
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 

ВИНОСТАР 

Фунгицид 
 

 
 

Притежател на разрешението: АДАМА Агрикалчър Б.В., Арнхемсевег 87, 3832 GK Лойсден, 
Нидерландия 
Функция: фунгицид.  
Активно вещество: 113 г/кг диметоморф; 600 г/кг фолпет. 
Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ) 
Категория на употреба: втора професионална 
Номер на разрешението за пускане на пазара и употреба № 01159-ПРЗ-2/28.11.2012 г. 

 
 
ВНИМАНИЕ 
Предупреждения за опасност: 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H351 Предполага се, че причинява рак 
H400 Силно токсичен за водните организми. 
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 
 
Препоръки за безопасност: 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за 
лице. 
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 одобрено за целта съоръжение. 
EUH208 Съдържа фолпет. Може да причини алергична реакция. 
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
Съдържа фолпет. 
 
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или неговата 
опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./ 
Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища). 
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 м до повърхностните водни обекти в 
комбинация със специални дюзи, намаляващи разпръскването с 50% с цел опазване на водните 
организми. 
 



Обща информация: Комбинация със системно-контактно действие от две активни вещества - 
диметоморф и фолпет. Виностар - с двете си активни вещества има различен начин на действие 
за едно третиране и по този начин намалява риска от развитие на резистентност.  
Разрешени употреби: 

Култура Патоген 

Дози на 
приложение 
(г продукт/ 

дка) 

Количество 
вода (л/дка) 

Интервал 
между 

третиранията 
(дни) 

Максимален 
брой 

приложения 
на година 

Карантинен 
срок 

Лозя (винени 
сортове)  

Мана  
(Plasmopara 

viticola) 
180  20-100 10-12 5 28 

Домати 
(полско 

производство) 

Картофена мана 
(Phytophthora 

infestans) 
180 50-100 10-14 5 7 

Момент на приложение:  
Лозя (винени сортове): Първо третиране във фенофаза „три листа отворени“. Следващите 
четири третирания се правят през 10-12 дни, в зависимост от климатичните условия до фенофаза 
„начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености“ (BBCH 13-
81). 
Домати (полско производство: Първо третиране във фенофаза „трети същински лист на 
главното стъбло” . Следващите четири третирания се правят през 10 – 14 дни, в зависимост от 
климатичните условия до фенофаза „девет и повече плодове с типичен размер” (BBCH 13-79). 
Техника на приложение: конвенционална. 
Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван: Да се 
третира при тихо време, без вятър, за да се избегне попадане на работен разтвор върху съседни 
култури. да не се третира при температури над 25oС. Да не се пръска срещу вятъра. 
Механизъм на действие: Виностар е фунгицидна комбинация с действие срещу маните в лозя и 
домати, като осигурява продължително действие и сигурна защита на плодовете и листата. 
Активното вещество диметоморф прониква през епидермиса в паренхимните тъкани на листата 
като разрушава хаусториите, инхибира образуването на клетъчната стена и предотвратява 
образуването на нови спори. 
Активното вещество фолпет свързвайки се химически в сероводородните съединения, 
възпрепятства дихателният процес на патогена и причинява неговото загиване. 
Като фунгицидна комбинация Виностар действа системно-контaктно с предпазно системно и 
антиспоролантно действие, като унищожава причинителите на болести вътре в паренхимнaтa 
тъкан и епидермисът на листата. Продуктът принадлежи към групата на продуктите за растителна 
защита със зелен физиологичен ефект, засилващ естествените защитни механизми на растенията 
срещу биотични и абиотични фактори. Реколтираното грозде е с одобрени качествени показатели. 
Действие на продукта върху следващи в сеитооборота култури: 
При спазване на указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху следващите 
култури и не се намесва в сеитооборота. 
Приготвяне на работния разтвор: Използвайте достатъчно вода за да осигурите пълното 
покриване на листата и стеблата, увеличавайки обема спрямо растежния прогрес на стеблото, 
практически в плътните култури и под високи или сурови рискове от болести условия.  
Резервоарът на пръскачката се напълва с половинаата от необходимото количество вода, след 
което се прибавя измереното количество продукт. Ако е необходимо прибавете точното 
количество от партниращият продукт, както е регистриран. Долива се останалата вода при 
непрекъснато бъркане. Ако се изисква, прибавете сърфактанти, когато резервоарът на 
пръскачката е пълен. Осигурете пълно смесване и постоянно разбъркване за да поддържате 
продукта в  суспензия. 
Смесимост: Виностар не  е смесим с алкални материали, които могат да намалят неговата 
биологична активност. Желателно е провеждането на предварителен тест за съвместимост при 
всеки конкретен случай. 
Препоръки при употреба: Да се спазват правилата за работа с продукти за растителна защита. 
Практическите препоръки за употреба, освен гореизброените, трябва да се съобразяват със 



сигналите на местните пунктове по прогноза и сигнализация, или на-късно да се прилага при първи 
признаци на болестта. 
Мерки за първа помощ: 
Общи съвети: В случай на злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска 
помощ (покажете инструкциите за употреба или информационния лист за безопасност, ако е 
възможно). За оказващите първа помощ: Обърнете внимание на самозащитата! 
При вдишване: Изведете пострадалия на свеж 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, премахнате контактните лещи и продължете да промивате в продължение на поне 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. 
Самозащита на оказващите първа помощ Използвайте лични предпазни средства, както се 
изисква. 
Указания към лекаря: Симптоматично лечение. 
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. 
Неподходящи пожарогасителни средства 
Няма налична информация. 
Мерки при аварийно изпускане: Да се събере механично и да се постави в подходящи 
контейнери за изхвърляне. 
Да се предотврати проникване във водни басейни, канализацията, мазета или затворени 
помещения. Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация. Предотвратете по-
нататъшно изтичане или разливане, ако това е безопасно. Предотвратете изтичането на продукта 
в канализацията. 
Обезвреждане на отпадъците: 
Третиране на продукта: Когато е възможно, опаковките да се рециклират вместо да се 
изхвърлят или изгарят. Ако рециклирането не е практически приложимо, опаковките да се 
изхвърлят в съответствие с местното законодателство. 
Съберете остатъците от продукта и опаковките в специални, обозначени, плътно затварящи се 
съдове, след което ги предайте на лице, притежаващо разрешение по Закона за управление на 
отпадъците. 
Третиране на опаковките: Празните опаковки да се изплакнат трикратно с вода, която да се 
излее в резервоара на пръскачката.  
Повторна употреба на празната  опаковката е забранено. Празните опаковки да се направят 
негодни за повторна употреба (чрез смачкване, разрязване) и да се предадат за рециклиране или 
унищожаване на определените за целта места, според законодателството на страната. 
Транспорт 
Да се спазва Наредбата за изискванията към складовата база, транспортирането и и 
съхранението на продукти за растителна защита. 
Внимание: да се прилага само и единствено при условията и за целите съдържащи се в този 
етикет. Лицето, което използва продукта, е отговорно за евентуалните щети произтичащи от 
неправилната употреба на препарата. Спазването на всички указания, съдържащи се в настоящия 
етикет е основно условие за осигуряване ефикасността на третирането и избягването на щети 
върху растения, хора и животни.  
Партида №: виж опаковката 
Дата на производство: виж опаковката 

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.eu/


Срок на годност: 2 години от датата на производство. След изтичане на означения срок на годност, 
проверете съдържанието на продукта в ЦЛХИК при БАБХ. 


