
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА В ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪП 

НА ДЕЦА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета 

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, 

спазвайте инструкцията за употреба! 

 

Ориус 25 ЕВ 
Фунгицид 

 

Химично наименование на активното вещество: (RS)-1-п-хлоро-фенил-4,4-диметил-3-

(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-пентан-3-ол  

Химична група на активното вещество: Триазоли 

Произход на активното вещество: Адама Мактешим ООД (Израел) 

Производител: Адама Мактешим ООД (Израел) 

Име на лицето, което пуска ПРЗ на българския пазар: “Агрибул” ЕООД, ул. 

“Ястребец” 9, тел: 02 958 99 44, e-mail: info@agribul.bg 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждения за опасност: 

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  

H361d Предполага се, че уврежда плода. 

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Препоръки за безопасност: 

P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 

маска за лице. 

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в 

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото 

това е възможно. Продължавайте да промивате. 

Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. 

EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте 

инструкциите за употреба. 

Съдържа тебуконазол. 



 

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита 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 

Съдържание на активното вещество: Тебуконазол – 250 г/л 

Партида №: виж опаковката 

Функция: Ориус 25 ЕВ е широкоспектърен системен фунгицид от групата на триазолите 

за борба срещу редица болести по полските култури. 

Номера на заповедите, с които продуктът е разрешен: РД09-665/09.12.2004, РД11-

1659/29.11.2011 на Министъра на земеделието и горите; РД11-208/27.02.2012, РД11-

530/03.05.2012, РД11-862/20.06.2014 на Изпълнителния директор на БАБХ. 

Номер на удостоверението за предлагане на пазара и употреба № 01099-

ПРЗ/27.06.2014. 

Област на прилагане на продукта: 

За условията на Република България Ориус 25 ЕВ е изпитан и одобрен за борба срещу: 

 Оидиум по лозя (Oidium tucketi) - 0,04 % (40 мл/дка със 100 л вода/дка). Първо 

треритане при големина на леторастите 10 – 15 см. Следващите 4-5 третирания 

се правят през 7 – 14 дни, в зависимост от климатичните условия до фенофаза 

„грозда се затваря”. 

 Сухо стъблено гниене (Phoma lingam) при маслодайна рапица по схема:  

Първо третиране - през есента във фенофаза 4-8 лист на културата в доза 50 мл/дка; 

Второ третиране – през пролетта от фенофаза „зелен бутон” до  фенофаза „жълт 

бутон” в доза 50 мл/дка; Количество на работния разтвор от 15 до 30 л вода/дка;  

 Склеротийно гниене при маслодайна  рапица (Sclerotinia Sclerotiorum) – едно 

третиране  от фенофаза „зелен бутон” до фенофаза  „прецъфтяване - по-голяма част 

от венчелистчетата са окапали”, в доза от 50 – 70 мл/дка. Количество на работния 

разтвор от 15 до 30 л вода/дка;  

Минимална употреба:   
За извеждане на борба срещу: 

 Ръжда (Phragmidium mucronatum Pers.) по маслодайна  и декоративна роза в доза 80 

мл/дка приложен с 20 л/вода/дка, както следва: 

Първо третиране -  край на месец април, началото на месец  май във фенофаза 

„разпукване на листни пъпки –начало разлистване”.  

Второ  третиране -  7-10 дни след първото третиране. 

 Брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa) при маслодайна роза в доза 80 мл/дка, 

приложен с 20 л/вода/дка. Брой приложения: 2. Интервал на приложение 7-10 дни. 

Момент на приложение – при поява на първите симптоми на заболяване. 

 Черни листни петна (Diplocarpon rosae) при маслодайна роза в доза 80 мл/дка, 

приложен с 20 л/вода/дка. Брой приложения: 2. Интервал на приложение 7-10 дни. 

Момент на приложение – при поява на първите симптоми на заболяване. 

Забележка: Продуктът да не с е използва в рози, предназначени за производство на 

хранителни продукти. 

Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, 

включително механизъм на действие:  



Да се третира при тихо време, без вятър, за да се избегне попадане на работен разтвор 

върху съседни култури. да не се третира при температури над 25
о
С. Да не се пръска срещу 

вятъра.  

Продуктът да не се използва в рози, предназначени за производство на хранителни 

продукти.  

Препоръки при употреба: 

Да се спазват правилата за работа с продукти за растителна защита. 

Механизъм и спектър на действие: Ориус 25 ЕВ се абсорбира от листата и стъблата и се 

транспортира възходящо в растението, предпазвайки новия прираст от патогена и чрез 

инхибиране на ергостеролната му биосинтеза той загива. Продуктът има предпазно и 

лечебно действие. Ориус 25 ЕВ е със системно действие. 

Карантинен срок: 35 дни - лозя; 56 - маслодайна рапица; маслодайна и декоративна роза 

– не се изисква.  

Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури: 

При спазване на указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху 

следващите култури и не се намесва в сеитбооборота. 

Приготвяне на работния разтвор: Резервоарът на пръскачката се напълва с половината 

от необходимото количество вода, след което се прибавя измереното количество от 

продукта и се допълва с останалата вода. Зареждането на пръскачката става при включена 

бъркалка. 

Смесимост: По препоръка на фирмата Ориус 25 ЕВ може да се смесва с пестициди, които 

нямат алкална реакция. При съмнение за несъвместимост между Ориус 25 ЕВ и друг 

продукт да се направи предварителен тест в отделен съд. 

Мерки при инцидентни разливи: В случай на малък разлив: Абсорбирайте с пясък или 

друг инертен материал. Да се използва подходящ съд за да се избегне замърсяване на 

околната среда. В случай на голям разлив: Съберете и съхранете, колкото е възможно 

повече разлята течност. Попийте пръските с абсорбиращ или непромокаем материал като 

пясък или глина. Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране 

на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните и национални разпоредби 

Ако продуктът е замърсил водна повърхност да се уведомят съответните органи. 

Замърсените почвени слоеве трябва да бъдат отстранени. 

Мерки в случай на пожар: 

При запалване на Ориус 25 ЕВ да се гаси с: 

Водна струя, пяна, мъгла. 

Първа помощ и медицински съвети: 

При вдишване: Преместете пострадалият на чист въздух. Консултирайте се  с лекар в 

случай, че има оплаквания. 

При контакт с кожата: Премахнете замърсеното облекло и измийте кожата с вода и 

сапун, последващо от топъл душ. Консултирайте се с лекар в случай, че има оплаквания. 

При контакт с очите: Измийте с обилно количество вода при широко отворени очи. Ако 

болката упорства се консултирайте с лекар. 

При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Измийте устата с обилно количество 

вода. Никога не давайте нищо през устата на човек изпаднал в безсъзнание. Ако няма 

дишане да се направи изкуствено. Ако дишането е затруднено да се подаде кислород. 

Веднага се консултирайте с лекар. 



Указания към лекаря: Няма специфичен антидот. Необходимо е симптоматично и 

поддържащо лечение. Ако продуктът е погълнат да се направи стомашна промивка и да се 

даде активен въглен. 

При спешни случаи на остро отравяне:  

УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” –  “Клиника по токсикология”  

Телефон: 02/91 54 233;  

Телефон/Факс: 02/91 54 409;  

Е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg  

www.pirogov.eu 

Единен европейски номер за спешни повиквания – 112 

Дата на производство: виж опаковката 

Срок на годност: 2 години. След изтичане на означения срок на годност, проверете 

съдържанието на продукта в ЦЛХИК при БАБХ. 

Категория на употреба: втора професионална 

Унищожаване на празните опаковки: преди да се изхвърли на определеното за целта 

място, празната опаковка да се направи негодна за повторна употреба (деформиране, 

пробиване и др.). Остатъци от препарата  и от работния разтвор да не се изхвърлят в 

обществената канализационна система и във водоеми, а съгласно местните разпоредби. 

Съдържание на опаковката: 5 л е 

Условия на съхранение:  

В съответствие с международните правила за съхранение и складиране на продуктите за 

растителна защита; далеч от слънчева светлина и влага, на проветриво място, в оригинални 

плътно затворени опаковки. Не допускайте складиране на продуктите под 0
о
С и над 35

о
С. 

Не складирайте опаковките/палетите над 2 метра височина, за да се избегнат повреди и 

смачквания. 

Транспорт:  Да се спазват изискванията за транспорт на препарати за растителна защита 

спрямо европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе. 

 

 

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.eu/

