КОСМИК
ТОТАЛЕН ЛИСТЕН СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА ДА СЕ
СПАЗВАТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА!

РЕГИСТРАЦИЯ: Космик е регистриран за употреба в България с Удостоверение за
разрешаване предлагането на пазара и употребата № 0323/09.01.2006г. на основание
Заповед № РД 09-719/29.12.2005 г.
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: глифозат – 360 г/л
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: тотален листен системен хербицид
ПРОИЗВОДИТЕЛ: Ариста Лайфсайънс, Франция
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Суспензионен концентрат (СК)
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: 5 литра и 200 литра
Дата на производство и партиден номер: виж върху опаковката
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА:
При лозя и овощни градини - в доза 400-1200 мл/дка и в ЖП линии- в доза 1200
мл/дка срещу едногодишни и многогодишни плевели в активна вегетация и фаза
бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели и срещу балур
от коренища- фаза 15-20 см височина.
Забележка: Една седмица преди третиране на трайните насаждения да се
изрежат лакомците; леторастите да се превържат. Да се третира с насочено
пръскане!
КАРАНТИНЕН СРОК: 30 дни
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Космик се абсорбира от растенията чрез листата и стъблата.
Придвижва се през растението към кореновата система, където се натрупва.
Действува на различни ензимни системи, нарушава образуването на аминокиселини и
други ендогенни химични вещества. Развитието на растенията се блокира 24 часа
след третирането. Видимите симптоми на поражение като антоцианово оцветяване,
последвано от пожълтяване и покафеняване на листата се проявява 4-7 дни при
едногодишните плевели и 10 – 14 дни при многогодишните. Пълно загиване настъпва
след три седмици. Максимален ефект от Космик се получава в активен растеж, когато
широколистните плевели са във фаза на изкласяване, а нежелани храсти преминали
фаза буен растеж. В тези фази има обратен отток на хранителни вещества към
кореновата система и хербицидът се натрупва обратно в тях. Освен това в тези фази
коренищните и кореновоиздънкови плевели са дали максимално надземна маса и
хербицидният ефект е по- пълен. При контакт с почвата хербицидът се дезактивира и
няма остатъчни количества.
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Космик е широкоспектърен хербицид.
Унищожава всички едногодишни и многогодишни плевели и нежелани храсти.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Прибавете необходимото количество от
препарата в малко вода, като разбърквате. Разбийте добре сместа и прибавете
останалото количество вода. Препоръчва се направеният разтвор да се употреби
веднага, не го пазете за следващи третирания.
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Непрофесионална: Продуктът може да се прилага от
лица, навършили 18 години.
СМЕСИМОСТ:
Не се препоръчва смесване на Космик с други препарати за растителна защита.
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
Да се държат далеч от храна, напитки и храни за животни..
Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки в свежи и добре вентилирани
помещения.
Съхранявайте на покрито, подходящо място далеч от източници на топлина или огън,
при температури < 35°C.
Да не се съхранява в помещения при температури под
–5°C
ТРАНСПОРТ:
Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари.
Специални предпазни мерки: стабилен при стайна температура по време на
транспортирането. Транспортът да се осъществява в подходящи затворени и с етикет
контейнери.
СРОК НА ГОДНОСТ: 5 години
ЕКОЛОГИЧНИ ДАННИ:
Не евреден за водни организми. Силно токсичен за паяци. Няма вредни ефекти за
нецелевите растения до 6 л/ ха.
ПОВЕДЕНИЕ В ПОЧВАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА:
Не се очаква биоакумулиране на активното вещество.
ТОКСИКОЛОГИЧНИ ДАННИ:
ЛД–50:орално за плъх - 5600мг/кг
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
Преместете засегнатото лице от зоната на опасност в добре проветрено помещение
или на чист въздух и го пазете от охлаждане.Да не се дава нищо през устата и да не се
предизвиква повръщане, обадете се на центъра за лечение на отравяне или на доктор.
При възможност вземете етикета или този лист с данни за безопасност.
След вдишване: Незабавно преместете пострадалото лице на чист въздух. Обадете се
на бърза помощ в случай на затруднено дишане, безпокойство или продължително
главоболие.
След контакт с очите: Изплакнете веднага старателно с много вода поне 10-15
минути. Клепачите трябва да се държат далеч от очната ябълка, за да се осигури
добро промиване.Потърсете лекарски съвет, ако болката и червенината не отминават.
След контакт с кожата: Отсранете замърсеното облекло и обилно измийте
засегнатите части от тялото със сапун и вода.
След поглъщане: Не предизвиквайте повръщане и не давайте нищо за пиене.
Повикайте бърза помощ и покажете етикета.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТ НА РАЗСИПВАНЕ:
Да се избягва замърсяване на канализация, повърхностни и подпочвени води и почва.
Задръжте разлятата течност и я съберете с пясък или друг абсорбентен инертен
материал (сеполит). Наличността на абсорбентен инертен материал трябва да бъде
достатъчна за обработка на резонно предсказуем разлив.Не изхвърляйте водата в
каналите. В случай на разлив във вода, спрете дисперсията на продукта с подходяща
бариера. Свържете се с компетентните власти,когато ситуацията не може да бъде
контролирана бързо и ефективно.
МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Подходящи средства за гасене са : воден спрей, пяна,
суха химична пудра. Ако се използва вода, замърсената такава да се събере отделно с
цел избягване на разсипването и в канализацията или във водна среда.
Да се носи подходящо предпазно облекло и прахови маски с филтър за химикали.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: Свържете се с местната власт или
фирма за оползотворяване на отпадъци за събирането и разпореждането с нежелан
продукт или опаковка. Неизползваните продукти следва да се третират като опасни
отпадъци. Унищожете празните опаковки и ги предайте на сигурно и незамърсяващо за
подпочвените води място.
ЕТИКЕТИРАНЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (EC) 1272/2008 “CLP”
Изречения за опасност:
EUH401: Трябва да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, в
съответствие с инструкциите за употреба.
Препоръки за безопасност:
P101: Ако е нужен лекарски съвет, носете опаковката или етикета на продукта.
P102: Да се пази далеч от деца
P501: Изхвърляйте съдържанието/опаковката на лицензирано за това място, в съответствие
с националните разпоредби.

SP1:
ДА НЕ СЕ ЗАМЪРСЯВА ВОДАТА С ПРОДУКТА ИЛИ ОПАКОВКАТА МУ
(Уредите от третирането да не се почистват в близост до водоизточници. Да се
избягва замърсяване чрез канализационната система на фермите или пътищата).
НЕТО: 5 литра
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
ВНОСИТЕЛ:
Ариста Лайфсайънс АД
Калиоп Агро Българи ООД
ВР80 Пътя за Артикс
бул. Шипченски проход 79, 1574София
64150 Ногер – Франция
тел. 02/870 00 33; 02/ 971 37 40
Телl.: + 33 (0)5 59 60 92 92
тел./факс 02 / 870 73 68
Факс.: + 33 (0)5 59 60 92 99
Контакт : support_msds_eame@arystalifescience.com
Интернет страница : http://www.arysta-eame.com

