
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

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

спазвайте инструкциите за употреба 
 

ЕМCЕ 
 

Хербицид за контрол на широколистни плевели при зърнено- житни култури. 

 
ВНИМАНИЕ 
Предупреждения за опасност: 
H302 - Вреден при поглъщане 
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите  
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
 
Препоръки за безопасност: 
P264 - Да се измие ръце старателно след употреба. 
P280 - Използвайте защитни очила, предпазна маска за лице, предпазно облекло, предпазни 
ръкавици. 
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.  
P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 
P391 - Съберете разлятото. 
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местното и национално 
законодателство. 
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 продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва 
замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.) 
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена 10 метра 
растителнозащитна ивица за зимни зърнено-житни култури до повърхностни води, с цел 
опазване на водните организми. 
SPe 3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра или 10 метра с включени 50% дюзи 

за намаляване на отвяването или 5 метра с включени 75% дюзи за намаляване отвяването до 

неземеделски земи, с цел опазване на неприцелните растения. 

Съдържа MЦПА (4-хлоро-o-толилоксиоцетна киселина) съединение с диметиламин. 
Да не се навлиза повторно в третираните площи до пълното изсъхване на листната повърхност. 

 
Функция на ПРЗ: хербицид със системно действие 
Съдържание на активни вещества: МЦПА - 750 г/л  



Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ) 
Категория на употрeба: втора професионална 

Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №  РД 11-271/24.01.2020 г. на Изпълнителния 
директор на БАБХ и Разрешение № 01811-ПРЗ-1/05.02.2020 г. за пускане на пазара и употреба 
на ПРЗ. 
 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА: 
ЕМСЕ е хербицид за контрол на широколистни плевели след поникване при зимни и пролетни 
зърнено-житни култури. 
 
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ: 
 

• при пролетни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, овес) за контрол на 
широколистни плевели в доза 100 мл продукт/дка, приложена с 20-40 л вода/дка. 

 
Момент на приложение: във фаза на културата ВВСН 13-32 (3 листа разтворени - вторият възел 
е най-малко на 2 см над първия възел) и плевели в начални фази на развитие (максимум 20-30 
см височина). 
Техника на приложение: механизирана наземна техника 
Максимален брой приложения: 1 
Карантинен срок  (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата): не се изисква. 
 

• при зимни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале) за 
контрол на широколистни плевели в доза 100 мл продукт/дка, приложена с 20-40 л 
вода/дка. 

 
Момент на приложение: във фаза на културата ВВСН 31-39 (първият възел  е поне на 1 см над 
възела на братене - фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е 
едва видима) и плевели в начални фази на развитие (максимум 20-30 см височина). 
Техника на приложение: механизирана наземна техника 
Максимален брой приложения: 1 
Карантинен срок  (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата): не се изисква. 
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: 
Да не се приготвя по-голямо количество разтвор от необходимият. При приготвянето на 
работния разтвор, напълнете половината резервоар с чиста вода и включете разбъркването. 
Изсипете необходимата доза от продукта в резервоара и след това допълнете с вода до 
достигане на желания обем на работния разтвор. 
 
ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО, ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ И РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО:  
След приключване на работа цялото използвано оборудване и замърсеното предпазно 
облекло трябва да се почисти/ изпере  с вода или разреден разтвор на детергент, след което 
добре да се изплакне. Да не се замърсяват водните източници с отпадните води. Отпадните 
течности от почистването трябва да се изхвърлят безопасно в съответствие с местното 
законодателство. 
Да се избягват разливи. В случай на разливи незабавно премахнете замърсеното облекло и 
измийте кожата. Веднага след приключване на пръскането, източете  резервоара на 
пръскачката напълно. Всички замърсявания по външната страна на устройството за пръскане 
трябва да бъдат отстранени чрез измиване с чиста вода. Изплакнете вътрешността на 
резервоара с чиста вода и отмийте с устройство под налягане, използвайки най-малко една 



трета от обема на резервоара. Напълнете половината резервоар с чиста вода и започнете да 
разбърквате, след което отцедете резервоара напълно. Повторете тази стъпка отново. 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА: 
Да се използват лични предпазни средства: ръкавици по време на смесване/зареждане и 
прилагане на продукта. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се яде, пие или пуши в 
местата, където се използва продукта. Да се измият ръцете и всички други изложени части със 
сапун и вода преди да се напусне работното място. Да се свалят замърсените дрехи и обувки. 
Да се почистят оборудването и работните дрехи след употреба. 
 
СЪХРАНЕНИЕ: 
Да се съхранява само в оригиналния съд, на хладно и добре проветриво място. Да се съхранява 
на сухо и хладно място. Да се пази от светлина. 
 
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: 
Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако се почувствате зле, потърсете 
медицинска помощ (покажете етикета, където е възможно). Да не се яде, пие или пуши при 
употреба на продукта. 
При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако пострадалият не диша, да се 
направи изкуствено дишане. Да се повика лекар. 
При контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата веднага да се 
измие обилно с вода. 
При контакт с очите: Да се измие обилно с вода (в продължение на минимум 20 минути), като 
държите очите широко отворени, след сваляне на меките контактни лещи, след това незабавно 
потърсете медицинска помощ.  
При поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на 
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 
е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg ;  http://www.pirogov.bg 
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 
 
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИ ОПАКОВКИ/ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОДУКТА: 
Празната опаковка да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под 
налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да 
не се използват повторно за каквито и да е други цели. Празните опаковки да се направят 
негодни за повторна употреба и да се изхвърлят в  специални събирателни пунктове за 
рециклиране. Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се 
изхвърлят само на места за събиране на опасни  или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, 
остатъци от ПРЗ и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ или остатъци от 
него трябва да се третират като опасен отпадък. Ненапълно изпразнените от съдържанието им 
опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третират като опасен отпадък. 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. 
 
Срок на годност: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия на 
съхранение. 
Дата на производство: виж опаковката 
Партида №: виж опаковката 
Съдържание нето: 0,25 л, 0,5 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л 
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ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: 
Sharda Cropchem España S.L.  
Edificio Atalayas business Centre,  
Carril Condomina No.3, 12th floor,  
30006 Murcia, Spain 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ: 
Sharda Cropchem Ltd., India 
 
ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА: 
Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2 
тел: 02 / 9624901; факс: 02 / 9624876 
 


