
 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

ТОМИГАН XL 

 
Притежател на разрешението: АДАМА Агрикалчър Б.В., Арнхемсевег 87, 3832 GK 

Лойсден, Нидерландия. 

Дистрибутор: АДАМА България ЕООД, 1680 София, ул. „Ястребец“ 9, тел. 02/958 99 

44 

Функция: Хербицид със системно действие 

Aктивни вещества: 2.5 г/л флорасулам; 100 г/л флуроксипир  

Вид на формулацията: Суспо-емулсия (СЕ)  

Категория на употрeба: втора професионална 

UFI код: U0EC-5DKR-4V0M-NC3N 

Разрешение за предлагане на пазара и употреба № 01930-ПРЗ-1/ 30.03.2021 г.  

 

ВНИМАНИЕ 

Предупреждения за опасност:  

H315 Предизвиква дразнене на кожата.  

H317 Може да причини алергична кожна реакция.  

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.  

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:  

P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

Р261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 

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

маска за лице.  

Р302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. 

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.  

Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобренo за целта съоръжение. 

 

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 продуктът, близо до 

повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или 

пътища.)  

SPe2 Да не се прилага при дрениращи и песъчливи почви с цел опазване на водните 

организми.  

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 м с включена 20 м 

растителнозащитна ивица при зимни зърнено- житни култури при есенно приложение и 



нетретирана буферна зона от 10 м с включена 10 м растителнозащитна ивица при зимни 

зърнено-житни култури при пролетно приложение до повърхностни води, с цел 

опазване на водните организми. 

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м или 75 % дюзи, намаляващи 

отвяванията до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на 

третиране. 

Обща информация: Активното вещество флорасулам е от група „В“, съгласно HRAC. 

Това е групата хербициди, възпрепятстващи действието на ацетолактат-синтетаза, 

принадлежи към групата активни вещества триазол-пиримидин-сулфонанилид. 

Активното вещество флуроксипир е от група „О“, съгласно HRAC и се причислява към 

групата активни вещества пиридилокси-карбонови киселини. 

Разрешени употреби:  

Срешу широколистни плевели при: 

Култура Доза (мл 

продукт/дка) 

Количество 

вода  

(л/дка) 

Максимален 

брой 

приложения 

Момент на 

приложение 

Карантинен 

срок 

(дни) 

Зърнено-

житни 

култури 

(зимна 

пшеница, 

зимен 

ечемик, 

пролетен 

ечемик, 

ръж, 

тритикале, 

овес) 

100*-150 20-30 1 

BBCH 21-37 

(начало на 

братене: 

видим първи 

брат – 

флагов лист 

едва видим, 

все още 

свит) 

не се 

изисква 

* Дозата 100 мл продукт/дка контролира плевелите: обикновена лепка, поветица, водно 

пипериче, едногодишна живолина, врабчови чревца. 

Техника на приложение: Механизирана наземна техника.  

Период на изчакване преди повторно влизане в третираната площ: до пълното 

изсъхване на напръсканата повърхност. 

Препоръки при употреба:  

Да се използват лични предпазни средства: защитни ръкавици и защитни очила/маска 

за лицето по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта. Цялото защитно 

облекло да се изпере след употреба. Да се държи далеч от достъп на деца. Да се избягва 

контакт с очите, кожата и облеклото или вдишването на продукта. Пушенето, 

храненето и поемането на течности е забранено в местата на работа с продукта.  

Специфични агротехнически, фитосанитарни и екологични условия: 

Кореноплодни и грудкови зеленчуци да не се отглеждат като ротационни култури 

след употреба на флуроксипир за период от 10 месеца. Моментът на пръскане се 

определя преди всичко от фенологичното състояние на плевелите. Най-чувствителни на 

продукта са поникващите от семена двусемеделни плевели, фенофаза 2-4 истински 

листа, и лепката (Galium aparine) във фенофаза розетка, 2-4 листа. При силно 



заплевеляване с лепка, както и срещу по-развити във фенологично отношение плевели, 

продуктът трябва да се прилага в по-високата разрешена доза.  

Приготвяне на работния разтвор:  Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, 

напълнена с половината от необхордимият обем чиста вода. Долейте резервоара до 

необходимото количество вода. По време на смесване и пръскане, дръжте бъркалката 

включена. Не приготвяйте и не използвайте повече работен разтвор от необходимото.  

Мерки за първа помощ: 

Общи съвети: В случай на злополука или неразположение, незабавно потърсете 

медицинска помощ (ако е възможно, покажете указания за употреба или 

информационния лист за безопасност). Лице, даващо първа помощ: Обърнете внимание 

на самозащитата! 

При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е неравномерно 

или спряло, приложете изкуствено дишане. Повикайте лекар. 

При контакт с кожата: Измийте незабавно със сапун и обилно количество вода, като 

същевременно сваляте всички замърсени дрехи и обувки. Консултирайте се с лекар, ако 

е необходимо. 

При контакт с очите: Незабавно изплакнете с обилно количество вода. След 

първоначалното изплакване, отстранете контактните лещи и продължете да промивате 

в продължение на поне 15 минути. Дръжте очите широко отворени, докато изплаквате. 

Ако симптомите продължават се свържете с лекар. 

При поглъщане: Изплакнете устата. Пийте много вода. Ако симптомите продължават се 

свържете с лекар. 

При спешни случаи на остро отравяне: УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” –  “Клиника по 

токсикология”, тел. 02/9154409, е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, www.pirogov.eu 

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112 

Съхранение:  

Да се пази далече от достъп на деца. Съхранявайте контейнера плътно затворен, на 

хладно и добре проветриво място. Съхранявайте в правилно етикетирани контейнери. 

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:  

След употреба опаковката 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 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. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води 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.  

Транспорт:  Да се спазва Наредбата за изискванията за складовата база, 

транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита. 

Дата на производство: виж опаковката 

Партиден номер: виж опаковката 

Срок на годност: 2 години от датата на производство и при препоръчаните условия на 

съхранение. 

Предупреждение на производителя: 

Нашите продукти отговарят на предписаните изисквания за качество, като поемаме 

отговорността за това. Тъй като съхраняването и употребата са извън нашите 

правомощия, ние не можем да поемем отговорност за произтичащите от това щети или 

намаляването на ефективността.  

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


Разфасоването на продукта без писменото съгласие на производителя или на негов 

представител е забранено. 

 


