
ОПАСНО!  
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ДА СЕ СЪХРАНЯВА В ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ, ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦА 
Преди употреба прочетете внимателно етикета  

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

 

ПЕНДИГАН 330 ЕК  
ХЕРБИЦИД 

 

Химично наименование на активното вещество: N – (1-етилпропил)-2,6-динитро-3,4-
ксилидин 

Химична група на активното вещество: Динитроанилин 

Произход на активното вещество: Адама Аган ООД 

Производител: Адама Аган ООД 

Име на лицето, което пуска ПРЗ на българския пазар:  

„Агрибул” ЕООД, 1680 София, ул. „Ястребец” № 9, бл. 2, ет. 1, ателие 5, тeл:  02/ 958 99 
44; факс: 02/958 99 44; e-mail: adama.agribul@gmail.com  

 

ОПАСНО 

 

Предупреждения за опасност:  

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 
H315 Предизвиква дразнене на кожата.  

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.  

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  

H226 Запалими течност и пари. 
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Препоръки за безопасност:  

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.  

P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/ нагорещени повърхности. — 
Тютюнопушенето забранено.  

P243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.  

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/ изпарения/аерозоли.  

P280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице.  

P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 

P305 + P351 + P338 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.  

P331 НЕ предизвиквайте повръщане.  

Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. 

EUH 208 Съдържа пендиметалин. Може да причини алергична реакция. 

EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 

Съдържа ароматни въглеводороди; бутан-1-ол. 

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 ПРЗ близо до 
повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или 
пътища. 

Съдържание на активно вещество: 330 г/кг Пендиметалин 

Партида №: виж опаковката 

Функция: Селективен почвен  хербицид за борба  срещу едногодишни житни и някои 
широколистни плевели при регистрираните култури. 

Вид на продукта: Емулсионен концентрат (ЕК). 

Номер на удостоверението за предлагане на пазара и употреба № 01074-ПРЗ. 

Област на прилагане на продукта:  



Срещу житни и някои едногодишни широколистни плевели при: 

- Царевица в доза 400 мл/дка  – след сеитбата, преди поникване, приложен с 20-
40 л/вода/дка; 

-  Царевица в доза 400-600 мл/дка – след поникване на културата от фенофаза 
«поява първи лист» до «разтваряне на четвърти лист», приложен с 20-40 л/вода/дка;  

- Слънчоглед в доза 400-600 мл/дка  – след сеитбата, преди поникването, 
приложен с 20-40 л/вода/дка; 
- Тютюн в доза 400 мл/дка – след сеитба, преди поникване на културата, 
приложен с 20-40 л/вода/дка; 

- Тютюн в доза 400-600  мл/дка  – преди разсаждане,  приложен с 20-40 
л/вода/дка; 
- Тютюн в доза 400-600 мл/дка - внася се след разсаждане междуредово във 
фенофаза „четвърти-пети лист” , приложен с 20-40 л/вода/дка; 
- Ориз (суха почва) в доза 450 мл/дка - преди разсаждане, приложен с 20-50 
л/вода/дка; 
- Овощни градини (семкови и костилкови видове) в  доза 400- 600 мл/дка внася 
се рано на пролет (преди цъфтеж), приложен с 20-40 л/вода/дка; 
- Домати в доза 300-500 мл/дка – преди разсаждане на културата, приложен с 20-
40 л/вода/дка; 
- Домати в доза 300-500 мл/дка след разсаждане на културата, междуредово, до 
фенофаза «девет или повече листа на главното разклонение», приложен с 20-40 
л/вода/дка; 
- Картофи в доза  400-600 мл/дка - внася се след сеитба (засаждане), преди 
поникване на културите, приложен с 20-40 л/вода/дка 
- Лук I, II  година в доза  300-500 мл/дка - внася се след сеитба (засаждане), преди 
поникване на културите, приложен с 20-40 л/вода/дка; 
- Чесън, в доза  400-600 мл/дка - внася се след сеитба, преди поникване, 
приложен с 20-40 л/вода/дка;  
- Чесън, в доза 400-600 мл/дка – след поникване  във фенофаза развитие на 
листата  „първи лист” до „трети лист” на културата, приложен с 20-40 л/вода/дка; 

Техника на приложение: конвенционална 

Максимален брой приложения: 1 

Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван: 
включително механизъм на действие: Да се третира при тихо време, без вятър за да се 
избегне попадане на работен разтвор върху съседни култури. Да не се третира при 
температура над 25 0 С. Да не се пръска срещу вятъра. С цел опазване на растенията, 
които не са обект на третиране да се осигури 5 метра нетретирана буферна зона до 
земеделски земи, съседни на третираните площи и 20 м буферна зона до водни 
басейни.  



Механизъм на действие: Пендиган 33 ЕК се поема от растенията чрез корените, 
колеоптила и листата като блокира растежа на плевелите. Осъществява контрол: 

1. Преди поникване: 

 Много чувствителни: просфорник (Abutilon theophrasti), бял щир (Amaranthus 
albus), щир (Amaranthus spp.), бяла куча лобода (Chenopodium album), диплотаксис 
(Diplotaxis spp.), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), компасна салата (Lactuca serriola), 
английски райграс (Lolium perenne), полски мак (Papaver rhoeas), тученица (Portulaca 
oleracea) ), кощрява (Setaria spp.), полски синап (Sinapis arvensis), бял синап (Sinapis 
alba), войничица (Sisymbrium sophia), бръшлянолистно великденче (Veronica 
hederifolia), зелена кощрява (Setaria viridis),; 

 Чувствителни: променлива кипарисова трева (Cyperus difformis), самосевки от 
слънчоглед, езичестоцветна лайка (Matricaria matricarioides), едногодишна метлица 
(Poa annua), обикновен кривец (Picris echioides), ръждивокласа кощрява (Setaria glauca), 
пача трева (Polygonum aviculare); 

 Средно чувствителни: полско огнивче (Anagallis arvensis), вълмободил (Salsola 
kali); 

 Слабо чувствителни ≤ 70 %: източна целебница (Conringia orientalis), татул 
(Datura stramonium), лечебен росопас (Fumaria officinalis), лепка (Galium aparine), 
венерин гребен (Scandix pectin-veneris), бодлив кострец (Sonchus asper), казашки бодил 
(Xanthium spinosum), свиницата (Xanthium strumarium); 

 2. След поникване: 

 Много чувствителни: бял щир (Amaranthus albus), кръвно просо (Digitaria 
sanguinalis), полски мак (Papaver rhoeas), обикновен кривец (Picris echioides), тученица 
(Portulaca oleracea), зелена кощрява (Setaria viridis), бял синап (Sinapis alba), 
бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia), ръждивокласа кощрява (Setaria 
glauca), кощрява (Setaria spp.); 

 Чувствителни: татул (Datura stramonium), полски синап (Sinapis arvensis), 
войничица (Sisymbrium sophia); 

 Средно чувствителни: просфорник (Abutilon theophrasti), бял щир (Amaranthus 
albus), бяла куча лобода (Chenopodium album), източна целебница (Conringia orientalis), 
вълмободил (Salsola kali); 

 Слабо чувствителни: лечебен росопас (Fumaria officinalis), лепка (Galium 
aparine), английски райграс (Lolium perenne), езичестоцветна лайка (Matricaria 
matricarioides), едногодишна метлица (Poa annua), пача трева (Polygonum aviculare), 
бодлив кострец (Sonchus asper), казашки бодил (Xanthium spinosum), свиницата 
(Xanthium strumarium). 

 Карантинен срок: За царевица, слънчоглед, тютюн, овощни култури, домати,  
картофи, лук, чесън – неприложимо. За ориз – 90 дни. 

Действие на продукта на следващите в сеитбооборота култури: При спазване на 
указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху следващите култури и 
не се намесва в сеитооборота. Не се препоръчва сеитба/засаждане на култури на 
площи третирани с продукта в срок от по – малък от 3 месеца  Този срок за  повторно 
отглеждане на луковите култури е  200 дни от последното третиране с продукта.  



Приготвяне на работния разтвор: Към измереното количество вода се добавя 
Пендиган 33 ЕК при непрекъснато разбъркване. При третиране с наземна техника 20-40 
л работен разтвор на декар; за ориз 20-50 л работен разтвор на дка; при авио – не по-
малко от 2 л/дка. 

Смесимост:  Смесим с повечето пестициди. 

Мерки при инцидентни разливи: Съберете разпиления материал и го поставете в 
подходящ съд. Абсорбирайте с пясък или друг инертен материал. Този материал и 
опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални 
отпадъци. 

Мерки в случай на пожар: в случай на запалване на Пендиган 330 ЕК да се гаси с: 

За малък пожар: сух химикал пудра, водна струя, въглероден диоксид. 

За голям пожар: пяна, водна мъгла, водна струя. 

Първа помощ и медицински съвети: При вдишване: Пострадалият да се изнесе на 
чист въздух. Ако не диша, направете изкуствено дишане. Потърсете медицинска 
помощ. При контакт с кожата: Премахнете замърсеното облекло и обувки. Измийте 
остатъка с обилно количество вода. При контакт с очите: Изплакнете с обилно 
количество вода, при широко отворени клепачи, в продължение на мин. 15 минути. 
Консултирайте се с очен лекар. При поглъщане: Измийте устата с обилно количество 
вода. Никога не давайте нищо през устата на човек изпаднал в безсъзнание. Потърсете 
медицинска помощ. 

Указания към лекаря: Няма специфичен антидот. Необходимо е симптоматично и 
поддържащо лечение. 

При спешни случаи на остро отравяне :  

УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” –  “Клиника по токсикология”, Телефон: 02/91 54 233; 
Телефон/Факс: 02/91 54 409;  

е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg; www.pirogov.eu 

Единен европейски номер за спешни повиквания – 112; Дата на производство: виж 
опаковката 

Срок на годност: 2 години 

Категория на употреба: непрофесионална 

Унищожаване на празните опаковки: Остатъци от продукта и работния разтвор да не 
се изхвърлят в обществената канализационна система и във водоеми, а според 
местните разпоредби. Преди да се изхвърли на определеното за целта място, празната 
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опаковка да се направи негодна за повторна употреба (чрез деформиране, пробиване 
и др.). 

Условия на съхранение: В съответствие с международните правила за съхранение и 
складиране на продуктите за растителна защита; далеч от слънчева светлина и влага, 
на проветриво място, в оригинални плътно затворени опаковки. Не допускайте 
складиране на продуктите под 00 С и над 35 0 c. Не складирайте опаковките/ палетите 
над 2 метра височина, за да се избегнат повреди и смачквания. Спазвайте правилата за 
разделно съхранение. Съхранявайте само в оригинални, затворени опаковки. Да не се 
съхранява на транспортни ленти и стълбища. 

Транспорт: Да се спазват изискванията за транспорт на препарати за растителна защита 
спрямо европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе  

 

 


