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ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА И ЛИСТОВКАТА! 

 

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда спазвайте инструкциите за 

употреба! 

Забранява се повторната употреба на опаковката! 

 

 
Опасно 

СКОР 250 ЕК 
ФУНГИЦИД 

 

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 250 г/л дифеноконазол* 

*(1-[2-[4-(4-хлорофенокси)-2-хлорофенил-(4-метил-1,3-диоксалан-2-ил)-метил]]-1Н 1,2,4-триазол 

Произход: Синджента, Швейцария 

 

ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ 

Н304 Може да причини фатални последствия при поглъщане и попадане в дихателните пътища. 

Н319 Причинява сериозно дразнене на очите. 

Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Р102 Да се пази далеч от деца. 

Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 

Р301+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в центъра по отравяния или на медицинско лице. 

Р331 Да не се предизвиква повръщане. 

Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно в продължение на няколко минути. 

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. 

Р337+Р313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 

Р391 Да се събират разпилените материали. 

Р501 Да се обезопаси съдържанието или опаковката в одобрени за целта предприятия. 

EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. 

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

употреба. 

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 замърсяването на отточни канали 

на ферми и пътища.) 
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Опасни компоненти в състава на продукта: разтворител нафта (петрол), високо ароматен 

 

Телефон за връзка в случай на спешност: 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). 
Европейски номер за спешни повиквания – 112. 

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

SPa1 Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ дифеконазол (или друг триазол) повече от 4-6 пъти 

за сезон, за да се избегне развитието на резистентност. Продуктът е разрешен за употреба за борба със 

следните болести: 

Ябълки 

# Предпазно третиране:  

 - от оцветяване на пъпките до формиране на плод 10 мм; 

 - след формиране на плодовете. 

# Лечебно третиране: Да се приложи до 96 часа след началото на заразяването. След третирането да се 

изчакат 6-9 дни преди да се уточни третирането през следващия период на заразата. Лечебното третиране 

се препоръчва в периода на оцветяване на пъпките до около 20-30 мм размери на плода. След това трябва 

да се използва контактен фунгицид. 

# Забележки: За борба срещу струпясването Скор 250 ЕК трябва да бъде ограничен до 3 пръскания на сезон 

или да се използва в смес на място с контактен фунгицид (например каптан, манкоцеб, дитианон и др.), като 

се прилага най-малко ¾ от препоръчаната доза, за да се ограничи риска от създаване на резистентност. 

Смесването с контактни фунгициди е уместно и при силен инфекционен натиск на болестта (чести 

превалявания, висока въздушна влажност). 

Праскови 

# Момент на приложение: I вариант: Първо пръскане – рано напролет, при набъбване на пъпките. Второ 

пръскане – след 8-10 дни. II вариант: Първо пръскане – през есента с 2% бордолезов разтвор. Второ 

пръскане – рано напролет  - при набъбване на пъпките. При много силно развитие на болестта, пролетното 

третиране може да се повтори след 8-10 дни. 

Захарно цвекло 

# Момент на приложение: първо пръскане – при първи симптоми на поява на болестта;  

Домати 

# Момент на приложение: първо пръскане – при поява на болестта.  

# Забележка: За да се контролира комплексно болестта и да се избегне риска от развитие на резистентност, 

Скор 250 ЕК е препоръчително да се смесва на място с пълна доза контактен продукт или с Ридомил Голд 

МЦ 68 ВГ. 

За едновременна борба с мана, Скор 250 ЕК може да се комбинира с Ревус 250 СК, Ридомил Голд МЦ 68 ВГ, 

Пергадо Мед. 

Картофи 

# Момент на приложение: първо пръскане – при поява на болестта;  

Череши 

# Момент на приложение: BBCH 71-77 - от “разрастването на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа” 

до “плодовете са достигнали 70% от окончателната си големина“ (при поява на болестта); 

 

ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приготвяне на разтвора: Напълнете резервоара с половината от необходимото количество вода и включете 

уреда за разбъркване. Прибавете необходимото количество от продукта и продължете разбъркването, 

докато доливате останалото количество вода и по време на пръскането.  

Количество работен разтвор на декар: 60-100 л/дка. Количеството разтвор на декар варира от 60 до 100 

л/дка, като зависи от използваната техника за третиране, употребата на прилепители и др. Използвайте 
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такова количество работен разтвор, което да осигури оптимално покритие на растенията, без стичане или 

допускане на зони без пълно покриване. 

Смесимост: По данни на фирмата Скор 250 ЕК може да се смесва с повечето от обичайно използваните 

пестициди. Но, преди употреба направете тест за смесимост. 

 

Поносимост от културите: Ако се спазват препоръчаните дози за приложение, Скор 250 ЕК се понася добре 

от всички култури. 

 

УСЛОВИЯ НА БЕЗОПАСНОСТ 

Съхранявайте продукта заключен, извън достъпа на деца, други неоторизирани лица и животни. 

Безопасност на работника: ИЗБЯГВАЙТЕ попадане на концентрат или резервоарна смес в очите, по кожата 

или върху дрехите. НЕ вдишвайте изпарения или мъгла от продукта. НЕ яжте, не пийте и не пушете по време 

на работа с продукта, измийте лицето и ръцете си преди хранене, пиене или пушене.  При приготвяне на 

разтвора и по време на третиране НОСЕТЕ защитно облекло: гумени ръкавици, работен комбинезон, очила 

или защитна маска на очите/лицето, шапка, стабилни обувки. СЛЕД РАБОТА основно почистете използваната 

техника за пръскане, измийте цялото си тяло и се преоблечете. Изперете работното облекло преди повторна 

употреба.  

Първа помощ и медицински съвети: Няма специфична противоотрова. Прилагайте симптоматична терапия. 

При съмнение за отравяне незабавно прекратете работа и потърсете лекарска помощ. Покажете етикета на 

лекаря. При контакт с кожата – съблечете замърсеното облекло и обилно измийте засегнатите части на 

тялото с чиста вода и сапун. При контакт с очите – промийте обилно с чиста вода в продължение на няколко 

минути, като държите клепачите отворени. Незабавно потърсете лекарска помощ. Ако сте вдишали 

изпарения, се преместете на чист въздух. Вдишването може да причини оток на белия дроб и пневмония. 

При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ. 

Забележка: Никога не давайте нищо за поглъщане на пострадал в безсъзнание и не предизвиквайте 

повръщане.  

 

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Продуктът е силно отровен за водни организми. НЕ използвайте току що третираните площи за паша, за 

събиране на продукти за храна или фураж, дръжте добитъка далече от тях. 

Мерки при инцидентно изливане на продукта: Замърсеното място да се измие с вода. Да се избягва 

вливането на промивните води в повърхностни водоизточници. Адсорбирайте с пясък, почва или друг 

подходящ адсорбиращ материал, като го съберете в специални, обозначени, плътно затварящи се съдове, 

след което ги предайте на лице, притежаващо разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците. 

Да се предотврати отвяване и разпрашаване на сухия материал при събирането и изсипването му в 

контейнери. За разливания на продукта или неконтролирано (аварийно) изпускане да се уведомят 

съответните отговорни органи. 

Празни опаковки: Изпразнете напълно съдържанието от опаковките, след което ги изплакнете трикратно, 

като добавите разтвора от изплакването към работния разтвор в резервоара. С остатъците от продукта и 

опаковките да не се предизвиква замърсяване на повърхностни и подземни води. Да не се допуска 

изпускане на отпадъците в канализацията. Празните опаковки не трябва да се използват за други цели. 

Съберете остатъците от продукта и празните опаковки в специални, обозначени, плътно затварящи се 

съдове, след което ги предайте на лице, притежаващо разрешение по чл. 37 от Закона за управление на 

отпадъците. 
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Код на отпадъците (продукта): 02 01 08* агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества.  

Код на отпадъците (опаковките): 15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества. Забранява се повторната употреба на опаковката! 

 

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР 

Подходящи противопожарни средства са: сух химически пожарогасител, въглероден диоксид или вода чрез 

разпръскване (да не се използва директна водна струя). Да се използва индивидуален дихателен апарат и 

защитна екипировка. 

 

ТРАНСПОРТ 

Да се спазва Наредбата за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на 

продукти за растителна защита. 

 

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ 

Складирайте продукта далече от слънчева светлина и влага, на проветриво място, в оригинални, плътно 

затворени опаковки. Не допускайте складиране при температура под -5°С и над +35°С. Не складирайте 

опаковките стифирани над 2 м височина, за да избегнете повреди от смачкване. 

 

СРОК НА ГОДНОСТ 

Най-малко 3 години от датата на производство в оригинални, неотворени опаковки. След изтичане на 

означения срок на годност, проверете отново съдържанието на продукта в ЦЛХИК при БАБХ. При 

положение, че същият не отговаря на декларирания състав, постъпете съгласно местните разпоредби. 

 

ПРАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Преди прилагане на продукта прочетете приложената към опаковката инструкция. 

Отговорности: Всички препоръки за употреба на този продукт почиват на настоящото ниво на нашето 

знание. Тъй като продуктът и неговото действие могат да бъдат повлияни от фактори извън контрола на 

производителя (вкл. условия на съхранение, неблагоприятни почвени и климатични условия, неправилно 

приложение на продукта или устойчивост на неприятелите), производителят отхвърля всички отговорности 

за загуби или щети в резултат на тези фактори. 

 

Производител: Синджента Кроп Протекшън АГ, Базел, Шварцвалдалее, 215, Швейцария. 

Продуктът се пуска на пазара от: „Агропал“ ООД, София 1806, кв. Горни Богров, ул. „Хан Богров“ 22 

Партиден номер: виж опаковката 

Дата на производство: виж опаковката  

Нето:……………. 

 


