Проектен етикет
ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА!
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ
ИНСТРУКЦИЙТЕ ЗА УПОТРЕБА!

КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
Karate Zeon 5 CS
инсектицид

Внимание!

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: ламбда-цихалотрин – 50 г/л
Химично наименование на активното вещество: *ламбда-цихалотрин – реакционен
продукт от равни количества (R)-a-циано-3-феноксибензил (1S,3S)-3[(Z)-2-хлоро-3,3,3трифлуоропропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-a-циано-3феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлоро-3,3,3-трифлуоропропенил]-2,2диметилциклопропанкарбоксилат (IUPAC).
ВИД НА ФОРМОЛАЦИЯТА: суспензия капсули (КС)
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална
ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: Инсектицид за борба с икономически важните неприятели при
пшеница, ечемик, зеленчуци, лозя, череши, люцерна, картофи и рапица.
Разрешен за паралелна търговия със Заповед РД 11-1904/19.08.2020 г. на изпълнителния
директор на БАБХ и Разрешение № ................................
Притежател на разрешението/ Лице, което пуска продукта на пазара: „Агропал“ ООД,
гр. София 1806, кв. Горни Богров, ул. Хан Богров №22, тел. 02/994 62 50
Преопаковано от: „Агропал“ ООД, гр. София 1806, кв. Горни Богров, ул. Хан Богров №22,
тел. 02/994 62 50
Производител: Синджента Кроп Протекшън – Швейцария

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите
за употреба
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
P261 Избягвайте вдишване на прах/ пушек/ газ/ дим/ изпарения/ аерозоли
P264 Да се измие кожата старателно след употреба
P280 Използвайте предпазни ръкавици
P333+313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/
помощ
P391 Съберете разлятото
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.)
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
При съмнения 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 с чиста вода и сапун. Ако се появи дразнене, веднага потърсете лекар. При
контакт с очите – промийте обилно с чиста вода в продължение на 15 минути, като държите
клепачите отворени. Незабавно потърсете лекарска помощ. Ако сте вдишали изпарения се
преместете на чист въздух. При поглъщане – потърсете незабавно медицинска помощ и покажете
етикета. НЕ предизвиквайте повръщане. Лечението е симптоматично.
Забележка: никога не давайте нищо за поглъщане на пострадал в безсъзнание и не
предизвиквайте повръщане.
В СЛУЧАИ НА СПЕШНОСТ: свържете се с ЦЕНТЪРА ПО ТОКСИКОЛОГИЯ – София при УМБАЛСМ
Пирогов, на следния телефон: 02/ 915 42 33 или на европейския номер за спешни случаи 112.
poison_center@mail.orbitel.bg, www.pirogov.bg.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: Карате Зеон 5 КС е високо ефективен инсектицид с контактно и
стомашно действие с много бърз първоначален ефект и сравнително дълго последействие. Има
също и репелентно (отблъскващо) действие. Активното вещество спада към група 3А модулатори
на натриевите канали по класификацията на IRAC.
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: Карате Зеон 5 КС е одобрен за приложение в България срещу следните
неприятели.
Култура
Неприятел
Приложение
Карантинен срок
Пшеница, ечемик
Вредна житна
1-3 приложения през
28 дни
дървеница (ларви),
14 дни до фаза BBCH
Обикновена житна
71 воднисто съдържапиявица
ние на зърната в доза

Рапица **

Рапичен цветояд**,
Рапична листна оса

Лозя

Шарен гроздов молец

Череши

Черешова муха,
Петнистокрила
дроздофила***

Люцерна
Тютюн

Люцернов листояд
Тютюнев трипс,
Зелена прасковена
листна въшка
Колорадски бръмбар

Картофи

15 мл/дка
1 приложение в доза
15 мл/дка, срещу
листната оса във фаза
напълно оформени
котиледони до осми
лист (BBCH 10-18)
1-2 приложения през
14 дни в доза 20
мл/дка
1 приложение в доза
15 мл/дка във фаза от
90% големина на
плодовете до оцветяване на плодовете
(BBCH 79-85)
15 мл/дка
15 мл/дка

30 дни

10 дни

7 дни

30 дни
60 дни

1-4 приложения през
14 дни
10 дни в доза 15
мл/дка
Главесто зеле
Зелева нощенка
1 приложение в доза
7 дни
15 мл/дка
* разходната норма е за 100 литра работен разтвор на декар
** за постигане на максимална ефективност срещу Рапичен цветояд и за избягване на риска от
отрицателно действие върху пчелите, Карате Зеон 5 КС да се прилага във фаза „поява боята на
първите цветове по централното стъбло“ на рапицата.
*** минимална употреба. БАБХ не носи отговорност за каквато и да било липса на ефективност
или фитотоксичност от прилагането на Карате Зеон 5 КС срещу този неприятел.
ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Оборудване и обем на разтвора – за наземно третиране се препоръчва използването на
вентилаторни пръскачки, гръбни и гръбномоторни пръскачки. Използвайте обем на работния
разтвор, който осигурява пълно покриване на културата.
Приготвяне на работния разтвор – за получаване на добър ефект е много важно доброто
напръскване и покритие на растенията, като се спазва препоръчваното количество разтвое за
пръскане. Пръскачката трябва бъде чиста, изправна и добре калибрирана, за да изпръсква точно
желаното количество разтвор. Ако дюзите са износени или счупени, да се сменят. Напълнете до
половината резервоара на пръскачката с вода, прибавете необходимото количество от Карате
Зеон 5 КС и при непрекъснато бъркане допълнете с останалото количество вода. По време на
пръскане продължете с разбъркването на работния разтвор.

СМЕСИМОСТ: по данни на фирмата Карате Зеон 5 КС е смесим с повечето обичайно използвани в
практиката пестицид. Въпреки това е препоръчително преди употреба да се направи тест за
смесимост.
ПОНОСИМОСТ: при употреба съгласно указанията, Карате Зеон 5 КС може да се прилага без риск
от фитотоксичност.
УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: съхранявайте препарата, извън достъпа на деца, други
неоторизирани лица и животни.
Безопасност на работника – ИЗБЯГВАЙТЕ попадане на концентрат или резервоарана смес в очите,
по кожата или дрехите. НЕ вдишвайте изпарения или мъгла. 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
препарата НОСЕТЕ нитрилни ръкавици с време на пробив 8 часа и дебелина 0,5 мм, импрегниран
работен комбинезон с дълги ръкави, защитни очила/ маска за лице, шапка, стабилни обувки. След
работа основно почистете използваната техника за пръскане на определените за целта места
(според законодателството), измийте цялото си тяло и се преоблечете. Изперете работното си
облекло преди повторна употреба.
Мерки при инцидентно разливане/разсипване на ПРЗ: да се предотврати отвяване и разпрашване
на сухия материал при събирането и изсипването му в контейнери. Замърсеното място да се измие
с вода. Да се избегне 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 лица, притежаващи
разрешение по Закона за управление на отпадъците. За разливания на продукта или
неконтролирано (аварийно) изпускане, да се уведомят съответните отговорни органи.
Мерки за опазване на околната среда: при директно попадане препаратът е опасен за пчели и
силно токсичен за водните организми. Предизвиква дразнене на очите при топлокръвни животни.
НЕ използвайте току-що третираните площ за паша, за събиране на продукти за храна или фураж,
дръжте добитъка далеч от тях.
Условия за съхранение: складирайте продукта далеч от слънчева светлина и влага, на проветриво
място, в оригинални плътно затворени опаковки. Не допускайте складиране при температура над
+35ºC. Не складирайте опаковките стифирани над 2 м височина, за да избегнете повреди и
смачкване.
Обезвреждане на отпадъците: изпразнете напълно съдържанието на опаковките, след което ги
изплакнете трикратно, като добавите разтвора от изплакването към резервоара на пръскачката. С
остатъците от препарата и опаковката да не се предизвиква замърсяване на повърхностни и
подземни води. Да не се допуска изпускане в канализацията. Празните опаковки да не се
използват за други цели. Съберете остатъците от препарата и опаковките в специални, плътно
затварящи се съдове, след което ги предайте на лице притежаващо разрешение по 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.

Мерки в случай на пожар: опаковките в близост до пожар да се подържат хладни, като се пръска с
вода. Средства за гасене: При малки пожари използвайте водна струя, химична пяна, въглероден
диоксид или сух прах. При големи пожари използвайте устойчива пяна или водна мъгла;
избягвайте използването на силна водна струя. Оттичащата се вода да се задържа, например с
временна бариера от пръст. Защитна противопожарна екипировка: при гасенето на пожар трябва
да се носят дихателен апарат и подходящо защитно облекло.
Транспорт: да се спазва Наредбата за изискванията за складовата база, транспортирането и
съхранението на продукта за растителна защита.
Отговорности: всички препоръки за употреба на този продукт почиват на настоящото ниво на
нашите знания. Тъй като продукта и неговото действие могат да бъдат повлияни от фактори извън
контрола на производителя (включително условия за съхранение, неблагоприятни почвени и
климатични условия, неправилно положение на препарата, или устойчивост на плевели),
производителя отхвърля всички отговорности за загуба и щети в резултат на тези фактори.
Срок на годност: 3 години
Партиден №: виж опаковката
Дата на производство: виж опаковката

