
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! 

МАВРИК 2 Ф 

ИНСЕКТИЦИД 

Химично наименование на активното вещество: 2,3,6,-трихлоробензоена кисилина 

Химична група на активното вещество: Пиретроид 

Произход на активното вещество: Адама Мактешим ООД 

Производител: Адама Мактешим ООД  

Име на лицето, което пуска ПРЗ на българския пазар: „Агрибул” ЕООД, 1680 София, ул. 
„Ястребец” № 9, бл. 2, ет. 1, ателие 5, тeл:  02/ 958 99 44, факс: 02/958 99 44, e-mail: 
info@agribul.bg 

 

ВНИМАНИЕ  

Предупреждения за опасност: 

Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Препоръки за безопасност: 

Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

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. 



 

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства 
използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез 
отточни канали на ферми или пътища.). 

Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до повърхностни води с цел опазване на 
водните организми. 

Съдържание на активното вещество: 240 г/л Тау-флувалинат  

Вид на формулацията: ЕВ - емулсия, масло във вода 

Партида №: виж опаковката 

Функция: Маврик 2Ф представлява широкоспектърен контактен инсектицид с добро 
последействие за борба с неприятели по: краставици и пипер в оранжерии, краставици и 
домати на открито, люцерна, пшеница, захарно цвекло и рапица. 

Номер на удостоверението за предлагане на пазара и употреба № 0096-ПРЗ. 

Област на прилагане на продукта: 

За условията на Република България Маврик 2Ф е одобрен за употреба при: 

 краставици в оранжерии за борба срещу памукова листна въшка (Aphis gossypii) в 
концентрация - 0.02 % с максимален брой приложения - 1-2 в интервал -14  дни; 

 краставици на открито за борба срещу памукова листна въшка (Aphis gossypii) в 
доза 25 мл/дка с 20-40 л/дка вода;  максимален брой приложения 1-2 в интервал 14  дни;  

 пипер в оранжерии за борба срещу зелена прасковена листна въшка (Myzodes 
persicae) в концентрация - 0.02 % с максимален брой приложения – 1-2 в интервал 14 дни; 

 домати на открито за борба срещу доматена листна въшка (Macrosiphum 
euphorbiae) в доза 25 мл/дка с 20-40 л/дка вода; максимален брой приложения 1-2, в 
интервал 14  дни; 

 люцерна за семе за борба срещу:  

- педомерки (Chiasma clathrata; Eubolia arenacearia) – ларви, в доза 20 мл/дка с 20-40 л/дка 
вода;   максимален брой приложения 1-2 в интервал 14  дни;   

- люцернов листояд (Phytodecta furnicata) – възрастно, ларви, в доза 20 мл/дка с 20-40 
л/дка вода;   максимален брой приложения 1-2 в интервал 14  дни;   

- люцернов листов хоботник (Otiorrhynchus ligustici) – ларви, в доза 20 мл/дка с 20-40 л/дка 
вода;   максимален брой приложения 1-2 в интервал 14  дни;   



- пъпкова галица (Dasyneura ignorata)– възрастно, ларви, в доза 20 мл/дка с 20-40 л/дка 
вода;   максимален брой приложения 1-2 в интервал 14  дни;   

- цветова галица (Contarinia medicaginis) – възрастно, ларви, в доза 20 мл/дка с 20-40 л/дка 
вода;   максимален брой приложения 1-2 в интервал 14  дни;   

 люцерна за семе за борба срещу:  

- грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisi), в доза 30 мл/дка с 20-40 л/дка вода; 
максимален брой приложения 1-2 в интервал 14  дни 

- петниста листна въшка (Therioaphis maculata), в доза 30 мл/дка с 20-40 л/дка вода; 
максимален брой приложения 1-2, третирания в интервал 14  дни 

 захарно цвекло за борба срещу листни въшки (Aphis fabae) по в доза 25 мл/дка с 
20-40 л/дка вода;  максимален брой приложения 1-2, третирания в интервал 14  дни;. 

 пшеница за борба срещу: 

- вредна житна дървеница (Eurygaster integriceps), в доза 25 мл/дка с 20-40 л/дка вода; 
максимален брой приложения 1-2 в интервал 10- 14  дни;  

- обикновена житна пиявица (Oulema melanopa), в доза 25 мл/дка с 20-40 л/дка вода 
максимален брой приложения – 1;  

 маслодайна рапица – за борба срещу:  

- рапичен цветояд (Meligethes aeneus) по рапица, във фенофаза от “видимо нарастване на 
трето междувъзлие” до фенофаза „край цъфтеж”, максимален брой приложения 2-3 
третирания в интервал 14  дни между първо и второ третиране и 20-30 дни между второ и 
трето третиране  в доза – 20 мл/дка с 20-40 л/дка вода. 

- рапичен (репен)  стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi) по рапица - във фенофаза 
от “разтвoрен трети лист” до “жълт бутон”, 1 приложение в доза 20 мл/дка с 20-40 л/дка 
вода. 

- рапична бълха (Psylliodes chrysocephalus) – във фенофаза от “разтворен трети лист” до 
“девет и повече листа оформени” - 1 приложение в доза 20 мл/дка с 20-40 л/дка вода. 

Приложение: Третиранията трябва да започнат веднага при поява на неприятеля. 
Повтарянето на третиранията, когато се налага, да е в интервал според указанията за 
одобрени употреби в Република България. Необходимостта от третиране се определя от 
активността на растежа на културата, при което се получава намаляване на активното 
вещество на см2, климатичните особености, проявите и характера на развитие на 
вредителите. Маврик 2Ф не се влияе толкова силно от високи температури, както 
повечето други пиретроиди.  

Смесимост - Маврик 2Ф може да се смесва с повечето пестициди.  



Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, 
включително механизъм на действие: Необходимо е много добро покриване на листната 
маса с продукта при третиране на маслодайна рапица, с оглед постигане на ефикасно 
намаляване числеността на неприятелите. При рапичен (репен)  стъблен скритохоботник 
(Ceutorhynchus napi) по рапица се постига умерен контрол.  

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 25оС. Да не се пръска срещу 
вятъра. 

Препоръки при употреба: 

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

Механизъм и спектър на действие: Маврик 2 Ф има предимно контактно действие, 
потискащо развитието на акарите. Тъй като Маврик 2 Ф не е отровен за пчелите, той е 
идеалният продукт за борба срещу насекомните неприятели по време на цъфтеж на 
културите (рапица). Продуктът е селективен към хищните насекоми и полезната 
ентомофауна, което определя неговото важно място в системите за интегрирана 
растителна защита. Маврик 2Ф се характеризира с много бърз начален ефект. Маврик 2Ф 
унищожава широк спектър от икономически важни насекомни неприятели атакувайки 
централната им и периферна нервна система, като при това се прекъсва предаването на 
нервни импулси. 

Карантинен срок: 7 дни домати, краставици (оранжерии и на открито), пипер 
(оранжерии), люцерна, пшеница, захарно цвекло; 42 дни за рапица. 

Действие на продукта върху следващи в сеитооборота култури: 

При спазване на указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху 
следващите култури и не се намесва в сеитбооборота. 

Приготвяне на работния разтвор: Необходимото количество Маврик 2Ф се излива в 
наполовина напълнения с вода резервоар на пръскачката. Разбъркайте и допълнете 
резервоара с останалото количество вода. Поддържайте умерено разбъркване на 
разтвора по време на третиране. 

Разбърквайте добре опаковката преди приготвяне на работния разтвор. 

Мерки при инцидентни разливи: Да се събере и съхрани възможно най-много свободна 
течност. Остатъкът да се абсорбира с пясък или друг инертен материал. Разсипаният 
продукт да се събере с лопата и да се постави в чист съд. 

Мерки в случай на пожар: 

Подходящи пожарогасителни средства: пяна, сух химикал, водна струя, въглероден 
диоксид. 



Неподходящи пожарогасителни средства: Да се избягва използването на водоструйка. 

Първа помощ и медицински съвети: 

При всички спешни случаи потърсете лекарска помощ. Запазете оригиналния етикет за 
информация на лекаря. 

При вдишване: Пострадалият да се изнесе на чист въздух.  

При контакт с кожата: Измийте с обилно количество вода и сапун. Премахнете 
замърсеното облекло и обувки.  

При контакт с очите: Изплакнете с обилно количество вода. Консултирайте се с очен 
лекар..  

При поглъщане:  Да не се предизвиква повръщане. Измийте устата с обилно 
количество вода. Дайте активен въглен. Никога не давайте нищо през устата на човек 
изпаднал в безсъзнание. 

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

При спешни случаи на остро отравяне: 

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

Телефон: 02/91 54 233;  

Телефон/Факс: 02/91 54 409;  

Единен европейски номер за спешни повиквания – 112 

е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg  

www.pirogov.eu 

Дата на производство: Виж опаковката. 

Срок на годност: 2 години 

Категория на употреба: непрофесионлна 

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. 
Измивайте най-малко три пъти празните контейнери преди да ги унищожите на сигурно и 
определено за целта място. Прибавете водата от измиването на празните опаковки към 
резервоарната смес и я изпръскайте върху вече третираните площи или я използувайте 
при следващо третиране. 

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg


Съдържание на опаковката: 1л 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 0оС 
и над 35оС. 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. 

 

 


