
 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

ТАРГА СУПЕР 5 ЕК 
 

    
ОПАСНО 
Предупреждения за опасност: 
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните 
пътища. 
H317 Може да причини алергична кожна реакция. 
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H332 Вреден при вдишване. 
H411 Toксичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да 
се спазват инструкциите за употреба. 
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или 
напукване на кожата. 
Препоръки за безопасност: 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 
P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / 
предпазна маска за лице. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда  
P391 Съберете разлятото. 
Допълнително етикетиране: 
SP 1 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.). 
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до повърхностни води / 
неземеделски земи, с цел опазване на водните организми / растенията, които не 
са обект на третиране. 

 
Функция на продукта: хербицид 
Съдържание на активно вещество: хизалофоп-П-етил - 50 г/л  
Вид на формулацията: ЕК - емулсионен концентрат 
Категория на употреба: втора професионална 
Разрешен за употреба в Р. България с Разрешение №: 01054-ПРЗ-3 / 
06.12.2018 г. 
 
Механизъм на действие: Тарга Супер 5 ЕК е селективен листен хербицид със 
системно действие, приложим след поникване на плевелите. Предназначен е за 
борба с едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища 
при редица широколистни култури. Абсорбира се бързо от листата и се 
придвижва до корените като се натрупва в точките на нарастване и осигурява 
пълното унищожаване на плевелите. Първите симптоми, изразяващи се в 



 

пожълтяване на младите листа, се появяват 48 ч след третирането, а след 7 до 
10 дни тъканите некротизират и плевелите загиват. Валежи паднали 2 часа след 
третирането, не намаляват хербицидното действие на продукта. 
 
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ: 
За употреба само на полето. 
Продуктът е разрешен за контрол на едногодишни житни плевели и 
самосевки от зърнено-житни култури в рапица и за контрол на 
едногодишни и многогодишни житни плевели при останалите култури 
посочени в таблицата по-долу. 
 

Култура Момент на приложение 
 

Доза (мл продукт /дка) 

Маслодайна 
рапица 

2-3 лист на плевелите и самосевките от 
зърнено-житни култури. 
Не по-късно от фаза на културата ВВСН 
51 - отгоре видими цветните пъпки 
(„зелен бутон”). 

120 мл/дка 

Соя *  3-5 лист на плевелите.  
Не по-късно от фаза на културата  
ВВСН 51 - виждат се първите цветни 
пъпки. 

100-150 мл/дка (срещу 
едногодишни плевели) 

150 мл/дка (срещу 
многогодишни плевели) 

Захарно 
цвекло 

3-5 лист на плевелите. 
Не по-късно от фаза на културата ВВСН 
49 - кореноплодите са в техническа 
зрялост. 

100-150 мл/дка (срещу 
едногодишни плевели) 

150 мл/дка (срещу 
многогодишни плевели) 

Слънчоглед* 3-5 лист на плевелите.  
Не по-късно от фаза на културата ВВСН 
71 - семената от външния край на 
питата са сиви и са достигнали 
окончателния си размер. 

100-150 мл/дка (срещу 
едногодишни плевели) 

150 мл/дка (срещу 
многогодишни плевели) 

Памук * 
 

3-5 лист на плевелите.  
Не по-късно от фаза на културата ВВСН 
76 - приблизително 60 % от 
семенниците достигат крайния си 
размер. 

100-150 мл/дка (срещу 
едногодишни плевели) 

150-250 мл/дка (срещу 
многогодишни плевели) 

 Фасул *  3-5 лист на плевелите.  
Не по-късно от фаза на културата ВВСН 
69 - край на цъфтежа: първите чушки се 
виждат. 

100-150 мл/дка (срещу 
едногодишни плевели) 

150-250 мл/дка (срещу  
многогодишни плевели) 

Картофи *  3-5 лист на плевелите.  
Не по-късно от фаза на културата ВВСН 
69 - край на цъфтежа на първото 
съцветие. 

100-150 мл/дка (срещу 
едногодишни плевели) 

150-300 мл/дка (срещу 
многогодишни плевели) 

Домати *  3-5 лист на плевелите. 
Не по-късно от фаза на културата ВВСН 
70 - край на цъфтеж. 

100-150 мл/дка (срещу 
едногодишни плевели) 

150-175 мл/дка (срещу 
многогодишни плевели) 

*Да се спазва законът за пчеларството. 
 



 

Техника за приложение: механизирана наземна техника 
Количество работен разтвор/дка: 30-40 л вода/дка 
Максимален брой приложения на година: 1 
Карантинен срок: маслодайна рапица, соя - 90 дни; захарно цвекло - 60 дни; 
слънчоглед, памук, фасул (зрял), картофи - 45 дни; фасул (зелен), домати - 21 
дни. 
 
Период на изчакване преди повторно влизане в третираните площи: до 
пълното изсъхване на работният разтвор. 
 
Специфични агротехнически, фитосанитарни и екологични условия, при 
които продуктът може или не трябва да бъде използван:  
Най-подходящо време за приложение е фазата на активен растеж на плевелите, 
когато са натрупали достатъчно листна маса, която да абсорбира хербицида. 
Определяща за момента на приложение е фазата на развитие на плевелите и 
самосевките – 3-ти до 5-ти лист и 10-20 см височина на балура. Третирането да 
се извършва при отсъствие на вятър, тъй като при ветровито време въздушните 
течения могат да отнесат работният разтвор към зърнено-житни култури и да 
причинят щети. Да не се прилага по време на валеж или ако се очаква такъв в 
рамките на 1-2 часа след планираното третиране. Да не се прилага при слаби 
култури или култури страдащи от стрес, поради нападение от неприятели или 
климатични условия. 
 
Смесимост: Препоръчва се предварителен тест за смесимост преди употреба в 
резервоарна смес. Възможна е реакция със силни окислители като хлорати, 
нитрати, прекиси и др., които трябва да се избягват. 
 
Указания за приготвяне на работния разтвор: Напълнете резервоара на 
пръскачката с половината от необходимото количество вода. Добавете нужното 
количество от продукта и долейте останалата вода. По време на смесване и 
пръскане, дръжте бъркалката включена. Не приготвяйте и не използвайте повече 
работен разтвор от необходимото. 
 
Работа с продукта: Да се използват лични предпазни средства: ръкавици, 
защитни очила/маска по време на смесване/зареждане и гащеризон по време на 
прилагане на продукта. Да се държи далече от деца. Да се избягва контакт с 
очите, кожата и облеклото. Да се избягва вдишването на продукта. Пушенето, 
храненето и поемането на течности е забранено в местата на работа с продукта. 
 
Съхранение: Да се съхранява извън обсега на деца, в затворена оригинална 
опаковка, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от пряка слънчева 
светлина. Да се държи далече от храни, напитки, фуражи, семена и торове. Да 
не се замърсяват други продукти на склад или складова площ при обработката 
или съхранението на този продукт. 

 
Първа помощ и медицински съвети 
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. Потърсете медицински съвет/помощ.  



 

При контакт с кожата: Незабавно свалете цялото замърсено облекло, обувки и 
чорапи. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. При поява 
на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински съвет/помощ.  
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в 
позиция, улесняваща дишането. Ако дишането е преустановено направете 
уста-в-уста реанимация (или изкуствено дишане). Дръжте пострадалия 
затоплен и в покой.  
При поглъщане: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на 
лекар. Да не се предизвиква повръщане. Изплакнете устата. Да не се дава 
нищо през устата на човек изпаднал в безсъзнание. Незабавно потърсете 
медицинска помощ.  
 
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: 02 9154 233 ;  
е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg ;    http://www.pirogov.bg ;  
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112 
 
Подходящи средства за гасене на пожар: вода, пяна, сухи химикали или 
въглероден диоксид 
 
Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта: Празната опаковка да 
се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. 
Промивните води да се излеят 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. Да не се изхвърлят 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. 
 
Притежател на разрешението/Производител:  
Nissan Chemical Europe S.A.S.  
Parc d'affaires de Crécy, 10A rue de la Voie Lactée,  
69370 Saint Didier au Mont d'Or, France 
Тел: +33 (0)4 37 64 40 20; Факс: +33 (0)4 37 64 68 74  
 
Лице, което пуска продукта 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; www.sab.bg 
 
Срок на годност: 2 години при препоръчаните условия на съхранение. 
Дата на производство: виж опаковката 
Партида №: виж опаковката 
Нето количество: 5 л   

http://www.pirogov.bg/

