
 

 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 
 

Тайфун СЛ 
 

Притежател на разрешението: АДАМА Агрикалчър Б.В., Арнхемсевег 87, 3832 GK Лойсден, 
Нидерландия 
Функция: Тотален хербицид със системно действие 
Активно вещество: 360 г/л глифозат 
Вид на формулацията:  разтворим концентрат (СЛ) 
Категория на употреба: непрофесионална 
Номер на разрешението за пускане на пазара и употреба № 01174-ПРЗ/3-31.03.2021 г.  
Препоръки за безопасност:  
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
SP1 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.). 
SPе3    Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м или дюзи, намаляващи отвяването с 90 % 
при овощни градини, ж.п. линии, свободни площи и стърнища и нетретирана буферна зона от 5 м 
или дюзи, намаляващи отвяването със 75 % при царевица и зимна пшеница до неземеделски земи 
с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране. 
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите 
за употреба.  
Да се носят работно облекло с дълги ръкави и дълги крачоли по време на 
смесване/зареждане и прилагане на продукта. 
Обща информация: Тайфун СЛ е широкоспектърен хербицид за приложение в редица 
земеделски  култури, за контрол на плевелите във свободни площи и неселскостопански култури.  
Разрешени употреби: 
Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: 

Култура Доза  
(мл/дка) 

Количество 
вода  

(л/дка) 

Максимален 
брой 

приложения 

Момент на 
приложение 

Карантинен 
срок 
(дни) 

Овощни 
градини 

400-1200 15-20 1 

бутонизация на 
широколистните 
и изкласяване 

на житните 
плевели 

(плевели в 
активен растеж) 

не се 
изисква 

Царевица 300 10-20 1 

преди сеитба на 
културата (при 

наличие на 
плевели) 

30 

Зимна 
пшеница (за 
контрол на 
плевели 
преди 
прибиране 
на 
реколтата) 

400 10-20 1 

BBCH 83-85 
(ранна восъчна 
зрялост – пълна 

зрялост), при 
бутонизация на 
широколистните 
и изкласяване 

на житните 
плевели 

14 



 

 

(плевели в 
активен растеж) 

Стърнища, 
свободни 
площи 

400-600 15-20 1 

бутонизация на 
широколистните 
и изкласяване 

на житните 
плевели 

(плевели в 
активен растеж) 

Не се 
изисква 

Ж.п. линии 1200 15 1 

бутонизация на 
широколистните 
и изкласяване 

на житните 
плевели 

(плевели в 
активен растеж) 

Не се 
изисква 

   
Техника на приложение: конвенционална наземна техника. 
Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, 
включително механизъм на действие: няма специфични условия; да се спазват мерките за 
безопасност при работа с продукти за растителна защита. 
Механизъм и спектър на действие: Неселективен хербицид с никаква или слаба почвена 
остатъчна активност. Глифозат се поема от листата и другите зелени части на растението и се 
транслокира систематично в цялото растение, включително в корените, ризоми или ластуни. 
Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури: Няма отрицателно действие 
върху следващите култури.  
Приготвяне на работния разтвор:  
Прибавете половината от необходимото количество вода в резервоара на пръскачката и 
започнете разбъркване. Прибавете нужното количество от Тайфун СЛ. Изплакнете празната 
опаковка и добавете водата към пръскачката. Прибавете останалото количество вода. Осигурете 
непрекъснато разбъркване по време на работа. Разтворите трябва да се използват докрай. 
Смесимост: Продуктът не е предвиден да се използва в смес с други продукти. Не са известни 
несъвместимости с други продукти.  
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 на 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 

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


 

 

Противопожарни мерки: 
Подходящи пожарогасителни средства: Подходящи пожарогасителни средства - гасете, 
съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда. Неподходящи пожарогасителни 
средства - няма налична информация. 
Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: Не са известни специфични 
опасности. 
Съвети за пожарникарите: В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.  
Мерки при аварийно изпускане: Предотвратете последващи течове или разливи, ако е 
безопасно да го направите. Да не се допуска в канализацията, почвата или във водни басейни. Не 
допускайте изтичане в канализацията. Местните власти трябва да бъдат уведомени, ако 
значителни разливи не могат да бъдат овладяни. 
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. 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. 
Условия на съхранение: Да се съхранява в оригинални плътно затворени опаковки в специални 
сухи, хладни и добре вентилирани складови помещения за ПРЗ, далече от слънчева светлина и 
влага, отделно от фунгициди и инсектициди, далече от достъп на деца и далече от храни за хора и 
фуражи за животни.  
Не допускайте складиране на продуктите под 0оС и над 35оC. Не складирайте опаковките/палетите 
над 2 метра височина, за да се избегнат повреди и смачквания. 
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. 
 
 


