
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 
БУЗИН 

 
Хербицид за контрол на едногодишни широколистни и някои видове 

житни плевели при картофи 

 
ВНИМАНИЕ 
 
Предупреждения за опасност: 
H410 Силно тoксичен 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: 
P102   Да се съхранява извън обсега на деца. 
P270   Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
P391   Съберете разлятото. 
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националното 
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.) 
SPe 3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 м до повърхностни води, с цел 
опазване на водните организми. 
SPe 3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до съседни неземеделски земи, с 
цел опазване на растенията, които не са обект на третиране. 
 
Съдържание на активни вещества: Метрибузин - 700 г/кг (70%w/w) 
Функция на ПРЗ – Хербицид  
Вид на формулацията – Вододиспергируеми гранули (ВГ) 
Разрешен за употреба в Р. България с Разрешение № 01564-ПРЗ-1/14.03.2018 г. 
Категория на употрeба: втора професионална. 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА: 
БУЗИН е селективен хербицид за контрол на едногодишни широколистни и някои 
видове житни плевели, за приложение след засаждане, преди поникване при картофи. 
 
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ: 
При картофи за контрол на едногодишни широколистни и някои видове житни 
плевели, в доза 75 г продукт/дка, приложен с 15-40 л/дка количество вода.  
Момент на приложение: след засаждане, преди поникване на културата.  
Максимален брой приложения на вегетационен сезон: 1 



Карантинен срок (минимален интервал между последното третиране и прибирането на 
реколтата): не се изисква. 
Техника на приложение: конвенционална наземна техника. 
 
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: 
Продуктът успешно контролира следните видове плевели: кръвно просо (Digitaria sp.), 
кокоше просо (Echinochloa crus-galli), едногодишна метлица (Poa annua), червена 
мъртва коприва (Lamium purpureum), рапица (Brassica napus), бяла куча лобода 
(Chenopodium album), лайка (Matricaria inodora), полски пролез (Mercurialis annua), 
прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), попова лъжичка (Thlaspi arvense), 
обикновен спореж (Senecio vulgaris), врабчови чревца (Stellaria media), персийско 
великденче (Veronica persica) и трицветна теменуга (Viola tricolor). 
Продуктът намалява заплевеляването от: петниста бударица (Galeopsis tetrahit) и 
английски райграс (Lolium perenne). 
Има ограничено действие при следните видове плевели: обикновен щир (Amaranthus 
retroflexus), лечебен росопас (Fumaria officinalis), трирога лепка (Galium aparine), 
поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus) и черно куче грозде (Solanum nigrum). 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Продуктът може да се използва върху една и съща площ 
максимум веднъж в рамките на един вегетационен сезон. Работният разтвор да не се 
транспортира извън третираната зона. Продукта не бива да се използват при посеви, 
предназначени за производство на посевен материал за картофи. В случай  на 
пропадане на културата, на същата площ може да се засее само царевица след 
извършване на оран на дълбочина 15 см.  
 
СЕИТБООБОРОТ: 
Трябва да бъде извършена оран на 15 см дълбочина преди сеитба на други култури, 
като се имат предвид следните ограничения. На площи, третирани с БУЗИН да не се 
засява маслодайна рапица, фасул и червено цвекло в период от 6 месеца след третиране 
с продукта, а за люцерна и детелина – 4 месеца след третиране с продукта. На площи, 
третирани с БУЗИН могат да се засеят моркови 3 месеца след третиране с продукта и 
след извършване на предварително разораване на почвата. 
 
ФИТОТОКСИЧНОСТ:  
При прилагане в дозите и по начина, посочен в указанията за употреба, продуктът не е 
фитотоксичен за картофи. Продукта не трябва да се използва при култури, страдащи от 
стрес по време на третирането. При прилагане на продукта при нови сортове картофи, 
препоръчваме да се консултирате с производителя/дистрибутора. 
 
СМЕСИМОСТ:  
Не се препоръчва смесване с други продукти за растителна защита. 
 
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 започнете да 
разбърквате. Изсипете препоръчаната доза от продукта в резервоара и след това 
допълнете с вода до достигане на желания обем на работния разтвор. Разбъркването 
продължава до използването на сместа за пръскане. 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА: 



При приготвяне и зареждане на работния разтвор да се носят защитни ръкавици. При 
прилагане на работния разтвор да се носят защитни ръкавици, защитно облекло и 
ботуши. 
Да не се навлиза повторно в третираните площи до пълното изсъхване на листната 
повърхност. 
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. 
 
СЪХРАНЯВАНЕ: 
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). 
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. 
 
В случай на инцидент се обадете на: 
Център за първа помощ в Република България: 
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
Тел. +359 2 9154 409 (24 часова информация) 
poison_centre@mail.orbitel.bg        
http://www.pirogov.bg 
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 
 
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ДЕПОНИРАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА 
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И НЕГОВАТА ОПАКОВКА: 
Подходящи методи за 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. 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 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:……при препоръчаните условия на употреба. 
Дата на производство: Виж опаковката 
Партида № Виж опаковката 
Нето опаковка: ……kg 
 
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: 
Sharda Europe bvba 
Jozef Mertensstraat 142 
1702 Dilbeek 
Belgium 
 
ДИСТРИБУТОР:……………………………….. 
 


