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ИНДАР 5 ЕВ
Системен фунгицид 

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО
Dow AgroSciences Export S.A.S.
371 Rue Ludwig Van Beethoven, CS50229, 06904
Sophia Antipolis Cedex France
France

Дистрибутор:
ДюПон България ЕООД
1766 София, Младост 4, БПС София
сграда 1А, ет. 1
тел +359 2 4899155

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 50 г/л фенбуконазол
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: емулсия, масло във вода (ЕВ)
Функция на продукта: фунгицид
Категория на употреба: втора професионална
РАЗРЕШЕН  ЗА  УПОТРЕБА  в  Република  България  със Заповеди  №  РД  11-
1300/16.07.2018г. на изпълнителния директор на БАБХ .
Разрешение № 0597-ПРЗ/2-25.07.2018г.

Съдържание на опаковката: 
Срок на годност – 2 години при посочените условия на съхранение.
Номер на партидата: Виж опаковката
Дата на производство: Виж опаковката

ВНИМАНИЕ

Предупреждения за опасност:
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте
инструкциите за употреба.

Предупреждения за безопасност:
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна
маска за лице.



P302+ P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода.
P305+P351+P338  ПРИ  КОНТАКТ  С  ОЧИТЕ:  промивайте  внимателно  с  вода  в
продължение  на  няколко  минути.  Свалете  контактните  лещи,  ако  има  такива  и
доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли съгласно националните разпоредби.

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.)
SPе3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 16 метра при костилкови култури и 14
метра  при  семкови  култури  до  повърхностни  води,  с  цел  опазване  на  водните
организми.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ
Индар  5  ЕВ  е  фунгицид  с  контактно  (предпазно)  и  системно  (лечебно)  действие.
Продуктът прониква бързо през листната маса и чрез проводящата система се разнася
акропетално в цялото растение като предпазва и новия прираст. Индар 5 ЕВ инхибира
(стопира)  процеса  на  образуване  на  ергостерол  в  гъбните  патогени,  в следствие  на
което се предизвикват структурни и функционални аномалии в гъбите, спира растежа
на мицела, и те загиват.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ: 
1. При лозя (винени и десертни сортове) за контрол на брашнеста мана (Uncinula 
/Erysiphe/ necator) в доза 75 мл продукт/дка, приложен със 100 л/дка вода.
Момент на приложение: ВВСН 13-80 (третите листа са отворени – узряване на 
плода).
Максимален брой приложения на година за културата: 4
Минимален интервал между приложенията: 10-14 дни.
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 28 дни.
Да не се употребява за производство на стафиди.

2. При ябълка, круша, дюля, азиатска круша – Наши Мушмула за контрол на 
струпясване (Venturia inaequalis, V. pirina) в доза 100 мл продукт/дка, приложен с 50-
150 л/дка вода.
Момент на приложение: ВВСН 10-80 (фаза „миши уши“: зелените листни връхчета са
10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали 
окончателния си размер).
Максимален брой приложения на година на култура: 4
Минимален интервал между приложенията: 7 дни.
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 28 дни.

3. При праскова, нектарина, кайсия, слива, череша, вишна за контрол на ранно 
кафяво гниене (Monilinia laxa), кафяво гниене (Monilinia fructicola), късно кафяво 
гниене (Monilinia fructigena), брашнести мани (Sphaerotheca pannosa) в доза 150 мл 
продукт/дка, приложена с 50-150 л/дка вода.
Разрешени минимални употреби:



-  *  Брашнести  мани  (Podosphaera  clandestine,  Podosphaera  tridactyla),  Ръжда
(Tranzschelia  discolor),  Червени  листни  петна  (Polystigma  rubrum),  Гномония
(Gnomonia erythrostoma) в доза 150 мл продукт/дка, приложен с 50-150 л/дка вода.

Момент на приложение: ВВСН 11-87 (развиване на първите листа; вижда се оста на 
развиващия се летораст -беритбена зрелост). 
Продуктът да се прилага при спазване на закона за пчеларството.
Максимален брой приложения на година на култура: 4
Минимален интервал между приложенията: 10дни.
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 3 дни за 
праскова, кайсия, слива; 5 дни за череша и вишна.

4. При бадеми за контрол на ранно кафяво гниене (Monilinia laxa), в доза 150 мл 
продукт/дка, приложен с 35-100 л/дка вода.
Разрешени минимални употреби:
-* кафяво гниене (Monilinia fructicola), късно кафяво гниене (Monilinia fructigena) в 
доза 150 мл продукт/дка, приложен с 35-100 л/дка вода.
Момент на приложение: ВВСН 57-69 (начало на цъфтеж: отваряне на чашелистчетата
- край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали).
Продуктът да се прилага при спазване на закона за пчеларството.
Максимален брой приложения на година за културата: 2
Минимален интервал между приложенията: 7 дни.
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 120 дни.

5. При краставици, тиквички, пъпеш,  диня за контрол на брашнести мани 
(Sphaerotheca fuligiena, (Podosphaera fusca), Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces 
cichoracearum) в доза 100 мл продукт/дка, приложен с 40-100 л/дка вода.
Момент на приложение: ВВСН 13-80  (трети същински лист на главното стъбло е 
напълно разтворен-зреене на плода и семената)
Максимален брой приложения на година на култура: 3
Минимален интервал между приложенията: 8 дни.
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 3 дни.

-* Забележка: Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за
каквато и да е била липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от прилагането
на Индар 5 ЕВ за контрол на брашнести мани (Podosphaera clandestine,  Podosphaera
tridactyla),  ръжда  (Tranzschelia  discolor),червени  листни  петна (Polystigma
rubrum),гномония   (Gnomonia erythrostoma) при праскова,  нектарина,  кайсия,  слива,
череша, вишна и кафяво гниене (Monilinia fructicola) и късно кафяво гниене (Monilinia
fructigena) при бадеми. Отговорността е на лицето прилагащо продукта.

Техника за приложение при всички употреби: листно приложение с конвенционална
наземна техника. 

Достъп на хора или животни до третираната зона:
Да не навлизат хора или животни в третираният район, преди пълното изсъхване на
разтвора за пръскане.  Ако са  налага  навлизане в  третираният  район преди пълното
изсъхване на работният разтвор да се носят предпазни ръкавици, дълъг панталон и риза
с дълъг ръкав.



ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
Разклатете добре преди употреба. Да не се приготвя по-голямо количество разтвор от
необходимият.  При  приготвянето  на  работния  разтвор,  напълнете  половината
резервоар с чиста вода и започнете да разбърквате.  Изсипете препоръчаната доза от
продукта в резервоара и след това допълнете с вода до достигане на желания обем на
работния  разтвор.  Разбъркването  на  разтвора  за  пръскане  трябва  да  продължи  до
приключване на пръскането.

Смесимост: не смесвайте с продукти с алкална реакция. Задължително да се направи
предварителен тест за смесимост.

Управление на резистентността:  Трябва да се извършва редуване на фунгициди с
различен начин на действие, които не принадлежат към групата на DMΙ фунгициди иΙ фунгициди и
не показват кръстосана устойчивост с него.

Фитотоксичност:
Продуктът  не  е  фитотоксичен  при  прилагане  съгласно  посочените  указания  за
употреба.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА
Да се използват лични предпазни средства – ръкавици при смесване и зареждане и
гащеризон при прилагане на продукта.
Да не се пие, пуши и яде по време на работа.
Да не се допуска контакт с кожата и очите.
Избягвайте вдишването на изпаренията или мъглата.  
Работници без защитно оборудване и деца да не се допускат до местата на
приготвяне на работния разтвор и пръскане.

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ: 
При вдишване: Пострадалият да се изведе на чист въздух. Ако лицето не диша, да се
повика бърза помощ или линейка, след което да се приложи изкуствено дишане; ако се
използва метода "уста-в-уста", да се вземат мерки за защита на спасителя (маска и пр.).
За съвет относно лечението, позвънете на контролния център за случаи на отравяне,
или  извикайте  лекар.  При  затруднено  дишане  трябва  да  се  даде  кислород  от
правоспособно лице.  
При  контакт  с  кожата: Съблечете  замърсеното  облекло.  Кожата  незабавно  да  се
изплакне с обилно количество вода за период от 15-20 минути. За съвети по лечението
се обърнете към центъра за помощ при отравяния или към лекар. 
При контакт с очите: Задръжте очите отворени и бавно и внимателно промийте с
вода  в  продължение  на  15-20  минути.  След  първите  5  минути,  да  се  отстранят
контактните лещи, ако има такива, след което продължете с промиването на очите. За
съвети по лечението се обърнете към център за контрол на отравянията.  
При  поглъщане: Незабавно  се  обърнете  към  центъра  за  оказване  на  помощ  при
отравяния  или  към  лекар.  Да  не  се  предизвиква  повръщане,  освен  ако  това  не  е
препоръчано от лекар или центъра за помощ при отравяния. На пострадалия да не се
дават никакви течности. Да не се дава нищо през устата на пострадал в безсъзнание.
ПОЛЕЗНИ ЗА ЛЕКАРЯ УКАЗАНИЯ
Няма специфичен антидот. Симптоматичо лечение.



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
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

Почистване  на  машината  за  пръскане:  Изпразнете  изцяло  резервоара  на
пръскачката.  Уверете се,  че са отстранени всички следи от препарата.  Изплакнете с
вода резервоара и всички компоненти на пръскачката, а след това се промийте три (3)
пъти с чиста вода. Преди употреба изплакнете отново с вода.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да  се  съхранява  на  сухо,  хладно  и  добре  проветриво  място.   Съхранявайте  в
оригиналния  контейнер.   Съхранявайте  контейнера  плътно  затворен  когато  не  се
употребява.  Да не се съхранява в близост до храна, хранителни продукти, лекарства
или източници на питейна вода.  .

ТРАНСПОРТИРАНЕ
Да  се  извършва  съгласно  изискванията  за  превоз  на  химически  вещества  само  в
оригинални опаковки с етикет.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта: 
След  употреба  опаковката  да  се  изплакне  трикратно  с  водна  струя  под  налягане.
Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се
направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели.
Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят
само на места за събиране на опасни  или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ,
остатъци  от  ПРЗ,  и  отпадъчни  промивни  води  заедно  с  битовите  отпадъци.  ПРЗ,
остатъци  от  него  или  празните  опаковки  да  се  предават  на  лица,  притежаващи
разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.
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