
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 
МЕСИМЕТ  

Хербицид за употреба при царевица 
 

ГРУПА 15  ХЕРБИЦИД 
ГРУПА 27  ХЕРБИЦИД 

 
Функция на продукта: Хербицид със системно действие 
Съдържание на активни вещества:  
S-Метолахлор- 400 г/л 
Месотрион- 40 г/л 
Вид на формулацията: Суспо-емулсия (СЕ) 
Категория на употрeба: Втора професионална 
Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с Разрешение №: 
02025-ПРЗ-1/19.05.2022 г. 
 

 
Внимание 
Предупреждения за опасност:  
H361d- Предполага се, че уврежда плода. 
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
EUH 208 Съдържа S-метолахлор. Може да предизвика алергични реакции. 
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се 
спазват инструкциите за употреба. 
 
Препоръки за безопасност: 
P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила.  
P391 - Съберете разлятото. 
P501- Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националните 
разпоредби. 
 
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.) 
SPe1-  С цел опазване на подпочвените води да не се прилага този или друг продукт, 
съдържащ S-метолахлор повече от 1 път на 3 години.  
Spe2-  Да не се прилага при свободно дренирани глинести почви с наклон > 10% 
(терасовидни 5%), както и при нетерасирани пясъчни почви с наклон > 5%, с цел 
опазване на водните организми. 
SPe3- Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра, с включена в нея 
растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на 
водните организми. 



SPe3- Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра с включени дюзи, 
намаляващи отвяването с 50% или 5 метра с включени дюзи, намаляващи 
отвяването със 75% до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не 
са обект на третиране. 
 
UFI: SYSK-N3M7-QD0V-U0DN 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИКВАНИЯ:  
Да се използват лични предпазни средства- защитни ръкавици и гащеризон по 
време на смесване/зареждане и прилагане на продукта. 
Да не се навлиза повторно в третираната площ преди пълното изсъхване на 
работния разтвор върху повърхността на листата. 
 
Притежател на разрешението: 
Sharda Cropchem España, S.L.  
Edificio Atalayas business Center - Carril Condomina no. 3,  
12th floor - 30006 Murcia, Spain  
 
Дистрибутор: Суми Агро 
 
Срок на годност: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия 
на съхранение. 
Дата на производство: 
Партида №: 
Нето количество:…. L 
 
Първа помощ и медицински съвети 
Общи мерки: Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако се 
почувствате зле, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, където е 
възможно). 
При вдишване: Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона и да се отведе 
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 се измийте с обилно количество вода и сапун. 
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/на лекар. 
 
При необходимост се свържете с Многопрофилна болница за активно лечение и 
спешна медицина „Н.И. Пирогов“ 
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен); 
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
МЕСИМЕТ е продукт под формата на суспо-емулсия (СЕ) за употреба като 
хербицид при царевица, съдържащ активните вещества S-метолахлор и месотрион. 



S- метолахлор принадлежи към химичния клас хлорацетамиди (HRAC 15), а 
месотрион към групата на трикетоните (HRAC 27). И двете активни вещества са 
селективни хербициди за контрол на редица житни и широколистни плевели. 
МЕСИМЕТ осъществява своята биологична активност, като инхибира клетъчното 
делене и липидния синтез.  
 
Разрешени употреби: 
МЕСИМЕТ е разрешен за контрол на широколистни и житни плевели при 
царевица (за зърно и фураж) в доза 300 мл/дка, приложено с 20-60 л количество 
вода/дка.  
Момент за приложение: от поява на първи лист до разтваряне на четвърти лист 
(BBCH 10-14), в ранни фази на развитие на плевелите. 
Максимален брой приложения: 1 
Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след 
последното третиране с ПРЗ: Не се изисква 
Техника на приложение: Механизирана наземна техника 
 
Указания за приготвяне на работния разтвор: 
Напълнете наполовина резервоара на пръскачката с чиста вода и започнете 
разбъркване. Бавно добавете необходимото количество продукт.  
Изплакнете празните контейнери и изплакнете резервоара на пръскачката. 
Добавете останалата част от водата и продължете да разбърквате, докато 
пръскането завърши.  
 
Чувствителни плевели: 
ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ: 
Чувствителни видове: Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кокоше просо 
(Echinochloa crus-galli), кощрява прешленеста (Setaria verticillata), зелена кощрява 
(Setaria viridis).  
Умерено чувствителни видове: клубенообразуваща кисела трева (Cyperus 
rotundus), дланевиден блатен троскот (Paspalum distichum).  
  
ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ:  
Силно чувствителни видове: Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), татул 
(Datura stramonium), обикновенният спореж (Senecio vulgaris), черно куче грозде 
(Solanum nigrum), полско великденче (Veronica arvensis).  
Чувствителни видове: наклонен щир (Amaranthus deflexus), хибриден щир 
(Amaranthus hybridus), бяла куча лобода (Chenopodium album), червена мъртва 
коприва (Lamium purpureum), прасковолистно пиперче (Polygonum persicaria).  
Умерено чувствителни видове: обикновено чадърче (Calystegia sepium).  
 
Управление на устойчивостта 
МЕСИМЕТ е селективен хербицид, съдържащ активните съставки S-метолахлор и 
месотрион. Съгласно класификацията на HRAC за механизъм на действие S-
метолахлор се класифицира като хербицид от група 15 (Предходен HRAC код К3).  
Съгласно класификацията на HRAC за механизъм на действие месотрион се 
класифицира като хербицид от група група 27 (Предходен HRAC код F2).  
Развитието на устойчивост е възможно, ако продуктът се използва без никакви 
предпазни мерки. 



Агрономичните параметри, намаляващи риска от развитие на устойчивост, са: 
• Прилагане на различни стратегии за контрол на плевелите, включително 

химически, нехимични, биологични и културални практики. 
• Без повтарящи се приложения в една и съща култура за сезон. 
• Широки сеитбообръщения. 
• Ниска степен на заплевеляване. 
• Използване на хербицида съгласно инструкциите на етикета. 
• Избягвайте късни приложения, когато плевелите са твърде развити. 
• Прилагане в разрешената доза, която постига възможно най-висока 

ефективност за контрол на плевелите. 
• Използвайте хербицида последователно с други хербициди с различен 

механизъм на действие на една и съща площ в рамките на един и същи 
вегетационен период, а също и в сеитбообращението. 

• Не използвайте хербицида в райони, където преди това е наблюдавана 
устойчивост на плевели към хербициди със същия механизъм на действие. 

• Приложения в смес с хербициди с различен механизъм на действие.  
• Редуване с хербициди с друг механизъм на действие (ротация на механизма 

на действие). Използване на хербицид с ниска остатъчна активност.  
Агрономичните параметри, увеличаващи риска от развитие на резистентност, 
са: 
• Многократни приложения по време на вегетационния период на културата.  
• Многократно прилагане на същия хербицид или хербициди със същия 

механизъм на действие. 
• Монокултурно отглеждане. 
• Висока степен на заплевеляване. 
• Прилагане на сублетални концентрации на хербицида. 
• Използване на хербицид с продължителна остатъчна активност. 

 
Съхранение:  
Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се съхранява на сухо място. Да 
се съхранява в затворен съд. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се пази 
от пряка слънчева светлина. Температура на съхранение 0 – 30 °C. 
 
Безопасно 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. 
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. 
 

 


