
 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

МАЗАTM 4 СЛ 

 

Хербицид за листно прилагане при хибриди слънчоглед, толерантни на хербициди 

съдържащи имидазолинони/имазамокс за контрол на широколистни плевели. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждения за опасност 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

EUH208  Съдържа 1,2-бензизотиазол-3-он. Може да предизвика алергична реакция. 

EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се 

спазват инструкциите за употреба. 

Препоръки за безопасност 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P391 Съберете разлятото.  

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с месните/националните 

разпоредби. 

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 продукт за растителна 

защита, близо до повърхностни води./ Да се избягва замърсяване чрез отточни канали 

на ферми или пътища). 

SPe3 Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 20 м до повърхностни 

води,  с цел опазване на водните организми. 

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до неземеделски земи,  с цел 

опазване на растенията, които не са обект на третиране. 

 

Обърнете специално внимание на риска от замърсяване на подпочвените води, когато 

се прилага в райони с уязвими почви и / или климатични условия. 

 

Активно вещество – имазамокс 40 г/л 

Функция на ПРЗ – хербицид  

Вид на формулацията – разтворим концентрат (СЛ) 

 

Разрешен за употреба в Република България със Заповед №: РД 11-

2543/29.11.2017г. и Заповед №: РД 11-333/23.02.2018 г. на изпълнителният директор на 

БАБХ  и. Разрешение № 01523-ПРЗ-2/2018г. 

 



Категория на употрeба: втора професионална. 

 

 

Разрешени употреби: 

Маза 4 СЛ е хербицид за листно прилагане при хибриди слънчоглед, толерантни на 

хербициди, съдържащи имидазолинони/имазамокс за контрол на широколистни 

плевели, в доза 125  мл продукт/дка. 

Момент на прилагане: от фенофаза „първа двойка листа“ до „осми лист“ (BBCH 12-

18). 

Количество вода: 15-40 л/дка 

Максимален брой приложения на година: 1 

Техника на приложение: механизирана наземна техника 

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: Не се 

изисква 

 

Ефикасен за контрол на просфорник (Abutilon theophrasti), щир обикновен (Amaranthus 

retrofelexus), полски пролез (Mercurialis annua). 

Умерено ефикасен за контрол на бяла лобода (Chenopodium album). 

 

Управление на резистентността:  

За да предотвратите развитие на резистентност у плевелите, редувайте употребата на 

този продукт с хербициди с различен механизъм на действие и прилагайте подходящи 

селскостопански практики за контрол на плевелите, като редуване на културите, 

лъжлива сеитба, методи за механичен контрол и др. Трябва да се извършват редовни 

обследвания, за да се следи във времето за развитие в чувствителността на плевелите 

към Маза 4 СЛ. 

За контрол на самосевки слънчоглед поникнали в краищата на полето, да се прилага 

механичен контрол или да се прилагат хербициди които не инхибират производството 

на ацетолактат синтаза (ALS), преди узряване на семената. Препоръчва се контрола на 

самосевки слънчоглед да се извършва чрез прилагане на „лъжлива сеитба“ след 

прибиране на реколтата от слънчоглед.  

 

При смесване, зареждане и приложение на продукта да се използват лични 

предпазни средства. 

 

ВНИМАНИЕ 

При ротация, всички култури могат да бъдат култивирани след слънчоглед, третиран с 

Маза 4 СЛ. В случай на пропадане на посева само слънчоглед или соя могат да се 

засяват отново, след извършване на дълбока оран.  

 

Указания за приготвяне на работния разтвор: 

Да не се приготвя по-голямо количество разтвор от необходимият. 

Напълнете половината от резервоара на пръскачката с чиста вода и включете 

бъркалките. Прибавете нужното количество от МАЗА 4 СЛ в резервоара и допълнете с 

вода до необходимият обем. Изплакнете празната опаковка с устройство под налягане 

или трикратно ръчно и изсипете в резервоара на  пръскачката.  

 

Почистване на оборудването, празните опаковки и работното облекло: 

Използваното оборудване и замърсеното предпазно облекло трябва да се почисти 

/изпере  с вода или разреден разтвор на детергент, след което добре да се изплакне. Да 



не се замърсяват водните източници с отпадните води. Отпадните води да се 

унищожават безопасно съгласно местното законодателство. Избягвайте разливания. В 

случай на разливане, свалете замърсените дрехи и измийте незабавно кожата. 

Почистете оборудването с устройство под налягане веднага след приключване на 

работа.  

 

Съхранение: Да се пази от източници на топлина и излагане на директна слънчева 

светлина. 

 

Първа помощ и медицински съвети:. 

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и до дръжте в покой. Потърсете 

медицинска помощ. 

При контакт с кожата: Незабавно измийте засегнатият участък с обилно количество 

вода и сапун. Ако дразненето продължава потърсете медицинска помощ. 

При контакт с очите: Незабавно измийте замърсените очи под течаща вода в 

продължение на най-малко 15 минути, като държите клепачите повдигнати. Ако 

дразненето продължава потърсете медицинска помощ. 

При поглъщане: Незабавно изплакнете устата с вода и изпийте голямо количество 

вода. Потърсете  незабавно медицинска помощ в болница или при лекар. 

Център за първа помощ в Република България: 

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 

Тел. +359 2 9154 409  

poison_centre@mail.orbitel.bg       

http://www.pirogov.bg  

 

Подходящи пожарогасителни средства: разпръсната водна струя, алкохол 

резистентна пяна, въглероден диоксид. 

 

Указания за безопасно депониране на продукта за растителна защита и неговата 

опаковка: 

Празните опаковки да се измиват под налягане с подходящо устройство или да се 

изплакнат трикратно  ръчно (промивните води да се излеят в разтвора за пръскане). Да 

не се използват отново празните опаковки. Да се пробият опаковките, за да се 

гарантира, че няма да бъдат използвани повече. 

Отпадъци от ПРЗ или остатъци от него и опаковките да се събират в специални плътно 

затварящи се съдове, след което да се предават на фирми, притежаващи Разрешение по 

чл. 67 от Закон за управление на отпадъците. 

 

Срок на годност:  
Дата на производство: виж опаковката 

Партида № Виж опаковката 

Нето опаковка:  
 

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО  

Sharda Europe b.v.b.a 

Jozef Mertenstraat 142 

1702 Dilbeek Belgium 

phone: +32(0)2 466.44.44 

 

 



ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:…………………………… 


