
 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

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

спазвайте инструкциите за употреба 
 

ТЕРМИНАТОР 4 СК 
Хербицид 

  
                   

 
  ВНИМАНИЕ 

 

Съдържа алкохоли, C8-16 етоксилирани. 

 

Предупреждения за опасност: 
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

EUH401 - За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 

инструкциите за употреба 

 

Препоръки за безопасност: 
P391 - Съберете разлятото 

P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено предприятие за обезвреждане на 

отпадъци 

Допълнително етикетиране: Sp1 Да не се замърсяват водите с този продукт за 

растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което 

се прилага продукт за растителна защита, близо до повърхностни води. Да се избягва 

замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища). 

 

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Суспензионен концентрат 

  
ИМЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: Никосулфурон 40 г/л 

  

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: 
Никосулфурон (ISO) 

1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-диметилкарбамоил-2-пиридилсулфонил)уреа 

(IUPAC) 

 

Разрешен за пускане на пазара и употреба в България със Заповед № РД 09-790/ 

28.12.2002 г. на Изпълнителният Директор на БАБХ и Разрешение № 0598-ПРЗ* / 2-

06.08.2012 г. 

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ И СПЕКТЪР НА УПОТРЕБА: ТЕРМИНАТОР 4 СК е 

селективен системен хербицид с листно действие за борба срещу едногодишни и 



многогодишни житни и някои широколистни плевели при царевица. Високоефективен 

срещу балур от коренища  (Sorghum halepense), кощрява (Setaria verticillata); (Setaria 

glauca), кокошo просо (Echinochloa crus-galli), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), 

пирей (Erytrigia /Agropyron/ repens), райграс (Lolium perenne), лисича опашка 

(Alopecurus myosuroides), див овес (Avena fatua), кисели треви (Cyperus longus). 

Токсичен е и за редица широколистни плевели като щир (Amarantus retroflexus), 

звездица (Stellaria media), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), абутилон 

(Abutilon theophrasti), дива ряпа (Raphanus raphanistrum), росопас (Fumaria officinalis), 

синап (Sinapis arvensis), лютиче (Ranunculus acer/ R. Arvensis), спореж (Senecio vulgaris), 

черно кучe грозде (Solanum nigrum), лайка (Chamomilla recutita), слънчоглед самосевка 

(Helianthus annuus).  

 

ТЕРМИНАТОР 4 СК като листен хербицид се поема бързо от листата на плевелите и се 

пренася по проводящите тъкани до корените, коренищата и ризомите. Препаратът 

инхибира деленето на меристемните тъкани чрез блокиране синтеза на 

аминокиселините. Растенията спират веднага своето развитие, а в течение на 2-3 

седмици придобиват антоцианова окраска и загиват.   

 

УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА: За борба срещу едногодишни и многогодишни житни, 

балур от коренища и някои широколистни плевели при царевица.  

 

Доза: 125 мл/дка 

Концентрация на работния разтвор: 20-30 л/дка при използване на конвенционална 

наземна техника.  

 

Момент и интервал на приложение: Прилага се от втори до осми лист на царевицата 

и до 15-20 см височина на балура (2-4 листа). В по-късни фази от развитието на 

царевицата е възможно намаляване от хербицидния ефект в резултат на припокриване 

на плевелната листна маса от страна на културата.  

 

Приготвяне на работния разтвор: Резервоарът на пръскачката се напълва до 

половината с вода. След това се добавя измереното количество продукт. Останалото 

количество вода се прибавя при непрекъснато разбъркване. Бъркалката се изключва 

след приключване на работа. Пръскачките и съдовете да се почистват веднага след 

употреба с много вода.  

 

Техника и особености на приложението:  Да не се третират посеви, третирани с 

органофосфорни инсектициди или с хербициди на база Бентазон. 

 

Смесимост: Възможно е комбиниране с използвани в практиката фунгициди, 

инсектициди и листни торове, за които обаче е необходимо да се направят 

предварително тестове за смесимост. ДА НЕ СЕ СМЕСВА с инсектициди на база 

диметоат, хлорпирифоцетил, циперметрин!  

 

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: – непрофесионална - препаратът може да се прилага от 

лица, навършили 18 години.  

 

ТОКСИЧНОСТ: LD50 (орално за плъх): > 2000 мг/кг т.м. Дразни очите.  

 

КАРАНТИНЕН СРОК: Не се изисква  

 

ФИТОТОКСИЧНОСТ/ ЕФЕКТ ПРИ РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ: В 

регистрираните дози няма опасност от фитотоксично действие върху третираните и 



следващите в сеитбообращението култури. Деградация на никосулфурон в почвата 

при аеробни условия е сравнително бърза – период на полуразпад от около 26 дни. 2 

месеца след момента на прилагане няма ограничения за засяване или засаждане на 

други култури.  

 

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: 
Да се съхранява далеч от домашни животни.   

Да се спазват правилата за работа с пестициди.  

В случай на поглъщане на продукта ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ. 

Пострадалият незабавно да се заведе на лекар.  

Да се направи стомашна промивка, като се внимава да не се вдиша от стомашното 

съдържание.  

В случай на контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода в продължение на 15 

- 20 минути и да се потърси медицинска помощ.  

При замърсяване на кожата обилно да се измие с вода и сапун. 

При вдишване пострадалият да се изведе от района на действие на продукта.  

  

УКАЗАНИЯ КЪМ ЛЕКАРЯ:  
НЯМА СПЕЦИФИЧЕН АНТИДОТ. Лечението е симптоматично.  

Клиника по Токсикология към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 

Тел. +359 2 9154 409 (денонощен) 

poison_centre@mail.orbitel.bg   

http://www.pirogov.bg 

 

ВЛИЯНИЕ НА ПРЗ ВЪРХУ ВОДНИТЕ ОРГАНИЗМИ, ПОЛЕЗНАТА 

ЕНТОМОФАУНА, ПЧЕЛИТЕ И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА: ТЕРМИНАТОР 4 СК не е токсичен за пчели, риби, птици и дивеч. Слабо 

токсичен за водни растителни организми. Да не се замърсяват с продукта водоеми и 

водоизточници.  

 

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Продуктът не е пожароопасен, но при възникване 

на пожар може да се отделят токсични газове. Да се избягва прегряване и открит огън. 

За гасене да се използва въглероден двуокис или устойчива на алкохол пяна.  

 

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ИЛИ ПРОДУКТ С ИЗТЕКЪЛ 

СРОК НА ГОДНОСТ: Празните опаковки да не се използват повторно за никакви 

цели. Празните опаковки да се изплакнат трикратно с вода, която се излива в 

резервоара на пръскачката. Преди да  се изхвърлят на определените за целта места, 

празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба. Продукт с изтекъл 

срок на годност се дава в оторизирана лаборатория за ре-анализ за съдържание на 

активно вещество.    

 

В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ: Ако се повреди опаковката и се 

разлее продукт, да се попие добре с абсорбиращ материал (пясък, дървени стърготини 

или специално брашно). Да се потърси съдействието на специалист.  

 

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ: Да се съхранява в оригинални опаковки, в 

сухи, проветриви складови помещения, далече от леснозапалими вещества. Да се пази 

от въздействието на отрицателни температури. Да се спазват правилата за 

транспортиране съгласно изискванията на Европейската спогодба за международен 

превоз на опасни товари по шосе /ADR 2003/.  

 

СРОК НА ГОДНОСТ: При правилно съхранение – 2 години 

http://www.pirogov.bg/


ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО / ПРОИЗВОДИТЕЛ  
Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.  

Domnic Holm 

29th Road , Bandra (West) 

Mumbai - 400050 , India 

Тел.: + 91 22 6678 2800 

 

Лице, което пуска продукта на пазара и преопаковане:  

АГРОФАРМ ООД, гр. Пазарджик,  

ул. „Царица Йоанна“ №6Е,  

тел. 034 445992 
 


