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ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
глифозат 360 г/л + сърфактант

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА:
разтворим концентрат

ТОТАЛЕН ЛИСТЕН
ХЕРБИЦИД

Системен хербицид за
борба с широколистни и

житни плевели

РЕГИСТРАЦИЯ: Удостоверение
за разрешаване пускането на
пазара и употребата № 01156-
ПРЗ на основание Заповед РД

11-976/30.07.2012 на
Изпълнителния директор на

БАБХ.

Дата на производство и партиден

номер: виж върху опаковка

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години

НЕТО:  виж опаковката

ВНИМАНИЕ!
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА

ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете

внимателно етикета!

За да се избегнат рисковете за
човешкото здраве и околната

среда, спазвайте инструкцията за
употреба!

БАРКЛИ
ВАРВАРИН

®

360
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Да се съхранява в заключени помещения далеч от деца
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни
плевели при:
-   лозя и овощни градини: 400 – 1200 мл/дка
-   жп линии, свободни площи и стърнища  – 1200 мл/дка
Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
Максимален брой приложения: 1 при лозя и овощни градини
Количество на работния разтвор : 20-30 л/дка

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P280 Използвайте предпазни ръкавици.

P305+351+338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с

вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните

лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.

Продължавайте да промивате.

P337+P313 При продължително дразнене на очите:

Потърсете медицински съвет/помощ.

P501 Съдържанието / съда да се изхвърли чрез

лицензирана фирма за обезвреждане на опасни

отпадъци или на места за събиране на опасни и

специални отпадъци с изключение на

празните чисти съдове, които могат да

бъдат изхвърляни като неопасни

отпадъци.

SР1 Да не се замърсяват водите с този

продукт за растителна защита (ПРЗ) или с

неговата опаковка.(Да не се почиства

оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до

повърхностни води./ Да се избягва замърсяване

чрез отточни канали на ферми или пътища).

ВНИМАНИЕ!
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КАРАНТИНЕН СРОК: 30 дни за лозя и овощни. За свободни площи, стърнища и ж.п. линии карантинен срок не се изисква.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Баркли Варварин 360 е неселективен листен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни

житни и широколистни плевели. Той се транслоцира от третираните вегетативни части до подземните корени, ризоми и

столони. Първоначалните симптоми са пожълтяване на листата, което се вижда по-бързо при житните и по-бавно при

широколистните плевели. Важно условие при третиране е плевелите да имат достатъчна листна маса и да са в активен

растеж. За избягване на поява на резистентност към продукта е необходимо да се спазват указанията за употреба.

УКАЗАНИЯ ПРИ УПОТРЕБА:
Да не се провежда пръскане, ако се очаква валеж до 6 часа след третиране. Третирането да се извършва при тихо време,

при температура не по-висока от 24-25 градуса. За приготвянето на работния разтвор да се използва чиста вода. За

постигане на максимален ефект, плевелите трябва да са развили достатъчно листна маса, за да може продукта да се поеме

добре и да достигне до всички точки на растеж. При пръскането на овощни градини и лозя, третирането да бъде насочено

към плевелите, така че работен разтвор да не попада върху зелените части на лозята и овощните дръвчета. Да се вземат

всички предпазни мерки, така че продукта да не попада върху съседни култури до пръскания блок.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Напълнете резервоара на пръскачката до половината с вода. Прибавете

необходимото количество от продукта и долейте останалата вода при непрекъснато разбъркване. Приготвеният разтвор,

трябва да се използва веднага и да не се оставя за ползване през следващите дни. 

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: IІ-ра професионална – продукт, който може да се прилага от потребители със сертификат по

чл. 83 от закона за защита на растенията.

СМЕСИМОСТ: Не се препоръчва смесване на Баркли Варварин 360 с други пестициди и торове.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в оригинални, добре затворени и етикетирани опаковки в оторизирани за

химикали складове. Да се съхранява в сухи и проветриви помещения, Да се съхранява далеч от храни, напитки и фуражи.

Да се пази от достъп на деца. Опаковките да са плътно затворени. Да не се смесва или съхранява в съдове от

галванизирана или нелегирана нисковъглеродна стомана. Да се пази от замръзване.

ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:
Мобилност: Глифозат се свързва силно с почвените частици и не се придвижва в почвата.

Разграждане : Глифозат се разгражда в почва от почвените микроорганизми.

Акумулилане: Периодът на полуразпад на глифозат в глинести почви при летни условия е около 20-30 дни.

ТОКСИКОЛОГИЧНИ ДАННИ: Остра токсичност: ЛД50-орално за плъх > 2000 мг/кг

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
При вдишване: Пострадалото лице незабавно да се изведе на чист въздух. Да се потърси лекар, ако е необходимо.

При контакт с кожата: Незабавно да се свалят замърсените дрехи. Замърсените части от тялото да се измият със сапун и

обилно количество вода. Консултирайте се с лекар, ако се появи дразнене на кожата. 

При контакт с очите: Очите незабавно да се изплакнат обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути.  Потърсете

лекарска помощ, ако се появи някакво дразнене.

При поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно потърсете лекарска помощ и покажете етикета или опаковката. 

Медицинска информация: Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично. При спешни случаи се свържете с

Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н. И. Пирогов” - телелефон за спешни случаи: 02 9154 409 (в стандартно работно

време без събота и неделя) или 02 9154 346 (непрекъснато обслужване).
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
При работа с концентрат да се носят подходящи предпазни ръкавици и средства за предпазване на лицето (лицев щит).

Носете подходящо защитно облекло (водоустойчиво яке и панталони), защитни ръкавици и гумени ботуши, когато използвате гръбна

пръскачка с дюзи за малообемно пръскане или ръчно оборудване за намазване на плевелите.

След употреба, почистете добре всички лични предпазни средства и особено вътрешната страна на ръкавиците.

Да не се яде, пие и пуши по време на употреба.

Измийте незабавно концентрат попаднал върху кожата или в очите. Да не се вдишва аерозол.

Измийте ръцете и изложените на експозиция части от тялото преди хранене или след приключване на работа с продукта.

Защита на дихателните пътища: Подходящ одобрен дихателен апарат може да се изисква при работа с концентрат или при пръскане.

Защита на очите: Подходящ щит за лице може да се използва при работа с концентрат или при пръскане.

Защита на ръцете: При работа с концентрат или при пръскане, да се носят устойчиви на химикали ръкавици. 

Защита на кожата: При работа с концентрат или при пръскане, да се носи леко защитно облекло за предпазване от замърсяване.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТ НА РАЗСИПВАНЕ: 
Лични предпазни средства: Да се носят подходящи защитни дрехи, устойчиви на химикали гумени ръкавици, гумени ботуши и предпазни

очила. 

Предпазване на околната среда: Ограничете разливането. Особено внимание да се обърне на предотвратяване замърсяването на

водите (езера, канали, канализация и др.).

Методи за почистване: Абсорбирайте с пясък или почва. Съберете материалите от почистването в отделни, затворени и етикетирани

контейнери (да не са от галванизирана или нелегирана нисковъглеродна стомана). Уведомете местните компетентни органи при попадане

на продукт в канализацията или водни басейни. 

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: 
Подходящи средства за гасене : сух инертен прах, пяна, въглероден диоксид, пръскане с вода.

Неподходящи средства за гасене : водна струя под високо налягане. 

Специфични опасности: Охлаждайте контейнерите изложени на огъня чрез пръскане с вода. Предотвратете разливането на водата от

гасенето чрез ограждане с пясък или почва.

Защитна екипировка: Да се носи пълно защитно облекло, предпазни очила и дихателен апарат.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО: След приложение на продукта, пръскачката да се почисти старателно с вода и почистващ препарат

за отстраняване на остатъците от хербицида. Остатъци от хербицида в пръскачката могат да доведат до сериозно увреждане на културите

при следващо пръскане.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: Празните опаковки да се изплакнат трикратно с вода, която да се излее в резервоара на

пръскачката. Празни опаковки или отпадъци от продукта да се предадат на оторизирани фирми за унищожаване на опасни отпадъци в

съответствие с местните изисквания. Празните опаковки да не се използват повторно за други цели.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ:
Продукт с изтекъл срок на годност се дава в оторизирана лаборатория за ре-анализ за съдържание на активно вещество. 

ТРАНСПОРТ: Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари. 
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