ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета!

ДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Инсектицид за контрол на неприятели по овощни култури и маслини.

Внимание
Предупреждения за опасност:
H317 Може да причини aлергична кожна реакция
H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност.
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се
експозиция.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте
инструкциите за употреба.
Препоръки за безопасност:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за
безопасност.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/ аерозоли.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна
маска за лице.
P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински
съвет/помощ.
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода
P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински
съвет/помощ.
P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
P391 Съберете разлятото.
P405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби.
Допълнително етикетиране:
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата
опаковка. ( Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна
защита, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на
ферми или пътища).
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра с включена 20 метра
растителнозащитна ивица с допълнение на 50% дюзи намаляващи отвяването до
повърхностните води с цел опазване на водните организми при семкови и костилкови
овощни видове.
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SPe3Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до неземеделски земи с цел
опазване на неприцелните членестоноги при семкови и костилкови овощни видове.
SPе8 Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел
опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има
активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна
растителност.
Притежател на разрешението:
Dow AgroSciences Export SAS
371 Rue Ludwig Van Beethoven,
CS 50229, 06904 Sophia Antipolis CEDEX France
Дистрибутор:
ДюПон България ЕООД , София , Бизнес парк София, сграда 1А, ет.1, тел: 489 91 55 ;
факс: 489 91 56
Дата на производство: виж опаковката
Партида № Виж опаковката
Нето опаковка:
Срок на годност – 3 години
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Активно вещество:
Спинеторам- 250 г/кг (25 %)
Функция на ПРЗ – Инсектицид
Вид на формулацията – Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Разрешен за употреба в Република България с Разрешение № 01525-ПРЗ/203.07.2018 г. и Заповед № РД 11-609/25.03.2021 г. на Изпълнителния директор на
Българска агенция по безопасност на храните.
Категория на употрeба: втора професионална
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
Делегат 250 ВГ навлиза в насекомите основно при контакт и поглъщане. След
навлизането, продуктът действа върху специфично невронно-рецепторно място в
насекомото. Симптомите се появяват почти незабавно и в рамките на няколко часа
насекомото загива. Делегат 250 ВГ не е системен инсектицид, но демонстрира
трансламинарно движение.
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:
Продуктът да се прилага при спазване закона за пчеларството.
1. При ябълки и круши, за контрол на ябълков плодов червей (Cydia pomonella),
листозавивачки
(Pandemis sp.), кръгломиниращ молец (Leucoptera scitella),
миниращи молци (Lithocolletis sp.) и източен плодов червей (Grapholita molesta), в
доза 30 г продукт /дка. Продуктът се прилага във фенофази от „размер на завръза до 10
мм; след цъфтежно окапване“ до фаза „беритбена зрелост“ (ВВСН 71 - 87).
Количество вода: 100- 120 л/дка
Следвайте инструкциите на националната система за предупреждение. Количеството
вода трябва да отразява необходимостта от равномерно покриване и проникване на
продукта в листата.
2. При круши за контрол на крушови листни бълхи (Psylla sp.), в доза 30 г продукт
/дка. Продуктът се прилага във фенофази от „размер на завръза до 10 мм; след
цъфтежно окапване“ до фаза „беритбена зрелост“ (ВВСН 71 - 87).
Количество вода: 100- 120 л/дка
Количеството вода трябва да отразява необходимостта от равномерно покриване и
проникване на продукта в листата.
3. При праскови, нектарини и кайсии за контрол на плодова корогризачка
(Adoxophyes orana), прасковен клонков молец (Anarsia lineatella), източен плодов
червей (Grapholita molesta), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), в доза
30 г продукт/дка. Продуктът се прилага във фенофази от „край на цъфтежа (паднали са
всички венчелистчета)“ до „беритбена зрелост“ (BBCH 69-87).
Количество вода: 100- 120 л/дка
4. При сливи и джанки за контрол на плодова корогризачка (Adoxophyes orana),
прасковен клонков молец (Anarsia lineatella), сливов плодов червей (Cydia
funebrana), в доза 30 г продукт/дка. Продуктът се прилага във фенофази от „вторично
окапване на завръза“ до „беритбена зрелост“(BBCH 73- 87).
Количество вода: 100- 120 л/дка
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Следвайте инструкциите на националната система за предупреждение. Количеството
вода трябва да отразява необходимостта от равномерно покриване и проникване на
продукта в листата.
5. При маслини за контрол на маслинов костилков пробивач (Prays oleae), в доза
7,5- 10 г продукт/дка. Продуктът се прилага във фенофази BBCH 61 -79.
Количество вода: 100- 150 л/дка
Следвайте инструкциите на националната система за предупреждение. Количеството
вода трябва да отразява необходимостта от равномерно покриване и проникване на
продукта в листата.
РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ*:
При череши и вишни за контрол на петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii), в
доза 30 г продукт/дка. Продуктът се прилага във фенофази от „плодовете са достигнали
половината от окончателната си големина“ до „беритбена зрелост“(BBCH 75- 87).
Количество вода: 80- 150 л/дка
Следвайте инструкциите на националната система за предупреждение. Количеството
вода трябва да отразява необходимостта от равномерно покриване и проникване на
продукта в листата.
При праскови, нектарини и кайсии за контрол на петнистокрила дрозофила
(Drosophila suzukii), в доза 30 г продукт/дка. Продуктът се прилага във фенофази от
„край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета)“ до „беритбена зрелост“ (BBCH
69-87).
Количество вода: 100- 120 л/дка
При сливи и джанки за контрол на петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii), в
доза 30 г продукт/дка. Продуктът се прилага във фенофази от „вторично окапване на
завръза“ до „беритбена зрелост“(BBCH 73- 87).
Количество вода: 100- 120 л/дка
Следвайте инструкциите на националната система за предупреждение. Количеството
вода трябва да отразява необходимостта от равномерно покриване и проникване на
продукта в листата.
*БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или
проявена фитотоксичност за разрешените минимални употреби за контрол на
петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) при череши, вишни, праскови,
нектарини, кайсии, сливи и джанки. Отговорността за каквато и да е липса на
ефикасност или проявена фитотоксичност за разрешените минимални употреби е на
лицето, прилагащо продукта.
Техника на приложение за всички употреби: конвенционална наземна техника.
Максимален брой приложения на година на култура: 1.
Карантинен срок (ябълки, круши, праскови, нектарини, кайсии, сливи, джанки) времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с
ПРЗ: 7 дни.
Карантинен срок (маслини) - времето в дни, което се изчаква за прибиране на
реколтата след последното третиране с ПРЗ: 21 дни.
Карантинен срок (череши и вишни) - времето в дни, което се изчаква за прибиране
на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни
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РАБОТА С ПРОДУКТА
При смесване, зареждане и приложение на продукта да се използват лични предпазни
средства - защитни ръкавици и гащеризон.
При повторно влизане в третираните площи, да се носи: защитни ръкавици и работно
облекло.
Срок на изчакване преди повторно влизане в парцела: 48 часа
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ
Вдишване: Преместете пострадалият на чист въздух. Ако дишането е спряло, обадете
се на екип за спешна помощ, след което приложете изкуствено дишане. Ако това трябва
да се направи по метод „уста в уста“, използвайте подходящи предпазни средства
(маска и т.н.). Обадете се на център за контрол на отравянията или на лекар за съвет.
Контакт с кожата: Отстранете замърсеното облекло. Незабавно измийте кожата с
обилно количество вода в продължение на 15-20 минути. Обадете се на център за
контрол на отравянията или на лекар за съвет.
Контакт с очите: Дръжте очите отворени и изплакнете бавно и внимателно в
продължение на 15-20 минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива, след
първите 5 минути, след което продължете да промивате очите. Обадете се на център за
контрол на отравянията или на лекар за съвет. Трябва да има подходяща система за
промиване на очи на работното място.
Поглъщане: Не е необходима незабавна медицинска намеса.
При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Тел. +359 2 9154 409; +359 2 9154 233
poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112
УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
При приготвянето на работния разтвор, напълнете половината резервоар с чиста вода и
и изсипете препоръчаната доза от Делегат 250 ВГ при включени бъркалки. След това
допълнете при непрекъснато разбъркване, за да се осигури пълно смесване. Пръскането
се извършва при непрекъснато разбъркване на разтвора до приключване на
третирането. Използвайте само чиста вода за приготвяне на работния разтвор.
Използвайте работния разтвор веднага след приготвянето му.
ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО, ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ И РАБОТНОТО
ОБЛЕКЛО: Цялото оборудване, което е използвано за приложение на Делегат 250 ВГ
трябва да бъде почистено обилно с чиста вода веднага след употреба, до отстраняване
на всички видими остатъци. Измийте резервоара на пръскачката и оборудването
обилно с вода и течен детергент. Водата, използвана за изплакване трябва да се
приложи върху културата, ако е възможно, в съответствие с добрата земеделска
практика Изпразнете опаковката, изплакнете я с устройство под налягане или
трикратно ръчно. Като алтернатива, промивните води, съдържащи ниски нива на
спинеторам може да бъдат предоставени на лицензиран изпълнител за обезвреждане на
отпадъците. Не се изисква специфично защитно облекло при почистване на
оборудването.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
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При приложение в съответствие с препоръките, дадени в етикета, не се очакват
неблагоприятни ефекти или остатъци от продукта по листата или плодовете.
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА:
- Продуктът да се прилага в програма за третиране и да се редува с продукти с
друго активно вещество и с различен начин на действие. При употреба на
спинозад в програмата за третиране, максималният брой на приложенията на
спинозини (спинозад и спинеторам) да се ограничи до 3 приложения на
вегетационен сезон;
- Да се прилага в съответствие в подходящите фази на развитие на насекомите или
съгласно системата за прогноза и сигнализация;
- Когато е възможно, да се използват алтернативни методи на интегрираната
система за растителна защита (културални или биологични) за контрол на
неприятелите;
- Да не се намалява дозата на приложение дори когато Делегат 250 ВГ се използва
в смеси с други продукти.
СЪХРАНЯВАНЕ:
Съхранявайте на хладно, сухо и добре проветриво място, в оригиналната опаковка. Да
се пази от прекомерна топлина и студ. Да не се съхранява в близост до храна, напитки,
храни за животни. При тези условия на продукта остава стабилен в продължение на 2
години.
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ДЕПОНИРАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И НЕГОВАТА ОПАКОВКА:
Подходящи методи за обезвреждане на остатъците от продукта:
След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна
струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Да не
се използват отново празните опаковки. Празните опаковки не трябва да се използват за
други цели. Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба и да се
изхвърлят в специални събирателни пунктове за рециклиране. Да не се изпуска в
канализацията; този материал и опаковката му 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 или остатъци от него
трябва да се третират като опасен отпадък. Ненапълно изпразнените от съдържанието
им опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третират като опасен
отпадък. 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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