ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета!
Бузин Препо
Хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели в картофи
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: група C1 (HRAC)

ВНИМАНИЕ
Предупреждения за опасност:
H410 Силно тoксичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте
инструкциите за употреба.
Препоръки за безопасност:
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P391 Съберете разлятото.
P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с националните нормативни
изисквания.
Допълнително етикетиране:
SP 1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с 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.)
SPe 3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20м с включена в нея растителна ивица от
20 м до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
Функция на продукта: хербицид със системно действие
Съдържание на активно вещество: метрибузин 700 г/кг
Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Категория на употрeба: втора професионална
Разрешен за употреба в Република България с Разрешение № 01744-ПРЗ/1-20.08.2019г.
г.
Притежател на разрешението: Sharda Cropchem España S.L.,: Edificio Atalayas Business
Center. Carril Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcia, Spain
Дистрибутор:…………
Срок на годност: 2 години при препоръчаните условия на съхранение.
Дата на производство: виж опаковката.
Партида №: виж опаковката.
Нето количество:

Спектър на действие: Продуктът успешно контролира следните видове плевели:
Характеристики
Бузин Препо е хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели:
хибриден щир (Amaranthus hybridus), бяла куча лобода (Chenopodium album), eдногодишна
живолина (Mercurialis annua), видове пача трева (Polygonum spp.), черно куче грозде
(Solanum nigrum), дараджан (Echinochloa crus-galli).
Разрешени употреби
Продуктът се прилага веднъж на година за контрол на едногодишни житни и
широколистни плевели.
При картофи в доза 40 г продукт/дка приложена преди поникване, във фенофази „период на
покой, клубените не покълват“ до „начало на образуване на стъблата“ (ВВСН 00-07) или в
доза 30 г продукт/дка приложена след поникване, преди ВВСН 21 (от фенофаза „поникване:
стъблата излизат над почвената повърхност“ (ВВСН 09) до преди фенофаза „поява на първо
странично разклонение (>5см)“ (ВВСН 21). (по друг начин написано от заповедта)
Да не се прилага след поникване в доза 30 г продукт/дка, ако продуктът вече е
използван преди поникване.
Забележка: да не се прилага, ако продукта вече е използван преди поникване (така съм го
написала от заповедта)
Количество вода: 20-40 л/дка.
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 60 дни
Техника на приложение: механизирана наземна техника.
Фитотоксичност: Възможни случаи на фитотоксичност при някои сортове картофи - Draga,
Jarla и Vivax.
Съвместимост: При използването на продукта в резервоарна смес с други формулации да се
направи предварителен биологичен тест върху малка част от културата, за да се гарантира, че
няма да настъпят неблагоприятни ефекти.
Подготвяне на работен разтвор:
Необходимото количество продукт се разтваря в малко вода, след което се изсипва в
резервоара на пръскачката, напълнена с половината от необходимото количество чиста вода.
Долейте резервоара до необходимото количество вода. По време на смесване и пръскане,
дръжте бъркалката включена. Не приготвяйте и не използвайте повече работен разтвор от
необходимото.
Предпазни мерки за безопасна работа :
Период на изчакване преди повторно влизане в третираната площ - до пълното изсъхване на
работния разтвор.
Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици по време на
смесване/зареждане и защитни ръкавици, защитен гащеризон и здрави обувки по време на
прилагане на продукта.
Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се яде, пие или пуши в местата, където се
използва продукта. Да се измият ръцете и другите изложени части с мек сапун и вода преди
хранене, пиене, пушене, както и преди да се напусне работното място. Да се свалят
замърсените дрехи и обувки. Да се почистят оборудването и работните дрехи след ползване.
Съхранение:
Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени места. Да се съхранява под ключ.
Да се съхранява само в затворена, оригиналната опаковка, на сухо място. Да се пази от пряка
слънчева светлина, далече от горими материали. Температура на съхранение: 0 - 30 °C.
Информация за лекаря:

Симптоми: засегнати органи: очи, кожа, лигавиците на дихателните пътища, черен дроб,
бъбреци. Причинява сериозни алергични кожни дразнения (от обикновен еритематозен
дерматит до некротизиращ дерматит).
Причинява кашлица, бронхоспазъм и диспнея поради бронхиално дразнене. Феномен на
системна токсичност само при абсорбция на високи дози. Възможна е остра бъбречна
тубулонекроза и хепатонекроза поради имуноалергичен механизъм. В случай на поглъщане
се появяват симптоми на гастроентерит (гадене, повръщане, диария) и главоболие, както и
признаци на възможно чернодробно и/или бъбречно засягане. При тежката интоксикация се
наблюдават признаци на възбуда и депресия на ЦНС. Метаболизъм: след поглъщане
веществото се абсорбира и метаболизира лесно. Изхвърлянето чрез отделителната система
става след 72 часа.
Лечение: симптоматично. Предупреждение: Консултирайте се с Центъра по отравяния.
Първа помощ и медицински съвети
Вдишване: Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона на чист въздух. Ако
пострадалият не диша, да се направи изкуствено дишане. Да се повика лекар.
Контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата веднага се
измийте с обилно количество вода и сапун.
Контакт с очите: Да се измият обилно с вода (в продължение на поне 20 минути), като
държите очите широко отворени, след сваляне на меките контактни лещи. След това
незабавно потърсете медицинска помощ.
Поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на
лекар.
При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Тел. +359 2 9154 409; +359 2 9154 233
poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.
Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:
След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя
под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните
опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да
било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се
изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте
ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ,
остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по
реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.
ВНИМАНИЕ: да се използва изключително за целите и при условията, предвидени в този
етикет. Лицата, които използват продукта, са отговорни за евентуални щети, от неправилна
употреба на продукта. Спазването на всички указания, съдържащи се в настоящия етикет,
представлява съществена предпоставка за гарантиране на ефективността на третирането и за
предотвратяване на щети по растенията, хората и животните.
ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА С ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА; ДА СЕ ПРИЛАГА
КОГАТО НЯМА ВЯТЪР; ДА НЕ СЕ ПРОДАВА В НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ.

