
 
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета!  
 

ТЕБСЕМ 
 

Фунгицид за третиране на семена на зърнено - житни култури. 
 

 
Предупреждения за опасност 
H411    Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
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. 
Р280    Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло. 
P501     Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби. 
Допълнително етикетиране 
SP 1 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). 
SPе5 Семената, третирани с продукта трябва да са напълно инкорпорирани в почвата с цел 
опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че семената са напълно инкорпорирани и в 
края на редовете. 
SPе 6 Да се отстранят разлетите/разпилените количества,  с цел опазване на птиците / дивите 
бозайници 
 
Съдържание на активното вещество – тебуконазол 25 г / л 
Функция на ПРЗ – фунгицид  
Вид на формулацията – концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС). 
Разрешен за употреба в Република България със Заповед №: РД 11-475/15.03.2018г. на 
изпълнителният директор на БАБХ; Разрешение 01570-ПРЗ/19.03.2018 г. 
Категория на употрeба: първа професионална 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 
ТЕБСЕМ се използва за третиране на семена на зърнено-житни култури за контрол на болести 
пренасяни чрез семената и почвата. ТЕБСЕМ е предназначен за употреба при пшеница,  
ечемик, овес и ръж.  
Третирането на семена с подходящ продукт за обеззаразяване е първата стъпка, насочена към 
подобряване на здравината на посева, тъй като засяга първоначалното развитие на растенията, 
а това, от своя страна оказва влияние върху добива в по-късните етапи на растеж и развитие. 
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ 
ТЕБСЕМ е системен фунгицид с превантивно и лечебно действие, съдържащ активното 
вещество тебуконазол. Тебуконазолът (както останалите триазоли) действа върху функциите 
на мембраната на гъбите и блокира биосинтеза на ергостерол. Това предизвиква нарушаване 
на функцията на мембраната и води до натрупване на мастни киселини и други 
неблагоприятни ефекти за патогена. 
 
Разрешени употреби: 



Култура За контрол на 
Пшеница, 
ръж, овес 

твърда главня  (Tilletia tritici), фузариоза (Fusarium spp.),  
снежна плесен (Monographella nivalis),  

Ечемик 
 

ленточна болест (Pyrenophora graminea), фузариоза (Fusarium spp.),  
снежна плесен (Monographella nivalis) 

За всички употреби: 
- Доза на приложение: 120 мл продукт/100 кг семена  
- Момент на приложение: сухо семе (ВВСН00). 
- Максимален брой приложения: 1 
- Техника за приложение: специализирана техника за обеззаразяване на семена, на 
закрито. 

- Количество вода: не е приложимо. 
- Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: не се 
изисква. 
 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ  
ТЕБСЕМ е предназначен за директно приложение върху семена при използване на 
специализирана техника за обеззаразяване на семена. 
Под доза на приложение на продукта се разбира количеството продукт, полепнало след 
приложението по третираните семена за посев.  
Третираните семена да не се използват за консумация и за приготвяне на фураж.  
Третираните семена трябва да бъдат в надлежно обозначени чували, които след употреба 
трябва да бъдат унищожени в одобрени за целта съоръжения. 
Върху чувалите трябва да има надпис  „Семена, третирани с продукт ТЕБСЕМ на базата на 
тебуконазол“. 
Върху опаковките (чувалите) трябва да бъдат посочени мерки за намаляване на риска при 
употреба на семена за сеитба, обработени с ТЕБСЕМ. 
 
Преди употреба дозаторът  на специализирана техника за обеззаразяване, трябва да се 
калибрира като се използва  ТЕБСЕМ.  
Да не се прилага ТЕБСЕМ върху напукани, нацепени или покълнали семена. 
Семената трябва да се засеят до един месец след обеззаразяването и не трябва да се запазват за 
следващия сезон. Уверете се, че семената имат задоволително съдържание на влага преди 
складиране. Да се съхраняват на сухо място, правилно етикетирани. 
 
 
Сеитба 
Семена третирани с ТЕБСЕМ може да окажат влияние на количеството изсети семена при 
сеитба. Ето защо е важно преди започване на сеитбата да се провери калибровката на сеялката. 
 
Работа с продукта: 
При смесване, зареждане и приложение на продукта да се използват лични предпазни средства 
- предпазни ръкавици и защитен гащеризон. 
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 ползване. 
 
Съхранение: 
Да се съхранява само в оригиналната опаковка, на хладно и добре проветриво място.  
Да се пази от светлина. 
 



Подходящи пожарогасителни средства: пулверизирана вода, сух прах, пяна, въглероден 
диоксид. 
 
Мерки за първа помощ: 
Общи мерки : Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако почувствате 
неразположение, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, когато 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. Веднага да се измие обилно с вода. 
При контакт с очите : Да се измие обилно с вода (в продължение на поне 20 минути), като 
държите очите широко отворени. Свалете меките контактни лещи, ако има такива. Незабавно 
потърсете медицинска помощ. 
При поглъщане : Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ 
или на лекар. 
 
При необходимост свържете се с 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. 
 
ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО 
Цялата техника за приложение и замърсеното предпазно облекло трябва да се измие / почисти 
с вода или с разреден разтвор на почистващ препарат веднага след употреба и обилно да се 
изплакне. 
Да се внимава да не се замърсят водни източници с промивни води. Замърсените течности да 
се изхвърлят по безопасен начин в съответствие с местните разпоредби. 
Избягвайте разливане. В случай на разлив, премахнете замърсеното облекло и незабавно 
измийте кожата. 
 
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. 
 
Срок на годност: 
Дата на производство: 
Партиден №: 
Съдържание на опаковката:  
 
Притежател на разрешението: 
Sharda Europe b.v.b.a.  
Jozef Mertenstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium - phone: +32(0)2 466.44.44 
 
Дистрибутор: 


