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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! 

 
 

Тайфун СЛ 
Хербицид 

 
Химично наименование на активното вещество: 5-едно N (фосфонометил) глицин 
Химична група на активното вещество: Глицин производно 
Произход на активното вещество: АДАМА Дойчланд ГмбХ; АДАМА Аган ООД; Монсанто Юръп 
С.А. 
Производител: АДАМА Дойчланд ГмбХ; АДАМА Аган ООД (Чемарк Кфт.); Монсанто Юръп С.А. 
Име на лицето, което пуска продукта за растителна защита на българския пазар: „Агрибул” ЕООД, 

1680 София, ул. „Ястребец” № 9, тeл:  02/ 958 99 44; факс: 02/958 99 44; e-mail: info@agribul.bg  

 
Предупреждения за опасност: 
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 
 
Препоръки за безопасност: 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.  
EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или 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: Глифозат 360 г/л 
Партида №: виж опаковката 
Функция: Хербицид. 
Обща информация: Тайфун СЛ е широкоспектърен хербицид за приложение в редица 
земеделски  култури, за борба с плевелите във водни площи и неселскостопански култури. 
Тотален, листен системен хербицид.  
Вид на формулацията:  разтворим концентрат (СЛ) 
Номер на заповедта, с която ПРЗ е разрешен от изпълнителния директор на БАБХ № РД 11-
195/18.02.2013 г.; Номер на удостоверението за предлагане на пазара и употреба № 01174-
ПРЗ/5.03.2013 г. Издание: 1/5.03.2013 г. 
Област на прилагане на продукта:   
Срещу едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели при: 
 Слънчоглед, царевица в доза 300 мл/дка, едно приложение, внесен преди сеитба на културите; 
 Слънчоглед (като десикант) в доза 400 мл/дка, едно приложение,  внася се преди прибиране на 

културата, при влажност на зърното под 30 %, във фенофаза „физиологична зрялост: външната 
страна на питата е жълта, прилистниците кафяви, семената с около 75-80 сухо вещество” 
(ВВСН 87); 
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 Овощни градини, стърнища, свободни площи в доза 400-1200 мл/дка, едно приложение, 
внася се при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в 
активен растеж); 

 Лозя в доза 400-1200 мл/дка, едно приложение, внася се при бутонизация на 
широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж), фенофаза 
на развитие на културата от „девет и повече листа отворени” до „масовцъфтеж: 50% 
отпадане на ресите” (BBCH 19-65); 

 ЖП линии в доза 1200 мл/дка, едно приложение,  внася се при бутонизация на 
широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж);  

 Зимна пшеница в доза 440 мл/дка, едно приложение,  внася се във фенофаза от „ранна 
восъчна зрялост” до „восъчна зрелост: меко тесто” (ВВСН 83-85), при бутонизация на 
широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж); 

Количество на работния разтвор: 
Овощни градини, стърнища – 15-20 л/вода/дка; 
Лозя, ж.п. линии, свободни площи – 15 л/вода/дка; 
Слънчоглед – 10 л/вода/дка; 
Царевица, зимна пшеница – 10-20 л/вода/дка. 
Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, 
включително механизъм на действие: няма специфични условия; да се спазват мерките за 
безопасност при работа с продукти за растителна защита. 
Механизъм и спектър на действие: Неселективен хербицид с никаква или слаба почвена 
остатъчна активност. Глифозат се поема от листата и другите зелени части на растението и се 
транслокира систематично в цялото растение, включително в корените, ризоми или ластуни. 
Карантинен срок: слънчоглед, царевица, соя – 30 дни; житни, зимна пшеница – 14 дни. 
Действие на препарата върху следващи в сеитбооборота култури: Няма отрицателно 
действие върху следващите култури.  
Приготвяне на работния разтвор:  
Необходимото количество от Тайфун СЛ се разтваря в 10-20 л/вода/дка. Прибавете половината от 
необходимото количество вода в резервоара на пръскачката и започнете разбъркване. Прибавете 
нужното количество от Тайфун СЛ. Изплакнете празната опаковка и добавете водата към 
пръскачката. Прибавете останалото количество вода. Осигурете непрекъснато разбъркване по 
време на работа. Разтворите трябва да се използват докрай. 
Смесимост:  
Продуктът не е предвиден да се използва в смес с други продукти. Не са известни 
несъвместимости с други продукти.  
Мерки при инцидентни разливи: 
Да се ограничи/уплътни при изтичане на по-големи количества. Да се избягва проникването в 
повърхностни и подпочвени води, както и в почвата. Да не се изпуска в канализацията. При 
аварийно изтичане в канализацията да се информира компетентния орган. Да се събере с 
материал, свързващ течности (напр. универсално свързващо средство) и отпадъците да се 
изхвърлят според местните и национални административни разпоредби. 
Мерки в случай на пожар: 
При запалване на Тайфун СЛ да се гаси с водна струя, пяна, въглероден диоксид, пясък. 
Първа помощ и медицински съвети: 
При вдишване: Лицето да се отдалечи от зоната за опасност. Засегнатото лице да се изведе на 
чист въздух и в зависимост от симптомите да се проведе консултация с лекар. 
При контакт с кожата: Измийте основно с много вода, незабавно отстранете замърсени. Ако се 
появи дразнене на кожата (зачервяване и т.н.) се консултирайте с лекар. 
При контакт с очите: Изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути - веднага 
потърсете лекар. Да се носи информационният лист. 
При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане – дайте вода за пиене. Консултирайте се 
веднага с лекар, носете информационния лист със себе си. 
Към лекаря: Няма специфичен антидот. Необходимо е симптоматично и поддържащо лечение. 
Ако продуктът е погълнат да се направи стомашна промивка и да се даде активен въглен. 
При спешни случаи на остро отравяне:  
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УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” –  “Клиника по токсикология”, тел: 02/91 54 233; тел/факс: 02/91 54 409; 
Единен европейски номер за спешни повиквания – 112; e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg; 
www.pirogov.eu 
Дата на производство: виж опаковката 
Срок на годност: 2 години. След изтичане на означения срок на годност, проверете съдържанието на 
продукта в ЦЛХИК при БАБХ. 
Категория на употреба: Непрофесионална 
Унищожаване на празните опаковки: Празните опаковки да не се използват за повторна 
употреба. Продуктът и отпадните води да не се изливат във водоеми и в обществената 
канализационна система. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да се 
унищожават според местното законодателство. 

Съдържание на опаковката: 1 л е 

Условия на съхранение: Според инструкциите за съхранение на препарати за растителна 
защита. Да се съхранява в оригинални опаковки в сухи, прохладни и добре вентилирани складове 
за пестициди. Да се пази от директно загряване. 
Транспорт:  Да се спазват изискванията за транспорт на препарати за растителна защита спрямо 
европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе. 
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