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АРВАЛИН ЛР 

Родентицид 

 

Опасно! Продукт за растителна защита! 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рисковете за 

човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! 

 

  

За борба с полски мишки и полевки извън населени места в доза 60 - 150 г/дка или 2 - 3 

зърна в обитаем ход. Продуктът е предначен за употреба само на открито. 

 

Съдържание на активното вещество: цинков фосфид 40 г/кг (4%). 

 

Вид на продукта: примамка, готова за употреба (РБ). 

 

Начин на приложение: Примамката трябва да се поставя в утъпкана един ден преди 

третирането почва, в дупките на полските мишки, изкопани след това. Третирането трябва да 

се извършва със специална за целта лъжица, или с дозираща Арвалин ЛР апаратура. За 

защита на дивите животни е забранено разпръскването по повърхността! Забранено е да се 

допускат животни до обработената площ за 14 дни! По време на работа да не се яде, пие и 

пуши! 

 

 
     ОПАСНО 
 

Предупреждения за опасност 
Н261 При контакт с вода отделя запалими газове. 

H301 Токсичен при поглъщане. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

EUH029 При контакт с вода се отделя токсичен газ. 

EUH032 При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ. 

EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 

инструкциите за употреба. 

 

Препоръки за безопасност 

P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. 

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
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P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. 

P321 Специализирано лечение (вж. на този етикет). 

P330 Изплакнете устата. 

P391 Съберете разлятото. 

P405 Да се съхранява под ключ. 

P501 Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби. 

 

Съдържа трицинков дифосфид; цинков фосфид. 

 

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.). 

Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м 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. 

Spr1 Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум рискът от консумация 

от други животни. Блоковите примамки да бъдат обезопасени така, че да не могат да бъдат 

преместени от гризачи. 

 

Разрешен за употреба в Р. България за ограничена и контролирана употреба със 

Заповед №: РД 11-1862/19.09.2018 г. на Изпълнителния директор на БАБХ. 

Начална дата на ограничената и контролирана употреба: 19.09.2018 г.  

Крайна дата на ограничената и контролирана употреба: 19.01.2019 г.  

 

Продуктът ще се прилага в следните региони: Благоевград, Бургас, Варна, Велико 

Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, 

Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-

област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. 

 

Фази на приложение: всеки стадий, продуктът не влиза в контакт с растенията. 

 

Максимален брой приложения: едно. 

 

Карантинен срок: няма.   

 

Категория на употреба: Първа професионална - прилага се от потребители със сертификат 

по чл. 83 от ЗЗР и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с 

професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“. 

 

Предпазни правила за работното място: Индивидуални предпазни средства – защитни 

ръкавици, защитно облекло. При отравяне, алергична реакция или риск от такива трябва 

веднага да се прекрати работата, и след оказване на първа помощ на място (виж: отравяне от 

фосфоро-водород) да се осигури болнично лечение. Забранено е да се използва във вътрешни 

защитени вододайни територии, а във външни защитени зони и в хидрогеологически 

защитени пояси да се използва само със специално разрешително. 

 

Първа помощ и медицински съвети: При контакт с очите: Остатъци на препарата да се 

отстранят с кърпа от нетъкан материал. Когато вече не се виждат следи от праха, очите да се 

промият с много вода за най-малко 5 минути и да се сложат капки за очи, да се потърси 
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медицинска помощ. При вдишване: При главоболие, световъртеж и чувство за страх, 

затруднено дишане и гадене, веднага да се напусне опасната зона и да се излезе на чист 

въздух. Да се потърси медицинска помощ. Да се вдишва стероиден спрей като Auxiloson или 

100 Ventolair. При контакт с кожата: Замърсената повърхност да се почисти от остатъци с 

помощта на четка, след това измийте кожата с вода и сапун. Да се свалят веднага заразените 

дрехи и ботуши. При поглъщане: Веднага да се потърси медицинска помощ и да се покаже 

етикетът. Симптоми на отравяне: главоболие, световъртеж, чувство на страх, затруднение 

при дишане и гадене. Указания за лекаря: Няма специфичен антидот. Лечението е 

поддържащо/симптоматично. Необходими са специални средства за оказване на първа 

помощ (фосфин): дръжте под ръка Methylprednisolon (само по лекарско предписание) и спрей 

Auxiloson, 100 Ventolair. Внимание: свържете се с Национален Информационен 

Токсикологичен Център (Пирогов): 02/915 44 09, poison_centre@mail.orbitel.bg, 

http://www.pirogov.bg 

 

Информация за транспортиране: UN3077, опасно за околната среда вещество, твърдо 

(цинков фосфид), ADR9, PGIII, (E). 

 

Токсичност: LD50, плъх, орално = 500 мг/кг телесна маса. 

 

Мерки при аварийно изпускане: Да се напусне веднага опасната зона. Да не попада във 

водна среда и канализация. Да се носят лични предпазни средства – ръкавици, работно 

облекло. Да се събира механично и да се изхвърли по установен начин. Да се избягва 

образуване на прах. Влажен материал да се събира само в отворени съдове; да се осигури 

добро проветряване. Противопожарни мерки: Подходящи средства за гасене на пожар: 

пожари на прилежащи територии да се гасят със сух пясък или огнегасящ прах АВС, след 

това с въглероден двуокис. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за 

сигурност: вода и съдържащи вода средства. 

 

Действия, които трябва да се предприемат след изтичане срока на годност и по 

отношение на празните опаковки: Остатъците от препарата и празните опаковки 

представляват опасен отпадък. Използвайте цялото съдържание и не употребявайте повторно 

празната опаковка. Когато на територията на населеното място има организирана система за 

разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране, да се изхвърлят и/или 

предават на определените за целта места. 

 

Условия за съхранение: В затворени оригинални опаковки, на сухо, хладно място, в 

специални складове за растително-защитни препарати. 

 

Производител: Detia Freyberg GmbH. D 69514 Laudenbach, Dr. Werner Freyberg Strasse 11, 

Deutchland, tel: (+ 49) 6201 708 414 

 

Лице, което пуска продукта на пазара: “Пест Контрол Продукти“ EООД, 1517 София, ул. 

“Бесарабия” № 52, телефон: 02/9451495, www.pcp-bg.com, е-мейл: office@pcp-bg.com 

 

Срок на годност: 3 години. 

Дата на производство: виж маркировката. 

Партида  №: виж маркировката. 

Обем на опаковките:  25 кг чували. 

 


