
 
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 
 
 

КАНТИК ® 
 

Притежател на разрешението: АДАМА Агрикалчър Б.В., Арнхемсевег 87, 3832 GK Лойсден, 
Нидерландия. 
Функция: фунгицид 
Активни вещества:  
Прохлораз 200 г/л (19,2%) 
Тебуконазол 100 г/л (9,6%) 
Фенпропидин 150 г/л (14,4%) 
Вид на формулацията: Емулсионен концентрат (ЕК) 
Категория на употрeба: втора професионална. 
Номер на разрешението за пускане на пазара и употреба № 01643-ПРЗ/2-20.08.2020 г. 
 

 
 
ОПАСНО 
 
Предупреждения за опасност: 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

H317 Може да причини алергична реакция. 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

H332 Вреден при вдишване. 

H361d Предполага се, че уврежда плода. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
EUH208 Съдържа фенпропидин и пропанова киселина, 2-хидрокси-, 2-етилхексилов естер. 
Може да причини алергична реакция. 
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. 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска 
за лице. 
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, 
улесняваща дишането. 
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. 
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националните разпоредби. 
Допълнително етикетиране: 
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства 
използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни 
канали на ферми или пътища.). 
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 м с включена непрекъсната растителна 
ивица от 20 м до повърхностни води, с цел опазване на водните организми 
Обща информация: Кантик® е фунгицид със системно, преантивно и лечебно действие, за 
контрол на широк спектър от заболявания при зърнено-житни култури: пшеница, тритикале, ръж 
и спелта/лимец.  



Кантик® съдържа прохлораз, фенпропидин и тебуконазол, три допълващи се активни вещества 
в начина им на действие към патогените. 
 
Разрешени употреби: 
 

Култури  Употреба  

Доза 
продукт/ 

дка 
(мл/дка) 

Количество 
вода 

(л/дка) 

Максимален 
брой 

приложения 

Момент 
на 

приложе-
ние 

Карантинен 
срок 

Пшеница, 
спелта, 
лимец 

Септориоза 
(Septoria tritici) 

160 10-30  1 

BBCH  
31-59 

(първият 
възел е 

поне 1 см 
над 

възела на 
братене - 
край на 

изкласява
нето) 

Не се 
изисква 

Пшеница, 
спелта 

Брашнеста 
мана (Blumeria 

graminis),  
жълта ръжда 

(Puccinia 
striiformis),  

кафява ръжда 
(Puccinia 
reconditа), 

хелминтоспори
оза 

(Pyrenophora 
tritici-repentis) 

130  
 

10-30  1 

BBCH  
31-59 

(първият 
възел е 

поне 1 см 
над 

възела на 
братене - 
край на 

изкласява
нето) 

Не се 
изисква 

Тритикале 

Септориоза 
(Septoria tritici), 

брашнеста 
мана (Blumeria 

graminis), 
кафява ръжда 

(Puccinia 
reconditа) 

130   10-30  1  

BBCH  
31-59 

(първият 
възел е 

поне 1 см 
над 

възела на 
братене - 
край на 

изкласява
нето) 

Не се 
изисква 

Ръж 

Листен пригор 
(Rhynchosporiu
m graminicola), 
кафява ръжда 

(Puccinia 
reconditа) 

130   10-30  1  

BBCH  
31-59 

(първият 
възел е 

поне 1 см 
над 

възела на 
братене - 
край на 

изкласява
нето) 

Не се 
изисква  

Последващи култури: Първата последваща култура отглеждана на площ, третирана с  Кантик, 
да не се използва за фураж. Да не се засяват кореноплодни култури като първа последваща 



култура на площ, третирана с Кантик. Период на изчакване на сеитба на последващата култура 
– 30 дни след реколтиране на площ, третирана с Кантик. 
Техника на приложение: листно приложение с механизирана наземна техника. 
АДАМА препоръчва използването на този продукт само при културите и за целите, посочени в 
горната таблица, като по този начин отхвърля всякаква отговорност за разширяване на 
използването му за други култури и цели. 
Време за повторно влизане на работниците в третираната площ: 48 часа след третирането. 
Максималните гранични стойности на остатъчни вещества са на разположение на адрес: 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm  
ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 
Защита на оператора и работника: Използването на подходящо и поддържано оборудване и 
изпълнението на колективна защита са основната превантивна мярка срещу професионални 
рискове, преди осъществяване на допълнителна защита като лични предпазни средства. 
Във всеки случай, носенето на специален работен комбинезон или ЛПС трябва да бъде 
свързано с хигиенните навици (например миене на ръцете, взимане на душ при свършване на 
работа) и строго поведение (например процедура на обличане/събличане). Процедурите за 
почистване и съхранение на работния комбинезон и ЛПС за многократна употреба трябва да са 
съобразени с техните инструкции за употреба. 
Да се носят  лични предпазни средства  – защитни ръкавици и предпазни очила/маска за 
лицето по време на  смесване/зареждане и защитни ръкавици, защитен гащеризон и здрави 
обувки по време на прилагане. 
Почистване на оборудването: Не оставяйте готовата за използване смес в пръскачката. 
Изхвърляйте утайката от дъното и водите от изплакването съгласно действащото 
законодателство. Да се избягва замърсяване на езера, канавки, потоци, подпочвени води или 
питейна вода или други водни точки с продукта, сместа за пръскане или водата от изплакването 
на опаковките и оборудването за пръскане. 
Мерки за първа помощ: 
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е неравномерно или 
спряло, направете изкуствено дишане. Свържете се с лекар. 
При контакт с кожата: Измийте незабавно със сапун и обилно количество вода, докато сваляте 
замърсените дрехи и обувки. Консултирайте се с лекар, ако е необходимо. 
При контакт с очите: Незабавно изплакнете обилно с вода. След първоначалното изплакване 
на лицето, премахнете контактните лещи и продължете да промивате в продължение на 
минимум 15 минути. Дръжте очите широко отворени, докато изплаквате. Ако симптомите не 
изчезнат, потърсете лекарска помощ. 
При поглъщане: Изплакнете устата. Пийте много вода. Ако симптомите не изчезнат, потърсете 
лекарска помощ.  
При спешни случаи на остро отравяне: УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” –  “Клиника по 
токсикология”, тел. 02/9154409, е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, www.pirogov.eu 
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112 
Противопожарни мерки: 
Подходящи пожарогасителни средства: Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства 
и околната среда. 
Обезвреждане на отпадъците: 
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. 
Условия на съхранение: Съдът да се държи плътно затворен на сухо, хладно и добре 
проветриво място. Да се пази от достъп на деца. Съхранявайте в правилно етикетирани 
съдове.  

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.eu/


. 
 
ВАЖНО: Спазвайте употребите, дозите и предпазните мерки, посочени върху опаковката, които 
са определени въз основа на характеристиките на продукта и приложенията, за които се 
препоръчва. На тази основа отглеждайте културата и провеждайте процедурите в съответствие 
с добрата земеделска практика, като вземете предвид, на ваша отговорност, всички фактори, 
специфични за вашето стопанство, като например типа на почвата, климатичните условия, 
методи на отглеждане, сортове растения, резистентност на видовете, натиска на паразитите, 
Производителят гарантира качеството на своите продукти, продавани в оригиналните им 
опаковки, както и тяхното съответствие с разрешението за продажба. Като се има предвид 
разнообразието на съществуващите законодателства, е препоръчително, ако хранителните 
продукти, произхождащи от култура, защитена с този продукт, са за износ, да проверите 
съответствието с действащите разпоредби в страната на вноса. АДАМА не може да бъде 
държана отговорна в никакъв случай за последици, произтичащи от копиране (пълно или 
частично) на този етикет, за неговото разпространение или неразрешена употреба. 
Транспорт:  Да се спазва Наредбата за изискванията за складовата база, транспортирането и 
съхранението на продукти за растителна защита. 
Дата на производство: виж опаковката 
Партиден номер: виж опаковката 
Срок на годност: 2 години от датата на производство. След изтичане на означения срок на 
годност, проверете съдържанието на продукта в ЦЛХИК при БАБХ. 
 
 
 
 
 


