
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

РИНИДИ ВГ™ 
 

 

 

         
 

ВНИМАНИЕ 

Предупреждения за опасност 

H319  Предизвиква сериозно дразнене на очите.  

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват 

инструкциите за употреба. 

 

Препоръки за безопасност 

P264 Да се измит ръцете старателно след употреба.  

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

маска за лице. 

P305+P351+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. 

P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински 

съвет/помощ. 

P391 Съберете разлятото.  

P501  Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални 

отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни 

разпоредби. 

Допълнително етикетиране 

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 20 метра с включена 20 метра 

растителнозащитна ивица до повърхностните води с цел опазване на водните организми. 

SPe3  Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи с цел 

опазване на растенията. 

 

Да не се влиза в третираните посеви преди пълното изсъхване на разтвора по третираната 

листна маса. 

 

Съдържание на активни вещества:  

римсулфурон 23 г/кг + никосулфурон 92 г/кг + дикамба 550 г/кг  

 

Функция на продукта за растителна защита:  хербицид 

Група В и О (HRAC) 



 

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ) 

Категория на употрeба: втора професионална. 

Карантинен срок: не се изисква 

 

Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11-927/30.05.2018 г. и № РД 

11-2637/17.12.2019 г. на изпълнителният директор на БАБХ  и Разрешение № 01584-

ПРЗ-1/05.06.2018 г. 

 

Характеристики: Риниди ВГ™ е хербицид за листно приложение при царевица за 

контрол на широколистни и житни плевели. 

 

Продуктът да не се прилага при сладка царевица и при царевица за 

семепроизводство. 

При приложението на продукта да се използва нейонен адювант 0,1%. 

 

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА 

При царевица за контрол на широколистни и житни плевели в доза 44 г продукт/дка, 

приложен с 20-40 л вода/дка. 

Момент на приложение: след поникване, във фенофаза на културата ВВСН 13-19 

(разтваряне на трети лист до разтваряне на девети (или следващ пореден) лист). 

Максимален брой приложения на година: 1 

Техника на приложение: механизирана наземна техника. 

 

Спектър на действие 

Широколистни плевели: 

Пълзящ щир (Amaranthus blitoides),  

Хибриден щир (Amaranthus chlorostachys),  

Обикновен щир (Amaranthus retroflexus),  

Бяла куча лобода (Chenopodium album),  

Пипериче прасковолистно (Polygonum persicaria),  

Спореж обикновен (Senecio vulgaris),  

Черно куче грозде (Solanum nigrum),  

Врабчови чревца (Stellaria media) и други плевели. 

 

Житни плевели: 

Кокоше просо (Еchinochloa crus-galli),  

балур (Sorghum halepense) от семена и други плевели. 

 

Внимание 

- Най-малко шест месеца след прибиране на реколтата от царевица могат да се засяват 

единствено зърнено-житни култури. 

- В случай на пропадане на културата, може да се засее единствено царевица, след 

извършване на оран. 

- Да се предотврати отвяване на работния разтвор, за да се избегне риска от увреждане 

на съседните култури. 

- За да се избегне или забави развитието на устойчивост от плевелите, редувайте 

употребата на този хербицид с хербициди с различен механизъм на действие и 

прилагайте подходящи селскостопански практики за контрол на плевелите, като 

редуване на културите, техника на лъжлива сеитба, методи за механичен контрол и др. 



Трябва да се извършват редовни наблюдения, за да се следи във времето за промяна в 

чувствителността на плевелите към продукта. 

 

Смесване, приложение и почистване на оборудването 

Никога не приготвяйте повече разтвор от необходимото. 

За приготвяне на разтвора за пръскане, напълнете резервоара наполовина с чиста вода и 

започнете разбъркване. Добавете необходимото количество продукт и след това 

продължете да доливате вода, докато достигнете желания обем. 

След приключване на работа, цялото оборудване за приложение и замърсените 

предпазни дрехи трябва да се изперат, почистят с вода или разтвор на почистващ 

препарат и да се изплакнат старателно. Да се внимава да не се замърсяват водоизточници 

със замърсените води от почистването. Замърсените течности трябва да се изхвърлят по 

безопасен начин според местното законодателство. 

Избягвайте разливи. В случай на разлив, свалете замърсените дрехи и ги изперете, 

измийте кожата незабавно. 

 

Предпазни мерки за безопасна работа: 

Да се използват лични предпазни средства – ръкавици по време на смесване/зареждане и 

прилагане на продукта. Избягвайте вдигането на прах. Да се избягва контакт с кожата и 

очите. Да не се яде, пие и пуши при работа с продукта. Измийте ръцете и другите открити 

участъци със сапун и вода, след работа с продукта. Свалете замърсеното облекло и 

обувки.  

 

Съхранение:  

Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно, сухо и добре проветриво място 

при температури ненадвишаващи 35оС. Да се пази от пряка слънчева светлина.  

 

Първа помощ и медицински съвети: 

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е  преустановено, 

направете изкуствено дишане. Потърсете медицинска помощ. 

При контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи. Незабавно измийте засегнатият 

участък с обилно количество вода. 

При контакт с очите: Свалете меките контакти лещи, ако има такива. Промивайте очите 

под течаща вода в продължение на най-малко 20 минути, като държите клепачите 

отворени. Незабавно потърсете медицинска помощ. 

При поглъщане: Изплакнете устата. Обадете се незабавно на ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар. 

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 

 

Указания за безопасно депониране на продукта и неговата опаковка: 

Празните опаковки да се измиват под налягане с подходящо устройство или да се 

изплакнат трикратно (промивните води да се излеят в разтвора за пръскане). Празните 

опаковки да не се използват повторно. Празните опаковки да се пробият, за да се 

гарантира, че повече няма да бъдат използвани. 

Продукт, остатъци от него или празните опаковки да се събират в специални плътно 

затварящи се съдове, след което да се предават на фирми, притежаващи Разрешение по 

чл. 67 от Закон за управление на отпадъците. 

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


 

Срок на годност: 2 години   

Дата на производство: виж опаковката 

Партида номер: виж опаковката 

 

Съдържание на опаковката: 5 кг  
 

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 

 


