
 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
 

ТОТАЛ 
Хербицид 

 

 
 
Внимание 
Предупреждения за опасност:  
H302:  Вреден при поглъщане. 
H317:  Може да причини алергична кожна реакция. 
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H410:  Силно 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: 
P261: Избягвайте вдишване на мъгла/изпарения/аерозоли. 
P280: Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ 
предпазна маска за лице. 
P333 + P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете 
медицински съвет/помощ. 
P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ 
помощ. 
Р362+ Р364:  Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. 
P391: Съберете разлятото.  
P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба, 
в определени места за опасни или специални отпадъци. 
Допълнително етикетиране: 
SP 1 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 замърсяване чрез отточни канали 
на ферми или пътища. 

SPe 1 С цел опазване на подпочвените води, да не се прилага този или друг продукт, 
съдържащ а.в. S-метолахлор повече от 1 път на 3 години. 

SPe 3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра, с включена в нея 
растителнозащитна ивица от 20 метра до повърхностни води, с цел опазване на 
водните организми. 
SPe 3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи, с 
цел опазване на растенията, които не са обект на третиране. 
 
Не влизайте повторно в третираните култури преди пълното изсъхване на работния 
разтвор. 
 
Функция на продукта: хербицид със системно действие 
Съдържание на активно вещество: S – метолахлор – 960 г/л 
Вид на формулацията: емулсионен концентрат 
Категория на употреба: втора професионална 



 

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с Разрешение №: 
01873-ПРЗ/01.09.2020г. 
 
Разрешени употреби: 
При царевица за контрол на хибриден щир (Amaranthus hybridis), в доза 130 мл 
продукт/дка, приложена с 20-60 л/дка количество вода. 
Момент за приложение: Преди поникване на културата, ВВСН 00-07 (сухо семе-
поява на колеоптила). За контрол на плевели в ранна фаза на развитие.  
Максимален брой приложения на година: 1. 
Карантинен срок - минимален интервал преди прибиране на реколтата: не се 
изисква. 
Техника на приложение: конвенционална наземна техника. 
 
Указания за приготвяне на работния разтвор: 
Никога не приготвяйте и не използвайте повече работен разтвор от необходимото. 
Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнена с половината от 
необходимият обем чиста вода и при включена бъркалка. Долейте резервоара до 
необходимото количество вода. По време на смесване и пръскане, дръжте 
бъркалката включена.  
 
Почистване на оборудването:  
Цялото оборудване използвано при третирането и замърсеното защитно облекло 
трябва да се почистят с вода или разтвор на почистващ препарат и да се изплакнат 
старателно. Да не се замърсяват водоизточници със замърсените води от 
почистването/прането. Замърсените води трябва да се изхвърлят по безопасен 
начин според местните регулации. 
Избягвайте разливане. В случай на разлив, свалете замърсените дрехи и ги 
изперете, измийте кожата незабавно. 
След употреба незабавно изпразнете резервоара на пръскачката. Всяко замърсяване 
от външната страна на съоръжението трябва да се премахне чрез измиване с чиста 
вода. Измийте отвътре резервоара на пръскачката с чиста вода, промийте щангата 
и дюзите чрез изпръскване с поне една трета от обема на резервоара. Напълнете 
наполовина резервоара на пръскачката с чиста вода, разклатете и изпразнете 
резервоара напълно. Повторете тази стъпка отново. 
 
Първа помощ и медицински съвети 
Вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако пострадалият не диша, да 
се направи изкуствено дишане. Да се повика лекар. 
Контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: 
Измийте обилно със сапун и вода. 
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. 
Поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 
 
При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България: 
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
Тел. +359 2 9154 409; +359 2 9154 233 
poison_centre@mail.orbitel.bg       



 

http://www.pirogov.bg 
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 
 
Подходящи пожарогасителни средства: пулверизирана вода, сух прах, пяна, 
въглероден диоксид. 
 
Предпазни мерки за безопасна работа: 
Да се използват лични предпазни средства: защитни ръкавици по време на 
смесване/зареждане и прилагане на продукта. 
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 оригиналния съд, на хладно, сухо и добре проветриво място, 
далече от светлина.  
 
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. 
 
Притежател на разрешението:  Sharda Cropchem Espana S.L. 

Edificio Atalayas business center,  
Carril Condomina 3, 12 floor,  
30006 Murcia, Spain  
phone: +34 868 127589 
fax: +34 868 127588 

Дистрибутор:  
”ACM” EOOД, гр. Монтана 
ул. „Гоцо Митов“ No 5, тел. No 0888 769 348 
 
Срок на годност: 2 години след датата на производство при препоръчаните условия 
на съхранение. 
Дата на производство: виж опаковката 
Партида №: виж опаковката 
Нето количество: 20 L e 
 


