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ОПАСНО! 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 
                                                                                   

 

 

САНМАЙТ 20 ВП 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

     
 

 

Предупреждения за опасност 

Н332 Вреден при вдишване. 

H400 Силно токсичен за водните организми. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Допълнителна информация за опасност 

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

инструкциите за употреба. 

 

Препоръки за безопасност  

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

P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. 

P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P391 Съберете разлятото. 

 

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: инсекто-акарицид  

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 200 г/кг пиридабен   

Химическо наименование на а.в.: 2-терт-бутил-5-(4-терт-бутилбензилтио)-4-

хлоропиридазин-3(2H) 

Химична група: пиридозинон 
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Произход на активните вещества: Нисан Кемикъл, Япония 

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ВП – намокрим прах 

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: ІІ-ра професионална - продукт, който може да се 

прилага от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията. 

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА  в Р. България със Заповед №  09-791/28.12.2002 г. на 

Министъра на земеделието и горите и Удостоверение за регистрация № 0217 /25.10.2004 

г. 
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта в оригинални, затворени и 

етикетирани опаковки, в хладни и вентилирани помещения, отделно от храни, напитки и 

фуражи. Да се избягва влага и пряка слънчева светлина. Да се съхранява в заключени 

помещения, далеч от достъп на деца, животни и странични лица.   

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА: Санмайт 20 ВП е разрешен за употреба в Р. България срещу 

следните неприятели:  

-  жълт лозов акар по лозя       -  0,05% 

- червен овощен акар по круши и ябълки     -  0,05% 

- обикновен паяжинообразуващ акар по патладжан в оранжерии -  0,075% 

- памукова листна въшка по зеленчуци (краставици)   -  0,075% 

- оранжерийна белокрилка по зеленчуци (домати)   -  0,075% 

Препаратът е предназначен за борба с акари при лозя, ябълки, круши, патладжан, листни 

въшки по зеленчуци и оранжерийна белокрилка. 

Санмайт 20 ВП притежава само контактно акарицидно и специфично инсектицидно 

действие. Не прониква в тъканите на растенията. Токсичното му действие се изразява в 

инхибиране на ензими на дишането.  

Продуктът проявява бързо начално действие. Петнадесет минути след пръскането 

акарите губят подвижност, а 90 минути по-късно загубват нормалните си функции и 

умират в продължение на няколко дни.  

Продължителността на летално токсично действие достига 35-45 дни, което се дължи на 

много доброто свързване на пиридабена с липофилните вещества по листата, плодовете и 

леторастите, както и на устойчивостта на активното вещество към абиотичните фактори 

– температура, слънчева радиация, валежи.  

Голямата продължителност на леталното действие на продукта позволява с едно 

пръскане да се проведе успешна борба срещу популации от няколко поколения акари. 

Затова Санмайт 20 ВП трябва да се използва за борба с акарите при лозя и ябълки в 

началото на лятото до края на юли, началото на август.  

Не се препоръчва повече от едно пръскане на едни и същи площи.  

Санмайт 20 ВП е токсичен за всички стадии на акарите, но неговото действие е най-

силно изразено срещу ювенилните форми. 

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Пръскачката се напълва до половината с 

вода, прибавя се необходимото количество продукт и се допълва с останалото количество 

вода при непрекъснато разбъркване на разтвора. 

СМЕСИМОСТ: Продуктът може да се смесва с инсектициди и фунгициди, без тези с 

алкална реакция. Препоръчва се, преди използване на някаква смес, същата да се тества 

предварително за фитотоксичност.  

КАРАНТИНЕН СРОК: 21 дни за ябълки; 30 дни за грозде; 7 дни за домати, краставици, 

патладжан. 

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: 
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При контакт с очите: Незабавно изплакнете с течаща вода за най-малко 15 минути.   

Потърсете медицинска помощ. 

При контакт  с кожата: Свалете всички замърсени дрехи, обувки и чорапи. Незабавно 

изплакнете с течаща вода. Измийте старателно кожата със сапун и вода. Ако дразненето 

продължава, потърсете медицинска помощ.  

При вдишване: Незабавно преместете пострадалия на чист въздух, в покой и в позиция 

не затрудняваща дишането. Ако дишането е преустановено направете изкуствено дишане 

уста-в-уста или с апарат. Поддържайте пострадалия затоплен с одеяло и в покой. 

Потърсете спешна медицинска помощ.  

При поглъщане: ДА НЕ СЕ предизвиква повръщане. Изплакнете устата. Да не се дава 

нищо през устата на човек изпаднал в безсъзнание. Незабавно потърсете медицинска 

помощ.   

СЪВЕТИ КЪМ ЛЕКАРЯ: Няма специфичен антидот. Поддържащо лечение. Терапия  

базирана на преценката на лекаря и в зависимост от симптомите на пациента. 

ТОКСИЧНОСТ: остра орална (плъх м/ж) ЛД50 3350/3020 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: Да се спазват мерките за 

безопасна работа с препарати за растителна защита. Да не се вдишва прах. Да се избягва 

контакт с кожата и очите. Да се носи работно облекло, предпазни очила, противопрахова 

маска и устойчиви на химикали ръкавици. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. 

След приключване на работа дрехите да се свалят незабавно и да се изперат преди 

повторна употреба. Лицето, ръцете и тялото да се измият с вода и сапун. 

ЕКОТОКСИЧНОСТ: Санмайт 20 ВП е умерено опасен за пчелите и полезната 

ентомофауна. Силно токсичен за водните организми. Да не се пръска в близост до водни 

басейни. Да не се изпуска продукта в канализация или водни басейни. 

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ (РАЗЛИВАНЕ): Да се попие разлетия 

продукт с подходящ абсорбиращ материал като дървени стърготини или почва. Да не се 

вдига прах. След това замърсеното място да се измие с вода и детергент. Отпадъците от 

почистването да се съберат в отделен контейнер за по-късно унищожаване в съответствие 

с местните изисквания. Да се предотврати замърсяване на околната среда. 

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: вода, пяна, сух химикал или СО2. Да не се 

използва силна водна струя под високо налягане. 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, хлороводород, 

серни оксиди и азотни оксиди.  Да не се вдишва дим/изпарения. 

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ИЛИ ПРОДУКТ С ИЗТЕКЪЛ 

СРОК НА ГОДНОСТ: За да се избегне употребата на празните опаковки за съхранение 

на други продукти, същите трябва да се направят негодни за повторно използване и да се 

изхвърлят в специално предназначени за целта контейнери. Унищожаването на 
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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 международен превоз на опасни 

товари по шосе. 

 

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години 

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката) 

ПАРТИДА № (виж опаковката) 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: 0.5 kg ℮ 

 

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: 

Нисан Кемикъл Индъстрийс, Япония 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ:  
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, Ltd. 

Kowa Hitotsubashi Building, 7-1, 3-chome, 

Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 101 

 тел: 03-3296-8151  факс:  03-3296-8016 

 

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:  

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 

1164София, ул. Бигла 39, партер, офис 2   

тел: 02 / 962 49 01 факс: 02 / 962 48 76 

 

 
 

 


