ОПАСНО !
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета.
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкцията за употреба !

Сигнална дума : Опасно

ДОМАРК®® 10 ЕК
ФУНГИЦИД
ФУНКЦИЯ: Домарк 10ЕК е системен, листен фунгицид с предпазно и лечебно действие
срещу брашнести мани по селскостопанските култури. Инхибитор на ергостероловия синтез,
продуктът се абсорбира в растението за 2-4 часа и се придвижва системно по целия лист.
Дъжд паднал след абсорбирането не намалява активността на продукта.
ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ : ISAGRO S.p.A.
Centro Uffici San Siro – Edifico D – ala 3 ; Via Caldera, 21; 20153 MILANO (Италия)
Тел: +39.02.40901.1 ; Факс: +39.02.40901.302; www.isagro.it
РЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: от МЗХ с Удостоверение № 01256/19.03.2015г. за разрешаване
пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита и Заповед
№ РД 11-266/13.02.2015г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на храните
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 g/l тетраконазол.
ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО :
(RS)-2-(2,4-дихлорофенил)-3-)1H.-1,2,4-триазол-1-ил) пропил-1,1,2,2-тетрафлуороетилестер
ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО : Триазоли
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Емулсионен концентрат
КОФОРМУЛАНТИ: нафта, тежки ароматни въглеводороди
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви
складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на
продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални фирмени опаковки с
етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за растителна защита.
СРОК НА ГОДНОСТ: При правилно съхранение – най-малко 2 години
СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ: Продукт с изтекъл срок на годност се дава за
анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА:
Болест
Брашнеста мана
Оидиум
Брашнеста мана
Брашнеста мана

Култура
/ Лозя
Краставици
Домати

Концентрация Карантинен
срок
0,025 – 0.03%
30
0.04 - 0,05%
0,05%

7
7

ПРИЛОЖЕНИЕ : Първо пръскане срещу оидиум по лоза – при дължина на леторастите 1015 см; срещу брашнеста мана по тиквови и домат се пръска при поява на първите признаци
на болестта. Следващите пръскания са през интервал от 7-14 дни в зависимост от
климатичните особености. Употребявайте Домарк не повече от дву-трикратно за вегетация в
най критичните за културите периоди. За да се избегне евентуална резистентност
прилагайте и други групи фунгициди.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Разклатете опаковката интензивно преди
употреба. Необходимото количество продукт се излива в наполовина пълен резервоар с
вода. След това резервоарът се допълва при непрекъснато разбъркване на разтвора.
Препоръчван обем на работен разтвор 20 – 100 л/дка.
СМЕСИМОСТ :. Домарк 10 ЕК е смесим с повечето от използваните в практиката продукти
за растителна защита. Въпреки това преди употребата на смеси да се направи проверка за
съвместимостта и поносимостта им от растенията.
ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ: При
употреба в регистрираните дози не са забелязани вредни последствия.
КАРАНТИНЕН СРОК: (ВИЖ ТАБЛИЦАТА ГОРЕ)
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ
УПОТРЕБЯВАН: В препоръчаните дози и концентрации не са наблюдавани признаци на
фитотоксичност. Да се третира при тихо време, без вятър, за да се избегне евентуално
отвяване в съседни култури.
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: ІI – Втора
РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА
СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
H302 Вреден при поглъщане.
H304 Може да е смъртоносен при поглъщане и проникване в дихателните пътища
H315 Дразни кожата
H319 Причинява сериозно дразнене на очите
H336 Може да причини сънливост или замайване
H411 Токсичен за водните организми с дълготрайни ефекти
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте презпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна
маска за лице
P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ
или на лекар. УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33
“Клиника по Токсикология“
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Съдържанието/съдът да се обезврежда в съответствие с действащите разпоредби.
SР1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка.(Да не се
почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./ Да се
избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища)

При поглъщане: Не яжте и не пийте нищо.Ако пострадалият е в съзнание да му се изплакне
устата и да бъде поставен в удобно положение на топло. Когато пострадалият е в
безсъзнание да не се предизвиква повръщане. Потърсете незабавно медицинска помощ и
покажете този етикет.
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух, поддържайте го затоплен и в покой..
При попадане в очите: След контакт с очите изплакнете с вода при отворени очни клепачи
достатъчно продължително време, а след това незабавно се консултирайте с офталмолог.
Защитете незасегнатото око.
При попадане върху кожата: Незабавно свалете замърсеното облекло. Частите на тялото,
които са били – или дори само се допуска, че са били - в контакт с продукта се измиват
незабавно с обилно количество течаща вода и по възможност със сапун. Измийте
старателно тялото (с душ или в баня).Свалете незабавно замърсеното облекло и го
отстранете по безопасен начин.
МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: В случай на неразположение, потърсете медицинска помощ. Няма
специфичен антидот. Симптоматично лечение. При спешни случаи на остро отравяне:
УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33 “Клиника по
Токсикология“
ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:
- Да не се яде, пие или пуши по време на работа.
- Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор.
- Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.
СЛЕД РАБОТА:
- Да се съблече работното облекло след което същото да се изпере с вода и сапун.
- След приключване на работа - основно измиване с вода и сапун.
ЕКОТОКСИЧНОСТ: Домарк 10 ЕК е отровен за риби. ЛС50 = 3.8mg/л. (96ч) дъгова пъстърва.
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ НА ОПАКОВКА: Ограничете разливането с
всички възможни средства. Проветрете помещението. Попийте разлетия продукт с инертен
материал (пръст, пясък) и го изгребете. Не използвайте дървени стърготини или други
горящи материали. Съберете в добре затварящи се съдове и потърсете съдействие на
специалист за последващо унищожаване. Да не се допуска проникване на продукта или
разтвор от него в канализацията или водни потоци. В случай че това е неизбежно, да се
уведомят незабавно компетентните власти.
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ: Запалим. При общ пожар може да отделя токсични газове –
да се носи подходящ дихателен апарат. Да се гаси с вода или въглероден диоксид. При
изтичане на замърсена вода в канализацията незабавно уведомете компетентните власти.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: Празните опаковки са за еднократна
употреба. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица,
притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ,
бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.) Унищожавайте остатъците в съответствие с
местното законодателство.
НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА
ПАЗАРА НА Р. БЪЛГАРИЯ:
АГРОФАРМ-Н ООД, ул. Царица Йоана 6Е, 4410 Пазарджик, тел. (034) 445 992
Търговско представителство за страната:
КЕМТУРА НИДЕРЛАНДС Б. В. Комплекс Яворов, 1124 София, бл. 2, ап. 5, тел. (02) 943 47 61

® - Домарк е регистрирана търговска марка на ISAGRO S.p.A. (Италия)

