
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
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СТАРАНЕ ГОЛД

Вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при овес, пшеница,
ечемик, ръж, тритикале и царевица.

ВНИМАНИЕ
Съдържа въглеводороди, С9, ароматни
Предупреждения за опасност
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, 
спазвайте инструкциите за употреба.
Препоръки за безопасност
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ 
предпазна маска за лице.
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в 
позиция, улесняваща дишането.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в 
продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и 
доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P331 НЕ предизвиквайте повръщане.
Р501 Съдържанието/контейнера да се изхвърли в съответствие с месните разпоредби.

Допълнително етикетиране:

SP1 Да не се замърсяват водите с  този продукт или с неговата  опаковка.  (Да не се
почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да
се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.

Активни вещества: 
Флуроксипир – 100.0 г/л 
Флорасулам – 1.0 г/л
Функция на ПРЗ – хербицид.
Вид на формулацията– суспо-емулсия (СЕ)
Разрешен  за  употреба  в  Република  България  със  Заповед  №: РД  11-  265/
13.02.2015г. на Изпълнителният директор на БАБХ и Разрешение № 01294-ПРЗ/1-
19.03.2015 г.
Категория на употреба: Втора професионална

Механизъм  на  действие: Вегетационен  хербицид  за  контрол  на  широколистни
плевели  за  приложение  при  овес,  пшеница,  ечемик,  ръж,  тритикале  и  царевица  за
зърно и силаж.
Старане Голд е смес от активните вещества флуроксипир и флорасулам. Флорасуламът
принадлежи  към  химичната  група  на  триазолопиримидин  сулфонанилидите.  Той



инхибира ензима ацетолактатсинтаза (АЛС). Флуроксипирът се абсорбира от корените
и листата, спирайки развитието на плевелите. 

Разрешени употреби

Култура Доза
мл продукт/

дка

Момент на приложение**

Овес (зимен и пролетен), 
зимна пшеница (мека и 
твърда), пролетна пшеница
(мека и твърда), ечемик 
(зимен и пролетен), ръж 
(зимна и пролетна), 
тритикале

180 мл/дка BBCH 13-45:
3 листа разтворени – късна фаза на 
вретенене-влагалището на флаговия лист 
е издуто

Изключение: при пролетна мека и твърда
пшеница да се прилага при BBCH 13-32:
3 листа разтворени – вторият възел е най-
малко на 2 см над първия възел

Царевица за зърно и 
силаж*

120 мл/дка BBCH 10-16: поява на първи лист – 
растежа продължава до разтваряне на 
шести лист

*Да не се прилага при сладка царевица и царевица за семепроизводство.
** Продуктът да се прилага само през пролетта и лятото.

Техника  и  метод  на  приложение: Приложение  със  щангова  пръскачка  след
поникване на плевелите.
Количество на работния разтвор: 20 - 40 л/дка.
Максимален брой третирания за вегетационен сезон: 1 за всички култури.
Карантинен срок :
- Овес (зимен и пролетен), зимна пшеница (мека и твърда), пролетна пшеница (мека и

твърда), ечемик (зимен и пролетен), ръж (зимна и пролетна), тритикале: 50 дни
- Царевица:  Неприложимо. Покрива се от вегетационният период. 

Изисквания и/или ограничения при използване на продукта:

Да се използва подходящо защитно облекло при смесване, разреждане и прилагане на
продукта.

Период на изчакване преди повторно влизане в третираните площи - 48 часа.

Контролирани плевели при зърнено-житни култури  :  
Лепка  (Galium  aparine  ),  врабчови  чревца (Stellaria media), Stellaria  media),  повитица  (Stellaria media), Convolvolus
arvensis) , полски синап   (Stellaria media), Sinapis arvensis), овчарска торбичка  (Stellaria media), Capsella bursa-pastoris) 
дива ряпа  (Stellaria media), Raphanus raphanìstrum),  Fallopìa convolvolus, Rapistrum rugosum, скърбица
(Stellaria media), Myagrum perfoliatum),   див мак (Stellaria media), Papaver  sp. ),  лайка   (Stellaria media), Matricaria chamomilla),  пача
трева  (Stellaria media),  Polygonum  aviculare),  млечок (Stellaria media), Sonchus  oleracae),  диплотаксис (Stellaria media), Diplotaxis
eurucoides),  врабчово  семе  (Stellaria media), Lithospermum  arvense),  полско  подрумче   (Stellaria media), Anthemis
arvensis), рапица  (Stellaria media), Brassica napus), куклица  (Stellaria media), Agrostema spp), ралица  (Stellaria media), Delphinium spp),
войничица (Stellaria media), Descurania sophia),  пролетен гороцвет (Stellaria media), Adonis vernalis)
Контролирани плевели при царевица  :  



Поветица (Stellaria media), Convolvolus  arvensis),  лепка  (Stellaria media), Galium  aparine),  абутилон  (Stellaria media), Abutilon
theophrasti), триделен бутрак (Stellaria media), Bidens tripartita), татул (Stellaria media), Datura stramonium), обикновенно
пипериче (Stellaria media),  Polygonum persicaria), черно куче грозде (Stellaria media), Solanum nigrum ), казашки бодил
(Stellaria media), Xanthium strumarium ).

Специфични  условия,  при  които  този  продукт  не  може  или  не  трябва  да  се
употребява

 Да се прилага само със щангова пръскачка.
 Най-добри  резултати  се  получават,  когато  плевелите  са  в  начална  фаза  с

изключение на лепката и врабчовите чревца, които са чувствителни във всички
стадии.

 Може да се прилага и при пивоварен (малцов) ечемик. 
 Да се избягва приложението на продукта когато среднодневните температури са

по-ниски от 7ºС и при продължително застудяване. Препоръчва се прилаганеС и при продължително застудяване.  Препоръчва се прилагане
при благоприятни климатични условия и добро състояние на културата.

 Да не се третира когато се очакват валежи до един час след приложението.
 При царевица има вероятност да се появят леки деформации по корените,  но

това не повлиява отрицателно добива (спазвайте времето за приложение и макс.-
мин. температури).

 Продуктът  може  да  бъде  фитотоксичен  за  култури,  които  не  са  включени  в
етикета.  Може  да  увредят  чувствителни  култури  като  лози,  овощни,
декоративни растения и др. Да се избягва контакт на продукта с чувствителни
култури, дори под формата на мъгла разнесена от вятъра. Да се спазва буферна
зона от 5 метра до тези култури.

 Да се използва възможно по-ниско налягане при пръскане, снижавайте щангата
според височината на третираната растителност. Използвайте дюзи подходящи
за употреба с хербициди.

 Прилагайте, когато времето е тихо, без вятър (скорост на вятъра по-малка от 5 м/
сек) и температурата не е по-висока от 25ºС и при продължително застудяване. Препоръчва се прилаганеС.

 Да не се третират зърнено-житни култури засети заедно с бобови.
 В случай на презасяване на площи третирани със Старане Голд, без обработка на

почвата  могат  да  се  засяват  други  зърнено  -житни  култури,  житни  фуражни
треви или царевица (за царевица трябва да се спази срок от един месец между
третирането със Старане Голд и сеитбата й).

 След жътвата на култури третирани със Старане Голд, могат да бъдат засадени/
засети,  без  ограничения,  всички  култури  от  стандартния  сеитбооборот.
Препоръчва  се  да  се  избягват  бобови  или  декоративни  култури,  тъй  като
информацията от опитите все още не е достатъчна.

Смесимост
За информация относно смесимостта, се свържете с дистрибутора на Dow AgroSciences.

Приготвяне на работния разтвор
Напълнете  резервоара  на  пръскачката  до  половината  от  обема  му  с  чиста  вода.
Добавете постепенно необходимото количество Старане Голд и долейте резервоара с
необходимото количество вода при непрекъснато разбъркване.
Използвайте разтвора веднага след приготвянето му.

Почистване на техниката за приложение:



Изплакнете трикратно ръчно празните опаковки и добавете водата от изплакването в 
резервоара на пръскачката преди пръскането. Веднага след пръскането, изпразнете 
напълно резервоара на пръскачката. Измийте старателно резервоара и всички негови 
части с чиста вода, отстранявайки всички видими остатъци. Свалете и почистете 
отделно с чиста вода дюзите и филтрите. Не източвайте или изплаквайте резервоара на 
пръскачката върху площи, които ще бъдат обработвани.

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПОВТОРНО ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ.

Мерки за първа помощ:
Никога  не  давайте  течности  и  не  предизвиквайте  повръщане  ако  пострадалият  е  в
безсъзнание или има гърчове.
При вдишване
Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Консултирайте се с лекар.
При контакт с кожата
Свалете  незабавно замърсеното облекло,  измийте кожата с вода и сапун и изперете
дрехите преди повторна употреба или ги изхвърлете по подходящ начин.
При контакт с очите 
Незабавно  изплакнете  с  вода,  отстранете  контактните  лещи,  ако  има  такива,  след
първите 5 минути и продължете промиването за най-малко 15 минути при повдигнати
клепачи. Незабавно да се потърси квалифицирана лекарска помощ, за предпочитане от
офталмолог.
При поглъщане
Да не се предизвиква повръщане. Потърсете лекарска помощ. Решението дали да се
предизвика повръщане или не, трябва да се вземе от лекар.
Информация за лекаря:
Няма специфичен антидот. Лечението е поддържащо/симптоматично. 
В случай на инцидент се обадете на:
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

Подходящи средства за гасене:  воден спрей, въглероден двуокис, сух химикал или
пяна. 
Неподходящи пожарогасителни средства: Няма информация.

Мерки при инцидентно разливане на продукта. 
Попийте с пясък или друг незапалим абсорбиращ материал и поставете в контейнери за
изхвърляне.  За  големи  разливи,  ограничете  разлива  и  се  консултирайте  с
производителя.  Събирайте оттичащите се води, за да не допуснете попадането им във
водата или канализацията.

Съхранение
Продуктът трябва да се съхранява в съответствие с местните разпоредби. Съхранявайте
на хладно, сухо, добре проветриво място в оригинални опаковки. Пазете от прекомерни
топлина и студ. Да не се съхранява в близост до храни, напитки, храни за животни,
лекарства, козметика или торове. Да се пази далече от достъп на деца.

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg/


Срок на годност: 2 години при препоръчаните условия на съхранение.
Дата на производство: виж опаковката
Партида  № Виж опаковката
Нето опаковка: 1.0 л

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:
Dow AgroSciences Export S.A.S.
Ул. Лудвиг Ван Бетховен, 371
Валбон 06560 – Франция
Тел: +33 4 93956000
Факс: +33 4 93956595

Лице, което пуска на пазара:
АСМ ЕООД, ул. Гоцо Митов 5, Монтана. 
телефон 096/391515




	Специфични условия, при които този продукт не може или не трябва да се употребява

