
 
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 
 

НЕКСТ 
Растежен регулатор за употреба при зимна пшеница 

 

 
ВНИМАНИЕ 
Съдържа пентанол. 
 
Предупреждения за опасност: 
H226 Запалими течност и пари. 
H335 Може да причини дразнене на дихателните пътища. 
H411 Toксичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
Съдържа пентанол. 
 
Препоръки за безопасност: 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/ нагорещени повърхности. — 
Тютюнопушенето забранено. 
Р240 Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство. 
Р241 Използвайте проветряващо оборудване, обезопасено срещу експлозия. 
Р261 Избягвайте вдишване на дим. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
Р312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 
Р391 Съберете разлятото. 
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно 
затворен. 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли  в съответствие с местните 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.) 
 
Съдържание на активни вещества: Тринексапак- етил - 250 г/л 
Функция на ПРЗ – Растежен регулатор  
Вид на формулацията – Емулсионен концентрат 
Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11-916/30.05.2018г. на 
Изпълнителният директор на БАБХ  и. Разрешение № 01587-ПРЗ/05.06.2018г. 
Категория на употрeба: втора професионална.  
 
Разрешена употреба 



При зимна пшеница за предотвратяване на полягането в доза 50 мл продукт/дка, 
приложен с 20-40 л/дка количество вода. 
Момент на приложение: BBCH 30-39 (от начало на удължаване на стъблото: псевдо 
стъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха 
на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене -  до фаза на флагелният лист: 
флагелният лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима. 
Максимален брой приложения на вегетационен период: 1. 
Карантинен срок- минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: не се 
изисква. 
Техника на приложение: механизирана наземна техника. 
 
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 необходимата доза от продукта в резервоара и след това 
допълнете с вода до достигане на желания обем на работния разтвор. 
 
Почистване на оборудването, празните опаковки и работното облекло:  
След приключване на работа цялото използвано 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 течности от почистването трябва да се изхвърлят безопасно в съответствие с 
местното законодателство. 
Избягвайте разливания. В случай на разливане, свалете замърсените дрехи и измийте 
незабавно кожата. 
 
Предпазни мерки за безопасна работа: 
Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се яде, пие и пуши в зоните, в които се 
използва продукта. Измийте ръцете и другите откритите участъци със сапун и вода, 
преди да напуснете  работното място. Свалете замърсеното облекло и обувки.  
 
Съхранение: 
Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място. 
Съхранявайте на сухо, хладно място. Да се пази от светлина. 
 
Първа помощ и медицински съвети: 
При вдишване: Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона, 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 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  



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 съхранение. 
Дата на производство: Виж опаковката 
Партида № Виж опаковката 
Нето опаковка: ……………..L 
 
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: 
Sharda Cropchem España S.L. 
Edificio Atalayas Business Center.  
Carril Condomina nº 3, Planta 12,  
30006 Murcia, Spain 
 
ДИСТРИБУТОР:……………………………….. 


