
 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 
Колт 

 
 
Притежател на разрешението: АДАМА Агрикалчър Б.В., Арнхемсевег 87, 3832 GK 
Лойсден, Нидерландия 
Функция: хербицид със системно действие 
Активно вещество: 600 г/л аклонифен 
Вид на формулацията:  суспензионен концентрат (СК) 
Категория на употреба: втора професионална 
Номер на разрешението за пускане на пазара и употреба № 01877-ПРЗ/2-01.10.2020 г.  
 
 

 
 
ВНИМАНИЕ 
 
Предупреждения за опасност:  
H317 Може да причини алергична кожна реакция. 
H351 Предполага се, че причинява рак. 
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. 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 
маска за лице. 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в определените места за опасни или 
специални отпадъци. 
Съдържа 1,2-бензисотиазол–3(2Н)-он. 
Допълнително етикетиране: 
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се 
почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва 
замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.). 
Да не се прилага при изкуствено дренирани почви със съдържание на глина по – голямо 
или равно на 45%, с цел опазване на водни организми при употребите: преди поникване на 
грах и бакла. 
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 м, с включена в нея 
растителнозащитна ивица от 20 м до повърхностни води с цел опазване на водните 
организми при следните употреби: картофи, слънчоглед и преди поникване на фуражен 
грах, бакла и грах за консервиране. 
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра, с включена в нея 
растителнозащитна ивица от 5 м до повърхностни води с цел опазване на водните 
организми при следните употреби: след поникване на фуражен грах, бакла и грах за 
консервиране. 
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи, с цел 
опазване на растенията, които не са обект на третиране.  
Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитен гащеризон по 
време на смесване/ зареждане и прилагане на продукта. 
Период на изчакване преди повторно влизане в третираната площ: 48 часа след 
третиране 
Разрешени употреби: 
Срещу житни и широколистни плевели при: 



 

Култура Доза  
(мл/дка) 

Количество 
вода  

(л/дка) 

Максимален 
брой 

приложения 

Момент на 
приложение 

Карантинен 
срок 
(дни) 

Слънчоглед 450 8-40 1 

BBCH 00-07 
(сухо семе – 

появана 
хипокотил и 
котиледони) 

90 

Картофи 450 8-40 1 

BBCH 00-07 
(период на 

покой, клубените 
не покълват – 

начало на 
образуване на 

стеблата) 

70 

 
Разрешени минимални употреби: 
Срещу житни и широколистни плевели при: 

Култура Доза  
(мл/дка) 

Количест
во вода  
(л/дка) 

Максимален 
брой 

приложения 

Интервал 
между 

приложе-
нията 
(дни) 

Момент на 
приложение 

Карантинен 
срок 
(дни) 

Зимен 
фуражен 
грах 

450 

8-40 

1 - BBCH 00 

90 

50 1 - BBCH 12-16 

300 – 
първо 

приложен
ие и 50 – 

второ 
приложен

ие 

2  25 
BBCH 00-07 и 

после в 
BBCH 12-16 

25 2 10 
BBCH 12 и 

после в 
BBCH 16 

Пролете
н 
фуражен 
грах 

450 

8-40 

1 - BBCH 00 

60 

50 1 - BBCH 12-16 

300 – 
първо 

приложен
ие и 50 – 

второ 
приложен

ие 

2 15 
BBCH 00-07 и 

после в 
BBCH 12-16 

25 2 10 
BBCH 12 и 

после в 
BBCH 16 

Пролетн
а бакла 

450 8-40 1 - BBCH 00 60 

Зимна 
бакла 

450 8-40 1 - BBCH 00 90 

Грах за 
консерви
ране 

300 

8-40 

1 - BBCH 00-07 

60 

50 1 - BBCH 12-16 

300 – 
първо 

приложен
ие и 50 – 

второ 
приложен

ие 

2 10 
BBCH 00-07 и 

после в 
BBCH 12-16 



 

25 2 10 
BBCH 12 и 

после в 
BBCH 16 

Забележки: 
Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било 
липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за 
растителна защита Колт за контрол на житни и широколистни плевели в зимен и пролетен 
фуражен грах, зимна и пролетна бакла и грах за консервиране. Отговорността за липса на 
каквато и да е било ефикасност или проява на фитотоксичност при прилагането на 
продукта за растителна защита Колт за контрол на житни и широколистни плевели в зимен 
и пролетен фуражен грах, зимна и пролетна бакла и грах за консервиране е на лицето, 
прилагащо продукта. 
Техника на приложение за всички употреби: механизирана наземна техника за листно 
пръскане. 
Механизъм и спектър на действие: Колт съдържа аклонифен, активно вещество от 
химическото семейство на дифенилетерите. Действа при контакт, но много добре се 
абсорбира от младите органи на плевелните семена, образувани по време на поникването 
им. По този начин плевелите се унищожават веднага щом поникнат или могат да израснат 
хлоротични и да загинат след това. Колт е ефективен за контрол на широколистни и житни 
плевели. 
Фитотоксичност: фитотоксичен риск за пресния зелен грах.  
Смесимост: в случай на използване в резервоарна смес с други продукти да се има 
предвид най-дългият карантинен срок и предпазните мерки препоръчани за най-токсичният 
продукт. В случай на отравяне, лекарят да се информира за продуктите, включени в 
сместа. 
Указания за почистване на пръскачката: не оставяйте готовата за употреба работна 
смес в пръскачката. Изхвърляйте утайката и водата от изплакването на пръскачката в 
съответствие с действащите разпоредби. Да се избягва замърсяване на езера, водосборни 
басейни, потоци, подземни води или разпределителни води или други водни точки, с 
продукта, работния разтвор, и водата от изплакването на празните опаковки и 
оборудването за пръскане. 
Последващи култури:  
След повърхностна обработка могат да се засеят: фуражен грах, картофи, соя, слънчоглед, 
лен, сорго. 
След оран могат да се засеят: картофи, сорго, фасул. 
Управление на резистентността: Многократната употреба върху една и съща площ, на 
продукти с активни вещества от едно и също химично семейство или с еднакъв механизъм 
на действие, може да доведе до появата на резистентни организми. За да се намали този 
риск, потребителят трябва първо да съобрази агрономическите практики и да спазва 
условията за употреба на продукта. Препоръчително е да се редуват или комбинират на 
един и същ участък продукти с активни вещества от различни химични семейства или с 
различни механизми на действие, както по време на вегетационния сезон, така и при 
сеитбообръщението. Въпреки спазването на тези правила е невъзможно да се изключи 
промяна в ефективността на този продукт, свързан с явления на резистентност. В резултат 
на това ADAMA не носи никаква отговорност за евентуални последици, които могат да се 
дължат на подобна резистентност.  
Първа помощ и медицински съвети: 
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. В случай на неритмично дишане 
или липса на дишане, направете изкуствено дишане. Консултирайте се с лекар. 
При контакт с кожата: Свалете замърсените обувки и дрехи и незабавно измийте със 
сапун и обилно количество вода. Консултирайте се с лекар, ако е необходимо. 
При контакт с очите: Незабавно промийте обилно с вода. След първоначално промиване 
отстранете контактните лещи и продължете промиването в продължение на най-малко 15 
минути. Дръжте очите широко отворени по време на промиване. Ако симптомите 
продължат, консултирайте се с лекар. 
При поглъщане: Изплакнете устата. Пийте много вода. Ако симптомите продължат, 
консултирайте се 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 

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


 

Защита на оператора и работника: да се използват лични предпазни средства – защитни 
ръкавици и защитен гащеризон по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта. 
Използването на поддържано оборудване и прилагането на колективна защита е първата 
превантивна мярка срещу професионални рискове, преди въвеждането на допълнителни 
защити, като лична защита. 
Във всеки случай, носенето на специални работни облекла или лични предпазни средства 
(ЛПС) трябва да се комбинира с хигиенни навици (напр. измиване на ръцете, вземане на 
душ в края на третирането) и стриктно поведение (напр. процедура за преобличане/ 
събличане). Процедурите за почистване и съхраняване на работни костюми и лични 
предпазни средства за многократна употреба трябва да отговарят на инструкциите им за 
употреба. 
Мерки при аварийно изпускане: 
Защитете себе си (ЛПС) и обезопасете района. 
Обадете се на съответните служби в случай на непосредствена опасност за околната 
среда, която не можете да предотвратите. 
Съберете всичко, което може да е влязло в контакт с продукта, включително замърсената 
почва. Почистете мястото и използваното оборудване, като внимавате да ограничите 
отпадъчните води, генерирани по време на процеса по почистване. Унищожете ги съгласно 
действащите разпоредби. 
Обезвреждане на отпадъците: Повторна употреба на празните опаковките е забранена. 
Когато използвате продукта, изпразнете и изплакнете бидона, като внимателно излеете 
водата от изплакването в резервоарната смес. 
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. 
Условия на съхранение: Съхранявайте продукта само в оригиналната му опаковка, в 
склад, отговаряща на действащите разпоредби, далеч от храни и напитки, включително и 
фуражи за животни. Да се съхранява на място недостъпно за деца и неупълномощени 
лица. 
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. След изтичане на означения срок на 
годност, проверете съдържанието на продукта в ЦЛХИК при БАБХ. 
Важно: Използвайте съгласно препоръчаните употреби, дозите, условията и предпазните 
мерки за употреба, посочени на опаковката, които са определени според характеристиките 
на продукта и употребите, за които се препоръчва. Да се прилагат добрата земеделски 
практики, като се отчитат от потребителя, всички специфични фактори като типа почва, 
метеорологичните условия, технологията на отглеждане, сорт, устойчивост на видове. 
Производителят гарантира качеството на продукта, продаван в оригиналната му опаковка 
и съхраняван в съответствие с препоръчаните условия, както и неговото съответствие с 
разрешението за употреба, издадено от БАБХ. За хранителни продукти, произведени от 
култури, защитени с този продукт, и предназначени за износ, износителят е отговорен да 
осигури спазването на действащите разпоредби в страната вносител.  ADAMA не е 
отговорна по никакъв начин за последиците от всяко копиране (пълно или частично) на 
този етикет, неговото разпространение или неразрешено използване. 

 

 
 
 
 


