
 

 

ОПАСНО! 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета. 

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и 
околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! 

 

Внимание 

 
 

 

Кинто® Плюс ФС 
Kinto® Plus FS 

 

Активни вещества – наименование и съдържание: тритиконазол 20 г/л + прохлораз меден хлорид 60 г/л 

тритиконазол 20 ((±)-(E)-5-(4-хлоробензилиден)-2,2-диметил-1- (1H-1,2,4- триазол-1- илметил) 
циклопентанол ) + прохлораз меден хлорид (N-пропил-N-[2-(2,4,6- трихлорофенокси)етил]-имидазол-1-
карбоксамид). 

 
  ГРУПА 3 ФУНГИЦИД 

 
Вид на формулацията: Концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС). 
 
Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с Разрешение № 01009-4/07.01.2021 г. на 
основание Заповед № РД 11-2012/20.10.2016 г., Заповед № РД11-985/23.05.2019 г. и Заповед № РД11- 
3085/30.12.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ. 

 
Съдържание на опаковката:…………….. 

 

Условия за съхранение: Кинто® Плюс ФС се съхранява в заключващи се проветряеми помещения, в 
добре затворени оригинални опаковки с етикети, отделно от хербициди, инсектициди, фуражи и храни, при 
температури не по-ниски от -10ºС и не по-високи от 30ºС. Да се пази от горещини и директно слънчево 
греене. 

 
При нормални условия продуктът не променя качествата си най-малко 5 години. По технически причини 
номерът на партидата и датата на производство са напечатани на друго място. 

Указание за опасност: H410 Mного токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. EUH401 За да се 
избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба. 
Указания за безопасност: P101 В случай на необходимост от медицинска помощ, дръж подръка опаковката 
или етикета на продукта. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P103 Прочетете внимателно и 
следвайте всички инструкции. P391 Да се събере разлятото. P501 Съдържанието / опаковките да се предадат 
на събирателен пункт за опасни или специални отпадъци. EUH208 Може да предизвика алергични реакции. 
Съдържа: 2-метилизотиазол-3(2H)-он. 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 и пътища. 

 

Производител: Фирма БАСФ СЕ, Германия; 
Лице, което пуска продукта на пазара: БАСФ ЕООД, 1618 София, 
бул.”България ”№118, Тел: +359 2 915 20 69; факс: +359 2 915 20 42; 
Телефонен номер при спешни случаи: 
Клиника по токсикология към МБАЛСМ „ Н.И. Пирогов”, Тел: +359 2 915 42 33; 
International emergency number: Телефон: +49 180 2273 112. 

 
 



 

 

 

® = регистрирана търговска марка на БАСФ 

 

Разрешена употреба: 
Култура Вредител Доза 

Пшеница, 
пролетен 
ечемик 

Твърда главня (Tilletia spp.) 

Праховита главня (Ustilago spp.) 

150 мл/ 100 кг семе 

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) 

Снежна плесен (Microdochium nivale) 

200 мл/100 кг семе 

Зимен 
ечемик 

Праховита главня (Ustilago spp.) 

Ленточна болест (Pyrenophora graminiea) 

150 мл/100 кг семе 

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) 

Снежна плесен (Microdochium nivale) 

200 мл/100 кг семе 

Ръж, 
тритикале, 
овес 

Твърда главня (Tilletia spp.) 

Праховита главня (Ustilago spp.) 

150 мл/100 кг семе 

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) 

Снежна плесен (Microdochium nivale) 

200 мл/100 кг семе 

Приготвяне на работния разтвор: Може да се приложи неразреден или се разтваря в 4 литра вода и с него 
се обеззаразяват машинно (специализирана техника) 100 кг семена при максимална сеитбена норма 25 
кг/дка. 

 
Категория за употреба: Първа професионална. 

Карантинен срок: Не се изисква 

 
Препоръки при употреба: 

• Поради изменение в Европейските изисквания за максимално допустимите граници на остатъчни 
вещества от плохлораз (MRL) след употреба на Кинто Плюс ФС трябва да се спазва период на 
изчакване на сеитба на последваща култура от 30 дни. 

• При смесване, зареждане, приложение на продукта и при почистване на оборудването да се 
използват лични препазни средства. 

• Третираните семена с продукта не трябва да се използват за храна или фураж; 

• Чувалите, съдържащи третираните семена с продукта не трбва да се използват повторно за 
съхранение на храна или фураж; 

• Обеззаразяването да не се извършва ръчно с лопата; 

 

Механизъм на действие: КИНТО® ПЛЮС ФС е двукомпонентен широкоспектърен универсален системен 
фунгицид за борба срещу най-важните болести, пренасяни чрез семена при пшеница и ечемик. 

КИНТО® ПЛЮС ФС е системен фунгицид с предпазно и лекуващо действие, който инхибира синтеза на 
ергостерол в клетките на патогена. Вследствие на това действие патогена повече не може да се развива 
нормално, загива и по този начин се осигурява нормално развитие на житните култури. 

КИНТО® ПЛЮС ФС се поема (абсорбира) чрез семенната обвивка, като унищожава заразата върху нея, в 
зародиша на семената и в почвата около засятото семе. 

 
След работа: 

• Техниката за обеззаразяване старателно да се почисти и измие веднага след приключване на работа 
на определените за това места; 

• Преди ядене, пушене и пиене старателно да се измият ръцете и всички изложени на допир с продукта 
части на тялото; 

• Да се свали и почисти работното облекло; 

• Да се почистят личните предпазни средства и преди всичко ръкавиците, включително и вътрешната им 
страна. 

 
Първа помощ: 
Да се отстрани замърсеното облекло; 



 

 

При вдишване: Почивка, свеж въздух. 
При контакт с кожата: Да се отмие обилно с вода и сапун. 
При контакт с очите: В продължение на 15 минути очите да се изплакнат обилно под течаща вода с 
широко отворени клепачи. 
При поглъщане: Да се изплакне устата и обилно да се пие вода. 
Лечение:Симптоматично лечение (деконтаминация, жизнени функции). 

Предпазни мерки за безопасна работа: Да се използва индивидуално защитно облекло. Да се избягва 
контакт с кожата, очите и дрехите. Да не се вдишват пари/аерозол.Добро проветряване на работното място 
и складовото помещение. По време на работа да не се яде, пие и пуши. Преди почивка и в края на 
работния ден да се измиват ръцете и/или лицето. 

 
Екотоксичност: Да не се допуска да попадне в земните пластове. Да не се допуска попадане в 
канализацията, в повърхностните и подпочвени води. 

 
Мерки в случай на инцидентно изливане на продукт: 
За малки количества: Да се събират с подходящ абсорбиращ материал (например, пясък, дървени 
стърготини, универсални свързващи материали, кизелгур). 
За големи количества: локализация/заграждане с дига. Да се изпомпа продуктът. 
Отпадъците да се събират отделно в подходящи, обозначени и затварящи се съдове. Замърсени предмети и 
пода да бъдат почистени с вода и повърхностно активни вещества при спазване разпоредбите за опазване 
на околната среда. Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите. 

 
Мерки в случай на пожар: 
Подходящи средства за гасене: водна мъглява струя, пяна, въглероден диоксид, сухи гасители. 
Особени предпазни средства: предпазно облекло за химикали и апарат за дихателна защита 
(противогаз). 
Други данни: Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, да не се допуска попадане в 
канализацията или отходните води. Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в 
съответствие с местните разпоредби. Застрашените опаковки да се охлаждат с вода. В случай на пожар 
и/или експлозия да не се вдишва димът. 

 
Мерки за унищожаване на отпадъци и опаковки: 

• Използваните опаковки да се изпразнят оптимално и да се елиминират както продукта. Да не се 
използват повторно или за други цели. 

• Да не се изливат остатъчни количества продукт или изхвърлят опаковки в реки, извори и други 
водоизточници; 

• Съдържанието на опаковките напълно да се излива в машината за обеззаразяване; 

• Преди изхвърляне на определените за това места опаковките да бъдат направени негодни за по- 
нататъшна употреба чрез надупчване, смачкване, нарязване, заравяне или изгаряне. 

• Отпадъците от продукта като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно 
затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, 
притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, 
бр.53/13.07.2012 г.). 

 
Класификация на отпадъците от продукта и опаковките в съответствие с Наредба № 2 от 23.07.2014г., обн., 
ДВ, бр. 66 от 08.08.2014г.: 
Код и наименование на отпадъка от продукта – 02.01.08* – агрохимични отпадъци. 
Опаковка, код и наименование на отпадъка – 15.01.10* - опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества 
или замърсени с опасни вещества. 

 
Опаковки: за разделно събиране. 

 
Отговорности: Чрез старателни и прецизни изследвания е доказано, че продуктът е годен за използване при 
спазване на нашите указания за употреба, съхранение и транспорт. Тъй като приложението, транспорта и 
съхранението са извън нашето влияние и не можем да предвидим произтичащите от това последствия, ние 
изключваме всяка наша отговорност при евентуални щети по тези причини. БАСФ носи отговорност за 
доброто и непроменено качество на продукта съгласно сертификата, но за рисковете при съхранение, 
транспорт и приложение не отговаря. 


