
ОПАСНО! 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 

ТИРАМ 80 ВГ 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

          
      

H302 - Вреден при поглъщане 

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите 

H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се 

експозиция 

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

 

EUH208 - Съдържа Тирам (Thiram). Може да предизвика алергична реакция 

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

инструкциите за употреба 

 

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца 

P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли 

P270 - Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта 

P273 - Да се избягва изпускане в околната среда 

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни 

очила/предпазна маска за лице 

P301+P312 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при 

неразположение 

P305+P351+P338 - 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 

P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински 

съвет/помощ 

P501 - Депонирай съдържанието/съда удобрен за целта инсинератор 

 

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: контактен фунгицид  

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 800 г/кг тирам  

Химическо наименование на а.в.: тетраметилтиурам дисулфид 

Химична група: дитиокарбамати 

Произход на активните вещества: Таминко, Белгия 

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ВГ – вододиспергируеми гранули 

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА  в Р. България със Заповед № РД 09-869/19.12.2003 г. на 

Министъра на земеделието и горите и Удостоверение за разрешаване предлагането на 

пазара и употребата на ПРЗ № 0134/02.02.2004 г. 

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта в оригинални, етикетирани 

и добре затворени опаковки, в сухи и добре вентилирани помещения, отделно от 

храни, напитки и фуражи. Да се пази от директна слънчева светлина. Да се пази от 

достъп на деца, животни и странични хора.  

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА: Тирам 80 ВГ е разрешен за употреба при следните 

култури и болести:  

- къдравост по прасковата – 0,3% 

- ранно кафяво гниене по кайсия – 0,3%  

- струпясване по ябълката – 0.3% 

- ранно кафяво гниене и съчмянка по черешата – 0.3% 

- сачмянка по сливата – 0.3% 

- сиво гниене по ягода – за първо пръскане – 0.3% 

-    сиво гниене по грозде – 0,4% 
Къдравост по прасковата: Третиранията с Тирам 80 ВГ се извършват по следната 

схема: първото през есента при 50% листопад, второто - рано на пролет при набъбване 

на пъпките, последвано след 10 дни от още едно. 

Ранно кафяво гниене по кайсия и череша:  Провеждат се 3 вегетационни пръскания 

в следните фенофази: първо при показване на боята на цветовете, второ при начало на 

цъфтежа и трето при края на цъфтежа. 

Струпясване по ябълката: Пръсканията се провеждат в периода от набъбване на 

пъпките до 14 дни преди беритбата. Интервал между пръсканията – 7 до 10 дни. 

Сачмянка по слива и череша:  Превантивно пръскане през есента по време на 

листопада. Това пръскане предпазва клонките и пъпките от заразяване през влажния 

есенен период. На пролет е необходимо да се направят още няколко третирания в 

цъфтежния период за опазване листата и плодовете от заразяване -  първо пръскане 

при набъбване на пъпките, второ – след прецъфтяване и трето пръскане след 7-10 дни. 

Сиво гниене по ягодата: 3-5 третирания през интервали от 10 дни. Първо третиране в 

началото на цъфтежа. За постигане на добър контрол на болестта е необходимо добро 

опръскване на пъпките, цветовете и плодовете. 

Сиво гниене по гроздето: 3-4 третирания във фази – след цъфтеж, преди затваряне на 

чепките, при прошарване на грозда и 20 дни преди зрялост. При пръскане струята 

трябва да бъде насочена към гроздовете за да се осигури добро обливане на зърната. 

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: В отделен съд, разбъркайте продукта с 

малко количество вода до получаване на хомогенна смес. Полученият разтвор 

изсипете в резервоара на пръскачката и разбъркайте с необходимото количество вода 



за достигане на желаната концентрация. Веднъж приготвеният разтвор, трябва да се 

използва веднага и да не се оставя за ползване през следващите дни. 

СМЕСИМОСТ: По препоръка на фирмата продуктът е смесим с повечето от 

използваните в практиката пестициди без тези с алкална реакция. Въпреки това, 

поради многообразието на използваните различни повърхностно активни вещества, 

емулгатори и разтворители при формулирането на ПРЗ, не трябва да се прави 

резервоарна смес преди с тест да се потвърди, че компонентите в нея са физически 

съвместими, биологическия ефект се запазва и няма фитотоксичност при конкретните 

условия на ползване. 

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА : По време на приложение на 

продукта да не се допуска замърсяване на водни басейни. 

ТОКСИЧНОСТ: ЛД50  1407 мг/кг т.т. (плъх). Дразни очите. Употребата на алкохол 

повишава токсичния ефект. 

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. 

КАРАНТИНЕН СРОК:  21 дни 

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ: 

При вдишване: Да се премести незабавно пострадалия от района на експозиция. Да се 

изведе на чист въздух и да се постави в легнало положение. Ако дишането е 

затруднено да се подава кислород. Да се потърси медицинска помощ.  

При поглъщане: Да се изплакне устата с вода и след това да се изпие голямо 

количество вода. Да НЕ се предизвиква повръщане. Разхлабете тесните части на 

дрехите като яка, вратовръзка, колан. Незабавно да се потърси медицинска помощ и да 

се покаже на лекаря опаковката или етикета. Лечението е симптоматично.  

При контакт с кожата: Замърсените дрехи да се съблекат незабавно, а засегнатите 

части на тялото, да се измият с обилно количество вода и сапун. Ако дразненето 

продължава да се потърси медицинска помощ. 

При контакт с очите: Незабавно изплакнете обилно с вода, включително и под 

клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Ако дразненето продължава 

потърсете медицинска помощ. 

Указания за лекаря: Общи препоръки за дитиокарбамати: По възможност 

биомониторинг при хронично излагане: определяне на TTCA в урината в края на 

работния ден/седмица. Изследване на кръвта за забавено действие: чернодробни 

тестове, функциониране на бъбреците, функциониране на щитовидната жлеза 

При необходимост се свържете с Клиника по токсикология към УМБАЛСМ “Н. И. 

Пирогов”- 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: да се избягва контакт с кожата и очите; да не се яде, пие и пуши 

по време на работа; да се носи предпазно работно облекло, ръкавици, маска и очила; 

да не се допуска контакт на бременни жени с продукта 

След употреба: да се почисти пръскачката и се изплакне с обилно количество вода. Да 

не се замърсяват водни площи и водоизточници. Всички открити части на тялото да се 

измият обилно с вода и сапун. 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА: 

Защита на очите/лицето: Плътно прилепващи защитни очила. Маска. 



Защита на ръцете: Неопренови ръкавици. Избирайте телесна защита според  

количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място. 

Защита на кожата: Носете подходящи защитни средства. Избирайте телесна защита 

според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място. 

Защита на дихателните пътища: При недостатъчна вентилация, да се използват 

подходящи средства за дихателна защита. Подходяща маска с филтър за частици P3 

(EN 143). Автономен дихателен апарат (EN133). (в случай на по-висока 

концентрация). В съответствие с местните и националните разпоредби. 

ЕКОТОКСИЧНОСТ: Силно токсичен за водни организми и риби. 
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ (РАЗЛИВАНЕ): Да се предотврати 

попадане на продукта във водоизточници, водни басейни, подпочвени води. Поръсете 

продукта със стърготини, пясък или суха почва, измете внимателно и съберете в 

отделен, сух, обозначен, затворен контейнер за по-късно унищожаване в определените 

за целта места и в съответствие с местните изисквания.  

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Продуктът е горящ, но е умерено незапалим. 

Горенето довежда до образуване на токсичен и дразнещ пушек. При възникване на 

пожар да се гаси с пяна, пръскане с вода, СО2 или сух химикал. Неподходящи средства 

за гасене: високообемна водна струя под налягане. Пожарникарите да носят въздушен 

дихателен апарат и предпазен костюм. Да се допуска, средствата използвани за гасене 

на пожара, да попаднат в канализацията или водни басейни.   

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ/ОСТАТЪЦИ ОТ ПРОДУКТА: Готов разтвор 

от продукта или самият продукт да не се изхвърля във водоеми или на други открити 

места. Унищожаването на празни опаковки или остатъци от продукта да се извършва в 

съответствие с местните разпоредби и изисквания. 

ТРАНСПОРТ: Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за 

международен превоз на опасни товари по шосе. 

 

ПАРТИДА № (виж опаковката) 

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката) 

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: 20 кг 

 

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: Таминко, Белгия 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛ:   
TAMINCO 

Pantserschipstraat, 207, B – 9000 Gent, Belgium 

тeл: +32 9 254 14 11;  факс: +32 9 254 14 10  

 

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 

 


