
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 !    
 

         
 

Сигнална дума: Внимание 

ТТТАААЛЛЛИИИЗЗЗМММААА   ЕЕЕККК   
Инсектицид 

 
ФУНКЦИЯ: Тализма ЕК е високоефективен продукт за унищожаване и дългосрочно 
предпазване от насекомни неприятели на празни складови помещения и зърно чрез 
дезинсекция или директно третиране на зърното. Унищожава веднага наличните 
неприятели - моментален ефект на пиретроида - и предпазва помещенията и зърното (в 
зависимост от дозата) от 6 месеца до две години след прилагане. 
Формулацията е специално разработена за складове с продължителен ефект сходен на 
фосфороорганичните съединения, но с къс карантинен срок. Трайно унищожава всички 
летящи и пълзящи насекомни неприятели и акари посредством контактното и стомашно 
действие или вдишване на пиретрида, подсилен с дългото последействие на синергиста. 
Има широк спектър на действие срещу различни вредители като гъгрици, брашнояди, 
зърнояди, молци и паяци по зърното и сушените плодове. 
 
ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ :  
Arysta LifeScience Benelux Sprl, Rue de Renory 26, BTE 1, 4102 Ougree, Belgium, с 
представителство за страната: 1124, София, ж.к. Явоpов бл.2 aп.5, тел. (02) 943 47 61 
 
РЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: Удостоверение № 01388-ПРЗ-1/2016 г. за разрешаване 
пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита, на база Заповед № 
РД 11-395/16.03.2016 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност 
на храните. 
 
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  80 г/л циперметрин 
СИНЕРГИСТ: 228 г/л пиперонил-бутоксид 
ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: (IUPAC) 
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane 
carboxylate.  
ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:  Пиретроиди 



ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Емулсионен концентрат 
КОФОРМУЛАНТИ: РАЗТВОРИТЕЛИ 
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, 
проветриви складови помещения,  далеч  от достъп на деца, според инструкциите за 
съхранение на продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални 
фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за 
растителна защита. 
 
СРОК НА ГОДНОСТ:  При правилно съхранение – най-малко 3 години. 
СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ:  Продукт с изтекъл срок на годност се дава за 
анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория. 
 
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА: Тализма ЕК е одобрен в Р България срещу: 
 

Култура Цел Използвана 
доза 

 

Работен 
разтвор 

 

Карантинен 
срок 

Препоръки 

Зърнени култури, 
директно пръскане: 

Пшеница, 
 Ечемик, 

Ръж,  
Овес, 

Тритикале, 
Лимец, 

Царевица, 
Ориз. 

(съхранявани в 
складове) 

 

Житна гъгрица 
(Sitophilus granarium)   

Оризова гъгрица   
(S. Oryzae)  

Зърнов бръмбар 
 (Rhyzopertha dominica) 

Ръждивочервен брашнен 
бръмбар 

 (Tribolium castaneum) 
Брашнен бръмбар 

(T.confusum)  
Суринамски брашнояд 

(Oryzaephilus surrinamensis) 
 Зърнояд  

(Cyprotestes ferrugineus) 
Зърнов молец 

 (Sitotroga cerelatella)  
Молец по сушените плодове 

(Plodia interpunctella)  
Брашнест акар  

(Acarus siro) 
Плесенен акар 

 (Tyrophagus putrescentidae)   
Насекоми и акари по 
съхраняваното зърно, 

пълзящи насекоми. 

 
 
 
 
 

10 – 20 
мл/тон 
зърно  

 
 
 
 
 

0,1 / 2,5 
литра/тон 

зърно 

 
 
 
 
 

Срок преди 
изнасяне за 
продажба: 

1 ден 

 
Да не се 
допуска 

попадане на 
продукт върху 
транспортната 

лента  
 
 

Празни складови 
помещения 

(Общо третиране 
Дезинсекция на 

помещения, 
конструкции, 
материали) 

 
30 – 60 

мл / 100 м² 
площ 

 
3.3-5.0 
литра/ 
100 м² 
площ  

Срок за 
повторно 
влизане в 
склада: 48 

часа 

 
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:  
 

• Директна обработка на зърното  
А. Поддържащо (профилактично) защитно действие - от 6 месеца до една година: 

Разреждат се 1 литър от продукта в 49 литра вода. С тях се обработват 100 тона зърно 
при разход 10 мл ТАЛИЗМА ЕК на тон зърно . 

Б. Дълготрайна защита:  



Разреждат се 2 литра от продукта в 48 литра вода. С тях се обработват 100 тона зърно.  
Така получената доза от 20 мл/тон зърно ТАЛИЗМА ЕК, позволява дълготрайна защита 
на третираната продукция – над 1 година. 

• Дезинсекция на празни складове  
В резервоара на пръскачката се налива част от необходимото количество вода. Прибавя 
се 60 мл ТАЛИЗМА ЕК и при непрекъснато разбъркване се долива вода до общ обем от 5 
литра. Така полученият разтвор служи за обработката на 100 м2 складова повърхност. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАЛИЗМА ЕК се прилага максимално еднократно на партида складирано 
зърно и веднъж годишно върху стените на складовите помещения. 
 
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРЕПАРАТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА 
БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:  
 

• За директна обработка на зърното  
Приготвения разтвор се внася върху зърното посредством дюза и помпа. Дюзата се 
поставя в началото на транспортната лента (шнека, елеватора), там където започва пътя 
на зърното, като се внимава да се избегне контакт на раствор с лентата. 
 

• За дезинсекция на складове  
Преди обработка изпразнете и почистете склада, като премахнете всички нечистотии, 
прах, паяжини и т.н. С готовия за употреба разтвор обработете максимално добре стени, 
тавани, под, носеща конструкция и елементи на склада (особено около врати и прозорци). 
Уплътнете добре склада и го затворете за 48 часа след обработка.  
Техника за внасяне: Тракторна или гръбна пръскачка, пръскачки с ниско налягане, 
ултрамалообемни пръскачки, както и генератори за топъл и студен аерозол. 
 
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Първа 
СМЕСИМОСТ: Нe е необходима  
ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПАРАТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ: 
Неприложимо 
ЕКОТОКСИЧНОСТ: Токсичен за риби. При пряк контакт опасен за пчелите. Да не се 
замърсяват водоеми и водоизточници. Тази смес не съдържа вещества считани за 
устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT). 
 
ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА: 
- Да не се яде, пие или пуши по време на работа. 
- Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор. 
- Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.  
СЛЕД РАБОТА: основно измиване с вода и сапун  и изпиране на работното облекло.  
 
РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ: 
H302: Вреден при поглъщане. 
H317: Може да причини алергична кожна реакция. 
H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ: 
Защита: 
P261: Да се избягва вдишването на мъглата от пръскането. 



P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
P280: Да се носят предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна 
маска за лице. 
Действие: 
P302 + P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 
P333 + P313: Ако се появи дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицинска помощ 
в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или отидете на лекар.  
При спешни случаи на остро отравяне: УМ БАЛСМ  “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 
359 (0)2 915 42 33 - “Клиника по Токсикология“ 
Изхвърляне на отпадъци: 
P501: Да се изхвърля съдържанието/ контейнера в съоръжение за депониране на 
отпадъци, одобрено в съответствие с нормативните изисквания. 
EUH401: Следвайте инструкциите, за да се избегнат рискове за хората и околната среда. 
SP1: Да не се замърсяват водите с продукта или неговата опаковка. 
Да не се почиства оборудването за пръскане близо до водни повърхности. 
Избягвайте замърсяване чрез отводнителните системи на селскостопански дворове или 
пътища.  
 
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ НА ОПАКОВКА: Ограничете разливането с 
всички възможни средства. Проветрете помещението. Попийте разлетия продукт с 
инертен материал (пръст, пясък) и го изгребете. Не използвайте дървени стърготини или 
други горящи материали. Съберете в добре затварящи се съдове и потърсете 
съдействие на специалист за последващо унищожаване. Да не се допуска проникване на 
продукта или разтвор от него в канализацията или водни потоци. В случай че това е 
неизбежно, да се уведомят незабавно компетентните власти. 
 
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ: Невъзпламеним. Да се гаси с пяна устойчива на алкохол и 
сух химикал. Да НЕ се ползва силна водна струя. Да се охлаждат с вода контейнерите. 
Носете костюм за химическа защита и автономен дихателен апарат. Не позволявайте 
оттичане в отходни системи или водоизточници. Остатъците от пожара да се съхраняват 
отделно в затворени съдове и да се унищожат съгласно националните изискванията. 
 
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: Съдържанието на опаковката да се 
използва изцяло по предназначение. Изплакнете трикратно. Празните опаковки са за 
еднократна употреба. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на 
лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците 
(ДВ, бр.53/13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) Унищожавайте остатъците в 
съответствие с местното законодателство. 
НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА 
ПАЗАРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ:  
ДИАКОР ООД, Пловдив, бул. «Източен» 47 ет 2 офис 9, тел. (032) 622 372  
 
Представителство за страната: Arysta LifeScience ,1124, София, ж.к. Явоpов бл.2 aп.5, 
тел. (02) 943 47 61 
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