
 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

ДИКАШ 48 СЛ 

 

Предупреждение за опасност: 

Н412 Вреден 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: 

P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 

Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. 

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата 

опаковка.  (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна 

защита, близо до повърхностни води./ Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на 

ферми или пътища). 

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи или дюзи, 

намаляващи разпръскването с 50% с цел опазване на растенията, които не са обект на 

третиране. 

 

Съдържание на активно вещество: дикамба 480 г/л  

Функция на продукта: хербицид  

Група O (HRAC) 

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ) 

 

Разрешен за употреба в Р. България със Заповеди №: РД 11-1259/12.07.2018 г. и № 

РД 11-23/03.01.2020 г. на Изпълнителния Директор на БАБХ и Разрешение № 01605-

ПРЗ/25.07.2018 г. за пускане на пазара и епотреба на ПРЗ. 

 

Категория на употрeба: втора професионална 

 

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА: 

При царевица за контрол на широколистни плевели в доза 60 мл/дка, приложен с 

20-40 л вода/дка. 

Момент на приложение: BBCH 12-15 (от разтваряне на втори лист до разтваряне на пети 

лист). 

Максимален брой приложения на година: 1 

Да  не се употребява при сладка царевица и царевица за семепроизводство. 

Карантинен срок: не се изисква 

Техника на приложение: механизирана наземна техника. 

 

Дикаш 48 СЛ е селективен хербицид за листно приложение при царевица, за контрол на 

широколистни плевели. 

 

Дикаш 48 СЛ се прилага след поникване за контрол на следните плевели: 

просфорник (Abutilon theophrasti), обикновен щир (Amaranthus retroflexus), видове 

лобода (Atriplex spp.), обикновена овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), бяла куча 

лобода ( Chenopodium album), паламида (Cirsium arvensе), червена мъртва коприва 



(Lamium purpureum), полски мак (Papaver rhoeas), Picris spp., поветицовидно пиперче 

(Fallopia  convolvulus), гъшеница (Polygonum aviculare), прасковолистно пиперче 

(Polygonum persicaria), полски синап (Sinapis arvensis), черно куче грозде (Solanum 

nigrum), градински кострец (Sonchus oleraceus), врабчови чревца (Stellaria media), 

бръшляполистно великденче (Veronica hederifolia), казашки бодил бодлив (Xanthium 

spinosum). 

 

Продуктът не оказва влияние върху последващите култури в нормалната ротация. 

При пропадане на посева - след изораване, може да се засяват царевица и зърнено-

житни култури. 

Да се вземат предпазни мерки за предотвратяване попадането на продукта върху 

културите и растенията извън целевата зона, тъй като това може да доведе до 

увреждане на околните култури. 

 

Управление на резистентността:  

За да се предотврати поява на резистентност, да се редува употребата на продукта с други 

хербициди с различен начин на действие и да се прилагат подходящи културно-

стопански практики за борба с плевелите, ротация на културите, подготовка на редовете 

и др. Регулярно да се извършва мониторинг за своевременно установяване на поява на 

резистентни популации. 

 

Смесимост: ДИКАШ 48 СЛ не е предназначен за използване в резервоарни смеси.  

 

Указания за приготвяне на работния разтвор: 

Да не се приготвя по-голямо количество разтвор от необходимото. 

Напълнете половината от резервоара на пръскачката с чиста вода и включете бъркалките. 

Прибавете нужното количество от ДИКАШ 48 СЛ в резервоара и допълнете с вода до 

необходимият обем при непрекъснато разбъркване. Изплакнете трикратно ръчно 

празната опаковка и добавете водата в резервоара на пръскачката.  

 

Почистване на оборудването и работното облекло: 

Използваното оборудване и замърсеното предпазно облекло трябва да се почисти /изпере  

с вода или разреден разтвор на детергент, след което изплакнете добре.  

Избягвайте разливания. В случай на разливане, свалете замърсените дрехи и измийте 

незабавно кожата. 

Почистете оборудването с устройство с вода под налягане незабавно след приключване 

на работа.  

Да не се замърсяват водните източници с отпадните води.  Отпадните води да се унищожават 

безопасно съгласно местното законодателство. 

 

Съхранение: 

Да се съхранява в оригиналните опаковки, плътно затворени и на сигурно място. Дръжте 

контейнерите на сухо, хладно и добре проветриво място при стайна температура. Да не 

се излага на светлина.  

 

Първа помощ и медицински съвети: 

При вдишване: Пострадалият незабавно да се изведе на чист въздух. Ако дишането е 

неравномерно или спряло, приложете изкуствено дишане и незабавно се обадете на 

лекар. 

При контакт с кожата: Незабавно свалете замърсените дрехи и измийте кожата с вода.  



При контакт с очите: Изплакнете незабавно и обилно с вода за не по-малко от 15 

минути при отворени клепачи.  

При поглъщане: Изплакнете устатата и се обадете на Център за първа помощ. Ако 

пострадалият е в безсъзнание да не се дава нищо през устата. 

При необходимост 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 

 

Противопожарни мерки: 

Подходящи средства за гасене на пожар: воден спрей (да не се разпръсква), сух гасителен 

прах, алкохол резистентна пяна, въглероден диоксид. 

 

Безопасно обезвреждане на отпадъци 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. 

 

 

Срок на годност:  

Дата на производство: виж опаковката 

Партида номер: виж опаковката 

 

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО  

SHARDA EUROPE B.V.B.A 

Jozef Mertenstraat 142 

1702 Dilbeek Belgium 

phone: +32(0)2 466.44.44 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ:  

Sharda Cropchem Limited, India 

 

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА: 

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 

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

тел: 02 962 4901; факс: 02 962 4876 
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http://www.pirogov.bg/

