
 N – Опасен за околната среда   I - Дразнещ 
  

ОПАСНО! 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА В ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета 
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, 

спазвайте инструкцията за употреба! 
 

 
 

ПЕНДИГАН 330 ЕК 
ХЕРБИЦИД 

 
Химично наименование на активното вещество: N-(1-етилпропил)-2,6-динитро-3,4-
ксилидин 
Химична група на активното вещество: Динитроанилин. 
Произход на активното вещество: “Аган Кемикъл Манюфакчърърс”/ Израел 
Производител: “Мактешим Аган Индъструз”/ Израел; име на лицето, което пуска ПРЗ 
на българския пазар: “Агрибул” ЕООД, ул. “Ястребец” 9, тел: 02 958 99 44  
Символи и знаци за опасност: N – Опасен за околната среда, Xi - дразнещ 
Фрази за риска: 
R10 Запалим. 
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни 
ефекти във водната среда. 
R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 
Фрази за безопасност: 
S02 Да се пази от достъп на деца. 
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. 
S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши. 
S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси 
медицинска помощ. 
S28 След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода. 
S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за 
очите/лицето. 
S57 Да се използва подходящ съд за да се избегне замърсяване на околната среда. 
S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ 
информационния лист за безопасност. 
Съдържание на активното вещество: Пендиметалин – 330 г/л 
Партида №: виж опаковката 
Функция:  
Селективен почвен  хербицид за борба  срещу едногодишни житни и някои 
широколистни плевели в царевица, слънчоглед, тютюн. 
Вид на формулацията: Емулсионен концентрат (ЕК). 



 
Номер на заповедта, с която ПРЗ е разрешен от Министъра на земеделието и 
храните РД 12-21/05.03.2010 г.; Номер на удостоверението за предлагане на пазара 
и употреба 01074-ПРЗ/16.03.2010 г. 
Област на прилагане на продукта: в Република България Пендиган 330 ЕК е 
регистриран за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: 

• Царевица в доза 400 мл/дка – внесен след сеитба, преди поникване на 
културата; 

• Слънчоглед в доза 400 мл/дка - внесен след сеитба, преди поникване на 
културата; 

• Тютюн в доза 400 мл/дка - внесен след сеитба, преди поникване на културата. 
Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде 
употребяван, включително механизъм на действие: Да се третира при тихо време, 
без вятър, за да се избегне попадане на работен разтвор върху съседни култури. да не 
се третира при температури над 35 0 С. Да не се пръска срещу вятъра. 
Препоръки при употреба: 
При работа с продукта да се спазват всички предпазни мерки за работа с пестициди. В 
закрити помещения задължително да се работи с работно облекло, маска, очила, 
ботуши, шапка, ръкавици. При приготвянето на работния разтвор да се използва 
гумирано облекло. Да не се пръска при силен вятър, срещу вятър и при много горещо 
време. Да се избягва излишен контакт на продукта с очите и кожата. По време на 
работа да не се яде, пие и пуши. 
Механизъм и спектър на действие: Пендиган 330 ЕК се поема от растенията чрез 
корените, колеоптила и листата като блокира растежа на плевелите. 
Карантинен срок: не се изисква 
Действие на продукта върху следващи в сеитооборота култури: 
При спазване на указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху 
следващите култури и не се намесва в сеитооборота. 
Приготвяне на работния разтвор: работният разтвор се приготвя като отмереното 
количество продукт се поставя в наполовина пълния с вода резервоар на пръскачката, 
разбърква се и при непрекъснато работеща бъркалка се допълва догоре с вода 
пръскачката. 
Смесимост: Пендиган 330 ЕК е смесим с други продукти. Желателно е провеждането 
на предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай. 
Мерки при инцидентни разливи: Да не се изпуска в канализацията. Да не се изпуска 
в  околната среда. Пръските да се съберат и да се поставят в подходящ съд. 
Абсорбирайте с пясък или друг инертен материал. Този материал и опаковката му да 
се изхвърлят на места за събиране на опасни или специални отпадъци 
Мерки в случай на пожар: 
При запалване на Пендиган 330 ЕК да се гаси с: 
За малък пожар: сух химикал, пудра, водна струя, въглероден диоксид. 
За голям пожар: водна пяна, мъгла, водна струя. 
Първа помощ и медицински съвети: 
При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е затруднено, 
направете изкуствено. Консултирайте се с лекар. 
При контакт с кожата: Отстранете замърсеното облекло и обувки. Измийте 
останалото количество материал с обилно количество вода.   



При контакт с очите: Измийте с вода при широко отворени клепачи в продължение 
на минимум 15 минути.  Консултирайте се с офталмолог.  
При поглъщане: Измийте устата с обилно количество вода.. Никога не давайте нищо 
през устата на човек изпаднал в безсъзнание. Консултирайте се с лекар. 
 
Указания към лекаря: Препоръчителна. Няма специфичен антидот. Необходимо е 
симптоматично и поддържащо лечение.  
При спешни случаи на остро отравяне: Многопрофилна болница за активно лечение 
и спешна медицина "Н.И.Пирогов" - „Токсикология”.Тел.: 02/9154233; 02/9154346;  
Единен Европейски номер за спешни повиквания - 112. 
Дата на производство: виж опаковката 
Срок на годност: 3 години. След изтичане на означения срок на годност, проверете 
съдържанието на продукта в ЦЛХИК при НСРЗ. 
Категория на употреба: III  
Унищожаване на празните опаковки: преди да се изхвърли на определеното за целта 
място, празната опаковка да се направи негодна за повторна употреба (деформиране, 
пробиване и др.). Остатъци от препарата  и от работния разтвор да не се изхвърлят в 
обществената канализационна система и във водоеми, а съгласно местните разпоредби. 
Съдържание на опаковката: 5 л е 
Условия на съхранение:  
В съответствие с международните правила за съхранение и складиране на продуктите 
за растителна защита; далеч от слънчева светлина и влага, на проветриво място, в 
оригинални плътно затворени опаковки. Не допускайте складиране на продуктите под 
0 0 c и над 35 0 c. Не складирайте опаковките/палетите над 2 метра височина, за да се 
избегнат повреди и смачквания. 
Транспорт:  Да се спазват изискванията за транспорт на препарати за растителна 
защита спрямо европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по 
шосе  
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