
 

 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 

ОСОРНО® СК  
 

 

   ОПАСНО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ 
H317: Може да причини алергична кожна реакция 
H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите 
Н410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
P261: Избягвайте вдишване на парите 
P272: Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение 
P280: Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна 
маска за лице 
P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: 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. 
Продължавайте да промивате 
P310: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар 
P333+P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински 
съвет/помощ. 
P363: Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба 
P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба 
SP1: 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.) 
SPе3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 м с включена 20 м растителнозащитна 
ивица при царевица до повърхностните води с цел опазване на водните организми 
SPе3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до неземеделски земи с цел опазване 
на растенията, които не са обект на третиране 
EUH401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба 
 

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ          РАЗКЛАТЕТЕ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА 
 
ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: хербицид, за контрол на широколистни и житни певели в царевица за 
фураж и зърно  
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: мезотрион 100 г/л  
ВИД ФОРМУЛАЦИЯ: суспензионен концентрат (СК) 
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална 



  
 

 
 

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със Заповед № РД 11-126/18.01.2018 г. и Разрешение 
за пускане на пазара и употреба на ПРЗ № 01549-ПРЗ-1/ 05.02.2018 г. на заместник 
изпълнителния директор на БАБХ. 
 
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ 
ОСОРНО® СК е хербицид, съдържащ мезотрион - активно вещество принадлежащо към 
химична група  трикетони (Група HRAC F2).  Мезотрион действа чрез потискане на ензима п-
хидроксифенилпируват диоксигеназа (HPPD), имащ ключова роля в биосинтеза на 
каротеноидите, които предпазват хлорофила от разграждане под влияние на слънчевата 
радиация. При липсата на каротеноиди, прекомерната светлинна енергия разрушава 
хлорофила, което причинява бързо избеляване на новия прираст и разрушаване на 
клетъчните мембрани, последвано от некроза и загиване на чувствителните плевели. 
След приложение, ОСОРНО СК се абсорбира от листата и бързо се придвижва към точките 
на нарастване на чувствителните плевели. 
ОСОРНО СК е високо селективен за културата, което позволява гъвкавост при приложението 
– от 2-ри до 9-ти лист на културата.   
        
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА  

Култура 
Контролирани 

плевели 
Доза на 

приложение 
Момент на приложение  

Царевица за 
зърно и 
фураж  

Едногодишни 
житни и 

широколистни 
плевели 

75-150 мл/дка  
BBCH 12-19 (от разтваряне на 2-
ри лист до разтваряне на 9-ти 

лист) 

Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата): не се 
изисква 
Максимален брой приложения: 1 приложение за година 
 
Използването на ОСОРНО® СК се препоръчва само при културите и за плевелите, посочени в 
таблицата по-горе. Globachem N.V. не носи отговорност за използване на продукта за други 
култури и плевели.  
 
Максимални граници на остатъчни вещества, определени на ниво Европейски съюз, са на 
разположение на адрес: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm  
 
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
ОСОРНО® СК е селективен за царевица отглеждана за зърно и фураж. 
Чувствителността на линиите царевица за семепроизводство към хербицидите варира в 
широки граници. Преди да използвате ОСОРНО® СК при линии за семепроизводство, се 
консултирайте с вашия доставчик, за  да се уточни възможността за приложение. При линии 
царевица за семепроизводство да не се надвишава дозата от 100 мл продукт/дка.  
 
ОСОРНО® СК се прилага след поникване на царевицата, в стадии BBCH 12-19 (от 2 до 9 
разгънати листа). Най-добър ефект се постига при приложение на ОСОРНО® СК в ранните 
етапи на активен растеж на плевелите: между поникване и фаза 4 лист за широколистни 
плевели и от 1 до 3 лист за житните плевели. 
Отчитането на стадия на развитие на плевелите точно преди третирането, ще позволи 
продукта да се приложи в дозата, която ще бъде най-оптимална за моментната фаза на 
развитие на плевелите. 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm


  
 

 
 

 
Млади широколистни плевели: ОСОРНО® СК: 75 мл/дка. 
Развити широколистни плевели: ОСОРНО® СК: 100 мл/дка. 
Житни плевели: чувствителни видове (до фаза 3 лист) : ОСОРНО® СК: 100-150 мл/дка. 
 
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: 
Излейте необходимото количество продукт в резервоара на пръскачката, напълнен до 
половината с вода. Долейте останалата вода, като избягвате образуването на силно 
завихряне. След това включете системата за разбъркване с умерена скорост. Изплакнете 
трикратно празните опаковки и изсипете водата от изплакването в резервоара на 
пръскачката по време на пълнене. 
 
СПЕЦИФИЧНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ:  
За предпочитане е третирането да се извърши при условия на висока влажност (> 70%) и 
температура между 15оС и 25оС. Да се избягва приложение в периоди с големи 
температурни амплитуди.  
Да не се прилага листен органофосфорен инсектицид 7 дни преди и 4 дни след третиране с 
ОСОРНО® СК. 
Пръскане: Да се избягва припокриване на третираните ленти. Да не се пръска при 
ветровито време, макар и със слаб вятър (над 3-4 м/сек). Поддържайте ниска скорост на 
придвижване на пръскачката. Избягвайте образуването на пръски. 
Тип дюза: С прорез. С ограничение на струята.  Налягане: между 1 и 2 бара 
Количество работен разтвор/дка: Продуктът се прилага с 11 - 40 л вода/дка (оптимално 
между 15 и 20 л/дка). За постигане на оптимална ефикасност, трябва да се осигури пълно и 
равномерно покритие на листната маса на плевелите.   
Устойчив на отмиване: Дъжд паднал  1 час след третирането не намалява хербицидния 
ефект. 
 
СМЕСИМОСТ 
Приложението на смеси да се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба и 
официалните препоръки за добри практики. 
При приложение на резервоарни смеси, винаги да се прави предварителен тест за 
физическа и биологична съвместимост чрез пръскане върху малък участък,  преди да се 
приложи сместа върху цялата площ. 
При смесване с продукт, съдържащ никосулфурон, ОСОРНО® СК да се добави последен в 
резервоара на пръскачката. 
Тъй като съставът на ОСОРНО® СК е оптимизиран, всяко добавяне на адюванти или масло 
може да бъде вредно и строго не се препоръчва.  
За допълнителна информация се обръщайте към вашия дистрибутор. 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ РЕЗИСТЕНТНОСТ  
Многократното използване върху една и съща площ на продукти на базата на активни 
вещества от една и съща химична група или вещества с еднакъв начин на действие, може 
да доведе до появата на резистентни организми. За да се намали този риск, е 
препоръчително да се редуват или комбинират, върху една и съща площ, продукти с 
активни вещества от различни групи или с различен начин на действие, както по време на 
един вегетационен сезон, така и при ротация. 
Въпреки спазването на тези правила и препоръки, не може да се изключи понижаване на 
ефикасността на продукта, поради появата на резистентност. Ето защо, Globachem N.V. не 



  
 

 
 

носи отговорност за последствията, които биха могли да се дължат на проявата на 
резистентност. 
Консултирайте се с вашия дистрибутор за доказани случаи на резистентност във вашия 
район. 
 
МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ  
Първа помощ - общи мерки: Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. 
Ако се почувствате зле, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, където е 
възможно). 
Първа помощ при вдишване: Пострадалия да се изведе на чист въздух и да се остави в 
покой.  
Първа помощ при контакт с кожата: Да се свали замърсеното облекло. Засегнатия участък 
от кожата веднага да се измие с мек сапун и вода, като след това се изплакне с топла вода. 
Първа помощ 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. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.  
Първа помощ при поглъщане: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Спешно 
да се извърши консултация с лекар. 
Указания за лекаря: Предизвиква сериозно увреждане на очите. Лечението е 
симптоматично.  
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 
 
ЗАЩИТА НА ОПЕРАТОРА И РАБОТНИКА 
При смесване, зареждане и приложение на продукта да се използват лични предпазни 
средства – ръкавици по време на смесване и зареждане и ръкавици, непромокаем 
гащеризон и здрави обувки по време на прилагане. Ако прилагането е от трактор с кабина, 
ръкавиците трябва да се носят само извън кабината и да се съхраняват извън кабината след 
употреба. 
Работникът да носи работен комбинезон (изтъкан от 65% полиестер / 35% памук, с тегло 
най-малко 230 г/м2), с водоотблъскващо покритие. 
Период на изчакване преди повторно влизане в третираната площ  - 48 часа. 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА/СЪХРАНЕНИЕ: 
Преди прилагане: 
•  Продуктът да се съхранява в оригиналната опаковка, на място предвидено за 

съхранение на продукти за растителна защита в съответствие с местните разпоредби. 
Да се държи под ключ, защитен от влага, замръзване, на хладно и проветриво място, 
далеч от храни, напитки, включително и храни за животни. 

•  Да се съхранява на място недостъпно за деца. 
 
По време на подготовката на суспензията и при прилагането: 
•  Да не се яде, пие или пуши. 
•  Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. (Виж раздел "Защита на оператора 

и работника") 
•  Редовно да се проверява и поддържа доброто състояние и настройката на 

оборудването за пръскане в съответствие със законодателството. 

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg/


  
 

 
 

•  Да се наблюдава пълненето на резервоара за пръскане и да се регулира обема на 
сместа (спирателен вентил, преливно устройство). 

•  Да не се духа в дюзите в опит да се отпушат. 
•  В случай на контакт с кожата и очите, незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се 

потърси медицинска помощ. 
•  При поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ и покажете опаковката или 

етикета. 
•  Да не се вдишват парите или аерозолите. 
•  Да не се пръска в близост до източници на вода (езера, потоци, канавки и др.). 
•  Да не се пръска при ветровито време (в съответствие с действащите разпоредби). Да се 

избягва образуването на пръски, които може да повлияят на съседните култури: 
цвекло, спанак, грах, соя, детелина, зеленчукови култури са чувствителни към много 
слаби пръски. 

 
След прилагане: 
•  Да се премахне утайката в резервоара на пръскачката. Резервоара  да се изплакне с 

вода, в съответствие с нормативните изисквания. 
•  Разтворът за пръскане да не престоява в резервоара повече от 48 часа. 
•  Веднага след третиране пръскачката да се почисти внимателно с подходящ детергент и 

да се изплакне, в съответствие с нормативните изисквания. 
•  Веднага след пръскането, почистете предпазните средства, измийте ръцете със сапун и 

вода, вземете душ и се преоблечете.  
 
УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 
За обезвреждане на негодни за употреба продукти се обадете на оторизирана фирма за 
събиране и обезвреждане на опасни отпадъци. Изхвърлете празните контейнери, чрез 
организирано събиране. Разредете достатъчно излишъка от третирането и го изпръскайте, 
смесен с водата от изплакване върху третирания терен (култура). Изгарянето или 
заравянето на опаковките е забранено. Празната опаковка да не се използва повторно за 
каквито и да било цели. 
Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води. Да се избягва 
замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища. 
 
ВАЖНО 

 Да се спазват употребите, дозите, условията и предпазните мерки посочени върху 
етикета, които са определени на базата на характеристиките на продукта и 
приложенията, за които е разрешен. На тази основа провеждайте отглеждането на 
културата и третирането й в съответствие с добрите земеделски практики и 
препоръките на дистрибутора, като вземете предвид, на ваша отговорност, всички 
особености на вашето стопанство, като например вид на почвата, климатичните 
условия, методите на отглеждане, сортове растения, устойчивост на видовете, 
плътност на плевелите и др. 

 Производителят гарантира качеството на продукта, продаван в неговата оригинална 
опаковка, както и неговото съответствие с разрешението за пускане на пазара и 
употреба, издадено от БАБХ. 

 Като се има предвид разнообразието на съществуващото законодателство, се 
препоръчва, когато продукцията от културите, третирани с този продукт е 



  
 

 
 

предназначена за износ, да се провери действащата нормативна уредба в страната 
на вноса. 

 
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ  
Производителят не дава никакви гаранции, преки или косвени, по отношение на 
използването на продукта по начин различен от посочения на етикета. Потребителят ще 
бъде отговорен за рисковете, свързани с употребата, боравенето или съхранението на 
продукта, в случай на неспазване на препоръките на етикета.  
 
СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години 
ПАРТИДЕН №: виж опаковката 
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: виж опаковката 
 
НЕТО СЪДЪРЖАНИЕ: 5 л 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ / ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: 
GLOBACHEM NV 
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019  
3800 Sint-Truiden, Белгия 
Тел +32 11 78 57 17; Fax +32 11 68 15 65 
 
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 
 

® Търговска марка на GLOBACHEM NV 

 


