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АРВАЛИН 

 

Продукт за растителна защита! 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 

 Активно вещество: 25 г/кг цинков фосфид.  

Продуктът съдържа парафиново масло като лепило: около 15 г/кг.  

Функция на ПРЗ: родентицид. 

Вид на формулацията: примамка готова за употреба (РБ). 

Категория на употрeба: втора професионална. 

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с Разрешение №: 

01844-ПРЗ/1-26.05.2020 г. 

 

Начин на действие: Активното вещество цинков фосфид, съдържащо се в примамката, 

развива своето бързо и сигурно въздействие след поглъщането му от гризачите и при досег 

със стомашната киселина. 

 

Разрешени употреби: За употреба само на полето. За контрол на полски мишевидни гризачи 

(Microtus arvalis) при полски култури, зеленчукови култури, овощни култури, лозя, горски 

растения, тревни площи, пасища, ливади, декоративни видове. 

Доза: 66 г продукт/дка на употреба / 200 г продукт/дка на вегетационен период. Дозата от 

200 г продукт/дка може да бъде разделена на три приложения в доза  66 г/дка. 

Количество вода: не е приложимо. 

Момент на приложение: При необходимост, през всички сезони, през всички стадии от 

развитие на растенията. 

Максимален брой приложения на година: 3. 

Минимален интервал между приложенията: не е приложимо. 

Техника на приложение: полагане на примамката с апликатор (5 г на дупка/ход) или  

полагане на примамката в родентицидни кутии (50 г продукт/родентицидна кутия). 

Карантинен срок - минимален интервал преди прибиране на реколтата: не се изисква. 

 

Указания за употреба: При необходимост се поставят 5 броя зърна на дупка/ход, винаги на 

дълбоко и недостъпно за нецелеви животни място в ходовете на гризачите. Проверявайте 

редовно примамките и заменяйте нагризаните зърна с нови, докато не спре приема. 

Примамката не трябва да остава на повърхността. Трябва да се ползват родентицидни кутии, 

които са механично стабилни, устойчиви на атмосферни влияния и устойчиви на 

манипулация. Те трябва да са така направени и поставени по такъв начин, че да са възможно 

най-недостъпни за нецелевите животни. Размерът на прохода на родентицидните кутии може 

да бъде максимум 6 см в диаметъра. Родентицидните кутии трябва да са надписани с ясно и 

четливо предупреждение: "Внимание отрова за мишки, активно вещество: 25 г/кг цинков 

фосфид,  Дръжте далеч от деца и домашни любимци". 
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Внимание 

 

Предупреждения за опасност: 

H302 Вреден при поглъщане. 

H410 Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект. 

EUH 032 При контакт с киселина, се отделят много токсични газове. 

EUH 401 За да избегнете рискове за хората и околната среда, следвайте инструкциите за 

употреба. 

 

Препоръки за безопасност: 

Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. 

Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

Р264 Да се измие старателно след употреба. 

Р270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска 

за лице. 

P308+Р313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: потърсете медицински съвет/помощ. 

P391 Съберете разлятото. 

P301+P312+P330 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение. Изплакнете устата. 

Р404 Да се съхранява в затворен съд. 

P405 Да се съхранява под ключ. 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. 

 

Допълнително етикетиране: 

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата 

опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни 

води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища). 

Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до повърхностни води, с цел 

опазване на водните организми. 

Spe5 Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата с цел опазване на 

птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на 

редовете. 

Spe6 Да се отстранят разпилените количества с цел опазване на птиците/дивите бозайници. 

SPr1 Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум рискът от консумация 

от други животни и да не могат да бъдат разнесени от гризачи. 

SPr2 Да не се допускат домашни животни до обработената площ 14 дни след третирането. 

SPr3 Мъртвите гризачи да се отстраняват от третираните площи всеки ден през целия период 

на третиране. Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища. 

 

Мерки за ограничаване на риска: Продукта се прилага само от професионални 

потребители. Да се използват лични предпазни средства – ръкавици при прилагане на 

продукта. При употреба/работа с пестициди трябва да се носи работно облекло и здрави 

обувки (като напр. гумени ботуши). 
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При употреба/боравене с продукта и при отстраняване на остатъците от примамки, както и 

при почистване на родентицидните кутии, трябва да се носят защитни ръкавици (за 

пестициди). Избягвайте всякакъв ненужен контакт с продукта. Злоупотребата може да 

доведе до здравословни увреждания. 

Прилага се само тогава, когато е доказана необходимостта от такова, чрез пробни улови или 

чрез друг подходящ пробен метод. Да не се оставя на открито/да не се прилага на открито. 

Поради опасност от отмиване, трябва да се спази отстояние от обработваемата площ и 

подпочвените води – с изключение на рядко водоносните пластове, но включително с 

периодично водоносните – от минимум 10 м. 

Примамката трябва да се заложи така, че да е недостъпна за деца, както и за домашни и диви 

животни. Продуктът е силно отровен за птици, дивеч, водорасли, риби, както и  за животни 

хранещи се с риба. Да не се прилага в защитени зони за птици и природни резервати. Да не 

се прилага на места, където прелетни птици почиват по време на полета си. Да не се прилага 

в области, където се срещат обикновен сънливец (Cricetus cricetus), лешников сънливец 

(Muscardinus avellanarius), горска скоклива мишка (Sicista betulina) и баварска борова мишка 

(Microtus bavaricus). Ако по време или след предприетите мерки се намират мъртви мишки, 

същите трябва незабавно да се съберат, за да се предотвратят вторични натравяния. 

 

Мерки при първа помощ: 

След вдишване: Изведете пострадалият на чист въздух. При симптоми потърсете лекар. 

След контакт с очите: Изплакнете очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение 

на няколко минути. 

След поглъщане: Незабавно потърсете лекар. 

 

Подходящи пожарогасителни средства: АВС-прах, Сух пясък. Съобразено с условията на 

пожара. 

 

Съхранение и изхвърляне: Да се съхранява на място недостъпно за деца. Пазете от деца. 

Съхранявайте на хладно и сухо място, в оригинална опаковка. При нараняване на целостта 

на опаковката, трябва да се очаква спад на ефективността. 

ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи 

разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците. Не използвайте 

повторно празната опаковката. Не допускайте попадането във всякакъв вид водни тела на 

продукта и остатъци от него, изпразнени контейнери  или опаковки, както и течности от 

изплакване. Това важи и за непряко вливане чрез канализацията, канализация на селското 

стопанство и уличните канали, както и дъждовните и отводнителни  канали. 

 

Тъй като използването на продукта е извън нашата сфера на контрол, ние поемаме 

отговорност само за безупречното му качество в деня на доставката. 

 

Притежател на разрешението: Detia Freyberg GmbH, Д-р Вернер Фрайберг Щрасе 11, Д-

69514 Лауденбах, тел. 0049-6201-708-0 

 

Дистрибутор: Пест Контрол Продукти ЕООД, 1517 София, ул. Бесарабия 52, тел. 02/945-14-

95, www.pcp-bg.com 

 

Номер на партидата: виж  печата на опаковката. 

Дата на производство: виж  печата на опаковката. 

Нето количество: 25 кг. 

Срок на годност: 3 години от датата на производство. 

 

UFI: H520-U02H-A009-CSK9 


