
ТАНГЕЙЗЕР К, ВГ
TANGAISER К, WG  
Препаративна форма: гранули, що диспергуються у воді (ВГ)
Діюча речовина: каптан, 800 г/кг
Заявник: Компанія Шарда Кропхем Лімітед, що розташована за адресою: Прайм Бізнес Парк, 2-й 
поверх, Дашратлал Джоші Роуд, Віле Парле (Захід), Мумбаї 400056, Індія  
Sharda Cropchem Limited 
Аdd: Prime Business Park, 2nd Floor, Dashrathlal Joshi Road, 
Vile Parle (W), Mumbai 400056, India. 
Tel. +91 22 6678 2800, Fax +91 22 6678 2828 / 6678 2808, 
E-mail: shardain@vsnl.com.

Призначення: контактний фунгіцид із багатовекторним механізмом діі на метаболізм грибів, що 
унеможливлює розвиток резистентності.

Клас небезпечності: 2 клас небезпечності (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки 
очей).
Посвідчення про реєстрацію: Серія Б  № 04646.

Упаковка:

Номер партії:

Дата виготовлення:
Гарантійний термін зберігання 2 роки при температурі від 0°С до +30°С в непошкодженій 
заводській упаковці. 

Виробники: 1. Компанія Шарда Кропхем Лімітед, що розташована за адресою: Прайм Бізнес Парк, 
2-й поверх, Дашратлал Джоші Роуд, Віле Парле (Захід), Мумбаї 400056, Індія  
(Sharda Cropchem Limited. Аdd: Prime Business Park, 2nd Floor, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle 
(W), Mumbai 400056, India). Tel. +91 22 6678 2800, Fax +91 22 6678 2828 / 6678 2808, E-mail: 
shardain@vsnl.com.

2. Індія Пестісайдс Лімітед, Вотер воркс Роуд, Аішба, Лакхнау (У.П.), 226004, Індія, тел.: +91 
522-2653602, факс: +91-522-2653610, E-mail:  info@indiapesticideslimited.com.
3. АТ С.Т.І. Сольфотекніка Італіана, офіс: Віа-Маттеотті, 16-48121 Равенна, Італія, 
тел.: +39 0544 38092, факс: +39 0544 34099; завод: Віа Е. Торрічеллі, 2 - 48033 Котіньола (провінція 
Равенна), Італія, тел.: +39 0545 992455, факс: +39 0545 40270.



Інструкція з безпечного використання препарату ТАНГЕЙЗЕР К, ВГ

Сумісність з іншими препаратами 
Можливе застосування з іншими пестицидами. Обов’язково 
рекомендується проводити попередній тест на хімічну та фізичну 
сумісність компонентів, що змішуються, а також попередній тест 
на чутливість культури до дії бакової суміші. Препарат не 
сумісний з лужними речовинами (наприклад, Бордоська рідина) і 
мінеральними оліями.

Приготування та норма витрати препарату, робочого 
розчину 
Бак обприскувача заповнюють на 1/3 водою, додають необхідну 
кількість препарату і при постійному перемішуванні доливають 
воду. Бажано готувати маточний розчин.
Норма витрати робочого розчину: 800-1000 л/га.
Робочий розчин зберіганню не підлягає і повинен бути 
використаним протягом декількох годин.

Рекомендації щодо застосування 
Перед початком робіт з препаратом слід зробити розрахунки 
необхідної кількості препарату і налагодити обприскувач на 
задану норму витрати робочої рідини, користуючись при цьому 
наведеною нижче таблицею.

Строк виходу працівників для проведення механізованих/ручних 
робіт: 3/7.
Строки очікування до збору урожаю – 40 діб.

Період захисної дії 
Протягом 2 тижнів.

Фітотоксичність
Не проявляє фітотоксичну дію до культурних рослин при 
дотриманні регламентів застосування.

Вірогідність виникнення резистентності
Випадків виникнення резистентності до препарату не виявлено.

Обприскування бажано проводити при температурі повітря в 
межах від +5° до +25°С, а тому обробку слід проводити у ранішні 
(до 10) та вечірні (18-22) години за швидкості вітру не вище 3 
м/сек при дрібнокрапельному і - 4 м/с при крупнокрапельному 
обприскуванні.
Препарат дозволений до використання в Україні за умов 
дотримання регламентів застосування і вимог 
природоохоронного законодавства.

Вимоги щодо зберігання, перевезення 
Під час транспортування та зберігання препарату необхідно 
дотримуватися вимог ДСП 8.81.2.001-98 «Транспортування, 
зберігання та застосування пестицидів у народному 
господарстві». Зберігати у сухому прохолодному 
сертифікованому для зберігання пестицидів складському 

приміщенні, в якому не зберігаються агрохімікати, корми, 
продукти харчування чи непродовольчі товари. Препарат слід 
зберігати в оригінальній упаковці виробника. Забороняється 
зберігання у пошкодженій тарі. Температура зберігання 0°С – 
+30°С. Термін зберігання 2 роки.

Перша медична допомога
При вдиханні: Вивести потерпілого на чисте повітря. Обережно, 
зняти респіратор та забруднений одяг, за необхідності 
застосувати кисень чи штучне дихання. При значному впливі 
звернутися до лікаря.
При потраплянні до шлунку: Звернутися до лікаря. Не викликати 
блювання без рекомендації лікаря. Якщо потерпілий втратив 
свідомість не давати ніяких ліків через рот.
При потраплянні до очей: негайно промити очі та повіки 
достатньою кількістю води на протязі не менше 15 хв. 
Звернутися до лікаря. При потраплянні на шкіру: негайно змити 
достатньою кількістю води із милом, знявши весь забруднений 
одяг та взуття. У разі тривалого подразнення шкіри звернутися до 
лікаря.

Заходи безпеки та засоби знешкодження залишків препарату 
та знищення тари 
Для знешкодження пролитого препарату необхідно засипати 
забруднене місце піском або іншим не горючим матеріалом, який 
може адсорбувати забруднення, потім зібрати його у контейнери 
для подальшої утилізації, відповідно до місцевих правил. 
Забруднену поверхню промити водою з милом або содою (200 г 
соди на 10 л води), ділянку ґрунту - перекопати.
Не дозволяється забруднення водойм будь-якого призначення 
препаратом і тарою з-під нього.
Забороняється зливати препарат в каналізацію. Забороняється 
використовувати тару повторно.
Залишки та тару знищують відповідно до чинного законодавства 
на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію 
Міністерства екології та природних ресурсів України на 
проведення таких робіт.

До відома споживача 
Виробник гарантує якість своїх препаратів, поставляючи їх в 
фірмовій упаковці. За збитки, отримані внаслідок невідповідного 
до інструкції зберігання і використання препарату, виробник 
відповідальності не несе.
Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід 
дотримуватись інструкції щодо використання препарату.
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