
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 
                                                                                

 

             

ТОПСИН М  70 ВДГ 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

        

 

Предупреждения за опасност 

H302 Вреден при поглъщане. 

H332 Вреден при вдишване. 

H317 Може да причини алергична кожна реакция. 

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти 

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  

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

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

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

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

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P281 Използвайте предписаните лични предпазни средства. 

 

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: системен фунгицид с предпазно и лечебно действие   

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 70% тиофанат-метил 

Химическо наименование на а.в.: 1,2-ди-(3-метоксикарбонил-2-тиоуреидо)бензен 

Химична група: карбамат 

Произход на активните вещества: Нипон Сода, Япония 

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ВДГ – вододиспергируеми гранули 

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: непрофесионална  

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта в оригинални, етикетирани и 

добре затворени опаковки, в хладни и сухи помещения, отделно от храни, напитки и 

фуражи. Да се пази от директен контакт с вода или висока влажност, киселини и основи. 

Да се съхранява в заключени помещения, далеч от достъп на деца, животни и странични 

лица.   

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА  в Р. България със Заповед № РД 12-62/29.12.2006 г. на 

Министъра на земеделието и горите, Заповед № РД 12-36/26.04.2010 г. на Министъра на 

земеделието и храните, Заповед № РД 11-1248/14.06.2017 на изпълнителния директор на 

БАБХ и Разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ № 1080-ПРЗ-2/10.07.2017 г.  

 

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:  
Култура Болест Доза на 

приложение 

Момент на приложение Карантинен 

срок 

Лозя Оидиум (Oidium 

tuckeri) 

100 г/дка при 15 см големина на 

леторастите, през интервал от 

10-14 дни  

35 дни 

Лозя Сиво гниене (Bortytis 

cinerea) 

100 г/дка третиранията се извършват във 

фази цъфтеж, оформяне на 

зърното, затваряне на грозда, 

прошарване на грозда 

35 дни 

Пшеница Брашнеста мана 

(Blumeria  graminis) 

100 г/дка от фаза поява на флагов лист до 

фаза пълен цъфтеж (ВВСН 37-

65) 

Не се 

изисква 

Ябълки Брашнеста мана 

(Podosphaera 

leucotricha) 

0.12% (120 

г/дка) 

от фаза миши уши до плодовете 

са достигнали 90% от 

окончателния си размер (ВВСН 

10-79) 

14 дни 

Кайсии Ранно кафяво гниене 

(Monilia laxa) 

0.12% (120 

г/дка) 

От фаза пълен цъфтеж до край 

на цъфтежа (BBCH 65-69) 

3 дни 

Тютюн Черно кореново 

гниене (Thielaviopsis 

basicola) 

2 – 4 г / 2-3 

л. вода / 

кв.м. 

Поливане на разсада - прилага 

се във фаза уши  

Не се 

изисква 

Разрешени минимални употреби 

Горско-

дървесни 

видове 

Гъбни заболявания 

по горски видове 

0,10% Да не се прилага в периода на 

отделяне на „мана“ за манов 

мед 

 

Полягане на 

пониците и 

фиданките при 

иглолистни 

10 г / 6 л 

вода / кв. м. 

Поливане на фиданките  



Количество на работния разтвор: 40-100 л вода/дка при пшеница, лозя, ябълки и кайсии; 2-

3 л вода/м2 при тютюн (поливане на разсада) 

Максимален брой приложения: 1 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Топсин М 70 ВДГ е продукт със системно действие, 

принадлежащ към групата на бензимидазоловите фунгициди. Активното вещество се 

приема от листата и се придвижва до всички части на растението. Там то се метаболизира 

частично в МБК (метил бензимидазол карбамат). По този начин активното вещество и 

МБК действат двустранно върху гъбата - от една страна се инхибира дишането в клетките, 

а от друга спорулацията. 

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Пръскачката се напълва с ¾ от 

необходимото количество вода. Добавя се точното количество от продукта при включено 

разбъркване. Долива се останалото количество вода. Разбъркването на разтвора 

продължава и по време на приложението до изпръскване на разтвора. 

СМЕСИМОСТ: По препоръка на фирмата, Топсин М 70 ВДГ е смесим с повечето от 

масово използваните в практиката  продукти за растителна защита, но поради голямото 

разнообразие от продукти, предварителен тест за съвместимост е препоръчителен. 

Несъвместим с окислителни агенти, силни киселини и основи. 

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. 

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: 

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.  Ако дразненето продължава, да се потърси медицинска помощ. 

При контакт с кожата: Измийте с обилно количество вода и сапун. При поява на 

дразнене или зачервяване на кожата: потърсете медицинска помощ. Свалените замърсени 

дрехи да се изперат преди повторна употреба. 

При вдишване: 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: Изплакнете устата. Ако не се чувствате добре потърсете медицинска 

помощ.   

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

базирана на преценката на лекаря и според симптомите на пациента. 

ТОКСИЧНОСТ: Остра орална ЛД50 (плъх) > 2465 мг/кг (мъжки), 1671 мг/кг (женски). 

Вреден при вдишване. Може да предизвика сенсибилизация при контакт с кожата.  

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, противопрахова 

маска. Да се избягва контакт с очите, кожата и дрехите. Да се избягва вдишването на прах. 

С продукта да се работи само в добре проветряеми помещения. Измийте се старателно 

след приключване на работа. Да се пази от достъп на деца.  

ВЛИЯНИЕ НА ПРЗ ВЪРХУ ВОДНИТЕ ОРГАНИЗМИ, ПОЛЕЗНАТА 

ЕНТОМОФАУНА, ПЧЕЛИТЕ И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: 

Топсин М 70 ВДГ не е опасен за пчелите и полезната ентомофауна. Вреден за водорасли и 



токсичен за риби и водни безгръбначни.  Да не се замърсяват открити водни басейни с 

продукта, отпадъци или празни опаковки от него. Да не се изсипва продукт директно в 

канализацията. При пръскане в близост до открити водни басейни да се спазва 5 м буферна 

зона.  

УКАЗАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕВЕНТУАЛНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, 

СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ КУЛТУРИ В 

СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО: ТОПСИН М 70 ВДГ не е фитотоксичен за културите, при 

които се прилага и не оказва влияние на следващите в сеитбообръщението култури.   

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ (РАЗЛИВАНЕ): Разсипания продукт да 

се измете и събере в затворен контейнер за по-късно унищожаване. Да се избягва 

вдигането на прах. Да се проветри помещението и да се измие замърсеното място с 

детергент и обилно количество вода, след като продукта е бил вече събран. Да не се 

замърсява канализацията или водни басейни с водата от почистването. 

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 противопожарни средства: 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: Да се изгарят в специални пещи за унищожаване на химически 

отпадъци. Празните опаковки от продукта да се третират като химически отпадък. 

Унищожаването на отпадъците да става в съответствие с местните разпоредби и 

изисквания за опазване здравето на хората и околната среда. 

ТРАНСПОРТ: 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: 20 кг 

 

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО/  

ПРОИЗВОДИТЕЛ:  

Ниссо Кемикъл Юръп, Германия 

NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH 

Berliner Allee 42, 40212 Dusseldorf, Germany 

тел: +49-(0)211-1306686-0   факс: +49-(0)211-328231 

 

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 

 
 


