  За да се избегнат рискове 
за човешкото здраве  
и околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба

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
P102 -  Да се съхранява извън обсега на деца
P261 -  Избягвайте вдишване на изпарения
P280 -  Използвайте предпазни ръкавици/ защитни очила
P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун  

и вода
P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: 

потърсете медицински съвет/помощ
P501 -  Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие  

с националните разпоредби

Допълнително етикетиране:
SP1  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.).

Сигнална дума: 
Внимание

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 !   


