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РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД 
ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
Н226 Запалима течност и пари.
Н302 + Н332 Вреден при поглъщане или при вдишване. 
Н304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
Н315 Предизвиква дразнене на кожата.
Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Н335 Може да предизвика дразнено на дихателните пътища.
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411 Tоксичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH 401: За избягване на рискове за човешкото здраве и околната среда, да се спазват указанията 
за употреба. 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА 
СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Р210 Да се пази от открит пламък, искри. Тютюнопушенето забранено.
Р261 Избягвайте вдишване на аерозоли.
Р270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила.
P3D1+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОПОГИЯ или на лекар.
P305+P351+Р338 ПРИ КОНТАКТС ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко 
минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте 
да промивате.
Р331 НЕ предизвиквайте повръщане.
Р337+Р313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Р405 Да се съхранява под ключ.
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националните разпоредби.
EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите 
за употреба.
Опасни съставки:  циперметрин цис/транс +/- 40/60, разтворител, хлорпирифос (ISO).
Sp 1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да 
не се почиства оборудване, с което се прилага продукт за растителна защита, близо до повърхности 
води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 м в комбинация със специални дюзи, намаляващи 
разпръскването с 75% за лоза и 10 м при зърнени култури, зеленчуци и памук до повърхностни води 
с цел опазване на водните организми.
Spe8 Опасен за пчелите. С цел опазване на пчелите и другите опрашващи насекоми да не се прилага 
при култури в период на цъфтеж. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се 
прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа 
им. Да не се прилага по време на цъфтеж и 4 дни преди цъфтежа.
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ:
В случай на инцидентно разливане на продукт, разливът да се посипе с абсорбиращ материал 
(пясък, дървени стърготини, абсорбираща глина, хидрантна вар и др.), като не се допуска да замърси 
почвата, водни източници или канализацията. Материалите от почистването да се съберат в отделен 
етикетиран контейнер и да се потърси съдействие на специалист за унищожаване в съответствие 
с местните и национални изисквания. Да не се допуска изпускане на продукт във водни басейни, 
почвата и канализацията.

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 !

ФУНКЦИЯ: Нуреле Д е широкоспектърен инсектицид за борба  
с неприятели по лозя, пшеница, ечемик, овес, царевица, маслодайна 
рапица, синап, памук, картофи, захарно цвекло, фуражно цвекло, червено 
цвекло, кръмно цвекло, ряпа, домати, патладжан, главесто зеле, артишок.   
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Нуреле Д е несистемен, комбиниран 
инсектицид, съдържащ органофосфорния хлорпирифос и пиретроидния 
циперметрин. Пиретроидът е със силно изразено инициално действие,  
а органофосфорния компонент, с дълго последействие. Нуреле Д действа 
на инсектите контактно и стомашно, като от една страна инхибира синтеза 
на холинестеразата, а от друга страна блокира йонния обмен в клетъчната 
мембрана, което води до конвулсии, парализа и в крайна сметка, загиване 
на неприятелите.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в плътно затворени, 
оригинални опаковки, в сухи, хладни, проветриви и заключващи се 
складови помещения за продукти за растителна защита. Да се съхранява 
отделно от хранителни продукти, напитки и фуражи, торове и лесно 
запалими продукти. Да се пази далеч от източници на топлина и открит 
огън. 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 2 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.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА 
РАЗРЕШАВАНЕ : Arysta LifeScience Benelux Sprl., 
Rue De Renory 26, BTE 1, 4102 Ougree, Belgium

РЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: от МЗХ със Заповед 
РД11-1053/03.07.2014 на Изпълнителният Директор 
на БАБХ и Удостоверение 01104-ПРЗ*/07.11.2014 за 
разрешаване пускането на пазара и употребата на 
продукт за растителна защита.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:  хлорпирифос 500 г/л + 
циперметрин 50 г/л

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО 
ВЕЩЕСТВО: (IUPAC)
Хлорпирифос: 0,0-диетил 0-3,5,6-трихлоро-2-
пиридил фосфоротиоат;
Циперметрин: (RS)- -циано-3 феноксибензил- (1RS)-
3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропан 
карбоксилат (8 изомера)

ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО 
ВЕЩЕСТВО: органофосфорен 
инсектицид + синтетичен пиретроид
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Емулсионен 
концентрат

Сигнална дума: Опасно
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РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:
Внимание: Продуктът е разрешен за употреба само на открито в дози както следва.
1. 60 мл/дка  - Лозя: Срещу шарен гроздов молец (Lobesia botrana), еднопоясен гроздов молец (Eupoecillia 

ambiguella), лозова листозавивачка (Sparganothis pilleriana), лозови цикади (Scaphoideus titanus, Empoasca vitis).
 Момент на приложение: за шарен гроздов молец (Lobesia botrana), еднопоясен гроздов молец (Eupoecillia 

ambiguella), лозова листозавивачка (Sparganothis pilleriana): при поява на неприятеля - от фаза начало на развитие 
на плода до затваряне на грозда (ВВСН 72-77); за лозови цикади (Scaphoideus titanus, Empoasca vitis): при поява на 
неприятеля - от фаза втори отворен лист до начало на развитие на плода (ВВСН 12-70). 

2. 80 мл/дка - Картофи: Срещу колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), листни въшки (Aphis nasturtii, Myzus 
persicae).

 Момент на приложение: при поява на неприятеля - от фаза разтваряне на 5 листа на главното стъбло до 
напълно оформена кожица на клубените (ВВСН 15-49).

3. 80 мл/дка - Захарно, фуражно, червено, кръмно цвекло и ряпа: Срещу зелева нощенка (Mamestra brassicae), 
листни въшки (Aphis sp.).

 Момент на приложение: от фаза “листата покриват 10% от повърхността” до “кореноплодите са в техническа 
зрялост“ (ВВСН 31-49).

4. 80 мл/дка - Домати и патладжан: Срещу гъсеници на памукова нощенка (Helicoverpa armigera), египетска 
памукова нощенка (Spodoptera littoralis), картофен молец (Phtorimaea operculella), пеперуди от род Pieris sp., молци 
от род Plutella sp., нощенки (Mamestra sp., Autographa sp.), прасковена листна въшка (Myzus persicae), колорадски 
бръмбар (Leptinotarsa decemlineata).

 Момент на приложение: при поява на неприятеля - от фаза начало на цъфтеж до 30% от плодовете са с типичен 
цвят на зреене (ВВСН 50-83); за листни въшки: развитие на вегетативните части на растението, няколко връхни 
разклонения (ВВСН 40).

5. 80 мл/дка - Главесто зеле: Срещу бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae), рапична пеперуда (Pieris гарае), зелева 
нощенка (Mamestra brassicae).

 Момент на приложение: при поява на неприятеля - от фаза 9 или повече разтворени същински листа до 
достигане на типичен размер (ВВСН 19-49). 

6. 80 мл/дка - Артишок: Срещу картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae).
 Момент на приложение: при поява на неприятеля - до фаза край на развитие на вегетативните части, преди 

поява на цветове (ВВСН 49).

7. 60 мл/дка - Маслодайна рапица и синап: Срещу рапичен цветояд (Meligethes aeneus), рапичен стъблен 
скритохоботник (Ceuthorhynchus napi), рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala), светлокрака зелева 
бълха (Phyllotreta nemorum).

 Момент на приложение: За рапичен цветояд (Meligethes aeneus): от фаза бутонизация до видими първите 
венчелистчета, цветните пъпки още затворени „жълт бутон”- преди цъфтеж (ВВСН 50-59). За рапичен стъблен 
скритохоботник (Ceuthorhynchus napi): от фаза видимо нарастване на първо междувъзлие до цветните пъпки са 
израстнали над най-младите листа (ВВСН 31-53); За рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala), светлокрака 
зелева бълха (Phyllotreta nemorum): от фаза начало на нарастване на стъблото до видими първите венчелистчета, 
цветните пъпки още затворени „жълт бутон” - преди цъфтеж (ВВСН 30-59). 

8. 50-80 мл/дка - Пшеница: Срещу обикновена житна пиявица (Oulema melanopa).
 Момент на приложение: при поява на неприятеля - до фаза край на изкласяването: класът напълно се е показал 

от влагалището на флаговият лист (до ВВСН 59) (преди цъфтеж).

9. 50 мл/дка - Ечемик и овес: Срещу обикновена житна пиявица (Oulema melanopa).
 Момент на приложение: при поява на неприятеля - до фаза край на изкласяването: класът напълно се е показал 

от влагалището на флаговият лист (до ВВСН 59) (преди цъфтеж).

10. 80 мл/дка - Царевица: Срещу царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), Sesamia nonagrioides.
 Момент на приложение: при поява на неприятеля - до фаза край на изметляването - метлицата е напълно 

разтворена (до ВВСН 59) (преди цъфтеж).

11. 50 мл/дка - Памук: Срещу розов памуков червей (Pectinophora gossypiella), памукова нощенка (Heliothis armigera).
 Момент на приложение: при поява на неприятеля - от фаза край на цъфтежа до 90% от семенниците достигат 

крайния си размер (ВВСН 69-79).
 ВНИМАНИЕ: Разрешава се употребата само и единствено за текстилната промишленост. Карантинен срок: 

не се изисква.

Карантинни срокове: захарно, фуражно, червено и кръмно цвело, ряпа, маслодайна рапица, синап, пшеница и 
царевица – 60 дни; ечмик и овес – 28 дни; лозя, картофи и главесто зеле – 21 дена;  домати, патладжан и артишок – 5 
дни. 

Количество работен разтвор за всички употреби: 20-100л вода/дка.

Техника на приложение: листно приложение с тракторна щангова пръскачка. 
Техника на приложение при лозя: листно приложение с вентилаторна пръскачка.
Максимален брой приложения: 1 приложение за сезон.

СМЕСИМОСТ: Нуреле Д да не се смесва с алкални продукти и с бордолезов разтвор. Поради използването на 
различни повърхностно активни вещества (прилепители), емулгатори и разтворители при формулацията на 
пестицидите, не трябва да се прави резервоарна смес преди да се потвърди, че компонентите в нея са физически 
съвместими, биологичният ефект се запазва и няма фитотоксичност при конкретните условия на ползване.



ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР Резервоара на пръскачката се напълва до половината с чиста вода, след 
което се включва бъркалката и се сипва необходимото количество продукт. След това резервоарът се допълва 
догоре с вода при включена бъркалка. Разбъркването на разтвора трябва да продължи и по време на приложението. 
Празните опаковки се изплакват трикратно и водата се излива в резервоара на пръскачката. Непосредствено преди 
употреба, работния разтвор да се разбърка.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПАРАТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ: При употреба в регистрираните дози 
няма установени вредни последствия за следващите култури.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРЕПАРАТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Употреба 
според регистрацията. 

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: ВТОРА (професионална) - продукт, който може да се прилага от потребители със 
сертификат по чл.83 от Закона за защита на растенията.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:
Да се манипулира в съответствие с изискванията на добрата промишлена хигиена и процедурите за безопасност.
Да се пази от топлина / искри / открит пламък / нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
Да не се допуска проникване в канализацията или открити водни басейни.
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна 
употреба.
Да се измият ръцете и другите експонирани области с мек сапун и вода преди ядене, пиене или пушене, както и след 
приключване на работа.
Лични предпазни средства: При употреба на продукта при пшеница, ечемик, овес, маслодайна рапица, синап, 
царевица и памук да се носят ЛПС: ръкавици по време на смесване/зареждане и ръкавици, гащеризон и здрави 
обувки по време на пръскане.
За останалите употреби да се носят ЛПС: ръкавици по време на смесване/зареждане и ръкавици, гащеризон, здрави 
обувки и респираторна маска по време на пръскане.

ПЪРВА ПОМОЩ:
ОБЩИ МЕРКИ: При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно да се изплакнат очите с чиста вода в продължение на 10-15 минути. Проверете 
за наличие и отстранете контактните лещи. Потърсете незабавно медицинска помощ и покажете опаковката или 
етикета.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Свалете замърсеното облекло и измийте всички експонирани части с вода в продължение 
на 15 минути. До колкото е възможно използвайте гумени ръкавици, за да окажете помощ. Незабавно потърсете 
медицинска помощ и покажете опаковката или етикета.
ПРИ ВДИШВАНЕ: Осигурете чист въздух и покой. Оставете пострадалия в полуседнало положение. Ако дишането 
е затруднено, подайте кислород. Ако пострадалия не диша, направете изкуствено дишане. Незабавно потърсете 
медицинска помощ и покажете опаковката или етикета.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При поглъщане, изплакнете устата с вода (само, ако пострадалия е в съзнание). Да не се 
предизвиква повръщане. Незабавно потърсете медицинска помощ и покажете опаковката или етикета.
Указания за лекаря: Органофосфорният хлорпирифос причинява инхибиране на ацетилхолинестеразата. Антидот: 
атропин и токсогонин.
При необходимост се свържете с Клиника по токсикология към УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”- 02/9154 409 (в стандартно 
работно време без събота и неделя) или 02/9154 346 (непрекъснато обслужване). poison_centre@mail.orbitel.bg; 
http://www.pirogov.bg

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:
В случай на пожар, опаковките които са в близост до огъня да се поддържат хладни чрез обливане с вода. При гасене 
на пожар да се използват сух химикал, въглероден диоксид, фина водна струя, водна мъгла или пяна.
Неподходящи средства за гасене на пожар: силна водна струя.
Да се предотврати попадането на средствата използвани за гасене на пожара в канализацията, повърхностни или 
отточни води.
Пожарникарите да носят защитно облекло и дихателен апарат.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ПРОДУКТА:
Съдържанието на опаковките да се излива напълно в резервоара на пръскачката. Празната опаковка да се изплакне 
трикратно с вода, а водата от изплакването да се излее в резервоара на пръскачката. Да не се използва повторно 
празната опаковка за никакви други цели, а този материал и неговата опаковка да се депонират в пунктовете за 
събиране на опасни отпадъци, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците 
(ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.). Унищожавайте остатъците в съответствие с местното законодателство.
Да се избягва изпускане в околната среда. Да не се замърсяват водни площи, канали или канавки с продукта или 
използваните опаковки.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА:
Всички доставяни от нас продукти са с високо качество и ги считаме за годни, но тъй като не можем да упражняваме 
контрол върху начина на тяхното съхранение, манипулиране, смесване или употреба, или метеорологичните 
условия преди, по време и след приложение, които може да повлияят на действието на продуктите, всякакви 
условия и гаранции, законови или други, отнасящи се до качеството или пригодността за каквито и да е цели на 
нашите продукти са изключени, и ние или нашите дистрибутори не ще поемем отговорност за каквито и да са 
провали от приложението, щети или наранявания в резултат на съхранение, работа, приложение или употреба на 
продуктите. Тези условия не могат да бъдат променяни от наши служители или представители, независимо от това 
дали те наблюдават или съдействат при употребата на такива продукти или не.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА НА Р. БЪЛГАРИЯ: 
АГРОФАРМ-Н ООД, ул. Царица Йоана 6Е, 4410 Пазарджик, тел. (034) 445 992

Представителство за страната: 1124, София, ж.к. Явоpов бл.2 aп.5, тел. (02) 943 47 61



ИНСЕКТИЦИДНУРЕЛЕ® Д
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РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД 
ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
Н226 Запалима течност и пари.
Н302 + Н332 Вреден при поглъщане или при вдишване. 
Н304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
Н315 Предизвиква дразнене на кожата.
Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Н335 Може да предизвика дразнено на дихателните пътища.
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411 Tоксичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH 401: За избягване на рискове за човешкото здраве и околната среда, да се спазват указанията 
за употреба. 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА 
СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Р210 Да се пази от открит пламък, искри. Тютюнопушенето забранено.
Р261 Избягвайте вдишване на аерозоли.
Р270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила.
P3D1+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОПОГИЯ или на лекар.
P305+P351+Р338 ПРИ КОНТАКТС ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко 
минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте 
да промивате.
Р331 НЕ предизвиквайте повръщане.
Р337+Р313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Р405 Да се съхранява под ключ.
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националните разпоредби.
EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите 
за употреба.
Опасни съставки:  циперметрин цис/транс +/- 40/60, разтворител, хлорпирифос (ISO).
Sp 1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да 
не се почиства оборудване, с което се прилага продукт за растителна защита, близо до повърхности 
води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 м в комбинация със специални дюзи, намаляващи 
разпръскването с 75% за лоза и 10 м при зърнени култури, зеленчуци и памук до повърхностни води 
с цел опазване на водните организми.
Spe8 Опасен за пчелите. С цел опазване на пчелите и другите опрашващи насекоми да не се прилага 
при култури в период на цъфтеж. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се 
прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа 
им. Да не се прилага по време на цъфтеж и 4 дни преди цъфтежа.
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ:
В случай на инцидентно разливане на продукт, разливът да се посипе с абсорбиращ материал 
(пясък, дървени стърготини, абсорбираща глина, хидрантна вар и др.), като не се допуска да замърси 
почвата, водни източници или канализацията. Материалите от почистването да се съберат в отделен 
етикетиран контейнер и да се потърси съдействие на специалист за унищожаване в съответствие 
с местните и национални изисквания. Да не се допуска изпускане на продукт във водни басейни, 
почвата и канализацията.

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 !

ФУНКЦИЯ: Нуреле Д е широкоспектърен инсектицид за борба  
с неприятели по лозя, пшеница, ечемик, овес, царевица, маслодайна 
рапица, синап, памук, картофи, захарно цвекло, фуражно цвекло, червено 
цвекло, кръмно цвекло, ряпа, домати, патладжан, главесто зеле, артишок.   
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Нуреле Д е несистемен, комбиниран 
инсектицид, съдържащ органофосфорния хлорпирифос и пиретроидния 
циперметрин. Пиретроидът е със силно изразено инициално действие,  
а органофосфорния компонент, с дълго последействие. Нуреле Д действа 
на инсектите контактно и стомашно, като от една страна инхибира синтеза 
на холинестеразата, а от друга страна блокира йонния обмен в клетъчната 
мембрана, което води до конвулсии, парализа и в крайна сметка, загиване 
на неприятелите.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в плътно затворени, 
оригинални опаковки, в сухи, хладни, проветриви и заключващи се 
складови помещения за продукти за растителна защита. Да се съхранява 
отделно от хранителни продукти, напитки и фуражи, торове и лесно 
запалими продукти. Да се пази далеч от източници на топлина и открит 
огън. 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 2 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.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА 
РАЗРЕШАВАНЕ : Arysta LifeScience Benelux Sprl., 
Rue De Renory 26, BTE 1, 4102 Ougree, Belgium

РЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: от МЗХ със Заповед 
РД11-1053/03.07.2014 на Изпълнителният Директор 
на БАБХ и Удостоверение 01104-ПРЗ*/07.11.2014 за 
разрешаване пускането на пазара и употребата на 
продукт за растителна защита.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:  хлорпирифос 500 г/л + 
циперметрин 50 г/л

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО 
ВЕЩЕСТВО: (IUPAC)
Хлорпирифос: 0,0-диетил 0-3,5,6-трихлоро-2-
пиридил фосфоротиоат;
Циперметрин: (RS)- -циано-3 феноксибензил- (1RS)-
3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропан 
карбоксилат (8 изомера)

ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО 
ВЕЩЕСТВО: органофосфорен 
инсектицид + синтетичен пиретроид
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Емулсионен 
концентрат

Сигнална дума: Опасно
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