
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 
ШАРПЕН 40 СК 

Хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при широк 
спектър от култури 

 
ВНИМАНИЕ 
 
Съдържа поли(окси-1,2-етанедил)-алфа-изодецил-омега-хидрокси, 1,2-бензизотиазол-
3(2H)-oн, 1,2-бензизотиазолин-3-oн; пендиметалин (ISO). 
 
Предупреждения за опасност: 
H410  Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 
 
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 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в инсталация за събиране на опасни или 
специални отпадъци. 
 
Допълнително етикетиране: 
Spe1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с 
неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до 
повърхностни води./ Да се избягва замърсяването чрез отточни канали на ферми или 
пътища). 
Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до повърхностните води с 
цел опазване на водните организми и дюзи с редуциране на отвяването на струята 75%, 
включително и растителна защитна ивица от 20 метра. 
Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до растенията, които не са 
обект на третиране. 
 
EUH208 Съдържа пендиметалин (ISO) (N-(1-етилпропил)-2,6-динитро-3,4-
ксилидин(40487-42-1). Може да причини алергична реакция. 
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
 
Съдържание на активното вещество: Пендиметалин 400 г / л 
Функция на продукта: Хербицид. 
Вид на формулацията: Суспензионен концентрат (СК). 
Разрешен за употреба в Република България със Заповед №: РД 11-1983/10.12.2014 
г. и Заповед №: РД 11-1660/06.11.2015 г на Изпълнителния директор на БАБХ и 
Разрешение №:01280-ПРЗ/2-18.11.2015 г. 
Категория на употрeба: втора професионална 



 
Разрешени употреби 
Хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели: 
Култура Доза 

(мл 
продукт/дка) 

Момент на приложение Количество 
вода 

(л /дка) 
Слънчоглед, Царевица , Фасул 300-500 След сеитба преди поникване 

Прилага се през пролетта 
20-80 

Соя  250-500 След сеитба преди поникване 25-60 
Грах (за консервиране), Нахут, 
Картофи,   

300-500 След сеитба преди поникване 25-80 

Тютюн 300-500 Преди разсаждане 25-80 
Моркови, Ряпа 250-500 След сеитба преди поникване 25-80 
Аспержи  330-500 Период на покой   25-80 
Пипер, Памук 330-500 След сеитба преди поникване 

или преди разсаждане 
25-80 

Марули, Ендивия 250-500 След сеитба преди поникване 
или преди разсаждане 

 25-80 

Карфиол  250-500 Преди разсаждане 25-80 
Цикория  250-410 Преди разсаждане 25-80 
Козя брада 200 След сеитба преди поникване 25-80 
Лупина  300 След сеитба преди поникване 25-80 
Топола  230-300 Директно почвено приложение  

между редовете  
След разсаждане 

25-80 

Лозя (десертни и винени сортове) 330-500 Директно почвено приложение  
между редовете  
В периода на зимен покой  

25-80 

Ябълки, Круши, Кайсии, Праскови, 
Нектарини,  
Цитрусови култури (портокали, 
лайм, мандарини, грейпфрут, 
помело) 

300-500 Директно почвено приложение  
между редовете 
В периода между прибиране на 
реколтата и оформяне на 
завръза  

25-80 

Овощни разсадници  330-500 Преди или след разсаждане 
Преди разсаждане – площно 
приложение  
След разсаждане – пръскане с 
пръскачка с предпазен капак 

25-80 

Фъстъци  330-500 След сеитба преди поникване 25-80 
Декоративни растения и разсадници 250-600 Преди или след разсаждане 25-80 
Треви за семена 
AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR,  
DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, 
FESSS, AGSST 

170-330 След поникване, през есента 
или пролетта (при повече от 6 
братя/растение) 
Да не се прилага при треви за 
храна на животните. 

25-80 

Максимален брой приложения на вегетационен период: 1 
Техника на приложение: Приложение с наземна техника 
Карантинен срок: аспержи – 28 дни; марули, ендивия, цикория – 75 дни; при всички 
останали - ограничен от фазата на приложение 
 
Забележки:  
Да се прилага веднъж на вегетационен период, върху добре изравнена и обработена 
почва. 
Период на изчакване за засяване/засаждане на следващите култури: 180 дни. 
Да не се прилага с ръчна пръскачка. 
При повторно влизане на работниците да се носят подходящи ръкавици. 



Да се носят подходящи ръкавици и защитно облекло по време на смесване/зареждане и 
приложение на продукта. 
 
Контролирани плевели: 
Едногодишни житни плевели: Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), 
кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), видове 
кощрява (Setaria spp.), диво просо (Panicum dichotomiflorum). 
Едногодишни широколистни: Видове щир (Amaranthus spp.), видове лобода (Atriplex 
spp.), обикновена знойка (Heliotropium europaeum), овчарска торбичка (Capsella bursa 
pastoris), бяла куча лобода (Chenopodium album), видове млечка (Euphorbia spp.), 
лечебен росопас (Fumaria spp.), полска незабравка (Myosotis arvensis), полски пролез 
(Mercurialis annua), див мак (Papaver rhoeas), обикновена тученица (Portulaca oleracea), 
видове пипериче (Polygonum spp.), черно куче грозде (Solanum nigrum), попова 
лъжичка (Thlaspi arvenses), гръцка коприва (Urtica urens), видове великденче (Veronica 
spp.) 
 
Фитотоксичност и презасяване на площи третирани с продукта: 
За съвет относно чувствителността на културите и презасяване на площта след 
пропадане на културата, се консултирайте с дистрибутора на продукта. 
 
Резистентност: 
За да се предотврати появата на резистентност у плевелните популации, винаги да се 
спазват препоръките на етикета и редовно да се наблюдават полетата за каквито и да 
било признаци на слаб контрол. Да се използват хербициди с различни механизми на 
действие. 
 
Приготвяне и прилагане на работен разтвор: 
Никога да не се приготвя по-голямо количество разтвор, отколкото е необходимо.  
При приготвянето на сместа, напълнете резервоара на пръскачката до половината с 
чиста вода и включете бъркалката. Добавете Шарпен 40 СК в резервоара при 
продължаващо разбъркване и след това допълнете с вода. Продължете разбъркването 
до приключване на пръскането. Използвайте воден спрей с фина или средна капка, за 
да се гарантира по-добро и равномерно покритие. 
 
Почистване на оборудването:  
Почистете оборудването веднага след употреба като използвате детергент.  
Поради хербицидното действие на продукта, се препоръчва цялостна грижа и  
почистване на оборудването, за да се избегне замърсяване по време на работа и 
обезвреждане, с цел да се предотврати непреднамерено увреждане на растенията и 
околната среда.  
 
Работа с продукта: 
Да не се допуска попадане на разтвор или промивни води съдържащи продукта в 
канализационната система. Да не се замърсяват повърхностните води или 
канализацията с продукта или използваната опаковка. 
По време на работа да не се яде, пие или пуши. Да се измият ръцете след употреба. Да 
се свали замърсеното облекло и предпазни средства преди влизане в местата за 
хранене. Цялото защитно облекло да се изпере след употреба. 
 
Съхранение  



Да се съхранява в оригинална опаковка, плътно затворен и на безопасно място. Да се 
съхранява на сухо, добре проветриво място и защитено от замръзване място в 
подходящо помещение за пестициди. Препоръчва се съхранение при стайна 
температура. Да се пази от излагане на светлина. 
 
Мерки при инцидентно разливане 
Да се избягва разливане. В случай на разлив, да се свалят замърсените дрехи и кожата 
да се измие незабавно. Разлива да се почисти незабавно. Текстилни или кожени 
ръкавици са напълно неподходящи. Разлятото количество да се събере в ясно 
етикетиран контейнер и да се предаде за обезвреждане. След премахване на разлива 
района да се измие незабавно с вода.  
 
Мерки за оказване на първа помощ  
Никога да не се дава нищо през устата на човек в безсъзнание. При неразположение да 
се  потърси медицинска помощ и да се покаже етикета, когато е възможно. 
Вдишване: Експонираното лице да се премести на чист въздух. Ако пострадалият не 
диша, да се направи изкуствено дишане. Да се повика лекар. 
Контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата веднага да 
се измие обилно с вода. 
Контакт с очите: След сваляне на меките контактни лещи (ако има такива), да се 
измият очите обилно с вода (в продължение на  минимум 20 минути), при широко 
отворени клепачи, след което незабавно да се потърси медицинска помощ. 
Поглъщане: Да се изплакнете устата. Незабавно да се позвъни в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. При неразположение незабавно да се потърси 
медицинска помощ. 
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 
 
Подходящи пожарогасителни средства: Воден спрей (да не се разпръсква), сух 
гасителен прах, алкохол резистентна пяна, въглероден диоксид. 
 
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, да се направят негодни за повторна употреба и 
да се изхвърлят в  специални събирателни места 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. Не напълно използваните 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: 2 години 
Дата на производство: виж опаковката 



Съдържание на опаковката: 0,5 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л 
Партиден №: виж опаковката  
 
Притежател на разрешението: 
Sharda Europe bvba 
Jozef Mertensstraat 142 
1702 Dilbeek 
Belgium 
 
 
Дистрибутор:  
 
 
 
 
 
 


