
 
 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! 

      
За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, 

спазвайте инструкциите за употреба! 
  
                 

                  
Сигнална дума: Внимание 
 

                                       ® 

 ДЕЦИС ТРАП ЦЕРАЗИ 
   ® 

DECIS TRAP CERASI 
 

ИНСЕКТИЦИДЕН КАПАН 
 
 
1. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД   
ул. Резбарска 5 
кв. Хаджи Димитър 
1510 София 
Тел. 02/81 401 61; Факс 02/81 401 69 
 
2. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО И ЗАПОВЕДТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ – 
Разрешение № 01829-ПРЗ, Издание 1/16.03.2020 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за 
растителна защита и Заповед № РД 11-628/05.03.2020г. на Изпълнителния директор на Българската 
агенция по безопасност на храните. 
 
3. ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА ЗА БЪЛГАРИЯ  
БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД  
ул. Резбарска 5 
кв. Хаджи Димитър 
1510 София 
Тел. 02/81 401 61; Факс 02/81 401 69 
 
4. АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА – Делтаметрин - 0,015 г /капан 
Общоприето ISO наименование/CAS № /CIPAC №: 
Делтаметрин /Deltamethrin - CAS № 52918-63-5; CIPAC № 333 
 
5. НЕТО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА 
Кутия - съдържаща 1, 2, 5, 20 или 240 бр. индивидуални капана  
 
6. НОМЕР НА ПАРТИДАТА И ДАТАТА НА ПРОИЗВОДСТВО – Виж опаковката 
 
7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 
Общи мерки – В случай на инцидент или неразположение, незабавно потърсете медицинска помощ (при 
възможност покажете етикета).                                                            
При вдишване – Преместете пострадалия на чист въздух. Ако симптомите продължават или в случай на 
съмнение, потърсете медицинска помощ.  
При контакт с кожата – Незабавно свалете замърсеното облекло и обувки. В случай на контакт с кожата, 
незабавно засегнатите части да се измият обилно с течаща вода и сапун. Ако симптомите продължават, 
повикайте лекар.                                                          



 
 

При контакт с очите - Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на 
поне 15 минути. Ако зачервяването или раздразнението на очите продължи да се потърси медицинска 
помощ.  
При поглъщане - НЕ предизвиквайте повръщане. Изплакнете устата. Пострадалия да се остави в покой. 
Потърсете медицинска помощ.   
Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти   
Симптоми                                 
Локални – временна локална парестезия, характеризираща се с изтръпване, парене или усещане за 
скованост в някои случаи. Продуктът причинява дразнене на очите, кожата и лигавиците.  
Системни – възбуда, стомашно-чревен дискомфорт, тремор, виене на свят, главоболие, гадене, 
повръщане, мускулна фасцикулация, загуба на съзнание, гърчове, кома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Полезни за лекаря указания 
Рискове                  
Този продукт съдържа пиретроид. Отравянето с пиретроид не трябва да се смесва с отравянето с 
карбаматни или органофосфатни съединения. 
Лечение                                                
Локално лечение: Подходящо поддържащо и симптоматично лечение според състоянието на пациента.  
Системно лечение: В случай на поглъщане на по-голямо количество да се направи стомашна промивка, в 
рамките на 2 часа от поглъщането. Във всички случаи е препоръчително да се приеме активен въглен и 
натриев сулфат.  
Да се проследи функцията на: Дихателната и сърдечната дейност.   
ЕКГ - наблюдение (електрокардиограма).  
Да се наблюдава пациента за признаци на белодробен оток, който при случай на по-тежко отравяне може 
да се появи дори след 24 - 48 часа.   
При първите признаци на оток на белия дроб, пациента да се постави в кислородна палатка и да се третира 
симптоматично.  
Освободете дихателните пътища. 
При нужда подайте кислород или направете изкуствено дишане.  
При поява на конвулсии да се даде бензодиазепин (напр. диазепам) по стандартна схема. 
Противопоказания: Производни на адреналина. 
Противопоказания: Атропин. 
Няма специфичен антидот. 
Възстановяването е спонтанно без последствия.                                                                                                 
При нужда да се направи консултация с Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – тел.: 
+359 2 915 43 64, +359 2 915 42 33 или се обадете на тел.112 
 
8. РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА 
СРЕДА, ИЗРАЗЕНИ ЧРЕЗ СТАНДАРТНИ ФРАЗИ 
EUH401    За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите  
                  за употреба.  
 
9. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА ИЛИ НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ 
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ 
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). 

 
10. ЕКОТОКСИЧНОСТ 
ДЕЦИС ТРАП ЦЕРАЗИ е силно токсичен за водни организми, с дълготраен ефект. Да се вземат всички 
предпазни мерки да не се допуска попадане на капан/и директно във водоизточници (реки, извори, язовири, 
езера) и отточни води. 
 
11. ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА 
ДЕЦИС ТРАП ЦЕРАЗИ е капан с привличащ и унищожаващ механизъм на действие за извеждане на 
борба срещу черешова муха (Rhagoletis cerasi).  
 
12. ФОРМУЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Примамка, готова за употреба (РБ) 
 
 
13. РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ 

Култура За борба срещу Доза на 
прилагане 

Момент на прилагане 



 
 

бр/дка 
Череши Черешова муха 

(Rhagoletis cerasi) 
 

5-10 
капана на 

декар 

След фаза                       
ВВСН 69                            

край на цъфтежа        
(паднали са всички 

венчелистчета)                       
и при начало                           

на летеж на пеперудите 
 

 
 
14. УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА 
Поставянето на капани/уловки ДЕЦИС ТРАП ЦЕРАЗИ имат за цел да привлекат и унищожат възможно 
най-голям брой възрастни индивиди, като по този начин контролира броя на ларвите под прага на 
икономическа вредност. 
Ларвите на черешовата муха нанасят повреди, като нападат оформените и зазряващите плодове. 
Преди да поставите капана е нужно първо да го отворите с въртеливо движение, след което вземете 
пакетчето с атрактант, което се намира в него. Отворете пакетчето и  изсипете атрактанта в жълтата част 
на капана, след което отново затворете. Така подготвен капанът  е готов за поставяне. 
Капаните се поставят да висят свободно от южната страна по високите части (1,80-2,00 м) в короната на 
черешовите дървета. Разпределете капаните/уловките равномерно в участъка, в който ще водите борбата 
срещу черешовата муха. При големи участъци се препоръчва да се увеличи гъстотата на капаните в 
периферията. 
 
Поставяйте капаните в началото на рисковия период (начало на летеж на черешовата муха – около и след 
средата на месец април).   
Продължителността на действие e 150 дни.   
 
15. ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОСЛЕДНОТО ТРЕТИРАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА 
Не се изисква. 
 
16. ДАННИ ЗА ВЪЗМОЖНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ/СЪСЕДНИ КУЛТУРИ И ДРУГИ ДИРЕКТНИ ИЛИ 
ИНДИРЕКТНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ, ЗАСЯГАЩИ РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ 
Не е приложимо.  
ДЕЦИС ТРАП ЦЕРАЗИ представлява пластмасов капан/уловка, чиято вътрешна повърхност е напоена с 
делтаметрин. По този начин не се позволява контакт на инсектицида с части на растението, където е 
поставена уловката или заобикалящата го растителност. 
 
17. УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР 
Не е приложимо.  
 
18. СМЕСИМОСТ 
Не е приложимо.  
 
19. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ ИЛИ РАЗЛИВАНЕ 
Предпазни мерки: Избягвайте контакт с разлят продукт или замърсени повърхности. Да не се яде, пие 
или пуши при работа с разсипан или разлят продукт.                                                             
Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска замърсяване на повърхностни води, 
канализация и подпочвени води. В случай на попадане на продукт в реки, езера или канали, да се уведомят 
съответните органи. 
В случай на изпускане в канализацията, повърхностните и подземните води или почвата да се уведоми 
компетентният орган – Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). 
Средства за почистване: Да се почисти механично. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери 
до предаването им за обезвреждане. 
 
20. МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР 
Подходящи пожарогасителни средства: Използвайте воден аерозол, устойчива на алкохол пяна, сух 
химикал или въглероден диоксид. 
Неподходящи пожарогасителни средства: Водна струя под високо налягане. 
Особени опасности: В случай на пожар могат да бъдат отделени: Въглероден монооксид (CO), въглероден 
диоксид (СО2), амоняк, амини, цианиди.   



 
 

Специални предпазни средства за пожарникарите: В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте 
дима. В случай на пожар носете автономен дихателен апарат. 
Допълнителна информация:  
Да се стои далече от задимената зона.  
Съберете замърсената вода отделно. 
Да не се допуска оттичане на гасителните средства в канали. 
 
21. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЗ  
Указания за безопасна употреба 
Не се изискват специални предпазни мерки при работа с неотворени опаковки/контейнери; следвайте 
съответното ръководство със съвети за работа.  
Осигурете подходяща вентилация.     
Използвайте предпазни ръкавици/предпазна маска за лице. 
Да се избягва изпускане в околната среда. 
Съдържанието на съда да се изхвърли според указанията на съответния регион. 
Препоръки за предпазване от пожар или експлозия 
Не се изискват специални предпазни мерки. 
 
22. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
Препоръки при складиране 
Да не се съхранява заедно с храни, напитки и фуражи. 
 
23. БЕЗОПАСНО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И НА 
НЕГОВАТА ОПАКОВКА 
Остатъци или опаковки от продукти за растителна защита (ПРЗ) 
Празните опаковки и контейнери не могат да се използват повторно.  
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, празни опаковки и отпадни промивни води заедно с битовите 
отпадъци. 
ПРЗ или остатъци от него трябва да се третират като опасен отпадък. 
Не напълно използваните опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третират като опасен 
отпадък. 
Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда 
на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.). 
 
24. СРОК НА ГОДНОСТ - виж опаковката на продукта 
 
25. КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА – непрофесионална      

 
 
® - Регистрирана търговска марка на Байер 
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