
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ:
НАТЮР БРЕЙКЪР е разрешен за употреба в Република България при: ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Sp1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се 

• НАТЮР БРЕЙКЪР се препоръчва за включване в програмите за почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва Домат, патладжан, пипер (на открито и в оранжерии): 
интегрирана и биологична борба. замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).Срещу белокрилки (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

• НАТЮР БРЕЙКЪР се препоръчва и при управлението на проявата SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона до повърхностни води, с цел опазване • Доза на приложение: 75 мл/дка
на устойчивост у неприятелите. на водните организми при • Количество на работния разтвор 80-100 л/дка

•  Продуктът се разгражда бързо, което го прави изключително - зеленчуци: 10 метра в комбинация с дюзи намаляващи отвяването на струята с  • Третирането се извършва при поява на неприятеля
подходящ за употреба в близост до полезни насекоми. 50%;• Максимален брой приложения: 2

• Третиранията трябва да се извършват при хубаво време, по - лози: 10 метра в комбинация с дюзи намаляващи отвяването на струята с 90%;• Интервал между приложенията: 7 дни
възможност вечер или в по-хладните часове. - праскови и нектарини: 20 метра в комбинация с дюзи намаляващи отвяването на Тиквови с ядлива кора – краставица, тиквичка (на открито и в оранжерии): 

• Използвайте подходящо количество вода и налягане, за да струята с 90%;Срещу белокрилки (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)
гарантирате доброто покритие на културите, наблягайки особено - кайсии, сливи и череши: 20 метра в комбинация с дюзи намаляващи отвяването • Доза на приложение: 75 мл/дка
на долната част на листата. на струята с 90%• Количество на работния разтвор 80-100 л/дка

•  Когато се използва дозата на 100 л вода и се прилага различно SPe3  Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи при • Третирането се извършва при поява на неприятеля
количество работен разтвор на декар, трябва да се преизчисли костилкови овощни видове, с цел опазване на членестоногите, които не са обект • Максимален брой приложения: 2
така, че да се спази разрешената доза продукт на декар. на третиране.• Интервал между приложенията: 7 дни

•   Категория на употреба: втора професионална. SPe8  Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в период на цъфтеж с цел 
Тиквови с неядлива кора – пъпеш, диня, тиква (на открито и в оранжерии): 

•  Период от последното третиране до прибирането на реколтата опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където 
Срещу белокрилки (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

(карантинен срок): има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна  
• Доза на приложение: 75 мл/дка

• Домат, патладжан, пипер, тиквови с ядлива кора (краставица, растителност.
• Количество на работния разтвор 80-100 л/дка

тиквичка), тиквови с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква) – 1 ден ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:• Третирането се извършва при поява на неприятеля
• Марули, полска салата/кълнове салата, бейби култури вкл. от род •   Да не се яде, пие или пуши по време на работа с препарата. • Максимален брой приложения: 2

Brassica, рукола, кресон, земен кресон, червен синап, къдраво •   Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор.• Интервал между приложенията: 7 дни
листна/широколистна ендивия (включително бейби култури), •   Да се носи защитно облекло, ботуши, ръкавици, защитна маска и очила. 

Марули, полска салата/кълнове салата, бейби култури вкл. от род спанак, тученица, листно и салатно цвекло – 2 дни •   Да не се допуска контакт с кожата и очите.
Brassica, рукола, кресон, земен кресон, червен синап, къдраво • Праскова, нектарина, лозя – 3дни • Работници без защитно облекло и оборудване и особено деца, да не се допускат до  
листна/широколистна ендивия (включително бейби култури), спанак, 

местата на приготвяне на работния разтвор и пръскане.· Кайсия, слива, череша – не се налага
тученица, листно и салатно цвекло (на открито и в оранжерии): 

  Да не се влиза в третираните зони преди работният разтвор да е изсъхнал напълно.: •МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ
Срещу листни въшки (Nasonovia ribisnigri Aphis gossipii, Aphis fabae) НАТЮР БРЕЙКЪР е биологичен инсектицид съдържащ екстракт от УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
• Доза на приложение: 60 мл/дка естествен пиретрум със силно изразено контактно и известно •  Препаратът да се съхранява само в оригиналната опаковка, като след всяка 
• Количество на работния разтвор 66-80 л/дка репелентно действие срещу всички стадии от развитието на употреба  плътно да се затваря опаковката.
• Третирането се извършва при поява на неприятеля неприятелите: яйца, ларви,  нимфи и възрастни. При контакт с  •  Да се пази извън обсега на деца, далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи. 
• Максимален брой приложения: 2 насекомите той предизвиква много бърз шоков ефект поразявайки •   Да се съхранява на сухо и проветриво място. 
• Интервал между приложенията: 7 дни нервната им  система, което води до парализа в следствие на което ТРАНСПОРТИРАНЕ:
Костилкови (праскова, нектарина, кайсия, слива, череша): те загиват напълно. Да се извършва съгласно изискванията за превоз на опасни химични вещества 
Срещу Прасковена листна въшка (Myzus persicae) ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: съгласно Европейското споразумение за транспортиране на опасни товари с шосеен 
• Доза на приложение: 75 мл/дка • ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА - Да се изплакне обилно с вода. и железопътен транспорт /ADR/RID 2015/.
• Количество на работния разтвор 80-100 л/дка Да се потърси  лекарска помощ при наличие на трайни симптоми. ЕКОТОКСИЧНОСТ: 
• Третирането се извършва при поява на неприятеля • ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ - Да се изплакне обилно с питейна вода НАТЮР БРЕЙКЪР е токсичен за водните организми.
• Максимален брой приложения: 2 или стерилен разтвор за промиване на очи. Да се потърси лекарска МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ/РАЗСИПВАНЕ:
• Интервал между приложенията: 7 дни помощ ако се появят симптоми. Ограничете разлива, абсорбирайте с подходящ материал, съберете в отделен 
Лозя: •   ПРИ ВДИШВАНЕ - Да се изнесе пострадалият на чист въздух. затварящ се контейнер. Отпадъците да се унищожат в съответствие със Закона за 
Срещу Цикада (Scaphoideus titanus) •   ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ - Незабавно да се потърси лекарска помощ. управление на отпадъците.
• Доза на приложение: 75 мл/дка • СЪВЕТИ ЗА ЛЕКАРЯ - Лечението е симптоматично. При нужда да се МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: 
• Количество на работния разтвор 80-100 л/дка консултира с Центъра по остри отравяния – София при УМБАЛСМ Няма конкретен риск от пожар или експлозия. Избягвайте вдишването на дим или 
• Третирането се извършва при поява на неприятеля Пирогов, на следния телефон: 02/915 42 33, Европейски номер за пари, защото те могат да включват токсични въглеродни окиси.
• Максимален брой приложения: 2 спешни повиквания – 112. Подходящи средства за гасене на пожар: пулверизирана вода, стандартна пяна, 
• Интервал между приложенията: 7 дни ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ: въглероден диоксид, сух химикал.

Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.СМЕСИМОСТ: УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:
EUH208 Съдържа екстракт от пиретрини. Може да предизвика НАТЮР БРЕЙКЪР може да се смесва с други Биологични продукти за Измиване на опаковката трикратно след изпразването й, а съдържанието да се изсипе 

алергична  реакция.растителна защита. Не се смесва с продукти притежаваща алкална реакция в резервоара на пръскачката. Опаковката да не се използва повторно. Празните 
EUH401  За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната като вар, бордолезов разтвор, калциеви полисулфиди и др. Задължително опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи 

среда спазвайте инструкциите за употреба.трябва да се направи тест за съвместимостта между двата препарата разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ 
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: предварително. бр.53/13.07.2012 г).
Р101  При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: 

или етикета на продукта.Необходимото количество препарат да се излее в наполовината пълен с вода 
Р102  Да се съхранява извън обсега на деца.резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при 
Р273  Да се избягва изпускане в околната среда.непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес. Проверете 
Р280 И з п о л з в а й т е  п р е д п а з н и  р ъ к а в и ц и / п р е д п а з н о  дали pH на водата не е алкално (>7), и ако се наложи стабилизирайте pH на 

облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. водата с разрешен за целта продукт. Използвайте получения разтвор в деня 
Р391  Съберете разлятото.на приготвянето му.
Р401  Да се съхранява далече от храни, напитки и храна за ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА 

животни.КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ: 
Р501  Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с НАТЮР БРЕЙКЪР не оказва въздействие върху следващите култури в 

националната уредба за третиране на опасни отпадъци.сеитбооборота. 

И Н С Е К Т И Ц И Д

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:

Пиретрини

ISO наименование: Пиретрин екстракт

CAS № 8003-34-7

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: EK– Емулсионен концентрат

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Република България с: .

Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на 

продукти за растителна защита на Министерството на земеделието и храните 

Удостоверение 01505/30.10.2017 г.

 GHS09 

НАТЮР БРЕЙКЪР

NATUR BREAKER

ОПАСНО!
ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ 
УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА!
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА !

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: 
CERTIS EUROPE B.V. sucursal en España
Parque empresarial Elche, C/ Juan de Herrera 5 PB, 03203 ELCHE (Alicante), Spain
Tel: +34-966651077     Fax: +34-966651076

ВНОСИТЕЛ:            
КНЕ СЕРТИС ЕООД 
Бул. “Евлоги Георгиев” №102, 1505 София, България
Тел: 02/819 49 77Факс: 02/819 49 70

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: 1 лт

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

Пиретрини 40 г/л

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:    
Биологичен инсектицид от ново поколение с широк спектър на
действие  за  борба  срещу голям брой неприятели по овощни
култури,  зеленчукови култури на открито и в оранжерии, лозя,
дини, пъпеши, тикви и др

ВНИМАНИЕ

305x130

1
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7

ПАРТИДЕН № .............................................................

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:........................................


