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ОПАСНО! 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, 

спазвайте инструкцията за употреба! 

 

 

                                                                                 

Пледж 50 ВП 
 

Опасно                  

 

Предупреждения за опасност: 

H360d: Предполага се, че уврежда плода   

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

 

Препоръки за безопасност: 

Р202: Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за 

безопасност. 

Р280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска 

за лице. 

Р308+313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ. 

Р405: Да се съхранява под ключ. 

Р391: Съберете разлятото 

Р501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните / национални и/или 

международни разпоредби. 

ЕUH401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 

инструкциите за употреба. 

SP1: 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 води./Да се избягва 

замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.) 

SPo2: Цялото защитно облекло да се изпере след употреба. 

SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от (разстоянието да бъде уточнено) до 

неземеделски земи/повърхностни води с цел опазване на водните организми/растенията, 

които не са обект на третиране / членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите. 

 
Функция на ПРЗ: хербицид 

Активно вещество: 500 г/кг флумиоксазин 

Химическо наименование на а.в.: N-(7-флуоро-3,4-дихидро-3-оксо-4-проп-2-инил-2Н-1,4-

бензоксазин-6-ил)циклоксен-1-ене-1,2-дикарбоксимид  
Химична група: N-фенилфталимид 

Произход на активните вещества: Сумитомо Кемикъл, Япония 

Вид на формулацията: ВП – намокрим прах 
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Разрешен за употреба  в Р. България със Заповед № РД 09-213/06.04.2006 г. и РД 12-

62/29.12.2006 г. на Министъра на земеделието и горите и Удостоверение № 543/18.10.2007 г. 

на ген. директор на НСРЗ за разрешаване предлагането на пазара и употребата на ПРЗ. 

 

Категория на употреба: непрофесионална – може да се прилага от лица над 18 години. 

Карантинен срок:  Не се изисква. 

 

Условия на съхранение: Да се съхранява в сухи, хладни и добре вeнтилирани  помещения. 

Да се пази от нагряване. Да се държи заключен, на недостъпно за деца място. Да  се съхранява 

отделно от храни, напитки и фуражи.  

 

Начин на действие: Активното вещество действа контактно, като при поникването на 

плевелите, прониква в частта от растението, която се намира над почвата, главно в стъблото. 

В присъствието на светлина и кислород, флумиоксазин причинява инхибиране на 

протопорфироген оксидазата. Това причинява пероксидация на липидите в клетъчната 

мембрана, в резултат на което се нарушават нейните функции и структура. Симптомите са 

некроза на стъблото, потискане растежа на корените, избледняване, последвано от некроза на 

тъканите на листата. Продуктът няма системно действие в растението. Персистентност в 

почвата - 4 до 6 месеца. 

 

Разрешена употреба: Пледж 50 ВП е разрешен за употреба в България за контрол на 

широколистни плевели при следните култури: 

Царевица  – 8 г/дка,  внася се след сеитба, преди поникване на културата 

Слънчоглед  – 8 г/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата или във фаза 2-4 

двойка листа на културата и ранни фази на плевелите. 

При почвено приложение, продуктът образува тънък слой върху почвата и за да се постигне 

оптимален ефект е необходимо тя да бъде добре обработена, без бучки и растителни 

остатъци.  

При вегетационно приложение, трябва да се спазват препоръките за фазата на развитие на 

слънчогледа и плевелите по време на третирането, за да се избегне опасността от 

фитотоксичност за културата или по-слаб ефект поради прерастване на плевелите. 

Количество разтвор на декар: Препоръчва се 30 до 40 литра вода на декар.  

Приготвяне на работния разтвор: Напълнете 1/3 от резервоара на пръскачката с вода. 

Включете бъркалката. Добавете в резервоара необходимия брой пакетчета от продукта без да 

ги отваряте. Опаковките са направени от водоразтворим материал. Продължете разбъркването 

до пълното разтваряне на водоразтворимите опаковки. Долейте останалото количество вода.  

Смесимост: При вегетационно приложение на Пледж 50 ВП, не се препоръчва приготвянето 

на резервоарни смеси поради опасност от фитотоксичност. 

Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван: 

Вегетацинно приложение на Пледж 50 ВП при слънчоглед да не се прави във фаза 

котиледони поради опасност от силна фитотоксичност за културата.  

Указания отнасящи се до евентуална фитотоксичност, сортова чувствителност, влияние 

върху следващите култури в сеитбообръщението: При вегетационно приложение на Пледж 

50 ВП при слънчоглед, се наблюдава фитотоксичност – локални контактни пригори по 

листата – ръждиво-кафяви петна, които побеляват до 10 дни. Фитотоксичността причинена от 

Пледж 50 ВП не забавя развитието на слънчогледа и не дава отражение върху добива.  
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След почвено приложение при слънчоглед, ако паднат много обилни валежи, образуват се 

локви и младите растения във фаза котиледони - 1ва двойка листа останат потопени във вода, 

е възможна фитотоксичност.  

Първа помощ и медицински съвети:  

Общи мерки: В случай на каквито и да е съмнения, потърсете лекарска помощ. 

Вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако симптомите не отзвучават, потърсете 

лекарска помощ. 

Контакт  с кожата: Свалете замърсените дрехи. Незабавно измийте кожата с вода.    

Контакт с очите: Промивайте старателно с обилно количество вода. Дръжте клепачите 

отворени за да се осигури добро измиване. Потърсете лекарска помощ, ако се появи дразнене. 

Поглъщане: Изплакнете устата. Никога не предизвиквайте повръщане на изпаднал в 

безсъзнание или объркан човек. Потърсете лекарска помощ. 

Полезни за лекаря указания: Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично. 

В случай на спешност 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: Да се осигури подходяща вентилация. При 

дейности довеждащи до формиране на прах, да се носи противопрахова маска. Да се носят 

предпазни ръкавици от нитрил, предпазни очила или лицев щит и подходящо предпазно 

облекло. Работните дрехи да се изперат преди повторна употреба. Да не се пие, яде и пуши на 

място на работа.   

Влияние на ПРЗ върху водните организми, полезната ентомофауна, пчелите и мерки за 

опазване на околната среда: Флумиоксазин е силно токсичен за водните организми. Да не се 

замърсяват водни басейни. Пледж има ниска остра контактна и орална токсичност спрямо 

пчелите. Продуктът няма да бъде прилаган при цъфтящи култури, поради това се очаква 

Пледж да бъде слабо рисков продукт за пчелите, когато препоръките за употреба и Добрата 

Земеделска Практика се спазват. Флумиоксазин не показва никакво инсектицидно действие 

към полезните инсекти, няма вреден ефект върху почвените червеи. Няма вероятност 

флумиоксазин да има дълготраен вреден ефект върху почвените микроорганизми или 

микробиални процеси в почвата. 

Мерки при инцидентно разсипване (разливане): Да не се вдишва прах. Да се носят 

предпазни ръкавици, предпазни очила или лицев щит и подходящо предпазно облекло. Да не 

се допуска попадане на продукта в канализацията или водни басейни. Веднага почистете 

замърсяването. Изметете разсипания продукт и съберете в отделен контейнер за по-късно 

унищожане в съответствие с местните разпоредби. Да не се допуска, вода от почистването, да 

попадне в канализацията или водни басейни. 

Мерки в случай на пожар: Подходящи средства за гасене: Сух химически прах, въглероден 

диоксид, пясък, пяна, вода. При пожар може да се формират токсични и дразнещи газове.  

Предпазна екипировка: Да се носи самозахранващ се дихателен апарат, подходящи предпазни 

дрехи и средства за предпазване на очите/лицето. 

Да не се допуска попадане в канализацията или водни басейни на водата използвана за гасене 

на пожара. 

Унищожаване на остатъци/отпадъци от продукта: Да не се замърсява околната среда с 

отпадъци/остатъци от продукта. Този продукт и празните опаковки да се унищожават като 

опасен отпадък. Да се спазват всички местни и държавни разпоредби свързани с опазване 

здравето на хората и околната среда. 

Транспорт: Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари 

по шосе. 

http://www.pirogov.bg/
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Срок на годност: най-малко 2 години 

Дата на производство: виж опаковката 

Партида №: виж опаковката 

 

Тегло нето: 400 г ℮ (5 бр. водоразтворими пакетчета х 80 г) 

 

Производител:   
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A. 

Parc d’Affaires de Crecy,  2, Rue Claude Chappe 

69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or, FRANCE 

tel: +33 478 64 32 60 

  

Лице, което пуска на пазара:    

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 

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

тел: 02 / 962 49 01 факс: 02 / 962 48 76 

   


