
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 

 

КЛИК ПРО 

 

       ВНИМАНИЕ 

Предупреждения за опасност 

Н302 Вреден при поглъщане. 

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция 

Н410 Силно токсичен за водни организми с дълготраен ефект. 

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

за употреба. 

EUH208 Съдържа 1,2-бензисотиазол-3-он. Може да причини алергична реакция. 

Опасни компоненти в състава на продукта: тербутилазин 

Препоръки за безопасност 

Р260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 

P264 Да се измие кожата старателно след употреба 

Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

Р314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. 

Р391 Съберете разлятото.  

Р501 Съдържанието/съдът да предава за унищожаване в одобрени за целта предприятия. 

Допълнително етикетиране 

SР1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка (да не се почиства 

оборудването, с което се прилага продукта, близо до повърхностни вода; да се избягва замърсяване 

чрез отточни канали на ферми или пътища). 

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 м или 5 м буферна зона с включена 5 м 

растителнозащитна ивица до повърхностни води, с цел опазване на водните организми. 

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до неземеделски земи с цел опазване на 

членестоногите, които не са обект на третиране; 

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 м или 5 м в комбинация с дюзи намаляващи с 

50 % отвяването до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране 

Не се препоръчва повторно влизане в третираните площи на хора и животни преди пълното 

изсъхване на работния разтвор по листата. 

 

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: хербицид срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели при 

царевица 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: мезотрион 50 г/л + тербутилазин 326 г/л 

Химическо наименование на а.в. (IUPAC):  

Мезотрион: 2-(4-мезил-2-нитробензоил)циклохексан-1,3-дион 

Тербутилазин: 6-хлоро-N-(1,1-диметилетил)-N’-етил-1,3,5-триазин-2,4-диамин  

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: суспензионен концентрат (СК) 

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална  

КАРАНТИНЕН СРОК: не се налага 

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със Заповед №: РД 11-2084/22.10.2018 г. на 

Изпълнителният директор на БАБХ за пускане на пазара и употреба на ПРЗ и Разрешение № 01637-

ПРЗ-1/07.11.2018 г.  
 



НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ 

КЛИК ПРО е селективен почвен и листен широкоспектърен хербицид за борба с едногодишни 

широколистни и някои житни плевели при царевицата. Продуктът е селективен за царевицата и с 

дълго последействие след приложение. Мезотрион действа системно като блокира 

функционирането на незаменимия за биосинтез на каротеноиди растителен ензим n-хидрокси-

фенил-пируват-дехидрогеназа (HPPD). Поема се от корените, кълновете и листата на плевелите. 

Тербутилазин е инхибитор на фотосинтезата, поема се главно от корените на поникващите плевели, 

но поемане се осъществява и чрез листата. 

 

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА 

КЛИК ПРО е разрешен за употреба при царевица за контрол на едногодишни широколистни и 

някои житни плевели в доза 180-230 мл/дка, внесен след сеитба, преди поникване на културата 

или в ранна фаза от развитието на царевицата до 8-ми разтворен лист (ВВСН 00-18). За постигането 

на висока ефикасност срещу плевелите са необходими добра подготовка на почвата (без буци) 

преди приложението, наличие на достатъчно почвена влага и температура над 10°С. 

Максимален брой приложения: 1 приложение за година 

Техника на приложение: механизирана наземна техника (тракторна щангова пръскачка) 

Количество на работния разтвор: 8 – 40 л вода/дка. Използвайте обем на работния разтвор, който 

осигурява пълно покриване на културата, най-малко 8 л/дка, но не повече от 40 л/дка. 

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ 

КЛИК ПРО контролира повечето от икономически важните едногодишни широколистни и някои 

житни плевели при царевица: 

Чувствителни плевели:  

- при приложение след сеитба, преди поникване на културата: абутилон/просфорник 

(Abutilon theophrasti), видове щир (Amaranthus hybridus, Amaranthus retroflexus), амброзия 

(Ambrosia artemisifolia), обикновена овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), видове лобода 

(Chenopodium album, Chenopodium hybridum), татул (Datura stramonium), обикновено грънче 

(Hibiscus trionum), полски пролез (Mercurialis annua), див синап (Sinapis arvensis), черно куче 

грозде (Solanum nigrum), прасковенолистно пипериче (Polygonum persicaria), обикновена 

тученица (Portulaca oleracea), бутрак/свиница (Xanthium strumarium), немиризлива лайка 

(Matricaria inodora). 

- при приложение в ранни фази след поникване на културата:  самосевка слънчоглед 

(Helianthus annuus), диво просо (Panicum miliaceum), поветицовидно фасулче (Polygonum 

convolvulis), казашки бодил (Xanthium spinosum). 

Умерено чувствителни плевели:  

- при приложение след сеитба, преди поникване на културата: кръвно просо (Digitaria 

sanguinalis), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), просо (Panicum dichotomiflorum). 

- при приложение в ранни фази след поникване на културата: видове кощрява (Setaria sp.). 

КЛИК ПРО е с доказана ефикасност срещу прасковенолистно пипериче (Polygonum persicaria), 

обикновена тученица (Portulaca oleracea), бутрак/свиница (Xanthium strumarium), немиризлива 

лайка (Matricaria inodora), поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulis) и казашки бодил 

(Xanthium spinosum) само в по-високата доза. 

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР 

Преди приготвяне на работния разтвор, да се провери изправността на пръскачката и дюзите. 

Оборудването трябва да е точно калибрирано с оглед скоростта на придвижване, дебита и 

равномерността на разпръскване. Резервоара на пръскачката се напълва до половината с чиста вода, 

включва се бъркалката и се добавя необходимото количество продукт при непрекъснато 

разбъркване. След това се допълва с останалото количество вода. Разбъркването продължава и по 

време на пръскането. Не приготвяйте предварително разтвор, повече от необходимото за работата 

за един ден. Спрете пръскането при вятър със скорост над 5 м/сек. 

След третирането изплакнете обилно с чиста вода цялото оборудване на определените за целта 

места (според законодателството). 

СМЕСИМОСТ 



При смесването на КЛИК ПРО с друг продукт се препоръчва предварително да се направи тест за 

физическа съвместимост и за биологичното действие на сместа върху култура. 

ФИТОТОКСИЧНОСТ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПОСЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ 

При употреба в препоръчаната доза, КЛИК ПРО не предизвиква фитотоксичност при разрешената 

културата. Не са установени случаи на фитотоксичност за съседни култури. 

В много редки случаи, при деградирали или кисели почви, суха и студена зима, на следващата 

година може да се установят признаци на фитотоксичност при следващата култура в 

сеитбообращението. 

При пропадане на царевицата, на същата площ не се препоръчва засяване на фацелия, грах, захарно 

цвекло и слънчоглед. 

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА РЕЗИСТЕНТНОСТ 

КЛИК ПРО съдържа две активни вещества с различен механизъм на действие по класификацията 

на HRAC и поради еднократното приложение на сезон има много малка вероятност за развитие на 

устойчивост при едногодишните плевелни биотипове. 

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ  

При съмнение за натравяне:  Прекратете работа, потърсете лекар като му покажете опаковката, 

етикета или листа за безопасност или се обадете на центъра по отравяния. 

При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е нарушено или е спряло, 

направете изкуствено дишане. Пострадалия да се държи спокоен и затоплен. Незабавно потърсете 

лекар или се обадете в центъра по отравяния. 

При контакт с кожата: Незабавно съблечете замърсените дрехи и измийте замърсената кожа 

обилно със сапун и вода. Ако се появи дразнене веднага потърсете медицинска помощ. Изперете 

дрехите преди повторна употреба. 

При контакт с очите: Незабавно промийте с обилно количество вода в продължение на най-малко 

15 минути, като държите клепачите отворени. Свалете контактните лещи, ако има такива. 

Незабавно потърсете медицинска помощ. 

При поглъщане: Незабавно потърсете медицинска помощ и покажете опаковката или етикета на 

лекаря. Не предизвиквайте повръщане. Не давайте нищо през устата на човек изпаднал в 

безсъзнание. 

Указания за лекаря: Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично. 

Телефон за спешни случаи: Национален токсикологичен информационен център, УМБАЛСМ 

"Н.И.Пирогов": тел./ факс: +359 2 9154 233; poison_centre@mail.orbitel.bg ; http://www.pirogov.bg; 

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПРОДУКТА 

По време на смесване/зареждане и приложение да се носят защитен гащеризон и нитрилни ръкавици 

с дебелина минимум 0.5 мм и устойчивост на пробив минимум 6 часа. Да се избягва контакт с 

кожата и очите. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. Да не се вдишва мъгла (аерозол) от 

работния разтвор. Да се носи стандартно защитно облекло, което да се почисти и изпере добре след 

работа. Работникът да се изкъпе с вода и сапун и смени бельото след работа.  

При поява на неразположение незабавно прекратете работа, приложете първа помощ както е 

описано по-горе и потърсете медицинска помощ. 

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО ИЗПУСКАНЕ  

Разсипан продукт или работен разтвор да се попие с абсорбиращи материали (пясък, почва, дървени 

стърготини и др.), да се постави в специален контейнер с етикет какво съдържа и да се предаде на 

лице притежаващо разрешение по Закона за управление на отпадъците за разпореждане според 

местното законодателство. Замърсеното място да се измие с вода. 

СЪХРАНЕНИЕ  

Да се съхранява в оригинални плътно затворени опаковки в сухи, хладни и добре вентилирани 

складови помещения за ПРЗ, далече от директна слънчева светлина и влага, отделно от фунгициди 

и инсектициди, далече от достъп на деца и отделно от храни и фуражи.  

Да не се съхраняват опаковките стифирани на над 2 м височина, за да се избегне смачкване и 

повреждане на опаковките. 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg


Празните опаковки да се изплакнат трикратно с вода, която да се излее в резервоара на пръскачката. 

Празните опаковки да не се ползват повторно, да се направят негодни за повторна употреба (чрез 

смачкване, разрязване) и да се предадат за рециклиране или унищожаване. 

Остатъци от продукта и опаковките да се събират в специални, обозначени, плътно затварящи се 

съдове, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по Закона за управление на 

отпадъците. 

Код на отпадъците (продукт): 02 01 08* - агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества 

Код на отпадъците (опаковки): 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни вещества 

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР 

Подходящи противопожарни средства са сух химически пожарогасител, пяна, въглероден диоксид 

или вода чрез разпръскване (да не се използва директна водна струя). Да се използва автономен 

дихателен апарат и защитна екипировка. Да не се допуска попадане на материалите използвани за 

гасене на пожара във водни басейни и канализацията. 

ТРАНСПОРТИРАНЕ 

Да се спазва Наредбата за изискванията за складовата база, транспортирането и съхранението на 

продукти за растителна защита. 

 

 

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години 

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: виж на опаковката 

ПАРТИДЕН НОМЕР: виж на опаковката 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НЕТО: 5 литра  

 

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: 

Синджента България ЕООД 

бул. Цариградско шосе, № 115М,  

Хермес парк, сграда D, ет. 6,  

1784 София, тел. +356 2 800 4000      

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ:  

Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария  

 

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА:   

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2 

тел: 02 9624901; факс: 02 9624876 

 

 


