
ВНИМАНИЕ! 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 

 

ДИТАН М-45 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!                               

                                               

Предупреждения за опасност          

H317: Може да причини алергична кожна реакция. 

H361d: Предполага се, че уврежда плода. 

H400: Силно токсичен за водните организми. 

Н411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

EUH 401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите 

за употреба. 

Препоръки за безопасност 

P201: Получете специални инструкции преди употреба. 

P280: Носете защитни ръкавици/защитно облекло/защита за очите/защита за лицето. 

P308+P313: АКО сте изложени или разтревожени: Потърсете медицински съвет/помощ. 

P405: Съхранявайте заключен. 

P501: Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните и националните разпоредби 

 

Допълнително етикетиране 

SP1: 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.) 

SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води с цел опазване на 

водните организми – при зеленчукови култури и картофи, 10 метра – при лозя и 30 метра при ябълки 

и круши. 

 
 

 

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: Контактен фунгицид от групата на дитиокарбаматите за борба срещу болести 

по лозя, овощни, зеленчукови и технически култури.  

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 800 г/кг манкоцеб  

Химическо наименование на активното вещество: ISO наименование – манкоцеб; IUPAC 

наименование – манган етиленбис (дитиокарбамат)  

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: намокрим прах (ВП)  

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 Заповеди №  РД 11-418/10.03.2015 г. , РД 11-

1664/06.11.2015 г. и РД 11-617/19.04.2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и 

Разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ № 0150-ПРЗ-7/28.04.2016 г.  
 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:  
ДИТАН М-45 е фунгицид с контактно (предпазно) действие. При пръскане продуктът образува 

защитен слой върху повърхността на листата и не позволява на спорите на гъбния патоген да 

проникнат през него. В същото време спорите на гъбата поемат продукт и се стопира развитието им. 

При употребата на продукта се засилва процеса на фотосинтеза, а листната маса придобива по зелен 

цвят.  
 

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА  
 

Ябълки, Круши  
1. Срещу струпясване (Venturia inaequalis; Venturia pyrina) в доза 200 г/дка.  

• Прилага се във фенофаза BBCH 01 – 85 (от начало на набъбване на листните пъпки: пъпките 

са видимо набъбнали, люспите на пъпките са удължени и имат светли участъци до 

напреднало узряване:увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта).  

• Максимален брой приложения – 4  

• Интервал между приложенията: 14 дни - при последователни третирания с Дитан ДГ; 10 

дни - при редуване с продукти на база миклобутанил или фенбуконазол; 7 дни - при редуване 

с други продукти.  

• Карантинен срок – 28 дни 

• Количество работен разтвор 50-100 л/дка  

• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника.  

 

Да не се прилага при круши – сортове Кристали, Кося, Вутирата;  

Може да предизвика ръжда при ябълки - сорт Златна превъзходна.  

 

Лозя - винени и десертни сортове  
1. Срещу мана (Plasmopara viticola) в доза 200 г/дка.  

• Прилага се във фенофаза BBCH 15-85 (от 5 и повече листа са отворени до омекване на 

зърната) . 

• Максимален брой приложения – 4 

• Интервал между приложенията – 10 дни  

• Карантинен срок – 28 дни 

• Количество работен разтвор 20-100 л/дка 

• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника  

 

Да не се използват за храна лозовите листа, третирани със Дитан ДГ.  

 

Моркови  
1. Срещу алтернария (Alternaria dauci) в доза 200 г/дка  

• Прилага се във фенофаза BBCH 12-49 (от втори същински лист - край на нарастване на 

корена до достигнати са типични форма и размер) 

• Максимален брой приложения – 4 

• Интервал между приложенията – 14 дни 

• Карантинен срок – 30 дни 

• Количество работен разтвор 100 л/дка 

• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника 

 

Лук - Шалот  
1. Срещу ръжда (Puccinia alli) в доза 250 г/дка 



• Прилага се във фенофаза BBCH 12-49 (от втори лист ясно видим до листата са загинали)  

• Максимален брой приложения – 4 

• Интервал между приложенията – 7 дни 

• Карантинен срок – 28 дни 

• Количество работен разтвор 80-100 л/дка 

• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника  

 

Домати, Патладжан  
1. Срещу мана по домати (Phytophtora infestans), кафяви листни петна (Alternaria porri f. sp, 

solani) в доза 200 г/дка 

• Прилага се във фенофаза BBCH 13-89 (от трети същински лист до пълна зрялост) 

• Максимален брой приложения – 5 

• Интервал между приложенията – 7 дни 

• Карантинен срок – 3 дни 

• Количество работен разтвор 50-100 л/дка  

• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника 

 

Пипер 

1. Срещу кафяви листни петна (Alternaria porri f. sp, solani) в доза 200 г/дка 

 • Прилага се във фенофаза BBCH 16-84 (от растежа продължава до шести същински лист на 

главното стъбло до 40% от плодовете са с типичен цвят на зреене)  

• Максимален брой приложения – 5 

• Интервал между приложенията – 7 дни 

• Карантинен срок – 3 дни 

• Количество работен разтвор 50-100 л/дка 

• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника 

 

Тиквички, тикви, пъпеши  
1. Срещу мана (Pseudoperonospora cubensis) в доза 200 г/дка 

• Прилага се във фенофаза BBCH 15-89 (от растежа продължава до пети същински лист на 

главното стъбло до пълна зрялост) 

• Максимален брой приложения – 4  

• Интервал между приложенията – 7 дни 

• Карантинен срок – 3 дни 

• Количество работен разтвор 100 л/дка 

• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника 

 

Марули  
1. Срещу мана (Bremia lactucae) в доза 200 г/дкa 

 Прилага се във фенофаза BBCH 12-49 (от разтворен втори същински лист до типичен 

размер, форма и твърдост на главите) 

 Максимален брой приложения – 4 

 Интервал между приложенията – 7 дни  

 Карантинен срок – 28 дни 

 Количество работен разтвор 50-100 л/дка 

 Метод на приложение: листно третиране с наземна техника.  

 

Картофи  
1. Срещу мана (Phytophtora infestans), кафяви листни петна (Alternaria porri ) в доза 200 г/дка  

• Прилага се във фенофаза BBCH 15-90 (от разтваряне на петите листа на главното стъбло до 

начало на пожълтяване на листата) 

• Максимален брой приложения – 8 



• Интервал между приложенията – 7 дни  

• Карантинен срок – 7 дни 

• Количество работен разтвор 20-80 л/дка 

   • Метод на приложение: листно третиране с наземна техника 
 

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР  
Необходимото количество продукт да се разтвори в отделен съд с малко количество вода до 

получаването на т.н. маточен разтвор (гъст разтвор от продукт и вода). Резервоарът на пръскачката 

се напълва до половината с вода, след което се включва бъркалката и се сипва приготвения маточен 

разтвор. След това резервоарът се допълва догоре с вода при включена бъркалка. По време на 

пръскането разбъркването на разтвора трябва да продължи. Съдът, в който е приготвен маточния 

разтвор, да се изплакне трикратно и водата се излее в резервоара на пръскачката.  
 

СМЕСИМОСТ 

Може да се смесва с други инсектициди и фунгициди, но задължително трябва да се направи 

предварителен тест за съвместимост. Да не се смесва с бордолезов разтвор, сероваров разтвор или 

инсектициди на маслена основа. 
 

 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ 

УПОТРЕБЯВАН 
Третирането да се извършва при тихо време и температура не по-висока от 23-24

о
С.   

За приготвянето на работния разтвор да се използва чиста вода.  

Продуктът трябва да се прилага профилактично/предпазно преди първа поява на признаците на 

болестта, при сигнал на пунктовете за прогноза и сигнализация или най-късно при поява на първи 

признаци на болестта.  

При наличие на благоприятни условия за развитие на болестта  да се намали интервала между 

третиранията.  

Да се осигури пълно опръскване на растенията  за да се получи максимален ефект от третирането.  

 

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ:  
ДИТАН М-45 е напълно селективен при регистрираните култури и не предизвиква нежелателни 

ефекти в регистрираните дози. Продуктът няма негативно действие за следващите култури в 

сеитбооборота.  
 

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ  
Общи указания: Никога да не се дават течности или да се предизвиква повръщане на човек изпаднал 

в безсъзнание или с конвулсии.  

При поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. Ако пациентът е в съзнание измийте устата с вода и 

му/й дайте да изпие обилно количество вода. Посъветвайте се с лекар. Решението дали да се 

предизвика повръщане или не, трябва да бъде взето от лекар. 

При контакт с очите: Изплакнете очите обилно с вода в продължение на няколко минути. Махнете 

контактните  лещи след първите 1-2 минути и продължете да изплаквате още няколко минути. Ако 

се проявят симптоми, посъветвайте се с лекар, за предпочитане очен лекар. 

При контакт с кожата: Незабавно измийте кожата обилно с вода и сапун. Посъветвайте се с лекар, 

ако се появи дразнене.  

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Посъветвайте се с лекар, ако се появи дразнене. 

 

ПОЛЕЗНИ ЗА ЛЕКАРЯ УКАЗАНИЯ: Симптоматична терапия. Лечение базирано на преценката 

на лекаря в отговор на симптомите на пациента. 

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 



Поддържайте добра лична хигиена. Не консумирайте и съхранявайте храна в работната област. За 

контролиране формирането на прах, да се осигури подходяща вентилация на помещението. 

Оборудването за прехвърляне трябва да е заземено и закрепено за земята, за да се избегне статичния 

заряд и трябва да се използва оборудване, защитено от искри. Измийте ръцете и изложената кожа, 

преди ядене, пиене и пушене и след работа. 

Да се носи респираторна маска по време на смесване и зареждане.  

По време на работа с продукта: Да се носи защитно работно облекло, устойчиви на химикали 

ръкавици, защитни очила и ботуши с чорапи. 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.  

Продуктът да не се прилага с гръбна пръскачка. 

При повторно влизане в площите малко след третирането, да се носят защитно облекло и ръкавици. 

След приключване на работа: Машината за пръскане да се почисти на определените за целта места.  

Работното облекло да се съблече и да се изпере с вода и сапун. Да се почистят всички лични 

предпазни средства, и преди всичко ръкавиците, включително и вътрешната им част. Работниците да 

се изкъпят задължително с вода и сапун след края на работа. 
 

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ  
Продуктът трябва да се съхранява в съответствие с местните разпоредби. Да се съхранява на хладно, 

сухо и проветриво място в оригиналния контейнер. Този продукт е запалим и не бива да бъде 

излаган на открит огън или други източници на възпламеняване. Не позволявайте на материала да се 

намокри или прегрее при съхранението; това може да доведе до разграждане, нарушено действие 

или пожар. Да не се съхранява близо до храна, напитки, фуражи, фармацевтични продукти, 

козметика или торове. Да се съхранява далеч от достъп на деца. 
 

ТРАНСПОРТИРАНЕ 

Да се извършва съгласно изискванията на европейската спогодба за превоз на опасни товари.  
 

ЕКОТОКСИЧНОСТ  
ДИТАН M-45 е силно токсичен за риби и водни организми. Да не се замърсяват водите с този 

продукт за растителна защита или с неговата опаковка. Да не се почиства оборудването, с което се 

прилага продукта за растителна защита близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез 

отточни канали на ферми и пътища. 
 

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ/РАЗСИПВАНЕ  
Разливите трябва да бъдат почистени незабавно, като внимавате да намалите образуването на прах 

във въздуха. Не използвайте оборудване за почистване, което може да предизвика искри. Съберете 

отпадния материал и го поставете в затварящи се обозначени контейнери. При големи разливи, 

ограничете достъпа до района и се консултирайте с производителя. Прехвърлете в затварящ се 

етикетиран контейнер, за да го изхвърлите по подходящия начин и в съответствие с местните 

изисквания. Да не се допуска замърсяване на почвата или попадането му във водни басейни и 

канализацията. 
 

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР  
Подходящи средства за гасене на пожар: пръскане с вода, въглероден диоксид, сух химичен прах, 

алкохолна или полимерна пяна. Оттичането на материали от гасенето може да причини замърсяване 

на околната среда. Да се предотврати попадане на използваните противопожарни средства във 

водоизточници и отточни води. Пожарникарите гасящи пожара да носят защитно облекло и 

автономен дихателен апарат. 
 

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ  
Празните опаковки да се да се направят негодни за повторно използване. ПРЗ, остатъци от него или 

празните опаковки да се третират като опасен отпадък и да се предават на лица, притежаващи 

разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците. 
 

 



ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: 

Indofil Industries BV, Netherlands  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ:  

Indofil Industries Limited  

Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off.-Andheri-Kurla Road,  

400059 Andheri (East), Mumbai, India;  

Tel : 0091 22 66637373; Fax: 0091 22 28322275  

 

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:  

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 

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

тел: 02 962 4901; факс: 02 962 4876 

 

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години  

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)  

ПАРТИДА № (виж опаковката) 

ТЕГЛО НЕТО: 20 кг   ℮ 


