
 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

 

ПРЕДИ УПОТРЕБА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА 

НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА ! 

 

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА 

СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА ! 

                           

МОКСИМАТ 505 ВП 
 

(ФУНГИЦИД) 

 

MOXIMATE 505 WP 
 

 

        

ВНИМАНИЕ 

   

 

 

                                       GHS08                                                             GHS09  

                

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:  

Фунгицид с предпазно и лекуващо действие за борба срещу обикновена мана по лоза и 

мана по картофи. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: 
Indofil Industries Limited  

Kalpataru Square, 4
th

 Floor, 

Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, 

Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, INDIA 

Tel.: +912266637373 

Адрес в Европа:  

Via Filippo Turati, 6-20121 Milan, ITALY 

 

ВНОСИТЕЛ/ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА:  
K и Н Ефтимиадис България ЕООД   

Бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №102 

1505 София, БЪЛГАРИЯ 

Тел: 02/819 49 77 Факс: 02/819 49 70 

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 
465 г/кг манкоцеб + 

40 г/кг симоксанил 

 



ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:   

Манкоцеб  

ISO наименование - манкоцеб  

IUPAC наименование – манган етиленбис (дитиокарбамат) 

ЕС № (EINECS №) – 006-076-00-1 

CAS № 8018-01-7 

 

Симоксанил 

ISO наименование - симоксанил 

IUPAC наименование – 1 - [(Е/З)-2-циано-2-метоксииминоацетил] -3-етилкарбамид 

ЕС № (EINECS №) – 261-043-0 

CAS номер 57966-95-7 

 

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА:  
Намокрим прах - (ВП) 

 

РАЗРЕШЕН ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАТА И УПОТРЕБА в България със Заповед № 

РД 11-105 от 29.01.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение  

№ 01214 от 29.01.2014 г. 

 

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години. 

 

ТОКСИКОЛОГИЯ: 

Може да причини слабо временно дразнене на очите и на дихателния тракт. Може да 

причини сенсибилизация при контакт с кожата. Токсичен за водни организми.  

 

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ:  

МОКСИМАТ 505 ВП е разрешен за употреба в Република България при следните 

култури за борба срещу следните болести: 

Лозя: 

1. Срещу обикновена мана по лозата (Plasmopara viticola) в доза – 240-300 г/дка. 

Фази на приложение: ВВСН 11-79 (Първи лист е отворен и се разстила настрани 

от летораста – затваряне на грозда). 

Картофи: 

1. Срещу обикновена мана по картофите (Phytophthora infestans) в доза – 240-300 

г/дка. 
Фази на приложение: ВВСН 10-91 (Нарастване на първите листенца – почти 

всички клубени достигат пълен размер). 

 

 Препоръчително количество работен разтвор: 

При лозя – 30-60л/дка 

При картофи – 30-50л/дка 

 

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: 

Необходимото количество продукт за една пръскачка да се разтвори в отделен съд с 

малко количество вода до получаването на т.н. маточен разтвор - гъст разтвор от 

продукта за растителна защита и вода. Резервоара на пръскачката се напълва до 

половината с вода, след което се включва бъркалката и се сипва приготвения разтвор. 

След това резервоара се допълва догоре с вода. По време на пръскането разбъркването 



на разтвора трябва да продължи. Съдът, в който е приготвен разтвора да се изплакне 

трикратно и водата се излее в резервоара на пръскачката. 

 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ 

ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: 

- За приготвянето на работния разтвор да се използва чиста вода. 

- Минимален интервал между приложенията: 7–10 дни. 

- Да се осигури пълно опръскване на растенията, за да се получи максимален ефект. 

- С цел опазване на водните организми в употреба при лозя, да се осигури нетретирана 

буферна зона от 10 м до повърхностните води за опазване на водните растения. 

- Максимален брой приложения - 4. 

- Период от последното третиране до прибиране на реколтата (карантинен срок): 

Лозя - 28 дни, картофи - 21 дни. 

- Категория на употреба: Професионална втора. С продукта могат да работят лица 

притежаващи сертификат по чл. 83 от ЗЗР. 

 

СМЕСИМОСТ: 

МОКСИМАТ 505 ВП може да се смесва с други инсектициди, фунгициди и листни 

торове, но задължително трябва да се направи тест за съвместимостта между двата 

продукта предварително.  

 

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБРОТА 

КУЛТУРИ/РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ: 

- МОКСИМАТ 505 ВП е напълно селективен при регистрираните култури и не 

предизвиква нежелателни ефекти в регистрираните дози. 

- Продуктът няма негативно действие за следващите култури в сеитбооборота. 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: 
МОКСИМАТ 505 ВП е комбинация от две активни вещества с различен начин на 

действие (предпазно и лечебно). Манкоцебът образува защитен слой върху 

повърхността на листата и не позволява на спорите на гъбния патоген да проникнат 

през него. Симоксанилът прониква бързо в растителните части и унищожава вече 

проникналата зараза. При употреба на продукта се засилва процеса на фотосинтеза, а 

листната маса придобива по-интензивен зелен цвят.  

 

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: 

-   ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА - Да се отстрани замърсеното облекло. Да се 

измие незабавно със сапун и вода.  

-  ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ - Да се промият грижливо очите с много вода. Да се 

придържат клепачите отворени, за да се осигури основно промиване. Да се потърси 

медицинска помощ ако се появи дразнене. 

-   ПРИ ВДИШВАНЕ - Да се премести пострадалият на чист въздух. Ако симптомите се 

задържат да се потърси медицинска помощ.  

-   ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ - Да се промие устата. Никога да не се предизвиква повръщане 

на пострадал в безсъзнание или в състояние на объркване. Потърсете медицинска 

помощ.  

-   СЪВЕТИ ЗА ЛЕКАРЯ - Няма специфичен антидот. Да се прилага симптоматична 

терапия. При нужда да се консултира с УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ – гр. София  

02/915-44-11, 02/915-42-40, 02/915-44-09 - Клиника по токсикология. 

Европейски номер за спешни повиквания – 112. 



 

ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСТНОСТ:  

Н411  Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Н361  Предполага се, че може да увреди оплодителната способност или плода. 

 

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ: 

Р201  Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 

P202  Не използвайте преди да се прочели и разбрали всички предпазни мерки за 

безопасност. 

P261  Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 

P281  Използвайте предписаните лични предпазни средства. 

Р308+Р313  ПРИ явна или предполагаема експозиция: Обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

P273  Да се избягва изпускане в околната среда. 

P391  Съберете разлятото. 

Р405  Да се съхранява под ключ. 

Р501  Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие със Закона за управление на 

отпадъците 

EUH208  Съдържа манкоцеб. Може да предизвика алергична реакция. 

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

инструкциите за употреба. 

 

СТАНДАРТНИ ФРАЗИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РИСКОВЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 

SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита и неговата 

опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна 

защита, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на 

ферми и пътища). 

SPe 3: С цел опазване на водните организми, за да се осигури нетретирана буферна 

зона до повърхостните води при следните употреби: 

Лозя:  
- буферна зона от 5 м в комбинация с дюзи намаляващи разпръскването 50%  или 10 

метра буферна зона до повърхностните води с цел опазване на водните организми и 

растения за ранни сортове лози. 

- буферна зона от 5 м в комбинация с дюзи намаляващи разпръскването 75%  или 10 

метра буферна зона до повърхностните води с цел опазване на водните организми и 

растения за късни сортове лози. 

Картофи:  

- буферна зона от 5 м до повърхностните води с цел опазване на водните организми и 

растения. 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА: 

- Да не се допуска контакт с кожата и очите. 

- Работници без защитно оборудване и особено деца да не се допускат до местата на  

     приготвяне на работния разтвор и пръскане. 

 

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: 

- МОКСИМАТ 505 ВП да се съхранява в плътно затворени оригинални опаковки, в 

сухи, хладни и проветриви заключващи се складови помещения за продукти за 

растителна защита, отделно от хербициди и инсектициди. 



- Да се съхранява в складови помещения далеч от хранителни продукти и напитки, 

фуражи за животни, торове, козметика, лекарства и далеч от леснозапалими 

продукти. 

- Да се съхранява в специални складови помещения, където деца да нямат достъп и да 

не се допускат вътре. 

 

ТРАНСПОРТИРАНЕ: 

Да се извършва съгласно изискванията за превоз на опасни химични вещества съгласно 

Европейското споразумение за транспортиране на опасни товари с шосеен и 

железопътен транспорт /ADR/RID 2011/. 

 

ЕКОТОКСИЧНОСТ: 

МОКСИМАТ 505 ВП е токсичен за риби и водни организми. Да се вземат всички 

предпазни мерки да не се излива или да не попадне в никакъв случай продукт във 

водоизточници, водоеми и отточни води. 

 

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ/ИЗПУСКАНЕ:  

В случай на инцидентно разсипване/изпускане на продукта, същия да се покрие с 

абсорбиращ материал (пясък, дървени стърготини, абсорбираща глина, хидратна вар и 

др.), като не се допуска да замърси повърхността и/или почвата или попадането му във 

водни източници и канализационната мрежа. Събраното количество да се предава на лица, 

притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, 

бр.53/13.07.2012 г). 

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: 

При гасене на пожари да се ползва сух химикал, въглероден двуокис, воден спрей, 

водна мъгла или пяна. Използваните противопожарни средства да не попадат във 

водоизточници и отточни води. Пожарникарите гасящи пожара да носят апарат за 

дишане и защитно облекло. 

 

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: 

- Съдът за приготвяне на разтворa да се изплакне трикратно с чиста вода, като 

съдържанието му се излее също в резервоара на пръскачката. 

- 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.) 

 

ПИКТОГРАМИ: 

 


