
Раундъп 
КЛАСИК ПРО 
 

Неселективен системен листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни тревни 
и широколистни плевели. 
 
Разрешен за употреба в Република България с протокол на МЗХ, БАБХ за одобряване на продукти за 
растителна защита под № РД 11-1514/02.10.2015 г. Удостоверение за разрешаване № 01340- ПРЗ, 
издание 1/19.10.2015 г. 
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Глифозат 360 г/л , наличен като 441 г/л (35.3 % w/w) от калиевата сол на 
глифозат, САS № 70901-12-1 
Вид на формулацията: Разтворим концентрат (SL), съдържащ 360 г/п глифозат плюс 72 г/л 
сърфактант.  
Сърфактант САS № 68478-96-6 
Функция на продукта: хербицид  
Категория на употреба: непрофесионална 
 

Внимание 
 
Н319 Причинява сериозно дразнене на очите. 
Н412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 
Р264 Да се измие ръцете старателно след употреба. 
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/ предпазна маска за 
лице. 
Р305 + Р351 + Р338 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. 
Р337 + Р313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 
Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли на одобрено място за изгаряне. 
EUН401 За избягване на рискове за човешкото здраве и окопната среда, да се спазват инструкциите 
за употреба. Преди употреба прочетете внимателно етикета. 
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или о неговата опаковка. (Да не се почиства 
оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва 
замърсяване чрез отточни канапи на ферми или пътища. 
SpeЗ Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до съседни неземедепски земи с цел 
опазване на нецелевите растения. 5 метра буферна зона не е необходима, когато се използва 
пръскачка, намаляваща страничното разпръскване на струята с 60%.  
Особени и изисквания и/или ограничения: Да не се прилага чрез въздушно пръскане. При 
приложение с ръчно оборудване без разреждане на продукта или с количество на работния разтвор 
до 2 литра на декар, да се носят защитно облекло и ръкавици.  
Срок на повторно влизане на животни в третираните площи - 24 часа.  
Третираната растителност да не се използва за храна на животни. 
® - регистрираната търговска марка на МОNSANТО ТECHNOLOGY LLC 
© Monsanto Europe S.A./N.V., 2015 



РАУНДЪП® КЛАСИК ПРО разрешените употреби 

 

Култура и/ или 
ситуация 

Вредител или 
група 
вредители, с 
които се води 
борба 

Норма на 
приложение 
л/дка 

Карантинен 
срок (дни) 

Забележки 

Третиране преди 
сеитба /засаждане 
кореноплодни/ 
грудкови култури 
(моркови, картофи, 
захарно цвекло), 
ягоди,зеленчуци, 
зърнени култури, 
царевица, лен, памук, 
синап, слънчоглед, 
соя, маслодайна 
рапица 
 
 
 

Едногодишни 
плевели  
(под 20 см) 

0,1-0,4  Приложение с конвенционална 
наземна техника. 
 
Стадий на развитие и сезон: 
поникнали плевели. 
 
Брой приложения 1-3 
Интервал между приложенията 
(мин): 28 дни 
 
10 - 40 л вода/дка 
 
Третиране 2 дни преди сеитба / 
разсаждане/ и 6 дни в случай 
на многогодишни плевели. При 
зеленчуци в случай на 
приложение в доза >0,144 кг 
а.в. /дка - третиране 7 дни 
преди сеитба. 
 
 
 

Двугодишни 
плевели 

0,4-0,6  
 

Многогодишни 
плевели 

0,6-1,0  
 

Третиране след 
засяване/ 
засаждане, преди 
поникване на 
културата, при 
аспержи, зърнени 
култури, 
царевица,захарно 
цвекло, картофи, 
лук, лен, синап, 
бобови култури, 
луковици на цветя 

Едногодишни 
Двугодишни и 
многогодишни 
плевели 

0,1-1  Приложение с конвенционална 
наземна техника 
 
Стадий на развитие и сезон: 
поникнали плевели 
 
Брой приложения 1 
10 - 40 л вода/дка 
 
Прилага се не по-късно от 3 
дни след сеитба. При аспержи 
да се прилага преди поникване 
на пъпките 

Третиране след 
поникване 
засаждане на 
културата, при 
кореноплодни / 
грудкови зеленчуци 
(моркови, картофи, 
захарно цвекло), 
домати, патладжан, 
бобови зеленчуци 
(грах, боб, бакла, 
зелен фасул), 
листно-стъблени 
зеленчуци 
(артишок), соя, 
царевица, рози 
 
 
 
 

Едногодишни 
плевели  
(под 20 см) 

0,1-0,4 28 
 
 
 

Между-редовете на културата / 
селективно оборудване* 
 

Стадий на развитие и сезон: 
поникнали плевели 
 

Брой приложения 1-3,  
2 - при домати, патладжан 
 

Интервал между приложенията 
(мин): 28 дни 
20 - 40 л вода/дка 
 
* Техника за намазване, 
навлажняване, пръскачки с 
протектор за насочено 
третиране 
Да се избягва контакт с 
културата 
 
 
 

Двугодишни 
плевели 

0,4-0,6 

Многогодишни 
плевели 

0,6-1,0 



Култура и/ или 
ситуация 

Вредител или 
група 
вредители, с 
които се води 
борба 

Норма на 
приложение 
л/дка 

Карантинен 
срок (дни) 

Забележки 

Третиране след 
прибиране на 
реколтата, при 
кореноплодни и 
грудкови 
зеленчукови култури 
(моркови, картофи, 
захарно 
цвекло), 
зеленчукови култури, 
ягоди, 
зърнени култури, 
слънчоглед, соя, лен, 
памук, синап, 
разсадници, синап, 
маслодайна рапица, 
стърнища 
 
 
 

Едногодишни 
плевели  
(под 20 см) 

0,1-0,4  Приложение с конвенционална 
наземна техника 
Стадий на развитие и сезон: 
поникнали плевели 
 
Брой приложения 1-3 
Интервал между приложенията 
(мин): 28 дни 
 
10- 40 л вода/дка 
 
При стърнища продуктът да се 
прилага не повече от един път 
годишно 
 
 
 

Двугодишни 
плевели 

0,4-0,6  
 

Многогодишни 
плевели 

0,6-1,0  
 

Лозя 
1 (по-стари от 4 
години) 

Едногодишни 
плевели  
(под 20 см) 

0,1-0,4 28 Приземно приложение с 
конвенционална наземна 
техника 
 
Стадий на развитие и сезон: 
поникнали плевели 
 
Брой приложения 1-3 
 
20 - 40 л вода/дка 
 
Да не се допуска попадане на 
продукта върху зелените части 
и ствола на растенията 
 
 
 

 
 

Двугодишни 
плевели 

0,4 - 0,6  
 

 
 

Многогодишни 
плевели 

0,6-1,0  
 

Орех, лешник, 
бадем 

Едногодишни 
плевели  
(под 20 см) 

0,1-0,4 7 Приземно приложение с 
конвенционална наземна 
техника 
 
Стадий на развитие и сезон: 
поникнали плевели 
 
Брой приложения 1-2 
 
20 - 40 л вода/дка; 5 - 40 л 
вода/дка; 5 - 40 л вода/дка 
 
Да не се допуска попадане на 
продукта върху зелените части 
и ствола на растенията 
 
При случайно напръскаване 
при бадем риск от 
чувствителност, дори и при 
добре развит ствол 
 
 
 

 
 

Двугодишни 
плевели 

0,4 -0,6  
 

 
 

Многогодишни 
плевели 

0.6-1,0  
 



Култура и/ или 
ситуация 

Вредител или 
група 
вредители, с 
които се води 
борба 

Норма на 
приложение 
л/дка 

Карантинен 
срок (дни) 

Забележки 

Цитрусови култури Едногодишни 
плевели  
(под 20 см) 

0,1-0,4 7 Приземно приложение с 
конвенционална наземна 
техника 
 
Стадий на развитие и сезон: 
поникнали плевели 
 
Брой приложения 1-5 
 
20 - 40 л вода/дка 
 
Да не се допуска попадане на 
продукта върху зелените части 
и ствола на растенията 
 
 

 
 

 
 

Двугодишни 
плевели 

0,4-0,6  
 

 
 

Многогодишни 
плевели 

0,6-1,0  
 

Семкови и 
костилкови овощни 
култури 

Едногодишни 
плевели  
(под 20 см) 

0,1-0,4 7 Приземно приложение с 
конвенционална наземна 
техника 
 
Стадий на развитие и сезон: 
поникнали плевели 
 
Брои приложения 1-3 
 
Интервал между приложенията 
(мин): 28 дни 
8 - 40 л вода/дка 
Да не се допуска попадане на 
продукта върху зелените части 
и ствола на растенията 
 
 
 

 
 

Двугодишни 
плевели 

0,4-0,6  
 

 
 

Многогодишни   
плевели 

0,6-1,0  
 

Маслини Едногодишни 
плевели  
(под 20 см) 

0,1-0,4 7 Приземно приложение с 
конвенционална наземна 
техника 
 
Стадий на развитие и сезон: 
поникнали плевели 
 
Брой приложения 1-3 
 
Интервал между приложенията 
(мин): 28 дни 
 
20 - 40 л вода/дка 
 
Да не се допуска попадане на 
продукта върху зелените части 
и ствола на растенията 
 
 
 
 

 
 

Двугодишни 
плевели 

0,4-0,6  
 

 
 

Многогодишни 
плевели 

0,6-1,0  
 



Култура и/ или 
ситуация 

Вредител или 
група 
вредители, с 
които се води 
борба 

Норма на 
приложение 
л/дка 

Карантинен 
срок (дни) 

Забележки 

Киви Едногодишни 
плевели  
(под 20 см) 

0,1-0,4  Приземно приложение с 
конвенционална наземна 
техника 
 
Стадий на развитие и сезон: 
поникнали плевели 
 
Брой приложения 1-3 
Интервал между приложенията 
(мин): 28 дни 
 
20 - 40 л вода/дка 
 
Да не се допуска попадане на 
продукта върху зелените части 
и ствола на растенията 
При случайно напръскаване 
риск от чувствителност дори 
при добре развит ствол 
 

 
 

Двугодишни 
плевели 

0,4-0,6  
 

 
 

Многогодишни 
плевели 

0,6-1,0  
 

Разсаждащи се 
култури 
(цветя, храсти, 
декоративни 
растения, горска 
топола) 
 
 
 

Едногодишни 
плевели  
(под 20 см) 

0,1 – 0,4  Приложение с конвенционална 
наземна техника 
 
Стадий на развитие и сезон: 
поникнали плевели 
 
Брой приложения 1-3 
Интервал между приложенията 
(мин): 28 дни 
 
20 - 40 л вода/дка 
 
Да не се допуска попадане на 
продукта върху зелените части 
и ствола на растенията 
При случайно напръскаване 
риск от чувствителност дори 
при добре развит ствол 
 
 
 

Двугодишни 
плевели 

0,4-0,6  
 

Многогодишни 
плевели 

0,6-1,0  
 

Люцерна, ливади Едногодишни 
плевели  
(под 20 см) 

0,1-0.4  Приложение със селективно 
оборудване* 
Стадий на развитие и сезон: 
плевелите по високи от 
културата 
 
20 - 40 л вода/дка 
 
*Техника за намазване и 
навлажняване/ пръскачки с 
протектор за насочено 
третиране. 
Да се избягва контакт с 
културата 
 
 

 
 

Двугодишни 
плевели 

0,4-0,6  
 

 
 

Многогодишни 
плевели 

0,6-1,0  
 



Култура и/ или 
ситуация 

Вредител или 
група 
вредители, с 
които се води 
борба 

Норма на 
приложение 
л/дка 

Карантинен 
срок (дни) 

Забележки 

Пасища, поляни, 
ливади 
(обновяване и 
селективен контрол 
на инвазивни 
плевели) 
 
 
 

Едногодишни 
плевели  
(под 20 см) 

0,1-0,4  Приложение с конвенционална 
наземна техника 
 
Стадий на развитие и сезон: 
преди засяване или след 
прибиране, съобразно стадия 
на развитие на плевелите  
 
Брой приложения 1-3 
Интервал между приложенията 
(мин): 28 дни  
 
20 - 40 л вода/дка 
 
 
 

Двугодишни 
плевели 

0,4-0.6  
 

Многогодишни 
плевели 

0,6-1,0  
 

Незасети земи  
Угари 

Едногодишни 
плевели  
(под 20см) 

0,1-0,4  Приложение с конвенционална 
наземна техника  
Стадий на развитие и сезон: 
поникнали плевели 
 
Брой приложения 1-3 
 
Интервал между приложенията 
(мин): 28 дни 
 
20 - 40 л вода/дка 
 
 
 

 
 

Двугодишни 
плевели 

0,4-0,6  
 

 
 

Многогодишни 
плевели 

0,6-1,0  
 

Промишлени и 
градски площи, 
автомагистрали и 
пътища, ж.п. линии, 
летищни полоси, 
тротоари, пешеходни 
и паркови алеи, и 
други неземеделски 
площи, отточни и 
напоителни канали 
без воден поток 

Едногодишни 
плевели  
(под 20 см) 

0,1-0,4  Приложение с конвенционална 
наземна техника  
Стадий на развитие и сезон: 
поникнали плевели 
 
Брой приложения 1-3 
 
Интервал между приложенията 
(мин): 28 дни 
 
20-40л вода/дка 

 

БЕЛЕЖКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: За да се получат оптимални резултати, когато се използва 
Раундъп Класик Про, плевелите трябва да имат достатъчна листна повърхност и активно да 
растат. 
ЕДНОГОДИШНИ ТРЕВНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ трябва да имат поне 5 см листа или 
съответно 2 разлистени истински листа. 
МНОГОГОДИШНИ ТРЕВИ трябва да имат напълно поникнал здрав, зелен лист (троскотът, 
например, става чувствителен в началото на братене и растеж на нови ризоми, което обикновено 
настъпва, когато растението има 4-5 листа, всяко с 10-15 см нов растеж). МНОГОГОДИШНИ 
ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ са най-чувствителни в периода на цъфтеж. В случай на цветни 
асоциации адаптирайте ефективната доза за борба с най-малко чувствителния вид. 
ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ГРИЖИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ПРИ ПРЪСКАНЕ, ТЪЙ КАТО ТОВА МОЖЕ СЕРИОЗНО ДА УВРЕДИ СЪСЕДНИТЕ КУЛТУРИ ИЛИ 
РАСТЕНИЯ. 
Винаги следвайте одобрени дозировката и метода на употреба. 



Използвайте 5 до 40 литра вода/дка. 
Период от поне 4 часа без дъжд трябва да следва прилагането на Раундъп  Класик Про, обаче  
се  препоръчва  да  не  се третира, ако рискът от дъжд е предстоящ. 
Не пръскайте при ветровити условия или роса. 
Не пръскайте върху плевели, които са естествено застаряващи или където растежът е   нарушен 
от суша, високи температури, покритие от прах, наводняване или замръзване при или 
Непосредствено след прилагане, в противен случай може да се получи слаб резултат. 
Третирането следва да се проведе при температури не по-високи от 25   С. 
СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ:  
На площи, третирани с Раундъп Класик Про, могат да се отглеждат всички видове 
селскостопански култури. Раундъп Класик Про се инактивира чрез абсорбиране върху глинестите 
фрагменти и органичното вещество в почвата. Когато се смесва с други препарати, трябва да се 
вземе предвид по-дългият период на изчакване. Вижте „Бележки и Предупреждения“ за 
специфични ограничения. 
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:  
Хербицидът Раундъп Класик Про е съвременен препарат, съдържащ глифозат като калиева сол. 
Раундъп Класик Про се поема от листната маса и се пренася към подземните корени, ризоми и 
ластуни, осигурявайки контрол и на едногодишните и на многогодишните тревни и широколистни 
плевели. 
Симптомите на третирането като цяло се виждат след 7-14 дни или повече, ако растежът е бавен 
след пръскането. Листни симптоми приемат формата на зачервяване, после пожълтяване на 
листната маса и първо се наблюдават на тревните плевели, а за да се появят по широколистните 
плевели се изисква по-дълго време. 
Раундъп Класик Про ще остане ефикасен при ниски, но не замразяващи температури, обаче 
началото на симптомите ще се забави. 
ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОР ЗА ПРЪСКАНЕ:  
Раундъп Класик Про е водоразтворим концентрат, който може да бъде прилаган в обеми за 
пръскане в обхвата 5-40 л/дка., използвайки монтирани на трактор или гръбни пръскачки. 
Резервоарът на пръскачката се пълни до половината с чиста вода, след това се включва бъркал-
ката и се добавя необходимото количество Раундъп Класик Про. После резервоарът се допълва 
с вода. По време на пръскането трябва да се поддържа добро разбъркване на сместа за 
пръскане. 
Гръбни пръскачки: напълнете наполовина резервоара на пръскачката с чиста вода, добавете 
точното количество Раундъп Класик Про и долейте с вода. Разбъркайте старателно. 
Когато се разбърква, осигурете съвместимост между продуктите. 
НЕ СМЕСВАЙТЕ, СЪХРАНЯВАЙТЕ ИЛИ ПРИЛАГАТЕ РАУНДЪП КЛАСИК ПРО В КОНТЕЙНЕРИ 
ИЛИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПРЪСКАНЕ ОТ ГАЛВАНИЗИРАНА ИЛИ НЕПОКРИТА СТОМАНА. 
НЕ ОСТАВЯЙТЕ смеси за пръскане в резервоар за дълги периоди и се уверете, че резервоарите 
са ДОБРЕ ВЕНТИЛИРАНИ 
ОБЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РЕЗИСТЕНТНОСТ:  
Всяка популация плевели може да съдържа растения, естествено по-толерантни или резистент-
ни към определени хербициди, което може да доведе до незадоволителен контрол при 
употребата на тези продукти. Глифозат е хербицид Група Г въз основа на класифициране според 
начина на действие от Международна комисия за действие по въпросите на резистентността към 
хербициди (HRAC). 
Трябва да бъде приета стратегия за забавяне развитието и контролиране на резистентността 
към хербициди въз основа на местните нужди и интегриран диверсифициран контрол нa 
плевелите. Това включва правилната употреба на хербициди, интегриране на хербициди с 
различни механизми на действие и/или използване на други културни или механични практики: 

 следвайте препоръките от етикета, за да сте сигурни, че третирането е направено в 



правилната фаза на растеж на плевелите, при подходящи климатични условия и в 
правилната доза. 

 оптимизирайте използването на набор от инструменти, които са част от нормални 
практики за   контрол на растежа на плевелите при нормален посев или ландшафт. 

 Сведете до минимум на риска от разпространение на плевели . Уверете се че 
селскостопанското оборудване е почистено от почва и растителност, когато се движите 
между полетата. 

 винаги следвайте добрите практики за пръскане, за да се постигне ефективна борба с 
плевелите: 
■ пръскащото оборудване трябва да се проверява периодично (например чрез 
оторизирани специалисти). 
■ дозирайте и пръскайте точно - калибрирайте пръскачката и направете точното 
количество разтвор за площта, която ще се третира. 
■ използвайте правилните дюзи за да увеличите покритието на плевелите с 
минимално отнасяне. 
■ пръскайте само при подходящи метеорологични условия. 
■ наблюдавайте плевелите след пръскане за да се погрижите за потенциални 
проблеми при контрола на плевелите контролирайте оцелелите целеви плевели 
механично или с регистрирани ефективни хербициди, различни от глифозат, преди те 
да произведат семена.
Допълнителна информация може да бъде получена от HRAC 
(http://www.hracglobal.com), вашият дистрибутор, официалната търговска мрежа или 
местния представител на Монсанто. 

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години 
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: 
Да не се яде, пие и пуши, когато се използва.  
Да се избягва контакт с кожата и очите. 
ДА СЕ НОСЯТ ПОДХОДЯЩИ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ, когато се борави с концентрата и когато се 
борави със замърсени повърхности.  
ДА СЕ НОСИ ПОДХОДЯЩО ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО (ГАЩЕРИЗОН),  ПОДХОДЯЩИ ЗАЩИТНИ 
РЪКАВИЦИ И ГУМЕНИ ОБУВКИ, когато се използват ръчни пръскачки и оборудване за чистене 
на плевели.  
ДА СЕ ИЗМИЯТ РЪЦЕТЕ И ИЗЛОЖЕНАТА КОЖА преди хранене и пиене и след работа.  
След  употреба  работещите  трябва да се измият с вода и сапун. 
Да се изпере защитното облекло и да се почистят всички лични предпазни средства. 
Използваното оборудване да се почисти и измие старателно на определените места. 
СЪХРАНЕНИЕ: 
В сухи и добре вентилирани складове за продукти за растителна защита, далеч от храни, напитки 
и фуражи и торове; 
Да се държи в оригинална опаковка, плътно затворен, с етикети; 
Да се държи извън достъпа на деца; 
Да се избягва замръзване; 
Не се възпламенява и не причинява корозия на металите. 
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: 
В случай на неразположение на работника  - незабавно да се потърси медицинска помощ и да се 
покаже етикета; 
В случай на контакт с очите - незабавно изплакнете обилно с вода за 15 минути. Контактните 
лещи (ако има такива) да се отстранят и да се продължи промиването. Ако симптомите  
продължат, да се консултира с офталмолог; 
В случай на контакт с кожата, незабавно да се свали замърсеното облекло, ръчен часовник или 

http://www.hracglobal.com/


бижута и засегната кожа да се промие обилно с вода. Да се изперат дрехите и да се почистят 
обувките преди повторна употреба. Ако има постоянни симптоми, да се потърси лекарски съвет 
При вдишване - пострадалият индивид незабавно да се премести на свеж въздух; 
При поглъщане - незабавно да се предложи да се изпие вода и незабавно да се потърси 
медицинска помощ. Никога да не се дава нищо през устата на човек в безсъзнание. Да не се 
предизвиква повръщане, освен ако не е препоръчано от медицински персонал.  
ПОЛЕЗНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЛЕКАРЯ: 
Няма специфична противоотрова. Лечението е симптоматично. Лечение на базата на решението 
на лекаря според симптомите на пациента. Ако е необходимо да се консултира с Центъра по 
клинична токсикология в София на телефони-02/9154346; 02/9154426 и 02/9154233. 
Телефон/факс; 02/9154409. 
Е-mail: poison_center@mail.orbitel.bg,http://www.pirogov.bg  
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112 
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ: 
При случайно разливане на препарата, посипете с абсорбиращ материал (пясък, дървесни 
трици, глина, хидратна вар, бентонит и др.) и не позволявайте почвата да се замърси или попа-
дане в канализационни тръби, отточни канали и други водни потоци. След това съберете сместа 
от преперат и поглъщащ материал в специален контейнер и потърсете помощта на специалист. 
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ:  
Продуктът не гори. Да се държи далеч от огън и пряка слънчева светлина. За борба с пожар да 
се използва сух химикал, въглероден диоксид, водна струя, водна мъгла или пяна. Използваното 
пожарогасително средство не трябва да попада във водни източници, водни басейни и дренажни 
води. Пожарникарите трябва да носят дихателни апарати и защитно облекло. 
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРАЗНИ ОПАКОВКИ: 
Изсипвайте цялото съдържание на опаковката в резервоара на пръскачката; Празната опаковка 
да се изплакне трикратно с чиста вода и съдържанието също да се излее в резервоара на 
пръскачката; Уверете се, че празната опаковка няма да бъде използвана чрез рязане или 
омачкване, а следва   да   се   изхвърли   или   изгори   на посочените за тази цел места, но 
винаги с прилагане на националните нормативи; Остатъци от препарата и от работния разтвор 
да не се изхвърлят в обществената канализационна система и  във  водоеми, а съгласно 
местните разпоредби. 
Опаковка: HDPE 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОСТАНАЛ ПРОДУКТ: 
Да - се изхвърля като опасен отпадък. Да се гори в подходящ инсинератор. Изхвърляне като 
опасен отпадък може да се направи само в одобрен от властта инсинератор за опасни отпадъци. 
ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ: 
Да се прилагат наредбите за транспортиране на опасни химически вещества. Да се прилагат 
наредбите на Европейското споразумение относно международния сухоземен транспорт на 
опасни стоки. 
ПРОИЗВОДИТЕЛ:  
МОНСАНТО Европа С.А./Н.В. (MONSANTO Europe S.A.N.V.), Хавен 627, Шелделаан 460, В-2040, 
Антверп, Белгия  
Тел. + 32 3 568 51 11 
Факс: + 32 3 568 50 90 
 
Да се следват инструкциите за употреба, за да се избегнат рискове за човешкото здраве и 
околната среда! 
 
Име на лицето, което пуска продукта на пазара: Агропал ООД  
София 1806, кв. Горни Богров, ул. Хан Богров №22, тел. 02 994 62 50 
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