
Кодасайд
ПРИЛЕПИТЕЛ/ ПОДОБРИТЕЛ ЗА ПЕСТИЦИДНИ

РАЗТВОРИ

Преди употреба прочетете внимателно етикета на Кодасайд и на партниращия продукт за
растителна защита!

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

Срок на годност – минимум 3 години от датата на производство, при съхранение в оригинални,
неразпечатани опаковки
Опаковка – 5 литра
Производител – Микросайд ЕООД, Обединено Кралство
Вносител - ДюПон България ЕООД, София, Бизнес парк София, сграда 1А, ет. 1, тел: 489 91
55; факс: 489 91 56
Активно вещество - Съдържа  95% Растително масло
Вид на продукта - Кодасайд е формулиран като емулсионен концентрат (ЕК) за употреба като
прилепител с продукти за растителна защита
Телефон за спешни случаи
УМБАЛСМ „Пирогов” - София, Токсикологично отделение
тел. 02/915 44 09 и 02/915 43 346.
Телефон за спешни случаи в ДюПон (DUCHEM) с информация на български език:
++ 1 860 892 7691
Механизъм на действие
Кодасайд е растително масло, предназначено за приложение заедно с продукти за растителна защита.
Кодасайд не променя начина на действие на продукта за растителна защита, с който се прилага, а само
увеличава активността на партниращия продукт. Кодасайд се използва като прилепител/ подобрител/
намокрител за пестицидни разтвори.
Кодасайд се прилага за:

- подобряване прилепването и увеличаване на задържането на работния разтвор към третираната
листна повърхност

- подобряване на разпространението на работния разтвор върху листната повърхност
- предпазване на работния разтвор от дъжд, паднал след третирането
- предпазване на приложения продукт за растителна защита от разпадните продукти на УВ лъчи и

хидролиза
- повишаване на ефикасността на инсектициди, хербициди, фунгициди и растежни регулатори
- защита на листната повърхност от повърхностно активни гъбни патогени
- възпрепятства храненето на неприятелите върху листната маса

Карантинен срок – неприложимо. Карантинният срок зависи от приложения партниращ продукт.
Препоръки при употреба
Култури: Кодасайд може да се употребява при всички културни растения
Продукти за растителна защита: Кодасайд може да се употребява с всички разрешени продукти за
растителна защита на ДюПон.
Доза/ концентрация: 150 – 250 мл/дка
Прочетете инструкциите преди употреба!
Безопасност за културата
Кодасайд не е фитотоксичен. Кодасайд обаче не може да предотврати евентуална фитотоксичност,
причинена от продукта за растителна защита, с който се смесва.
Въпреки че Кодасайд не променя начина на действие на продукта за растителна защита, с който се
прилага, той може да повлияе приема на продукт от културното растение. Затова се препоръчва да се
направи предварителен тест върху малка площ, когато Кодасайд се използва с продукти за растителна



защита, с които до този момент не е бил използван или когато ще се използва върху сортове/ хибриди,
върху които не е бил прилаган.
Да не се прилага Кодасайд при високи температури и силна слънчева светлина. Да не се прилага при
култури, страдащи от стрес, причинен от неблагоприятни климатични условия, неправилно торене,
вредители и др.
Смесимост
Прочетете етикета на партниращия продукт за растителна защита и следвайте специфичните инструкции
за смесване, когато има такива.
1. Препоръчва се предварително смесване на Кодасайд с партниращия продукт за растителна защита.
При предварително смесване с течни продукти:
Смесете необходимото количество Кодасайд с партниращия продукт и разбърквайте до получаване на

емулсия.
При предварително смесване с намокрими прахове или водоразтворими гранули:
Поставете необходимото количество продукт за растителна защита в съд за смесване и добавете малко
вода, докато се образува гладка паста. След това добавете необходимото количество Кодасайд и
разбърквайте до получаване на емулсия.
При предварително смесване с повече от един продукт за растителна защита:
В случаите, ще се използват повече от един продукт за растителна защита, предварително смесете с
Кодасайд всеки един от тях до образуване на емулсия.
2. Напълнете една трета от резервоара на пръскачката с вода и добавете емулсията от продукт за
растителна защита и Кодасайд.
3. Допълнете до горе с вода резервоара на пръскачката, при непрекъснато разбъркване.

Кодасайд НЕ трябва да се смесва със следните активни вещества:
Цианазин и смеси, съдържащи цианазин
Каптан и смеси, съдържащи каптан
Други предупреждения
Винаги пръскайте върху суха листна повърхност
Разбърквайте постоянно разтвора в пръскачката
Използвайте достатъчно налягане при пръскане
Следвайте инструкциите за безопасност на продукта за растителна защита, който използвате с Кодасайд.
Първа помощ и медицински съвети
Общ съвет: Да не се дава нищо през устата на човек в безсъзнание.
При вдишване: Консултация с лекар.
При контакт с кожата: При попадане върху кожата, изплакнете добре с вода и сапун. Веднага
отстранете замърсените дрехи и обувки. Почистете замърсеното облекло преди повторна
употреба.
При контакт с очите: Задръжте очите отворени и ги изплакнете с много вода. Консултирайте се
с очен лекар.
При поглъщане: Изплакнете устата с вода и се консултирайте с лекар.
Лично предпазно облекло
Да се следват препоръките за лично предпазно облекло в етикета на партниращия продукт, с който
Кодасайд се използва.
Съхранение
Да се съхранява в оригинални, етикетирани, добре затворени опаковки, на сухо, добре
проветрено, хладно място. Да не се съхранява заедно с храни, напитки или фуражи.
Транспортиране
Продуктът не се класифицира съгласно разпоредбите за транспорт.
Мерки в случай на пожар
Да се използват подходящи средства за гасене на пожар. Използвайте воден спрей за охлаждане на
опаковките. Да не се използва вода. При горене, може да отделя токсични изпарения.
В случай на пазар, пожарникарите да носят дихателни апарати с независим източник на кислород. Да се
носи защитно облекло, за да се предотврати контакт с кожата и очите.
Мерки при инцидентно разливане
Да не се отмива в повърхностните води или в отходната канализация. Да не се допуска  замърсяването
на подпочвените води, канали и реки. Да се абсорбира в суха почва или пясък. Да се прехвърли в
затварящ се, етикетиран контейнер за унищожаване чрез подходящ метод. Не връщайте събраното
количество прилепител в оригиналната опаковка за повторна употреба. Унищожете съгласно местното
законодателство.



Екотоксичност
Токсичност за риби (Salvelinus fontinalis): LC50/ 96 ч/: > 100 mg/l
Токсичност за пчели: LD50: > 100 µg/kg
Дата на производство: виж опаковката
Партиден №: виж опаковката

.


