
ОПАСНО! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета и придружаващите указания! 

Забранява се повторната употреба на празната опаковка! 

ШАРПЕН 33 ЕК 
ХЕРБИЦИД 

ОПАСНО  

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Пендиметалин 330г/л 

ФУНКЦИЯ НА ПРОДУКТА: Хербицид 

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Емулсионен концентрат (ЕК) 

Разрешен за употреба в Република България със Заповед № РД 11-1981/10.12.2014 г., Заповед № 

РД 11-1661/06.11.2015 г. и Заповед № РД 11-87/16.01.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ 

и Разрешение № 01279-ПРЗ-3/14.02.2017 г. 

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Втора професионална 

 

Съдържа калциев додецилбензолсулфонат; въглеводороди, C10-C13, ароматни, <1% нафтален; 

пендиметалин (ISO), N-(1-етилпропил)-2,6-динитро-3,4-ксилодин. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:  

H226 Запалими течност и пари. H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в 

дихателните пътища.  

H315 Предизвиква дразнене на кожата.  

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  

ЕUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. 

EUH208 Съдържа пендиметалин (ISO), N-(1-етилпропил)-2,6-динитро-3,4-ксилидин. Може да 

предизвика алергична реакция.  

EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за 

употреба. 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:  

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на 

запалване. Тютюнопушенето забранено.  

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.  

P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.  

P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ защитни очила/ предпазна маска за 

лице.  

P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в  ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар. 

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължени на няколко 



минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да 

промивате.  

P331 НЕ предизвиквайте повръщане.  

P391 Съберете разлятото.  

P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.  

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено предприятие за обезвреждане на отпадъци. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ:  

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита и неговата опаковка. (Да не се 

почиства оборудването , с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./ Да се избягва 

замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).  

SPo2 Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.  

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до повърхностните води с цел опазване на 

водните организми и дюзи с редуциране на отвяването на струята 75%, включително и растително 

защитна ивица от 20 метра.  

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до растенията, които не са обект на 

третиране. 

 

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ ПРИ: 

Култура Доза 
мл/дка 

Момент на приложение 

Слънчоглед, Царевица, Фасул 360-600 След сеитба, преди поникване, през 
пролетта. 

Соя 300-600 След сеитба, преди поникване. 
 Картофи, Грах (консервен), Нахут 360-600 

Моркови, Ряпа 300-600 

Козя брада 240 

Лупина 360 

Фъстъци 400-600 

Тютюн 360-600 Преди разсаждане 
 Карфиол 300-600 

Цикория 300-500 

Аспержи 400-600 В периода на покой 

Пипер 400-600 внася се след сеитба, преди поникване 
или преди разсаждане Марули, Ендивия 300-600 

Памук 400-600 

Топола 280-360 След разсаждане. Директно почвено 
приложение между редовете. 

Лозя (десертни и винени) 400-600 В периода на зимен покой. Директно 
почвено приложение между редовете. 

Ябълки, Круши, Дюли, Кайсии, 
Праскови, Нектарини 

400-600 В периода между прибиране на 
реколтата и оформяне на завръза. 
Директно почвено приложение между 
редовете. 
 

Портокали, Мандарини, Лайм, 
Грейпфрут, Помело 

400-600 

Овощни разсадници 400-600 Преди или след разсаждане. Преди 
разсаждане: площно приложение. 
След разсаждане: насочено пръскане/ 
с пръскачка с предпазен капак. 

Декоративни растения и 
разсадници 

300-730 



Треви за семена (AGSTE, ALOPR, 
ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, 
PHLPR, POASS, FESSS, AGSST) 

210-400 След поникване, през есента или 
пролетта (при повече от 6 
братя/растение). Да не се прилага при 
треви за храна на животните. 
 

 

Техника на приложение: Приложение с наземна техника. 

Максимален брой приложения на вегетационен период: 1. 

Количество работен разтвор (л вода/дка): слънчоглед, царевица, фасул - 20-80л; соя 25-60л; за 

всички останали култури - 25-80л. 

Карантинен срок: аспержи - 28 дни; марули, ендивия, цикория - 75 дни; за всички останали култури - 

ограничен от фазата на приложение 

Период на изчакване за засяване/засаждане на следващите култури: 180 дни. 
Да не се прилага с ръчна пръскачка. 
При повторно влизане на работниците да се носят подходящи ръкавици. 
по време на смесване/зареждане и приложение на продукта да се носят подходящи ръкавици. 
Да се прилага върху добре обработена и подравнена почва. 
 
ШАРПЕН 33 ЕК е хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при широк 
спектър от култури. 
 
КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ 
Житни: Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кокоше 
просо (Echinochloa crus-galli), видове кощрява (Setaria spp.), диво просо (Panicum dichotomiflorum). 
Широколистни плевели: видове щир (Amaranthus spp.), видове лобода 
(Atriplex spp.), обикновена знойка (Heliotropium europaeum), овчарска торбичка 
(Capsella bursa pastoris), бяла куча лобода (Chenopodium album), видове млечка 
(Euphorbia spp.), лечебен росопас (Fumaria spp.), полска незабравка (Myosotis arvensis), полски 
пролез (Mercurialis annua), див мак (Papaver rhoeas), обикновена тученица (Portulaca oleracea), 
видове пипериче (Polygonum spp.), черно куче грозде (Solanum nigrum), попова лъжичка (Thlaspi 
arvenses), гръцка коприва (Urtica urens), видове великденче (Veronica spp.) 
Чувствителност на културата: За съвет относно чувствителността на културите и замяна след 
пропадане на културата, се консултирайте с доставчика. 
Резистентност: За да се предотврати резистентност винаги да се спазват препоръките на етикета и 
редовно да се наблюдават полетата за каквито и да било признаци на слаб контрол. Да се редуват 
хербициди с различни начин на действие. 
Съхранение: Да се съхранява в оригинални, плътно затворени опаковки, в сухо и защитено от 
замръзване помещение за пестициди. Препоръчва се съхранение при стайна температура и в добре 
проветриво място. Да се пази от излагане на светлина. 
 
СМЕСВАНЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ И ПОЧИСТВАНЕ: Никога да не се приготвя по-голямо  
количество разтвор, отколкото е необходимо. Напълнете резервоара на пръскачката до половината 
с чиста вода и включете бъркалката. Добавете ШАРПЕН 33 ЕК в резервоара и след това допълнете с 
вода. Продължете разбъркването до приключване на пръскането. Използвайте воден спрей с фина 
или средна капка, за да гарантира по-добро и равномерно покритие. Почистете оборудването 
веднага след употреба с почистващ препарат. Поради хербицидното естество на продукта, се 
препоръчва цялостно почистване на оборудването, за да се избегне замърсяване при следваща 
употреба и да се предотврати непреднамерено увреждане на растенията и околната среда. 
Работа с продукта: Да не се допуска попадане на оттока в канализацията. Да не се замърсяват 
повърхностните води или канализацията с продукта или празната опаковка. 



По време на работа да не се яде, пие или пуши. Измийте ръцете след употреба. Свалете замърсеното 
облекло и предпазни средства преди влизане в местата за хранене. Цялото защитно облекло да се 
изпере след употреба. 
 

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ: Ако чувствате неразположение незабавно потърсете медицинска помощ 

(покажете етикета когато е възможно). При вдишване: Изведете пострадали на чист въздух. При 

контакт с очите: Незабавно изплакнете очите под течаща вода като държите клепачите отворени. 

При контакт с кожата: Незабавно свалете замърсеното облекло и измийте обилно с вода. При 

поглъщане: Незабавно измийте устата с вода и се обадете на спешна помощ. При необходимост се 

консултирайте с: Център за първа помощ УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, тел. 02 9154 409, 

poison_centre@mail.orbitel.bg, http://www.pirogov.bg 

 

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ: Подходящи средства за гасене на пожар: воден спрей (да не се 

разпръсква), сух гасителен прах, алкохол резистентна пяна, въглероден диоксид. 

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОСТАТЪЦИ ОТ ПРОДУКТА И ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: Изпразнете контейнера и го 
измийте с помощта на устройство под налягане или изплакнете трикратно ръчно, излейте  
промивните води в резервоара на пръскачката и го изхвърлете по безопасен начин. Да не се 
изхвърля в канализацията. 
 
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: Sharda Europe bvba, Jozef Mertensstraat 142 
1702 Dilbeek, Belgium 
ПРОИЗВОДИТЕЛ: Sharda Cropchem Limited Domnic Holm 29th Road, Bandra (West) Mumbai – 400050, 
India, tel: + 91 22 6678 2800 
Дата на производство: Виж опаковката 

Партида №: Виж опаковката 

Срок на годност: 2 години 
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