
ОПАСНО! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рисковете 
за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба!

ПАРТИДА №: 1405СА16
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: 
05.2014г.
СРОК НА ГОДНОСТ: при 
правилно 
съхранение 3 г.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: 
ІІІ – трета, за свободна 

употреба от лица над 18г. 
КАРАНТИНЕН СРОК: 30 дни 

ЛД 50 – 5600 мг/кг т.м. 
орално за плъх

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:   
360г/л глифозат 

ФОРМУЛАЦИЯ: 
разтворим концентрат 
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РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България с удостоверение за разрешаване предлагането 
на пазара и употребата на продукти за растителна защита: № 0031/04.05.2012г.на 
БАБХ и Протокол №41/1996г.на МЗГ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ: Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн, ВНОСИТЕЛ: Агрия АД гр. 
Пловдив 
ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: НАСА е тотален листен хербицид със системно действие, за борба 
срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Използва се по 
време на вегетация на плевелите. НАСА се транслоцира лесно от вегетативната 
маса в подземната част на корените, включително и в коренищата на 
многогодишните плевели. Подтиска синтеза на аминокиселините. Външно това се 
изразява в увяхване, пожълтяване и некроза. 
ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: N-(фосфонометил)-глицин
ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: органофосфорни хербициди 
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА: НАСА 360 СЛ е разрешен за употреба в Р. България срещу 
едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: лозя, овощни 
градини и свободни площи (стърнища). 
Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели: 400-1200
мл/дка. 
Дозата варира според преобладаващите плевели: 400-600мл/дка – срещу 
едногодишни видове плевели, 600-1200мл/дка – срещу многогодишни видове плевели 
Момент на приложение: НАСА се прилага винаги като листен хербицид при 
поникнала плевелна растителност във фаза ,,цъфтеж” на двусемеделните видове и 
изкласяване ,,изметляване” на едносемеделните плевели. 
Дъжд паднал 6 часа след пръскане с продукта не намалява неговата ефективност. 



ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Резервоара на 
пръскачката се налива до половината с вода. След 
това се добавя измереното количество продукт. 
Останалото количество вода се прибавя при 
непрекъснато разбъркване. Сместта да се изпръсква 
непосредствено след приготвянето и. Пръскачките и 
съдовете да се почистват веднага след употреба с 
много вода или по възможност с препарат за 
почистване и след това да се изплакнат многократно с 
вода. 
СМЕСИМОСТ Препоръчва се употреба заедно с 
прилепителТекнофит pH+ за по –добър резултат и 
оптимизиране дозата на хербицида.  Препоръчително 
количество работен разтвор 30-60л/дка. 
ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В 
СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ: 
Хербицидът няма вредно последействие за 
следващите в сеитбообращението култури, защото 
бързо се разгражда и инактивира от почвените 
микроорганизми. Има кратка персистентност в 
почвата – една две седмици. 
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ 
ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Да не се прилага 
при силен вятър. Да се третира в температурен 
диапазон от 14°С до 28°С. Пръскането да се извършва на 
такова растояние от другите култури, така че да не 
попадат върху тях капки от продукта. При лозя да не 
се прилага след образуване на гроздове. След 
третиране почвата да не се обработва 10-14 дни. 
ЕКОТОКСИЧНОСТ: Не е токсичен за риби, пчели и птици. 
Токсичен за водни организми, може да причини 
дълготраен ефект във водна среда. Да се пазят 
водоемите и водоизточниците от замърсяване с 
продукта. Да не се допуска изпускане в околната среда. 
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: В случай на 
поглъщане на продукт да се предизвика повръщане и да 
се прибегне задължително до консултация с лекар. 
Дразни очите. При контакт с очите да се изплакнат 
обилно с вода в продължение на 15 минути и да се 
потърси медицинска помощ. Дразни кожата. 

Поразените части на тялото да се измият обилно с 
вода. При неразположение да се повика лекар. 
АНТИДОТ: Липсва. Лечението е симптоматично. 
ФРАЗИ НА РИСКА: R25 – опасен за здравето при 
поглъщане, R36 - дразни очите, R37 – дразни 
дихателната система, R38 – дразни кожата. 
ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: S13 – да се пази далеч от храни, 
напитки и фуражи, S24/25 – да се избягва контакт с 
кожата и очите, S20/21 – да на се яде, пие и пуши по 
време на работа, S23 – да не се вдишва мъглата от 
ръзпръсквания разтвор, S36/37/39 – да се носи 
специално работно облекло и лични предпазни 
средства – ръкавици, очила и маска. 
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ: Формулацията е 
незапалима и негорима. При пожар може да отделя 
токсични газове. Да се избягва прегряване и открит 
огън. Силно корозира металните съдове.  
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ / РАЗЛИВАНЕ: Ако 
се повреди опаковката и изтече продукт да се попие с 
добре абсорбиращ материал (пясък, дървени 
стърготини или специално брашно), след като се 
събере в добре затварящи се съдове, да се потърси 
съдействието на специалист. 
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ИЛИ ПРОДУКТ С 
ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ: Да не се използва повторно 
празния амбалаж. Да не се изхвърлят остатъци от 
продукта или разтвор във водоизточници. Преди 
изхвърляне на определените за целта места, 
амбалажът да се направи негоден за повторна 
употреба (смачкване, пробиване), като се спазват 
местните разпоредби. Продукт с изтекъл срок на 
годност се дава в оторизирана лаборатория за 
реанализ за съдържание на активно вещество. 
СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ: Да се съхранява в 
оригинални опаковки и сухи проветриви складови 
помещения, отделно от инсектициди, фунгициди и 
хранителни продукти, далеч от леснозапалими 
вещества. Да се пази от отрицателни температури и 
измръзвания. Да се спазват правилата за 
транспортиране на опасни товари по шосе съгласно 
АДР- 2003. 
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