ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета!

АБАНТО
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: IRAC група 3A
Функция на продукта: инсектицид
Съдържание на активно вещество: пиретрини - 40 г/л (4,27% w/w)
Вид на формулацията: емулсионен концентрат
Категория на употрeба: втора професионална
Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11-1200/07.06.2017 г. на
изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и
Разрешение №: 01486- ПРЗ/1- 27.06.2017г.
Притежател на разрешението:
INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
Ciudad de Sevilla, 53
Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 Paterna, Valencia
Spain Тел. +34 961321700
Лице, което пуска на пазара:
Ай Ди Империал ООД
Бул.Мария Луиза 25А, ет.3
4000 Пловдив
Тел: 032 628 992
Срок на годност - 2 години
Дата на производство: виж опаковката
Партида № Виж опаковката
Нето количество:
ВНИМАНИЕ: Да се прилага само и единствено при условията и за целите съдържащи се
в този етикет. Лицето, което използва продукта е отговорно за евентуалните щети
произтичащи от неправилната употреба на продукта. Спазването на всички указания,
съдържащи се в настоящия етикет е основно условие за осигуряване ефикасността на
третирането и избягването на щети върху растения, хора и животни.

ВНИМАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ
Н410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.
EUH208 Съдържа екстракт от пиретрини. Може да причини алергична реакция.
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се
спазват инструкциите за употреба.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на
продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици.
P391 Съберете разлятото.
P401 Да се съхранява далече от храни, напитки и храна за животни.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба
относно опасни отпадъци
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се
почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва
замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона до повърхностни води, с цел опазване на
водните организми при:
- зеленчуци: 10 метра в комбинация с дюзи намаляващи отвяването на струята с 50%;
- лози: 10 метра в комбинация с дюзи намаляващи отвяването на струята с 90%;
- праскови и нектарини (след цъфтеж): 20 метра в комбинация с дюзи намаляващи
отвяването на струята с 90%;
- кайсии, сливи и череши (преди цъфтеж): 20 метра в комбинация с дюзи намаляващи
отвяването на струята с 90%
SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи при
костилкови овощни видове, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на
третиране.
SPe8: Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в период на цъфтеж с цел
опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има
активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна
растителност.

Допълнителни предписания: по време на смесване, зареждане и приложение на
продукта да се използват лични предпазни средства - ръкавици, гащеризон и
предпазни очила. Не влизайте в третираните култури преди работният разтвор да е
изсъхнал напълно.
Информация за лекаря: Симптоми: пиретрините блокират предаването на нервните
импулси хиперстимулирайки пре-постсинаптичните нервни окончания. Алергични
пациенти, астматици, както и деца са особено чувствителни към продукта. Симптоми
на централната нервна система: тремори, конвулсии, атаксия; дразнене на дихателните
пътища: ринорея, кашлица, бронхоспазъм и задух; силни алергични реакции:
анафилаксия, хипертермия, изпотяване, кожни обриви, колапс на периферите съдове.
Лечение: симптоматично.
НЕЗАБАВНО СЕ ВЪРЖЕТЕ С ТОКСИКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР.
При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Тел. +359 2 9154 409
poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg
Характеристики: продуктът е широкоспектърен инсектицид, течност, на базата на
естествени пиретрини от растителен произход. Действа основно при контакт и се
характеризира с бързо и ефикасно действие при контрол на голям брой неприятели по
земеделски култури, както на открито, така и в оранжерии, през всички сезони.
Продуктът се разгражда бързо, което го прави особено подходящ за използване в
близост до полезни насекоми.
Продуктът се препоръчва за включване в програмите за интегрирана и биологична
борба с неприятели и при управление проявата на устойчивост у неприятелите.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
При праскови, нектарини, кайсии, сливи и череши: срещу прасковена листна въшка
(Myzus persicae) в доза 75 мл продукт/дка (съответно 75-90 мл/100 л вода), приложено
с 83-100 л/дка количество вода.
Момент за приложение: преди цъфтеж, при поява на неприятеля.
Максимален брой приложения на година: 2
Минимален интервал между приложенията: 7 дни
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата:
праскови и нектарини – 3 дни; кайсии, сливи и череши – не се изисква.
Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

При лозя срещу лозова цикада (Scaphoideus titanus) в доза 75 мл продукт/дка
(съответно 75-90 мл/100 л вода), приложено с 83-100 л/дка количество вода.
Момент за приложение: след цъфтеж, от BBCH 75 (зърната на гроздовете са с размер
на грахово зърно, гроздата да увисват).
Максимален брой приложения на година: 2
Минимален интервал между приложенията: 7 дни
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 3 дни
Техника на приложение: конвенционална наземна техника.
При домати, патладжани, пипер, краставици, тиквички, пъпеши , тикви и дини (на
открито или в оранжерии) срещу белокрилки (Bemisia tabaci, Trialeurodes
vaporariorum) в доза 75 мл продукт/дка (съответно 75-90 мл/100 л вода), приложено с
83-100 л/дка количество вода.
Момент за приложение: при поява на неприятеля.
Максимален брой приложения на цикъл на култура: 2
Минимален интервал между приложенията: 7 дни
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 1 ден
Техника на приложение: конвенционална наземна техника.
При марули , полска салата/ кълнове салата, рукола, кресон и кълнове, земен кресон,
червен синап, къдраво листна и широколистна ендивия (включително бейби
култури), спанак, тученица, листно и салатно цвекло (на открито или в оранжерия)
срещу листни въшки (Nasоnovia ribisnigri, Aphis gossypii, Aphis fabae) в доза 60 мл
продукт/дка (съответно 75-90 мл/100 л вода), приложено с 66-80 л/дка количество
вода.
Момент за приложение: при поява на неприятеля.
Максимален брой приложения на цикъл на култура: 2
Минимален интервал между приложенията: 7 дни
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 2 дни
Техника на приложение: конвенционална наземна техника.
Специфични агротехнически, фитосанитарни и екологични условия, при които
продуктът може или не трябва да бъде използван: Третиранията трябва да се
извършват на интервал от минимум 7 дни, при хубаво време, по възможност вечер или
в по-хладните часове. Използвайте подходящо количество вода и налягане за да
гарантирате доброто покритие на културите, наблягайки особено на долната част на
листата. Приспособете дозите на хектолитър така, че да разпределите върху единица
повърхност посочената доза на хектар. Когато се използва дозата на 100 л вода и се
прилага различно количество работен разтвор на декар, количеството работен разтвор
на декар да се преизчисли така, че да се спази разрешената доза продукт на декар.

Приготвяне на работен разтвор: изсипете предвиденото количество от продукта в
резервоара на пръскачката, напълнена частично с вода, пуснете бъркалката и
довършете пълненето до желания обем. Проверете дали pH на водата не е основно
(>7), и ако се наложи стабилизирайте pH на водата с разрешен за целта продукт.
Използвайте получения разтвор в деня на приготвянето му.
Съвместимост: не е съвместим с продукти с алкална реакция (напр. вар, бордолезов
разтвор, полисулфиди).
ВНИМАНИЕ: При смесване с други формулации трябва да се спази най-дългия
карантинен срок. Трябва също така да се спазват мерките за безопасност предписани
на най-токсичният продукт. Ако настъпят случаи на отравяне информирайте лекаря за
направената смес.
Фитотоксичност: Продуктът е селективен за повечето широко използвани сортове. В
случай на слабо разпространени сортове или скоро въведени такива, се препоръчва да
се направят предварителни тестове на малка площ.
ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЧРЕЗ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.
ПРИЛАГАЙТЕ ПРОДУКТА КОГАТО НЯМА ВЯТЪР.
ДА НЕ СЕ ПРОДАВА В НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ.
ИЗПРАЗНЕНИЯТ КОНТЕЙНЕР НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗХВЪРЛЯН В ОКОЛНАТА СРЕДА.
ОПАКОВКАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПОВТОРНО.

