
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 

КЛИК КОМБИ 
 

 
ВНИМАНИЕ 
 

      
    GHS07      GHS08            GHS09 
 
Предупреждения за опасност 
H302 Вреден при поглъщане  
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите 
H317 Може да причини алергична кожна реакция 
Н373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се 
експозиция 
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 
EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. 
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
Препоръки за безопасност  
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба  
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта 
P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна 
маска за лице 
P302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода 
P305+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. Продължете с изплакването. 
P501 Съдържанието/съдът да се унищожава като опасен отпадък  
Р314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. 
Р363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. 
Р391 Съберете разлятото. 
Специфични изисквания при употреба 
Да се използват лични предпазни средства - ръкавици и гащеризон при смесване, 
зареждане, приложение, както и при боравене със замърсени повърхности. 
SР1 Да не се замърсяват водите с този продукт и неговата опаковка. (Да не се почиства 
оборудването, с което се прилага продукта , близо до повърхностни води. / Да се избягва 
замърсяване чрез отточните канали на ферми или пътища.) 
SРe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м с включена 5 м 
растителнозащитна ивица или буферна зона от 20 м до повърхностни води, с цел 
опазване на водните организми.  
Продуктът да се прилага веднъж на вегетационен  период. 

 
 
ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: хербицид 
 
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: тербутилазин 300 г/л + диметенамид-П 265 г/л  
Химично наименование на а.в.:  



Terbuthylazine: N2-tert-butyl-6-chloro-N4-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine;  
Dimethenamid-P: S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy -1-methylethyl)-acetamide 
Химична група: тербутилазин: хлоротриазини; диметенамид-П: амиди  
 
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: СЕ – суспо-емулсия  
 
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална 
 
КАРАНТИНЕН СРОК: Не се налага. 
 
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА  в Р. България със Заповеди №  РД 11-1043/19.06.2018 г. и № 
РД 11-1172/24.06.2019 г. на Изпълнителния Директор на БАБХ и Разрешение № 01591-
ПРЗ-1/02.07.2018 г. за пускане на пазара и употребата на ПРЗ  
 
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: 
КЛИК КОМБИ е широкоспектърен хербицид. Той е ефикасен за контрол на широка гама от 
едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Освен това има добра ефикасност 
срещу някои едногодишни житни плевели.   
 
Поради начина си на действие като инхибитор на фотосинтезата, активното вещество 
Тербутилазин нарушава усвояването на СО2. Освен това свръх активираният хлорофил 
може да реагира с кислорода и да се формират радикали, които разрушават клетъчната 
мембрана. Засегнатите плевели загиват напълно. Първите симптоми са хлороза, некроза 
и увяхване на листата.  
Диметенамид-П прониква в растенията основно през колеоптила или кълновете и 
контролира плевелите чрез нарушаване деленето на клетките и растежа, в резултат на 
действие върху мастните киселини и липидния биосинтез и инхибиране синтеза на 
коензим А. Резултатът е спиране на растежа и деформация на кълновете. Плевелите 
загиват преди или скоро след показване над почвата. 
 
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:  

Култура Контролирани плевели Момент на приложение Доза 

Царевица 
едногодишни и многогодишни 
широколистни и някои житни 

плевели 

BBCH 01- 09 (от начало на 
набъбване на семето до 

поникване: колеоптилът пробива 
почвената повърхност) 

 
250 – 280 

мл/дка 
 

Царевица 
едногодишни и многогодишни 
широколистни и някои житни 

плевели 

 
BBCH 11- 13 (от разтворен първи 

лист до 3 листа разтворени) 
 

 
250  

мл/дка 
 

 
 
ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:   
КЛИК КОМБИ се прилага след сеитба, преди поникване или вегетационно в ранни фази  на 
развитие на културата – 1-3 лист. Продуктът запазва действието си срещу 
чувствителните плевели до жътвата на културата.  
 
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: 
- > 95% - много добра ефикасност:  обикновен щир (Amaranthus retroflexus); пача трева 
(Polygonum aviculare); фасулче (Polygonum convolvulus); прасковолистно пипериче 
(Polygonum persicaria); тученица (Portulaca oleracea); черно куче грозде (Solanum nigrum); 
персийско великденче (Veronica persicaria); бутрак (свиница) (Xanthium spp.); кръвно просо 



(Digitaria sanguinalis); диво просо (Panicum dichotomiflorum); зелена кощрява (Setaria viridis), 
балур от семе (Sorghum halepense); 
- 85-95% - добра ефикасност: просфорник (Abutilon theophrasti); бяла куча лобода 
(Chenopodium album); татул (Datura stramonium); Solanum physalifolium; кокошо просо (нисък 
дараджан) (Echinocloa crus galli) 
 
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: 
Препоръчително количество вода за приготвяне на работния разтвор: 20 до 50 л вода/дка.  
Напълнете резервоара на пръскачката до половината с вода. Прибавете необходимото 
количество от продукта и долейте останалата вода при непрекъснато разбъркване.  
 
СМЕСИМОСТ: 
КЛИК КОМБИ може да се използва в комбинация с други пестициди, но поради голямото 
разнообразие от продукти предварителен тест за съвместимост е препоръчителен. 
 
МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ И СЪВЕТИ ЗА ЛЕКАРЯ: 
Обща информация: Симптоми на отравяне може да се появят даже след няколко часа; 
след инцидент е необходимо да се осигури медицинско наблюдение на пострадалия за най-
малко 48 часа. 
Вдишване: Осигурете чист въздух и незабавно потърсете медицинска помощ.   
Контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете обилно.  
Контакт с очите: Изплакнете очите, като държите клепачите отворени, на течаща вода 
за няколко минути.  Незабавно потърсете медицинска помощ.    
Поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Незабавно потърсете медицинска помощ.   
В случай на инцидент се свържете с Национален токсикологичен информационен 
център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"- 
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233 
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg. 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:  
По време на работа с концентрат, да се носят подходящи ръкавици и средства за 
предпазване на лицето (лицев щит) и маска.   
По време на пръскане, да се носят подходящи предпазни дрехи (с дълги ръкави и 
панталони), ръкавици и гумени ботуши.  
След приключване на работа работните дрехи да се изперат старателно, особено 
вътрешната страна на ръкавиците. 
По време на работа с продукта да не се яде, пие и пуши. Преди хранене и след приключване 
на работа изимийте старателно ръцете и замърсените части от тялото. 
 
МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: 
Силно токсичен за водните организми. Да не се допуска продукта да попадне в подпочвени 
води, открити водни басейни или канализацията, дори и в малки количества. Опасен за 
питейните води, ако дори и малки количества от продукта изтекат в почвата. 
 
ФИТОТОКСИЧНОСТ, ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ: 
Няма ограничения при избора на следваща в сеитбооборота култура. Няма вероятност 
последващата култура да бъде увредена в резултат на употребата на КЛИК КОМБИ в 
съответствие с препоръките на етикета.  
 
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО ИЗПУСКАНЕ: 
Да се носят предпазни дрехи и дихателен апарат. Лицата без предпазна екипировка да се 
държат настрана. Да не се допуска попадане на продукта в канализацията, повърхностни 
и подпочвени води. Разлетият продукт да се попие с абсорбиращи материали (пясък, 
стърготини, почва). Материалите от почистването да се съберат в отделен, затворен 



и обозначен контейнер, за по-късно унищожаване в съотвествие с официалните 
изисквания.  
 
МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:  
При гасенето на пожар да се носи пълно предпазно облекло и въздушен дихателен апарат. 
Подходящи средства за гасене на пожар: въглероден диоксид, сух химикал или пръскане с 
водна струя. Гасете големи пожари с водна струя или алкохол-устойчива пяна. 
 
УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ:   
Да не се изхвърлят остатъци от продукта в канализационната система или водни 
басейни. Празните опаковки да се изплакнат трикратно и промивните води да се излеят в 
резервоара на пръскачката. Празните опаковки да не се използват повторно. Отпадъци 
от продукта и празните опаковки да се събират в специални плътно затварящи се съдове, 
след което да се предават на фирми, притежаващи Разрешение по чл. 67 от Закон за 
управление на отпадъците. 
 
СЪХРАНЕНИЕ: 
Продуктът да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки при температура < 
40°C, в хладни и сухи помещения, далеч от източници на топлина и директна слънчева 
светлина. Да се съхранява отделно от напитки и храни за хора и животни. Да се пази от 
достъп на деца. 
 
ТРАНСПОРТИРАНЕ:  
Да се спазват изискванията на европейската спогодба за международен превоз на опасни 
товари.  
 
СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години  
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж на опаковката)       
ПАРТИДА №: (виж на опаковката) 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НЕТО:  5 л  
 
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО/ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ:  
SIPCAM OXON S.p.A. - Via Sempione,  
195 - I20016 Pero (MI), ITALY 
Tel: + 39 02 353781 - Fax: + 39 02 3390275 
 
ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА: 
Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ  
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2 
тел.: +35 92  962 49 01; факс: +35 92  962 48 76 
 
 


