
 

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 
ОПАСНО! 

 

ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ 
ИНСЕКТИЦИД 

 

 

Химично наименование на активното вещество: 1. Хлорпирифос-етил - 0,0-диетил 

0-3,5,6-трихлоро-2-пиридил фосфоротиоат 2. Бета-цифлутрин - a-циано-4-глуоро-3-

феноксибензил-3(2.2-дихлоровинил)-2.2-диметилциклопропонкарбоксилат 

Химична група на активното вещество: 1. Органофосфат 2. Пиретроид 

Производител на активното вещество: 1. Адама Мактешим ООД, Израел 2. Байер 

Кроп Сайънс, Германия 

Производител на продукта: Адама Мактешим ООД, Израел 

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

“Ястребец” 9, тел: 02 958 99 44  

Съдържание на опаковката:  1 л е  

 

 
 

ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждения за опасност: 

H302 Вреден при поглъщане. 

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се 

експозиция. 

Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Препоръки за безопасност: 

Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 

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

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.). 

 

SPe3 С цел опазване на водните организми, които не са обект на третиране да се 

осигури нетретирана буферна зона до повърхностните води: 20 м буферна зона до 

повърхностни водни обекти в комбинация с оборудване със специални дюзи за 

намаляване на отвяването на струята със 75 %.  

С цел опазване на нецелевите артроподи, които не са обект на третиране, да се осигури 

нетретирана буферна зона до съседни сухоземни площи от 15 м буферна зона или 10 м 

буферна зона в комбинация с оборудване със специални дюзи за намаляване на 

отвяването на струята с 50 % или 5 м буферна зона с оборудване със специални дюзи 

за намаляване на отвяването на струята със 75 %. 

SPe8 С цел опазване на пчелите да не се пръска четири дни преди цъфтеж  и по време 

на цъфтеж . 

Съдържание на активно вещество: 1.  хлорпирифос-етил  - 250 г/л  2.  бета 

цифлутрин - 12 г/л 

Вид на формулацията: смесена формулация (ЗВ) на суспензия капсули (КС) и 

емулсия, масло във вода (ЕВ) 

Партида №: виж опаковката 

Функция: инсектицид 

Номер на удостоверението за предлагане на пазара и употреба № 01223-ПРЗ. 

Обща информция: Пиринекс Сюприйм ЗВ е инсектицидна комбинация от две 

активни вещества – органофосфат инсектицид с широк спектър на действие и 

пиретроид. Използва се за борба срещу листогризещи и смучещи насекомни 

неприятели по маслодайна рапица, пшеница, царевица. 

Област на прилагане на продукта: 

В Република България Пиринекс  Сюприйм ЗК е одобрен за борба при: 

Маслодайна рапица срещу: 

 хоботници от сем. Curculionidae 

- Рапичен стъблен хоботник (Ceuthorhynchus napi) – възрастно - във фенофаза от 

„разтворен трети лист” до „ наличие на цветни пъпки”– 60 мл/дка; 

- Рапичен скритохоботник (Ceuthorhynchus assimilis) във фенофаза до „наличие 

на цветни пъпки ” - 60 мл/дка; 

 мъхнат бръмбар (Epicometis hirta)- възрастно -  във фенофаза „начало на 

цъфтеж” до „наличие на цветни пъпки” – 75 мл/дка; 

 рапичен цветояд (Meligethes aeneus) – възрастно - във фенофаза „видимо 

нарастване на трето междувъзлие” до „наличие на цветни пъпки” – 70 мл/дка; 

 рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala) – възрастно - във фенофаза от  

„разтворен трети лист” до „девет и повече листа оформени” – 60 мл/дка; 

 рапична листна оса (Athalia colibri) – лъжегъсеница - от фенофаза „напълно 

оформени котиледони” до „девет и повече листа оформени” –  60 мл/дка; 

Едно третиране с 20-30 л/вода/дка 

Пшеница срещу: 

 вредна житна дървеница (Eurygaster integriceps) – ларви от фенофаза  от „ранна 

млечна зрелост” до „късна млечна зрелост”–  50 мл/дка; 



 овесена листна въшка (Sitobion avenae) – във фенофаза от „втори лист” до 

„начало млечна зрелост” -  75 мл/дка; 

 обикновена житна пиявица (Oulema melanopa) – ларви от фенофаза „край 

вретенене” до „цъфтеж”  - 75 мл/дка. 

Едно третиране с 20-30 л/вода/дка 

Царевица срещу: 

 западен коренов царевичен червей (Diabrotica virgifera virgifera) – възрастно -   

във фенофаза от „цъфтеж” до „ранна млечна зрелост”  –  100 мл/дка; 

 царевичен стъблопробивач  (Ostrinia nubillaris) – гъсеница - от фенофаза 

„цъфтеж” до „ранна млечна зрелост” – 100 мл/дка; 

 памукова нощенка (Helicoverpa armigera) – гъсеница - от фенофаза от „цъфтеж” 

до „ранна млечна зрелост” – 100 мл/дка. 

Едно третиране с 20-30 л/вода/дка 

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

употребяван: Опаковката да се разбърква добре преди употреба! Да се спазват 

правилата за работа с продукти за растителна защита. Да не се пръска четири дни 

преди и по време на цъфтеж. Практическите препоръки за употреба, трябва да се 

съобразяват със сигналите на местните пунктове по прогноза и сигнализация. 

Третирането да става рано сутрин и късно вечер  (т.е. в  сезони и часове на деня, когато 

пчелите не са активни). Да се третира при тихо време, без вятър за да се избегне 

попадане на работен разтвор върху съседни култури. Да не се третира при температура 

над 25
о
С. Да не се пръска срещу вятъра. Да се редуват  инсектициди  с различен 

механизъм  на  действие. 

Механизъм на действие: Пиринекс Сюприйм ЗВ  има контактно, стомашно и 

респираторно - фумигантно (чрез парите си) действие. Особено важно е неговото 

дълго последействие – от порядъка на 2-3 седмици. Активното вещество хлорпирифос 

– органофосфат - инхибира ензима на ацетилхолинестеразата, което води до 

натрупване на невротрансмитера, ацетилхолин в нервните окончания. Това води до 

прекомерно предаване на нервни импулси, което води до смъртност в целевите 

вредители. Активното вещество бета-цифлутрин - пиретроид действа като 

предотвратява предаването на нервни импулси по нервните влакна, като по този начин 

се нарушава нервната система на вредителите, което води до смърт. 

Карантинен срок: маслодайна рапица – 40 дни; царевица – 45 дни; пшеница – 56 дни;  

Действие на продукта върху следващи в сеитооборота култури: при спазване на 

регистрираните дози няма последействие с негативни ефекти по прицелните култури –

маслодайна рапица, царевица, пшеница,  както и по съседни, или следващи култури от 

сеитбообращенията 

Приготвяне на работния разтвор: резервоарът на пръскачката се напълва 

наполовина с вода, добавя се измереното количество от препарата и се допълва с 

останалата вода. Зареждането на пръскачката да става при включена бъркалка. 

Работният разтвор да се използва в деня на приготвянето му. 

Смесимост: Продуктът не е предвиден да се използва в смес с други продукти.  

Мерки при аварийно изпускане  

Методи за почистване: 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 големи разливи: съберете и съхранете, колкото е 



възможно повече разлят продукт. Попийте пръските с инертен или непромокаем 

материал като пясък или пръст за по-късно изхвърляне. 

Предпазни мерки за околната среда: 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. Уведомете властите, ако продуктът 

е замърсил повърхностни води. Замърсените почвени слоеве трябва да се отстранят. 

Противопожарни мерки  

За малък пожар: сух химикал, въглероден диоксид. 

За голям пожар: водна струя, алкохолно устойчива пяна. 

Особени опасности: Термично разлагане може да образува: въглероден диоксид, 

въглероден монокид, азотни оксиди, серни оксиди, сулфиди, фосфорни оксиди, 

флуорни съединения. 

Защита срещу пожар: Да се носи подходящо защитно облекло. Апарат за дишане с 

автономно захранване, когато сте в близост до огъня. 

Специални процедури:  Гасете пожара от безопасно разстояние. Съберете водите от 

гасенето на пожара за последващо  изхвърляне. Поддържайте контейнера студен чрез 

обливане с вода. 

Мерки за първа помощ 

Излагането може да причини обилно изпотяване, слабост, слюноотделяне, гадене, 

брадикардия, тахикардия, бронхорея, кашлица, спазъм на бронхите, оток на белите 

дробове, свиване на зениците, депресия на ЦНС, фасцикулация и гърчове. В случай, че 

се появят ефекти на парестезия, причинена от контакт с кожата (сърбеж, парене или 

изтръпване), те са временни и не продължават повече от 24 часа.  

При вдишване: Пострадалият да се премести на чист въздух. Дръжте го на топло и в 

покой. Ако дишането е затруднено подайте кислород. Ако няма дишане, да се направи 

изкуствено. Веднага се консултирайте с лекар. 

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

количество вода и сапун. Консултирайте се с лекар. 

При контакт с очите: При контакт с очите измийте с обилно количество вода при 

широко отворени клепачи в продължение на минимум 15 минути. Веднага се 

консултирайте с очен лекар. 

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

количество вода. Никога да не се дава нищо на човек изпаднал в безсъзнание. Ако 

дишането е затруднено подайте кислород. Ако няма дишане, да се направи изкуствено. 

Веднага се консултирайте с лекар. 

Указания към лекаря: 

Антидот 1 – Атропин сулфат. Антидот 2 – Обидоксим хлорид или Пралидоксим 

(PAM). Направете серум и/или RBC определяне на холинестеразата. Ако 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 

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


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

съдържанието на продукта в ЦЛХИК при БАБХ. 
Категория на употреба: трета. 

Унищожаване на празните опаковки: остатъци от препарата  и от работния разтвор 

да не се изхвърлят в обществената канализационна система и във водоеми. Да се 

съберат в отделен контейнер за по-късно унищожаване в съответствие с местните 

разпоредби. Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба (чрез 

деформиране, пробиване и др.) И да се изхвърлят и унищожат според местното 

законодателство. 

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. Да се съхранява далеч 

от силни основи. Да не се съхранява под 5
o
С и над 35

o
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. 

 

 

 
 


