
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА В ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета 

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, 
спазвайте инструкцията за употреба! 

 

 

Ламдекс 50 КС 
Инсектицид 

 

Химично наименование на активното вещество: Алфа-циано-3-феноксибензил 3-
(2-хлоро-3,3,3-трифлуоропроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропан карбоксилат, а 1:1 
смес от (Z)-(1R, 3R),S-естер и (Z),(1S,3S),R-естер 
Химична група на активното вещество: пиретроид  
Притежател на разрешението:  
АДАМА Агрикалчър Б.В. 
Арнхемсевег 87 
3832 GK Лойсден 
Нидерландия 
Произход на активното вещество: АДАМА Мактешим ООД, Израел 
Производител на продукта: АДАМА Мактешим ООД,  Израел 
Име на лицето, което пуска продукта за растителна защита на българския пазар: 
“Агрибул” ЕООД, 1680 София,  ул. “Ястребец” 9, тел: 02 958 99 44, e-mail: 
info@agribul.bg 
 

 
   ВНИМАНИЕ 
 
Предупреждения за опасност: 
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
Препоръки за безопасност: 
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. 
 
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване 
на кожата. 
EUH208 Съдържа 1,2-Бензисотиазолин-3-он. Може да причини алергична реакция. 
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
 
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита 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. 
 



Съдържание на активно вещество: Ламбда-цихалотрин - 50 г/л 
Вид на формулацията: суспензия капсули (КС) 

Партида №: виж опаковката 

Функция: инсектицид 

Обща информация: Ламдекс 50 КС е синтетичен широкоспектърен инсектицид от 
групата на пиретроидите с контактно, стомашно и репелентно действие срещу 
неприятели от различни систематични групи - листни въшки по краставици и домати 
отглеждани в  оранжерии. С бърз нокдаун ефект и продължително  последействие.   

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България със Заповед № 
РД11-298/10.03.2014 г. на iзпълнителния директор на БАБХ и удостоверение за 
разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита: 
№ 01225-ПРЗ/20.03.2014г. 

Област на прилагане на продукта: За условията на Република България Ламдекс 50 
КС е разрешен като инсектицид  за борба срещу:   

 Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae) по домати в оранжерии в 
доза 20 мл/дка; 

 Памукова листна въшка (Aphis gossipii) по краставици в оранжерии в доза 20 
мл/дка; 

Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде 
употребяван, включително механизъм на действие: Третира се при първа поява 
на неприятелите в оранжерии, през вегетацията на домати и краставици, срещу 
листни въшки до прибиране на реколтата.  За постигане на оптимални резултати 
опръскването на листата да се извършва с работен разтвор от 40-100 л/вода/дка, в 
зависимост от хабитуса на културата, максимално до две третирания през  интервал 
от 14 дни. Използвайте достатъчно вода за да осигурите пълното покриване на 
листата и стеблата. 

Препоръки при употреба: 
Да се спазват мерките за безопасност при работа с продукти за растителна защита. 

Механизъм и спектър на действие: Ламдекс 50 КС е контактен инсектицид от 
групата на пиретроидите със стомашно действие и ясно изразени репелентни 
свойства. Притежава бърз инициален „нокдаун” ефект и продължително 
последействие при домати и краставици  отглеждани в оранжерии. Действа на 
нервната система на неприятелите, като предизвиква нарушаване на физиологичните 
функции на насекомите. 

Карантинен срок: 3 дни 

Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури: Няма 
отрицателно действие върху следващите култури.  

Приготвяне на работния разтвор: Напълнете пръскачката до половина с вода и 
започнете разбъркването. Претеглете необходимото количество от Ламдекс 50 КС и 
го прибавете към резервоара на пръскачката при включена бъркалка. Прибавете 
останалото количество вода при включена бъркалка. Осигурете пълно смесване и 



постоянно разбъркване за да поддържате продукта в  суспензия. Разбъркайте добре 
сместа преди приложението й и продължете да разбърквате по време на самото 
третиране.  

Смесимост: Не се препоръчва. Желателно е провеждането на предварителен тест за 
съвместимост при всеки конкретен случай. 

Дата на производство: виж опаковката 

Срок на годност: 2 години. След изтичане на означения срок на годност, проверете 
съдържанието на продукта в ЦЛХИК при БАБХ. 

Категория на употреба: непрофесионална. 

Съдържание на опаковката: 1 л  

Общи съвети: В случай на злополука или неразположение да се потърси незабавно 
медицинска помощ (покажете инструкциите за употреба или информационния лист за 
безопасност, ако е възможно). За оказващите първа помощ: Обърнете внимание на 
самозащитата! 

При вдишване: Изведете пострадалия на свеж въздух. Ако дишането е неравномерно 
или спряло, направете изкуствено дишане. Свържете се с лекар. 

При контакт с кожата: Измийте незабавно със сапун и обилно количество вода, 
докато сваляте замърсените дрехи и обувки. Консултирайте се с лекар, ако е 
необходимо.  

При контакт с очите: Незабавно изплакнете обилно с вода. След първоначалното 
изплакване на лицето, премахнате контактните лещи и продължете да промивате в 
продължение на поне 15 минути. Дръжте очите широко отворени, докато изплаквате. 
Ако симптомите не изчезнат, потърсете лекарска помощ. 

При поглъщане: НE предизвиквайте повръщане. Изплакнете устата. Пийте много 
вода. Ако симптомите не изчезнат, потърсете лекарска помощ. 

Указания към лекаря: Симптоматично лечение. 

При спешни случаи на остро отравяне:  
УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” –  “Клиника по токсикология”  
Телефон: 02/91 54 233;  
Телефон/Факс: 02/91 54 409;  
Единен европейски номер за спешни повиквания – 112 
Е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg   
www.pirogov.eu 
Противопожарни мерки:  
Подходящи пожарогасителни средства 
Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда. 
Неподходящи пожарогасителни средства 
Няма налична информация. 
Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: 
Не са известни специфични опасности. 
Съвети за пожарникарите: 

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg


В случай на пожар носете автономен дихателен апарат. 
В случай на пожар и / или експлозия да не се вдишва дима.  

Мерки при аварийно изпускане: Да се събере механично и да се постави в 
подходящи контейнери за изхвърляне. 

Лични предпазни мерки: Използвайте лични предпазни средства както се изисква. 
Евакуирайте персонала в защитени зони. Отдалечете хората от  
разлива / теча. 

За лицата, отговорни за спешни случаи: Използвайте лични предпазни 
средства, както се изисква 

Унищожаване на празните опаковки: преди да се изхвърли на определеното за 
целта място, празната опаковка да се направи негодна за повторна употреба 
(деформиране, пробиване и др.). Остатъци от препарата  и от работния разтвор да не 
се изхвърлят в обществената канализационна система и във водоеми, а съгласно 
местните разпоредби. 

Работа и съхранение:  

Упътвания за безопасна употреба: Използвайте лични предпазни средства както се 
изисква. Използвайте само при подходяща вентилация. Избягвайте контакт с кожата, 
очите и облеклото. Изперете замърсеното облекло предиповторна употреба. Не 
вдишвайте прах/ пушек/ газ/ дим/ изпарения/ аерозоли. Да не се яде, пие или пуши при 
употреба на продукта. Използвайте с локална система за отвеждане на отработен 
въздух. 

Общи хигиенни съображения: По време на работа да не се яде, пие и пуши. 
Изперете работното облекло преди да го облечете отново. Препоръчва се редовното 
почистване на оборудването, работното място и облеклото. 

Съдът да се съхранява плътно затворен на сухо, хладно и добре проветриво място. 
Да се пази от достъп на деца. Съдът да се съхранява правилно етикетиран. 

В съответствие с международните правила за съхранение и складиране на продуктите 
за растителна защита; далеч от слънчева светлина и влага, на проветриво място, в 
оригинални плътно затворени опаковки. Не допускайте складиране на продуктите под 
00 С и над 350 С. Не складирайте опаковките/палетите над 2 метра височина, за да се 
избегнат повреди и смачквания. 

Транспорт:  Да се спазват изискванията за транспорт на препарати за растителна 
защита спрямо европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по 
шосе. 

 

 
 
 
 


