ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА И ЛИСТОВКАТА!
Забранява се повторната употреба на опаковката!

КУАДРИС 25 СК
ФУНГИЦИД
Внимание

РАЗРЕШЕН ЗА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ със Заповед № РД 11-454/05.03.2021 г. на Изпълнителния
директор на БАБХ и Разрешение № 01916-ПРЗ-1/05.03.2021 г.
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ: „Агропал“ ООД, София 1806, кв. Горни
Богров, ул. „Хан Богров“ 22, тел. 02 994 62 50
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 250 г/л азоксистробин*
*=метил(αЕ)-2[[6-(2-цианофенокси)-4-пиримидинил]окси)-α-(метоксиметилен) бензенацетат
Произход: Синджента, Швейцария
ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: фунгицид със системно действие
ФОРМУЛАЦИЯ: суспензионен концентрат (СК)
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: непрофесионална – за употреба от лица над 18 годишна възраст.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНОСТ
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Р391 Съберете разлятото.
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение.
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите
за употреба.
EUH208 Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-oн. Може да предизвика алергична реакция
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.)
SPe 2 Да не се прилага при алкални почви, с цел опазване на подпочвените води.
SPe 3 Да се осигури нетретирана буфрна зона от 10 метра, с включена в нея растителнозащитна
ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
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ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ: 02/91 54 409 – Клиника по токсикология - Информационен сектор,
МБАЛЦМ „Н.И.Пирогов“.
НАЧИН И СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
Куадрис 25 СК е широкоспектърен, системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Инхибира
митохондриалното дишане по пътя на блокиране преноса на електрони между цитохром В и
цитохром С1. Широкият спектър на активност и сравнимите дози на приложение позволяват
едновременен контрол на основни групи болести: обикновени мани, брашнести мани, екскориоза,
черно гниене.
КУАДРИС 25 СК Е РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА В БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ СЛЕДНИТЕ БОЛЕСТИ:

ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Куадрис 25 СК трябва да се приложи при първите симптоми на болестта. Използвайте подходящо
количество вода, за да осигурите пълно и достатъчно покритие.
ОГРАНИЧЕНИЯ: След третиране с Куадрис 25 СК, почистете основно пръскачката преди
използването к при овощни култури.
СМЕСИМОСТ: По препоръка на фирмата Куадрис 25 СК може да се смесва с инсектициди,
съдържащи ламбда-цихалотрин или циперметрин.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОРА ЗА ПРЪСКАНЕ: Куадрис 25 СК може да се прилага чрез вентилаторна,
гръбномоторна или гръбна пръскачка. Гръбните пръскачки са по-малко подходящи при гъста
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зелена маса на растението, например лоза в пълна вегетация. Напълнете до половината
резервоара на пръскачката с вода, прибавете необходимото количество Куадрис 25 СК и при
непрекъснато бъркане допълнете с останалото количество вода. Осигурете разбъркване през
цялото време на пръскането. След употреба измийте машината с вода.
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 поява на неразположение незабавно прекратете работа, приложете първа помощ и
потърсете лекар. Покажете му този етикет. При приготвяне на разтвора, както и при приложение на
продукта НОСЕТЕ ръкавици, работен комбинезон с дълги ръкави, защитни очила/маска на 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: При съмнение за отравяне незабавно прекратете работа и
потърсете лекарска помощ. Покажете етикета на лекаря. При контакт с кожата – съблечете
замърсеното облекло и 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. 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
Токсичен за риби. Много токсичен за водни безгръбначни и водорасли. Безопасен за пчели и хищни
акари. Много подходящ за включване в интегрирани системи за растителна защита. Не влияе
отрицателно върху винификацията и качеството на виното. Стриктно спазвайте изискването при
отстраняване на остатъците от продукта да НЕ замърсявате води, използвани за напояване или за
домашни нужди, както и застояли или течащи води. НЕ замърсявайте храни или фуражи.
Мерки при инцидентно изливане на продукта: Замърсеното място да се измие с вода. Да се
избягва вливането на промивните води в повърхностни водни канали. 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. 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
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специални, обозначени, плътно затварящи се съдове, след което ги предайте на лице, притежаващо
разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците.
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
Опаковките в близост до пожар да се поддържат хладни като се пръскат с вода. При възникване на
малки пожари да се гаси със сух химически пожарогасител, въглероден диоксид, пяна 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 4 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 маркировката
Дата на производство: Виж маркировката
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