
 
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 
 
 

КАЛИФ 360 КС ® 
 

Притежател на разрешението: АДАМА Агрикалчър Б.В., Арнхемсевег 87, 3832 GK Лойсден, 
Нидерландия 
Функция: хербицид 
Активно вещество: 360 г/л кломазон 
Вид на формулацията: суспензия капсули (КС) 
Категория на употрeба: втора професионална 
Номер на разрешението за пускане на пазара и употреба № 01685-ПРЗ/14.03.2019 г.  

 
ВНИМАНИЕ 
Предупреждения за опасност: 
H317 Може да причини алергична кожна реакция.  
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
Препоръки за безопасност: 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.  
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска 
за лице.  
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националните разпоредби. 
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.). 
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до неземеделски земи с цел опазване 
на растенията, които не са обект на третиране. 
Време на повторно влизане на работниците в третираните площи: 48 часа след третирането. 
Обща информация: Калиф 360 КС® е почвен хербицид за приложение след сеитба, преди 
поникване на културното растение, за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели. 
Активното вещество кломазон се абсорбира от хипокотила и младите корени на плевелните 
растения и блокира процесите на синтез на фотосинтетични пигменти (каротеноиди). В 
резултат следва загиване на плевелите, често съпроводено с обезцветяване. В редки случаи, 
при екстремни условия като студ, суша, проливни валежи, при някои култури могат да се 
проявят симптоми на пожълтяване между жилките или избелване, но това не оказва влияние 
върху нормалното развитие на културата. 
Разрешени употреби: 
Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: 

Култура Доза  
(мл/дка) 

Количество 
вода  

(л/дка) 

Максимален 
брой 

приложения 

Момент на 
приложение 

Карантинен 
срок 
(дни) 

Зимна 
маслодайна 
рапица 

33 10-40 1 

Преди 
поникване 

 
BBCH 00-05 
(сухо семе – 
показване на 

първичния 
корен от 

ембриото) 

не се 
изисква 

Картофи 30 10-40 1 
Преди 

поникване  
 

не се 
изисква 



BBCH 00-05 
(период на 

покой, 
клубените не 
покълнват – 
начало на 

образуване на 
корени) 

 
 
Разрешени минимални употреби: 
Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: 

Култура Доза  
(мл/дка) 

Количество 
вода  

(л/дка) 

Максимален 
брой 

приложения 

Момент на 
приложение 

Карантинен 
срок 
(дни) 

Синап, 
посевна 
камелина, 
шафран, 
пореч 

33 10-40 1 

Преди 
поникване 

 
BBCH 00-05 

 

не се 
изисква 

Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса 

на ефикасност или проявена фитотоксичност от прилагането на Калиф 360 КС срещу 

едногодишни житни и широколистни плевели при посевна камелина, шафран, синап и пореч. 

Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при 

употребата на Калиф 360 КС при посочените селскостопански култури и растения, е на лицето 

прилагащо продукта. 

Техника на приложение: механизирана наземна техника. 
Калиф 360 КС ® контролира следните плевели:  
Чувствителни плевели: овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), бяла куча лобода 
(Chenopodium album), лепка (Galium aparine), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), 
полски пролез (Mercuralis annua), врабчови чревца (Stellaria media), кокоше просо (Echinochloa 
crus-galli), едногодишна метлица (Poa annua), тученица (Portulaca oleracea). 
По-слабо чувствителни плевели: росопас (Fumaria sp.), полски синап (Sinapis arvensis),   
самосевки на ечемик. 
Ефикасността на продукта може да бъде повлияна от сухи метеорологични условия в рамките 
на 2 седмици от приложението. 
 
Препоръки за употреба: 
• Третирайте в тихо време, без вятър и избягвайте отнасяне към съседни култури, главно 
люцерна и слънчоглед. 
• Като част от ротацията, е препоръчително да се аерира почвата най-скоро след прибиране на 
реколтата и да се извърши оран възможно най-близо до засаждането на следващата култура.  
 
Заместващи и съседни култури: 
В случай на пропадане на посева, не засявайте / засаждайте култура с кратък цикъл (<30 дни) 
след прилагане на продукта Калиф 360 КС®. 
Заместващи култури: 
В случай на пропадане на посева поради случайна причина, следните култури могат да бъдат 
засети отново: 
• През есента: зимна мека пшеница и ечемик, след добра предварителна оран и при завишена 
посевна норма. 
• През пролетта: след добра предварителна оран и завишена посевна норма - царевица, 
картофи, фасул, слънчоглед.  

 
Прилежащи култури: 
Поради риск от фитотоксичност при някои съседни култури, спазвайте разстояние от: 
1 метър до пролетен ечемик, пролетна рапица, грах и цвекло; 
2 метра до слънчоглед, пролетна пшеница, овес и царевица; 



100 метра до лозя. 
 
Смесимост: Относно възможностите за смесване се консултирайте със специалистите от 
АДАМА България ЕООД за възможни смесвания. 
Управление на риска от поява на устойчивост: повтарящата се употреба върху една и съща 
площ на продукти на основата на активни вещества от една и съща химическа група или имащи 
един и същи начин на действие, може да доведе до появата на резистентни организми. За да 
се намали този риск, се препоръчва да се редуват върху една и съща площ продукти на базата 
на активни вещества от различни химични групи или с различен начин на действие, както в 
рамките на един сезон на културата, така и при ротация.  
Почистване на оборудването: не оставяйте готовата за използване смес в пръскачката. 
Изхвърляйте утайката от дъното и водите от изплакването съгласно действащото 
законодателство. Да се избягва замърсяване на езера, канавки, потоци, подпочвени води или 
питейна вода или други водни точки с продукта, сместа за пръскане или водата от изплакването 
на опаковките и оборудването за пръскане. 
• За да избегнете повреда на култури, които в последствие се третират със същото оборудване, 
е необходимо след приключване на прилагането на Калиф 360 КС® да почистите внимателно 
пръскачката. 
• Избягвайте източване и изплакване на оборудването за пръскане върху или близо до култури 
и настоящи или бъдещи насаждения (дървета или други растения), особено в близост до 
зоната, в която се простират корените. 
Средства за индивидуална защита (ЛПС): 
Да се използват защитни ръкавици при смесване, зареждане и прилагане на продукта. 
Да се носи работен гащеризон, блуза или престилка с дълъг ръкав от категория III и тип PB (3), 
които трябва да се носят върху гореспоменатия гащеризон.   
За защита на работника, който трябва да работи в културата след третиране, да се носи 
работен гащеризон от 65% полиестер/35% памук с тегло 230 g/m2 или повече с 
водоотблъскващо покритие. 
Мерки за първа помощ: 
Общи съвети: В случай на злополука или неразположение да се потърси незабавно 
медицинска помощ (покажете инструкциите за употреба или информационния лист за 
безопасност, ако е възможно). За оказващите първа помощ: Обърнете внимание на 
самозащитата! При вдишване: Изведете пострадалия на свеж въздух. Ако дишането е 
неравномерно или спряло, направете изкуствено дишане. Свържете се с лекар. При контакт с 
кожата: Измийте незабавно със сапун и обилно количество вода, докато сваляте замърсените 
дрехи и обувки. Консултирайте се с лекар, ако е необходимо. При контакт с очите: Незабавно 
изплакнете обилно с вода. След първоначалното изплакване на лицето, премахнате 
контактните лещи и продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Дръжте очите 
широко отворени, докато изплаквате. Ако симптомите не изчезнат потърсете лекарска помощ. 
При поглъщане: Изплакнете устата. Пийте много вода. Ако симптомите не изчезнат потърсете 
лекарска помощ. Самозащита за оказващите първа помощ: Използвайте лични предпазни 
средства, както се изисква.Най-съществени остри и настъпващи след известен период от 
време симптоми и ефекти: не са известни 
Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение: симптоматично лечение. 
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 
Противопожарни мерки:  
Подходящи пожарогасителни средства: гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства 
и околната среда. 
Съвети за пожарникарите: в случай на пожар носете автономен дихателен апарат. 
Мерки при аварийно изпускане: предотвратете по-нататъшно изтичане или разливане, ако 
това е безопасно. 
Методи и материали за ограничаване и почистване: да се събере механично и да се постави 

в подходящи контейнери за изхвърляне. 

Обезвреждане на отпадъците: 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. Да не се използват отново празните опаковки. Празните опаковки не трябва да се 
използват за други цели. Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба и да 

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


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. 
Условия на съхранение: Да се съхранява при температура между 0°С и 35°С. Контейнерите 
да се съхраняват плътно затворени на сухо и добре проветриво място. Да се съхранява извън 
обсега на деца. 
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: Спазвайте употребите, дозите и предпазните мерки, посочени върху опаковката, които 
са определени въз основа на характеристиките на продукта и приложенията, за които се 
препоръчва. На тази основа отглеждайте културата и провеждайте процедурите в съответствие 
с добрата земеделска практика, като вземете предвид, на ваша отговорност, всички фактори, 
специфични за вашето стопанство, като например типа на почвата, климатичните условия, 
методи на отглеждане, сортове растения, резистентност на видовете, инфекционен фон. 
Производителят гарантира качеството на своите продукти, продавани в оригиналните им 
опаковки, както и тяхното съответствие с разрешението за продажба. Като се има предвид 
разнообразието на съществуващите законодателства, е препоръчително, ако хранителните 
продукти, произхождащи от култура, защитена с този продукт, са за износ, да проверите 
съответствието с действащите разпоредби в страната на вноса. АДАМА Агрикалчър Б.В.не 
може да бъде държана отговорна в никакъв случай за последици, произтичащи от копиране 
(пълно или частично) на този етикет, за неговото разпространение или неразрешена употреба. 
АДАМА Агрикалчър Б.В. препоръчва използването на този продукт само при културите и за 
целите, посочени в етикета, като по този начин отхвърля всякаква отговорност за разширяване 
на използването му за други култури и цели.  
®регистрирана марка на дружество от групата ADAMA. 
 


