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ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

РАЗКЛАТИ ПРЕДИ УПОТРЕБА! 

 

ДИМБО 480 СЛ 

 

ХЕРБИЦИД 

 

HRAC група О Синтетични ауксини 

 

 

 

 

 
Предупреждение за опасност: 

H411 Токсичен за водните организми с дълготраен ефект 

EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, в 

съответствие с 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. 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 

маска за лице. 

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

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и 

доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. 

P391 Съберете разлятото 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. 

Допълнително етикетиране: 

SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се 

почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва 

замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.). 

SPe 3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи, с цел 

опазване на растенията, които не са обект на третиране. 

 

Да не се влиза в третираните площи до пълното изсъхване на работният разтвор (най-

малко 24 часа след третирането). 

 

Функция на продукта за растителна защита: хербицид 

Съдържание на активно вещество: дикамба– 480 г/л (48% w/v) 
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Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)  

Категория на употреба: втора професионална 

 

Разрешен за употреба в Р. България със Заповеди № РД 11-2548/29.11.2017 г. и № РД 

11-22/03.01.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност 

на храните и Разрешение № 01529-ПРЗ/1-07.12.2017 г. 

 

Механизъм на действие 

ДИМБО 480 СЛ е системен хербицид, който се прилага след поникване на културата за 

контрол на широк спектър широколистни плевели. Той има остатъчен ефект и се 

абсорбира от корените и листата, бързо се пренася в растението и се натрупва в 

области с висока метаболитна активност.  

 
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА  

Култура 
Контролирани 

плевели 

Доза на 

приложение 

Момент на приложение  

Царевица за 

зърно и фураж  

широколистни 

плевели 
50-75 мл/дка  

BBCH 12-16 (от разтваряне на 2-ри 

лист до разтваряне на 6-ти лист) 

 

Максимален брой приложения на сезон: 1 

Количество работен разтвор: 27,5 - 30 л вода/дка. 

Техника за прилагане: механизирана наземна техника. Да се прилага чрез пръскане 

при ниско налягане, като се гарантира добро покритие. 

Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата): не се 

изисква. 

 

Контролирани видове плевели 

Силно чувствителни (95-100% контрол): видове лобода (Atriplex spp)., Червена 

мъртва коприва (Lamium purpureum), Polygonum persicarioides, Пача трева (Polygonum 

aviculare), Полски синап (Sinapis arvensis), Черно куче грозде (Solanum nigrum), 

Градински кострец (Sonchus oleraceus), Бодлив репей (Xanthium spinosum).  

Чувствителни (85-94% контрол): Щир обикновен (Amaranthus retroflexus), Бяла куча 

лобода (Chenopodium album). 

Умерено чувствителни (70-84% контрол): Обикновена паламида (Cirsium arvense).  

 

Специфични агротехнически, фитосанитарни и екологични условия, при които 

продуктът може или не трябва да бъде използван  

 ДИМБО 480 СЛ да не се прилага върху сортове сладка царевица и сортове за 

производството на семена.  

 Приложен на варовити почви ДИМБО 480 СЛ може да предизвика 

фитотоксичност. 

 Да се вземат всички възможни 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, по-специално - памук, соя, домати, 

краставици и марули, дори да са разположени на голямо разстояние.  

 Продукта да не се прилага във ветровити дни и да се вземат предпазни мерки, за да 

се избегне увреждане на съседните култури.  

 За допълнителна информация се свържете с Вашия дистрибутор. 
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Управление на резистентността: За да се предотврати или забави развитието на 

устойчивост на плевелите, да се редува прилагането на този продукт с хербициди с 

различен начин на действие, както и да се прилагат подходящи агрономически 

практики за контрол на плевелите – сеитбообръщение, предварително набраздяване, 

механични методи за контрол и т.н.  

 

Указания за приготвяне на работния разтвор: Изсипете продукта в резервоара на 

пръскачката, напълнена с половината от необходимият обем 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. 

 

Мерки за намаляване на рисковете по време на работа с продукта: При смесване, 

зареждане и приложение на продукта да се носят защитни ръкавици. Да се избягва 

контакт с очите, кожата или облеклото, както и вдишването на изпарения/ мъгла/ спрей. 

Измийте се старателно след употреба. Свалете незабавно напоеното с продукта облекло. 

След това се измийте добре и облече чисти дрехи. 

 

Съхранение: Да се съхранява на сухо, проветриво място, с непропусклив под, без 

достъп на неупълномощени лица или деца.  

 

Подходящи пожарогасителни средства: Малки пожари - сух химикал или въглероден 

диоксид. Големи пожари - разпръсната водна струя или пяна. 

 

Мерки за първа помощ: 

При вдишване: при неразположение, незабавно да се излезе на чист въздух.  

Леки случаи: Дръжте лицето под наблюдение. Незабавно потърсете медицинска 

помощ, ако симптомите продължават.  

Тежки случаи: Незабавно потърсете медицинска помощ или се обадете за спешна 

помощ. 

При контакт с кожата: Свалете замърсеното облекло и обувки. Промийте кожата с 

много вода. Измийте с вода и сапун. Потърсете лекарска помощ, ако дразненето 

продължава. 

При контакт с очите: Незабавно да се изплакнат очите с много вода или разтвор за 

промиване на очи, като периодично се повдигат клепачите, докато се отстранят 

химическите остатъци. Свалете контактните лещи след няколко минути и изплакнете 

отново. Незабавно потърсете медицинска помощ. 

При поглъщане:  Продуктът може да предизвика дразнене на стомашно-чревния 

тракт. Незабавно изплакнете устата и пийте мляко или вода. Да не се предизвиква 

повръщане. В случай на повръщане, изплакнете устата и отново пийте течност. 

Обадете се на лекар или потърсете медицинска помощ. 

НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛИЯТ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ НИКАКВИ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА 

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 

 

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОДУКТА:  

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg/
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След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна 

струя под налягане и промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. 

Празните опаковки да не се използват отново за каквито и да е други цели. Да не се 

изпуска в канализацията. Да не се изхвърля заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци 

от него или празните опаковки трябва да се третират като опасен отпадък и да се 

предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление 

на отпадъците. 

 
ВНИМАНИЕ 

Всички препоръки, дадени по-горе са резултат от обширни и прецизни изследвания. Въпреки това, редица фактори 

извън нашия контрол (резервоарни смеси, приложение, климат и т.н.) могат да повлияят на ефектите от продукта. 

Производителят гарантира състава, формулацията и съдържанието. Потребителят носи отговорност за всяка щета 

(липса на ефикасност, токсичност, остатъци и т.н.), която се дължи на пълно или частично неспазване на 

инструкциите на етикета.  

 

Срок на годност: 2 години 

Дата на производство: виж опаковката 

Партида №: виж опаковката 

Нето количество: 5 литра  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:  

GHARDA CHEMICALS LIMITED 

Holbrook house, 72 Lower Addiscombe Road 

Croydon CR9 6AD, United Kingdom 

 

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 


