ОПАСНО!
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

НИСОРАН 5 ЕК
ОПАСНО!

Предупреждения за опасност
H332 Вреден при вдишване.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H351 Предполага се, че причинява рак
H371 Може да причини увреждане на кръвта/очите/дихателните пътища
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H373 Може да причини увреждане на кръвта/очите/дихателните пътища при продължителна или
повтаряща се експозиция
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Допълнителна информация за опасност
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност
P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за
лице.
P305+P351+P338+P310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в
продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е
възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ
или на лекар.
P301+P310+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ
или на лекар. НЕ предизвиквайте повръщане.
P405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в в съответствие с местните/национални/международни
разпоредби.

Предпазни мерки за безопасност
SP 1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства
оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва
замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: акарицид
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 50 г/л хекситиазокс
Химическо наименование на а.в.: (4RS,5RS)-5-(4-хлорофенил)-N-циклохексил-4метил-2-оксотиазолидин-3-карбоксамид
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ЕК – емулсионен концентрат
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: ІІІ-та непрофесионална - за употреба от лица над 18
години.
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със Заповед № РД 12-61/29.12.2006 г. на
Министъра на земеделието и горите и Удостоверение за разрешаване пускането на пазара
и употребата на ПРЗ № 0515 / 18.10.2007 г.
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА: Нисоран 5 ЕК е разрешен за употреба в Р. България срещу
следните неприятели:
- Червен овощен акар (ябълки) - 0,05% (50 мл/дка)
(третира се в началото на излюпване на зимните яйца)
- Жълт лозов акар (лозя) - 0,05% (50 мл/дка)
- Обикновен паяжинообразуващ акар (краставици) - 0,06% (60 мл/дка)
Нисоран 5 ЕК е акарицид с отлично овицидно и ларвицидно действие при голям брой
култури. Ефикасен срещу всички акари от р. Tetranichus.
Нисоран 5 ЕК действа контактно. Той няма системно действие, но има добро
трансламинарно действие. За пълния ефект на продукта допринася равномерното и
цялостно покритие на дървесината и листната маса. Яйцата, ларвите и нимфите влезли в
контакт с продукта – директно напръскани или попаднали върху третираната повърхност,
загиват. Възрастните форми не се засягат от Нисоран 5 ЕК, но влезли в контакт с
продукта, женските снасят стерилни яйца. Последействието на продукта е 30-45 дни.
За избягване на резистентност към Нисоран 5 ЕК не трябва да се прави повече от едно
третиране за един вегетационен период.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Напълнете резервоара на пръскачката до
половината с вода. Прибавете необходимото количество от продукта и долейте
останалата вода при непрекъснато разбъркване. Приготвеният разтвор, трябва да се
използва веднага и да не се оставя за ползване през следващите дни.
СМЕСИМОСТ: По препоръка на фирмата Нисоран 5 ЕК може да се използва в
комбинация с повечето пестициди, но поради голямото разнообразие от продукти
предварителен тест за съвместимост е препоръчителен.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА
ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: По време на приложение на продукта да се стои от
наветрената страна. Да не се замърсяват водни басейни.
КАРАНТИНЕН СРОК: 30 дни за ябълки и лозя и 3 дни за зеленчуци.
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
При контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и обувки и измийте с обилно
количество вода и сапун. Ако се появи дразнене на кожата: потърсете медицинска
помощ. Замърсените дрехи да се изперат преди повторна употреба.
При контакт с очите: Изплакнете внимателно в продължение на няколко
минути.Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да ги свалите.
Продължете изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на
лекар.

При вдишване: Незабавно преместете пострадалия на чист въздух, в покой и в позиция
не затрудняваща дишането. Свържете се с лекар, ако пострадалият не се чувства добре.

При поглъщане: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
ДА НЕ СЕ предизвиква повръщане.
СЪВЕТИ КЪМ ЛЕКАРЯ: Няма специфичен антидот. Поддържащо лечение. Терапия
базирана на преценката на лекаря и според симптомите на пациента.
ТОКСИЧНОСТ: Остра орална ЛД50 4287 (мъжки) и 4213 (женски) мг/кг телесна маса.
При нужда да се консултира с Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н. И.
Пирогов”, София. Телефон за спешни случаи: 02 9154 409 (в стандартно работно време
без събота и неделя) или 02 9154 346 (непрекъснато обслужване)
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА: По време на работа с продукта
да се носят подходящо защитно облекло, гумени ръкавици, предпазни очила, респиратор
с филтър за органични пари. Да се избягва контакт с очите, кожата и дрехите. Да се
избягва вдишването на аерозол/изпарения. С продукта да се работи само в добре
проветряеми помещения. Измийте се старателно след приключване на работа. Да се пази
от достъп на деца. Да не се яде, пие и пуши по време на работа с продукта.
ВЛИЯНИЕ НА ПРЗ ВЪРХУ ВОДНИТЕ ОРГАНИЗМИ, ПОЛЕЗНАТА
ЕНТОМОФАУНА, ПЧЕЛИТЕ И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:
Не е наблюдаван страничен ефект върху полезната ентомофауна и естествените
неприятели на акарите. Токсичен за водните организми. Да не се замърсяват водните
басейни.
УКАЗАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕВЕНТУАЛНА ФИТОТОКСИЧНОСТ,
СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ КУЛТУРИ В
СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО: Нисоран 5 ЕК не е фитотоксичен за културите, при които
се прилага и не оказва влияние на следващите в сеитбообръщението култури.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта в оригинални, плътно
затворени и етикетирани опаковки, в хладни, сухи и добре вентилирани помещения. Да
се пази от достъп на деца. Да се пази далеч от източници на запалване, директна слънчева
светлина, окислителни агенти, храни, напитки и фуражи.
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ (РАЗЛИВАНЕ): Да се избягва контакт
с кожата, очите и дрехите. Да не се вдишват аерозол или пари от продукта. Да се
отстранят всякакви източници на запалване. Да се ограничи разлива. Да се посипе с
подходящ абсорбент като стърготини, пясък, почва. Отпадъците от почистването да се
съберат в отделен контейнер и да се потърси съдействие от специализираните органи за
унищожаването им.
МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Преместете контейнерите далеч от пожара, ако е
възможно това да бъде направено безопасно. Ако не е възможно, охлаждайте
контейнерите чрез пръскане с вода.
Подходящи средства за гасене на пожар: сухи химикали, СО2, алкохол-устойчива пяна
или пръскане с вода. Специална предпазна екипировка за пожарникарите: да се носи
подходящо предпазно облекло и дихателен апарат.
Термалното разграждане или горенето може да доведат до отделяне на вредни и
дразнещи газове/дим като въглероден диоксид, въглероден моноксид, серни оксиди и
азотни оксиди.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ИЛИ ПРОДУКТ С ИЗТЕКЪЛ
СРОК НА ГОДНОСТ: Унищожаването на отпадъците да става в съответствие с
местните разпоредби и изисквания за опазване здравето на хората и околната среда.
ТРАНСПОРТ: В съответствие с международните правила за транспортиране. Да се
спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе.

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)
ПАРТИДА № (виж опаковката)
Тегло нето:
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:
Нипон Сода Лтд, Япония
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
NIPPON SODA CO., LTD
2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100, Japan
тел: +81-3-3245-6041 факс: +81-03-3245-6287
ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2
тел: 02 / 962 49 01 факс: 02 / 962 48 76

