
Опасно! Продукт за растителна защита.  

Преди употреба прочетете внимателно етикета!  

За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда 

спазвайте инструкциите за употреба! 

 

    Тарга® супер 5ЕК 

     Хербицид 

Активно вещество: Квизалофоп-П-Етил - 50г/л  

Химическо наименование на активното вещество:  

ISO наименование: Квизалофоп-П-Етил;  

IUPAC наименование: Етил (R)-2-[4-(6хлороксокуилноксалин-2-илокси) фенокси] 

пропионат. 

Одобрен за употреба и продажба в Р. България с Протоколи №33/ 1988г., 34/ 1989г., 

47/ 2001г., пререгистриран с Протокол №5/ 1999г. на МЗГ и Протокол №11/ 1999г. на 

Експертната токсикологична комисия при НЦХМЕХ. 

РАЗРЕШЕНИЕ №01054-ПРЗ/04.03.2010 г. за разрешаване предлагането на пазара и 

употребата на продукти за растителна защита 

Функция и механизъм на действие: селективен, листен хербицид със системно 

действие приложим след поникване на плевелите. Предназначен е за борба с 

едногодишни и многогодишни житни плевели при редица широколистни култури. 

Абсорбира се бързо от листата и се придвижва до корените като се натрупва в точките 

на нарастване и осигурява пълното унищожаване на плевела. Първите симптоми, 

изразени в пожълтяване на младите листа, се появяват 48 часа след третирането, а 

след 7-10 ден настъпва некротизация и загиване на растението. Валежи паднали 2 ч. 

след приложението на Тарга Супер 5ЕК не намаляват хербицидното му действие. 

Категория на употреба: непрофесионална - може да се прилага от лица над 18 годишна 

възраст.  

Чувствителни плевели (непълен списък): кокоше просо, кръвно просо, ветрушка, 

лисича опашка, зелена кощрява, сива кощрява, див овес, италиански райграс, 

многогодишен райграс, балур, пирей, троскот. 



Приложение и дози за употреба:  

 срещу кокоше просо, видове кощрява, кръвно просо, ветрушка, лисича опашка, 

див овес и самосевки от житни култури, в доза 120 мл/дка при маслодайна 

рапица - внася се във фаза 2-3 лист на самосевките и плевелите;  

 срещу едногодишни житни плевели в доза 150 мл/дка при слънчоглед, соя, 

захарно цвекло, памук, тютюн, фасул, картофи, домати, лук, ягоди, малини, 

внесен във фаза 3-5ти лист на плевелите;  

 срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища внесен във фаза 

3-5 лист на плевелите (10-20 см. височина на балура) в дози:  

175 мл/дка – домати;  

200 мл/дка – слънчоглед; 200-250 мл/дка - соя, захарно цвекло, памук, тютюн, фасул; 

250-З00 мл/дка - картофи, домати, лук, ягоди;  

З00 мл/дка – малини;  

300-600 мл/дка – лозя;  

Дозите над 250 мл/дка са ефикасни и за троскот и пирей. 

Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван: 

Най-подходящо време за приложение е фазата на активен растеж на плевелите когато 

са натрупали достатъчна листна маса, която да абсорбира хербицида, но преди да са 

прорастнали твърде много. Определяща за времето на приложение е фазата на 

развитие на плевелите: 3-5 лист на плевелите, 10-20 см височина на балура. Дозата 

може да се раздели и приложи двукратното през интервал 3 седмици с цел да се 

унищожат по-късно поникналите плевели. Необходимо е третирането да се извършва 

при тихо време. При ветровито време въздушното течение може да пренесе работен 

разтвор върху съседни житни култури и да причини вреди. Да не се прилага по време 

на валеж или ако се очаква валеж в следващите 1 -2 часа. Да не се третират слаби 

култури, както и култури страдащи от хербициден стрес, стрес причинен от неприятели 

или от климатични условия. 

Приготвяне на работния разтвор: Към половината от необходимото количество чиста 

вода в резервоара на пръскачката се прибавя нужното количество продукт, след което 

се долива и другата половина от водата, като се разбърква до пълното хомогенизиране 

на работния разтвор. 

Смесимост: препоръчва се предварителен тест за смесимост преди употреба. 

Възможна е реакция със силни окислители, такива като хлорати, нитрати, прекиси и 

др., които трябва да се избягват.  

Карантинен срок: 90 дни за рапица и 60 дни за останалите култури 

Предпазни мерки: При работа да се носят подходящи гумени ръкавици, очила и 

защитна маска за лицето. Да не се яде, пие или пуши по време на работа. В случай на 



попадане върху откритите части на тялото или очите е необходимо незабавно 

измиване. Да не се вдишват изпаренията. Да се пазят от замърсяване храните, 

напитките и фуражите. 

След приключване на работа е необходимо: Щателно двукратно измиване на 

пръскачката, което да се извършва на определените за целта места. Внимание 

остатъци от Тарга Супер 5ЕК в пръскачката могат да причинят вреди на чувствителните 

житни култури при следващо използване на техниката. Измиване на ръцете и откритите 

части на тялото с вода и сапун. Да се сменят и изперат работните дрехи и да се почистят 

ръкавиците, очилата и предпазната маска. 

Унищожаване на празните опаковки: Празните опаковки да не се използват отново за 

каквито и да било цели, а след щателно измиване на определените за целта места, да 

се унищожават в съответствие с местното законодателство.  

Първа помощ:  

При вдишване да се изнесе пострадалият на чист въздух и да се потърси спешна 

медицинска помощ.  

При замърсяване на кожата да се съблече замърсеното облекло, след което е 

необходимо обилно измиване с вода и сапун.  

При попадане в очите обилно измиване с вода в продължение на 15 мин., след което 

потърсете лекарска консултация.  

При поглъщане е необходима незабавна консултация с лекар, като по възможност му 

се предостави опаковката или етикет на препарата.  

Указания за лекаря: Няма специфичен антидот. Терапията е симптоматична.  

При нужда да се консултира с УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - „Клиника по токсикология”, 

тел.: 02/9154233; 02/9154346; Единен Европейски номер за спешни повиквания - 112. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:  

Н226: Запалими течност и пари.  

Н332: Вреден при вдишване.  

Н304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 

Н318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.  

Н317: Може да причини алергична кожна реакция.  

Н411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  

Н351: Канцерогенност, категория на опасност 2. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:  

Р273: Да се избягва изпускане в околната среда.  



Р280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни 

очила/предпазна маска за лице.  

Р202: Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за 

безопасност.  

Р370+Р378: При пожар: Използвайте пожарогасител за гасене.  

Р403+Р235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. 

Р405: Да се съхранява под ключ. 

Екологична информация: токсичен за водни организми. Да се пазят от замърсяване 

водите. Да не се изливат остатъци от продукта или от работния разтвор директно или в 

близост до водоизточници, течащи води, застояли води или канализация. Да не се 

допуска добитък в третираните площи, докато листната маса на третираните плевели 

стане негодна за консумация. Мерки в случай на инцидентно разливане: Да се 

предотврати проникването в извори, течащи води, подпочвени води или в почвата. В 

случай на инцидентно разливане попийте с абсорбиращи материали, след което 

съберете в подходящ, химически обозначен съд за последващо унищожаване като 

опасен отпадък. Избягвайте попадане върху кожата, в очите и върху облеклото, както и 

вдишване на изпарения. 

Противопожарни мерки: Внимание продукта е лесно запалим!!! Опасност от 

възпламеняване и експлозия: съхранявайте далеч от източници на топлина и от открит 

пламък. Средства за гасене: пяна, сухи химикали или въглероден двуокис. Специални 

защитни средства: Да се използват апарати за дишане и защитно облекло. Опасни 

продукти на изгарянето: При изгаряне се отделят въглероден двуокис, водни 

изпарения и е възможно образуването на токсични азотни и хлорни съединения. При 

непълно изгаряне може да се получи отделяне на въглероден окис.  

Съхранение: Да се съхранява далече от деца и източници на топлина и огън, отделно 

от фуражи, напитки, хранителни стоки, торове и леснозапалими материали. Пълните 

опаковки да се държат добре затворени и на безопасно място, в сухи, хладни, 

вентилирани, заключващи се складови помещения за продукти за растителна защита, 

отделно от фунгициди и инсектициди. Да се предпазва от замръзване. Ако не са 

спазени изискванията за боравене, приложение, съхранение и транспорт на препарата, 

фирмата не носи никаква отговорност. 

Транспорт: Съгласно изискванията за превоз на опасни химически вещества.  

След изтичане на срока на годност: Продукт с изтекъл срок на годност се дава в 

оторизирана лаборатория за анализ на съдържанието на активно вещество.  

Тарга® Супер 5ЕК е запазена търговска марка на фирма Нисан Кемикъл индьстриз Лтд. 

Лице, което пуска продукта на пазара: Ай Ди Империал ООД, Пловдив 4000,  

Бул. „Княгиня Мария Луиза" №25А, ет. 3, тел. 032 630 734, 62 89 92 



Притежател на разрешението: NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES Ltd., JAPAN  

Тел. 00813/3296-8151, факс 00813/3296-8016 

Дата на производство: виж опаковката 

Срок на годност: 4 години 

Партида №: виж опаковката 


