
Активно вещество: 600 г/л 2,4-Д аминна сол

Предупреждения за опасност: 
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност: 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ 
предпазни очила/ предпазна маска за лице. 
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. 
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ 
или на лекар.

Разход на работен разтвор на декар: 20-40 л/дка
Веднага след приключване на работа, техниката за приложение да се почисти с вода и 
почистващ препарат, последвано от многократно обилно изплакване.

Функция: хербицид
Вид на формулацията: суспенсионен концентрат

Механизъм на дейстрвие: с 2,4-D е 
синтетичен ауксин, от групата на растителните хормони. Той се абсорбира през листата и се 
пренася към меристермните тъкани на растението от което произтича неустойчив растеж, 
причинявайки стволови завивания, завяхване на листата и смърт на растенията. 
Разрешена употреба: 

пшеница и ечемик - 150-200 мл/дка, прилага се във фаза братене на културите с 20-30 л 
вода на декар при третиране с наземна техника;
царевица -120 мл/дка, прилага се във фаза 3-5 лист на културата.

Контролирани плевели
Силно чувствителни едногодишни широколистни плевели: Полски синап (Sinapisar 
vensis); Дива ряпа (Raphanus raphanistrum); Овчарска торбичка (Capsella bursapastoris); 
Мъртва коприва (Lamium purpureum); Дребноцветна галинзога (Galinsoga parviflora); Черно 
куче грозде (Solanum nigrum); Полска ралица (Consolida regalis); Обикновен щир 
(Amaranthus retroflexus); Обикновен бабинец (Caucalis daucoides); Свиница (Xanthium 
strumarium); Магарешки бодил (Carduus acanthoides); 
Умерено чувствителни многогодишни широколистни плевели: Паламида (Cirsium 
arvense); Поветица (Convolvulus arvensis); Млечок (Sonchus arvensis); Глухарче (Taraxacum 
officinale); Полски хвощ (Equisetum arvense); 
Слабо чувствителни широколистни плевели: Звездица (Stellaria media); Пипериче 
(Polygonum lapathifolium); Росопас (Fumaria officinalis); Подрумче (Anthemis arvensis); 
Петниста бударица (Galeopsis tetrahit)
Оптимални условия за третиране: 6 часа след третиране да не вали дъжд

елективен листен хербицид със системно действие. 
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Приготвяне на работния разтвор: напълнете резервоара на пръскачката до половината с 
вода. Добавете необходимото количество от продукта и долейте останалото количество 
вода при непрекъснато разбъркване. Разтворът да се използва непосредствено след 
приготвянето му и да не се оставя за следващи дни. 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рисковете 
за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба!

GHS05 корозия



Смесимост: По препоръка на фирмата, продуктът може да се комбинира с други 
вегетацонни хербициди и листни торове, но тъй като комбинациите са много, се 
препоръчва да се направи предварителен тест за смесимост и действие на сместа върху 
третираните растения.
Специфични условия на употреба: пръсканията да се извършват на такова разстояние 
от съседните култури, че върху тях да не попадат капки от продукта. Продуктът да не се 
прилага при температури под 14°С.
Условия за съхранение: да се съхранява в сухи, добре вентилирани помещения, при 
стайна температура, в оригинални, затворени опаковки. Да се съхранява отделно от 
окислители, основи, храни, напитки и фуражи. Да се пази от отрицателни температури и 
замръзване. 
Категория на употреба: непрофесионална 

Съвети към лекаря: Продукт за растителна защита. Причинява 2,4-Д (2,4 
дихлорфенокси киселина) отравяне.  Увреждащ централната  нервна  система.  Локален  
дразнещ  ефект.  Лечението  е симптоматично. 
Специално лечение: при поглъщане да се даде 300 мл разтвор от - 10% магнезиев 
сулфат и 2 лъжици медицински въглен. 
В случай на спазми: инжектиране на 10-20 мг Седуксен.
Предпазни мерки при работа с продукта: по време на работа с продукта да не се яде, 
пие и пуши. Да се носят предпазни дрехи, ръкавици, маска, очила. След приключване на 
работа се измийте старателно. Да се работи в добре вентилирани помещения и 
незабавно да се събира и почиства разлят продукт. Да се избягва контакт с кожата. Да се 
внимава, да не се разлива продукт. ЕКОТОКСИЧНОСТ: Не е вреден за пчели и птици, 
умерено токсичен за риби и водни организми. 
Мерки при инцидентно разсипване/ разливане: Да се носи лична предпазна еки-
пировка. Да се отстранят хората от замърсения район. Да се отстранят източниците на 
топлина или запалване - да не се пуши. Ограничете разлива, абсорбирайте с подходящ 
материал, съберете в отделен затворен контейнер. Ако продуктът попадне в 
канализиацията или водни басейни, уведомете съответните организации. Отпадъците 
да се унищожат в съответствие с местните изисквания, в определените за целта места.
Мерки в случай на пожар: Продуктът не е запалим. Въпреки това при температура над 
400°С в затворени и не вентилирани помещения има риск от запалване, поради 
отделянето на диметиламин. Разпадните продукти може да бъдат токсични. Да не се 
допуска попадане в канализацията или във водни басейни на материалите използвани 
за гасене на пожара.
Унищожаване на празните опаковки или продукт с изтекъл срок на годност: този 
продукт и неговата опаковка трябва да бъдат считани и унищожавани като опасни 
отпадъци и в съответствие с местните изисквания и разпоредби. Отпадъци/остатъци да 
се изгарят в пещи за изгаряне на опасни вещества. ДА НЕ СЕ изливат остатъци от 
продукта или да се изхвърлят празни опаковки във водни басейни или околната среда.
Разрешение за предлагане на пазара и употреба на продукти за растителна защита 
№ 0202-2 /19.07.2011 г.
Притежател на разрешението: Нюфарм Австрия 

Лице, което пуска продукта на пазара: , 
град Пазарджик, ул. ”Царица Йоана” 6Е, тел.+35934445992
Срок на годност: 2 години
Дата на производство/Партида №: виж опаковката

Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури: време на 
полуразпад 6-8 дни. В почвата е слабо мобилен, персистентност около 15 дни. 
ПЪРВА ПОМОЩ: 
При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако е необходимо да се 
направи изкуствено дишане. Незабавно потърсете лекарска помощ. 
При попадане в очите: Незабавно изплакване с обилно количество чиста вода, в 
продължение на най-малко 15 минути. Незабавно потърсете лекарска помощ. 
При контакт с кожата: Незабавно свалете замърсените дрехи. Измийте засегнатия 
участък от кожата със сапун и обилно количество вода. Незабавно потърсете лекарска 
помощ. 
При поглъщане: Изплакнете устата с вода. Дайте на пострадалия да изпие 1-2 чаши 
вода с медицински въглен и предизвикайте повръщане чрез дразнене на фаринкса. 
Незабавно потърсете лекарска помощ. 

АГРОФАРМ ООД


