
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
според Регламент (EO) № 1907/2006 
 

Utrisha Утриша N 
 

 

 

Версия  
0.0 

Преработено изда-
ние (дата):  
09.12.2021 

SDS Номер:  
750075000570 

Дата на последно издание: - 
Дата на първо издание: 09.12.2021 

 

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. 

1 / 12 

Corteva Agriscience™ Препоръчва се и  се очаква от Вас да прочетете и разберете изцяло ИЛБ, 
тъй като има важна информация в целия документ. Този ИЛБ дава на потребителите информа-
ция, отнасяща се до защитата на човешкото здраве и безопасност на работното място, защита 
на околната среда и при аварийно реагиране. Потребителите на продукта и апликаторите 
трябва да се отнасят преди всичко до етикетата на продукта, свързана с или придружаващ кон-
тейнера на продукта. Това информационен лист за безопасност се придържа към стандартите и 
изискванията на България и може да не съвпада с изискванията в други страни. 
_________________________________________________________________________________ 
 

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприяти-
ето 

1.1 Идентификатор на продукта 

Търговското наименование 
 

: Utrisha Утриша N 
 

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и упот-
реби, които не се препоръчват 

Употреба на вещест-
вото/сместа 
 

: Селскостопанско ползване 
 

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМА 
Производител/Вносител 
„Кортева Агрисайънс България“ ЕООД 
Младост 4, Бизнес Парк София 
сграда 1А, ет. 1 
София, 1766 
България 
 
Email адрес : SDS@corteva.com 

 

1.4 Телефонен номер при спешни случаи 

SGS +32 3 575 55 55 или 
 
+32 3 575 55 55 
 
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. 
+359 2 9154 233 (Национален токсикологичен информационен център, България) 
+359 2 946 16 06 (SGS) 
Токсикологичните центрове могат да притежават само информация, необходима за 
продукта, съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и националното законодателство. 
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РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

2.1 Класифициране на веществото или сместа 

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008) 

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008. 

2.2 Елементи на етикета 

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008) 

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008. 
 

2.3 Други опасности 

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакуму-
лиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) при нива от 
0,1% или по-високо. 

 
Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че 
имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента 
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 
или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на 
Комисията при нива от 0,1 % или по-високи. 

 
Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се 
счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на 
Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на хими-
кали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 
2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи. 

 
 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

3.2 Смеси 

Съставки 

Химично наименование CAS номер 
EO номер 
Индекс Номер 
REACH Регистраци-
онен номер 

Класификация Концентрация 
(% w/w) 

Methylobacterium symbioticum 
SB23 

неотреден 
 
 

 100 

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16. 
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РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 

4.1 Описание на мерките за първа помощ 

Основни указания 
 

:  Не давай нищо през устата на човек в безсъзнание 
При неразположение, потърсете медицинска помощ (пока-
жете етикета, ако е възможно). 
Никога не оставяйте сам пострадал, показващ признаци 
на отравяне. 

 
В случай на вдишване 
 

:  Ако симптомите продължават, повикайте лекар. 
 

В случай на контакт с ко-
жата 
 

:  Измийте старателно със сапун и вода. 
Ако кожното раздразнение продължава, повикайте лекар. 
 

В случай на контакт с очите 
 

:  Промивайте внимателно с вода в продължение на ня-
колко минути. 
Свалете контактните лещи. 
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се 
със специалист. 
 

В случай на поглъщане 
 

:  Изплакете устата. 
НЕ предизвиквайте повръщане. 
 

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и 
ефекти 

Неизвестни. 

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение 

Лечение 
 

: Няма специфичен антидот. 
Поддържащи грижи. Лечението се основава на прецен-
ката на лекаря в зависимост от реакцията на пациента. 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

5.1 Пожарогасителни средства 

Подходящи пожарогаси-
телни средства 
 

:  Воден аерозол 
Пяна, устойчива на алкохол 
 

Неподходящи пожарогаси-
телни средства 
 

:  Неизвестни. 
 

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Специфични опасности при 
пожарогасене 
 

:  Излагането на продукти от горене може да бъде опасно за 
здравето. 
 

5.3 Съвети за пожарникарите 

специални предпазни сред-
ства за пожарникарите 

:  Да се носи самостоятелен дихателен апарат ако е необхо-
димо. Носете лични предпазни средства.  
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Специфични методи за по-
тушаване  

: Преместете неповредените контейнери извън зоната на 
пожара, ако това може да се извърши безопасно. 
Евакуирайте зоната. 
Използвайте водна струя за охлаждане на неотворени 
контейнери.  

Допълнителна информация 
 

:  Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и 
околната среда. 
 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 

Лични предпазни мерки 
 

:  Избягвайте образуването на прах. 
Използвайте подходящи предпазни средства. За допълни-
телна информация, вижте Раздел 8, Контрол на експози-
цията и Персонална защита. 
 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Предпазни мерки за опаз-
ване на околната среда 
 

:  Да се избягва изхвърлянето в околната среда. 
Предотвратете последващи течове или разливи ако това 
е безопасно. 
Запазете и изхвърлете замърсената от измиването вода. 
Ако разливите излязат от контрол, уведомете местните 
власти. 
 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 

Средства за почистване 
 

:  За изтичане и изхвърляне на този материал, както и за из-
ползваните в него материали и предмети, ангажирани в 
почистването на изтичания, може да се прилагат местни 
или национални разпоредби. 
Събирайте и организирайте изхвърлянето на отпадъците 
без създаване на прах. 
Събраният материал трябва да се съхранява в контейнер 
с вентилационен отвор. Вентилационният отвор трябва да 
възпрепятства навлизането на вода, тъй като може да 
настъпи последваща реакция с разлетите материали, ко-
ято да доведе до свръхналягане в контейнера. 
Съберете с метла и лопата. 
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изх-
върляне. 
Неутрализирайте с киселина. 
Почистете разсипаното с метла или прахосмукачка и съ-
берете в подходящ контейнер за изхвърляне. 
За допълнителна информация виж Раздел 13, "Предпазни 
мерки при унищожаване". 
 

6.4 Позоваване на други раздели 

Виж точки: 7, 8, 11, 12 и 13. 
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РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 

Указания за безопасно ма-
нипулиране  

: Работете в съответствие с правилата за промишлена хи-
гиена и техника за безопасност. 
Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забраня-
вани в зоните на употреба. 
Да се вземат мерки за предотвратяване на разливи, за-
губи и минимизиране на освобождаването в околната 
среда. 
Използвайте подходящи предпазни средства. За допълни-
телна информация, вижте Раздел 8, Контрол на експози-
цията и Персонална защита.  

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

Изисквания за складови по-
мещения и контейнери 
 

:  Да се съхранява в затворен съд. Съхранявайте в пра-
вилно етикетирани контейнери. Съхранявайте в съответс-
твие с конкретните национални изисквания.  
 

Препоръки за основно скла-
диране 
 

: Cилни окислители 
 

Материал, от който е изра-
ботена опаковката  

:  Неподходящи материали: Неизвестни.  

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.1 Параметри на контрол 

Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място. 

8.2 Контрол на експозицията 

Инженерни мерки 

Използвайте локална изсмукваща вентилация, или други технологични средства, за да под-
държате въздушните нива под изискванията или указанията за допустими стойности за из-
лагане на вредно въздействие. Ако не са налице изисквания или указания за допустими 
стойности за излагане на вредно въздействие, присъствието на обичайна вентилационна 
система ще е достатъчна при повечето операции. 
При някои производствени операции може да е необходима локална изсмукваща вентила-
ция. 

Лична обезопасителна екипировка 

Защита на очите :  Носете предпазни очила и щит за лице  
Защита на ръцете 

 
 

Забележки  : Химически устойчиви ръкавици  
   

Обезопасяване на кожата 
и тялото 

:  Носете подходящи защитни средства.  
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Защита на дихателните 
пътища 

:  Защита на дихателните пътища в съответствие с EN149.  

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 

Физическо състояние : прах  
Цвят  :  бял  
Мирис  :  Без мирис  
Граница на мириса  :  Hяма информация  

 
Точка на топене/граници на 
топене  

: Hяма информация  
 

Температура на замръзване  
 

Hяма информация  
 

Точка на кипене/интервал 
на кипене  

: Hяма информация  
 

Запалимост  : Незапалим 
 

Горна граница на експло-
зивност / Горна граница на 
запалимост 
 

: Hяма информация  
 

Долна граница на експло-
зивност / Долна граница на 
запалимост 
 

: Hяма информация  
 

Точка на запалване  : Hяма информация 
 

Температура на самозапал-
ване  

: Hяма информация  
 

pH  : 10,55 
 

Вискозитет 
Вискозитет, динамичен  : Hяма информация  

 
Разтворимост(и) 

Разтворимост във вода  : Hяма информация  
 

Налягане на парите  : Hяма информация  
 

Плътност  : 1,012 g/mL 
 

Относителна гъстота на из-
паренията  

: Hяма информация  
 

9.2 Друга информация 

Експлозиви : Не 
 

Оксидиращи свойства  : Не 
 

Скорост на изпаряване  :  Hяма информация  
 



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
според Регламент (EO) № 1907/2006 
 

Utrisha Утриша N 
 

 

 

Версия  
0.0 

Преработено изда-
ние (дата):  
09.12.2021 

SDS Номер:  
750075000570 

Дата на последно издание: - 
Дата на първо издание: 09.12.2021 

 

7 / 12 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

10.1 Реактивност 

Не е класифициран като опасно реактивоспособен. 

10.2 Химична стабилност 

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение. 
Стабилен при нормални условия. 

10.3 Възможност за опасни реакции 

Опасни реакции 
 

:  Стабилен при препоръчаните условия за съхранение. 
Не са споменати никакви опасности. 

 
 

  Неизвестни. 

10.4 Условия, които трябва да се избягват 

Условия, които трябва да се 
избягват 
 

: Неизвестни. 
 

10.5 Несъвместими материали 

Материали, които трябва да 
се избягват 
 

:  Киселини 
 

10.6 Опасни продукти на разпадане 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 

Остра токсичност 

Продукт: 

Остра орална токсичност  :  Забележки: Смята се, че еднократната орална токсичност 
е извънредно ниска 
Не се очакват опасности от случайно поглъщане на малки 
количества при нормални операции на манипулиране. 
 

    Забележки: Тази информация не е налична. 
Eднократната орална LD50 не е установена. 
 

Остра инхалационна ток-
сичност  

:  Забележки: Краткотрайно (за минути) излагане на въз-
действие не се очаква да доведе до неблагоприятни пос-
ледици. 
Еднократно продължително (неколкочасово) превишено 
въздействие чрез вдишване може да има неблагоприятни 
ефекти. 
 

    Забележки: Като продукт 
LC50 не е определен. 
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Остра дермална токсич-
ност  

:  Забележки: Не се очаква еднократно продължително въз-
действие да доведе до поглъщане на материала през ко-
жата във вредни количества. 
 

    Забележки: Като продукт 
Дермалната LD50 не е определена. 
 

Остра токсичност (при 
други пътища на постъп-
ване)  

:    
Забележки: Некласифицирано поради данни, които са 
убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифици-
ране. 
 

Корозивност/дразнене на кожата 

Продукт: 

Забележки : Краткотраен контакт може да причини кожно възпаление с 
локално зачервяване. 

 

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите 

Продукт: 

Забележки : Като правило няма дразнещо действие върху очите. 
 

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата 

Продукт: 

Забележки : При повишаване на чувствителността на кожата: 
Не е намерена съответна информация. 

 
Забележки : За дихателна сенситилизация: 

Не е намерена съответна информация. 
 

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция 

Продукт: 

Оценка : Оценката на наличните данни предполага,че този мате-
риал не е токсичен STOT-SE. 

 

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция 

Продукт: 

Оценка : Оценката на наличните данни предполага,че този мате-
риал не е токсичен STOT-RE. 

 

Токсичност при вдишване 

Продукт: 

На база наличната информация, не е установена опасност от аспирация. 
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11.2 Информация за други опасности 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система 

Продукт: 

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се 
счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната 
система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно ре-
гистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването 
на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 
2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на 
Комисията при нива от 0,1 % или по-високи. 

 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

12.1 Токсичност 

Hяма информация 

12.2 Устойчивост и разградимост 

Hяма информация 

12.3 Биоакумулираща способност 

Hяма информация 

12.4 Преносимост в почвата 

Hяма информация 

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Продукт: 

Оценка  : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се 
смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични 
(PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи 
(vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.. 
 

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система 

Продукт: 

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се 
счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната 
система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно ре-
гистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването 
на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 
2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на 
Комисията при нива от 0,1 % или по-високи. 

 

12.7 Други неблагоприятни ефекти 

Hяма информация 
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РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

13.1 Методи за третиране на отпадъци 

Продукт :  В случай че отпадъците и/или контейнерите не могат да 
бъдат изхвърлени съгласно указанията върху етикета на 
продукта, материалът трябва да бъде изхвърлен съгласно 
местните или регионални официални разпоредби. 
Предоставената тук по-долу информация се отнася за ма-
териала само за състоянието му, в което се доставя. 
Идентификацията, базирана на свойства или на съответ-
ните списъци, може да не бъде приложима, ако материа-
лът е използван или замърсен по друг начин. Преработва-
телят на отпадъци носи отговорност за определяне  ток-
сичността и физичните свойства на преработвания мате-
риал, с цел определяне на правилната идентификация на 
отпадъка, и методите на изхвърляне в съответствие с 
приложмите разпоредби. 
Ако материалът, в състоянието, в което се доставя, стане 
отпадък, спазвайте всички приложими регионални, нацио-
нални и местни закони. 
 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер 

Не се регулира като опасен товар 

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН 

Не се регулира като опасен товар 

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране 

Не се регулира като опасен товар 

14.4 Опаковъчна група 

Не се регулира като опасен товар 

14.5 Опасности за околната среда 

Не се регулира като опасен товар 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите 

Неприложим 

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Между-
народната морска организация 

Не е приложимо за продукта, както се доставя. 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство от-
носно безопасността, здравето и околната среда 
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Cписък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи 
сериозно безпокойство) за възможно включване в 
приложение XIV (Член 59).  

: Неприложим 

REACH - Списък на вещества, предмет на разреше-
ние (Приложение XIV)  

: Неприложим 

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, ко-
ито нарушават озоновия слой  

: Неприложим 

Регламент (ЕC) 2019/1021 относно устойчивите орга-
нични замърсители (преработен текст)  

: Неприложим 

 
Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Евро-
пейския парламент и на Съвета година от-
носно контрола на опасностите от големи 
аварии, които включват опасни вещества. 

 
 

Неприложим  

 

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес 

Тази субстанция не се нуждае от Оценка за Химеческа Безопасност, когато се изпалзва за оп-
ределените приложения. 
Сместа е оценена съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1107/2009. 
За оценка на експозицията, погледнете етикета. 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

Източник на информация и референции 
Този лист за безопасност е изготвен в съответствие със стандартите на продукти и услуги 
Hazard Communications Group, от информация от вътрешни препратки към нашата компа-
ния. 
 
 

Пълен текст на H-фразите 

Пълен текст на други съкращения 

 

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни 
пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; 
AIIC - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM 
- Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент 
относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR 
- Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския инсти-
тут за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската 
агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията 
на ефекта, свързван с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; 
EmS - Авариен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични 
вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързвана с x % реакция на скорост на растеж; 
GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Между-
народна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен тран-
спорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи 
опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентра-
ция; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентари-
зационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен ко-
декс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - 
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Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна органи-
зация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи хи-
мични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; 
LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); 
MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; 
n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) 
ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на нато-
варване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на хими-
кали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за 
химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакумули-
ращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и 
химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Рег-
ламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен 
железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разла-
гане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно 
безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - 
Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества 
(Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много 
биоакумулиращо 

Допълнителна информация 

 
Код на продукта: 3PP - Utrisha N 
 

 
Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на на-
шето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназ-
начена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхра-
нение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качественна ха-
рактеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на 
употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е oпо-
вестено в текста. 

 
BG / BG 

 
 


