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АРВАК 50ВГ 
ARVAK 50WG 
 
 

ВНИМАНИЕ !!! 
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА! 

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА! 
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, 

СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА! 

 
 

ФУНГИЦИД 
 

 

 
 
 
 

Предупреждения за опасност: 
Предполага се, че причинява рак.  

Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 
Препоръки за безопасност: 
Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 

Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. 

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло. 

При явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ. 

Да се избягва изпускане в околната среда. 

Съдържанието/съдът да се изхвърли като опасен отпадък. 
 
Активно вещество: Ипродион 500 г/кг (50% w/w) 

Вид на формулацията: Вододиспергируеми гранули (ВГ) 

 
Разрешена употреба: 
АРВАК 50ВГ е разрешен за употреба в Р. България като контактен фунгицид срещу сиво 
гниене (Botrytis cinerea) по лозя и оранжерийни домати. 
 

Удостоверение за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна 

защита № 01242-ПРЗ/27.06.2014 г. на основание чл. 14 ал. 2 от ЗЗР и Заповед №РД 11-

855/20.06.2014 г. на Изп. Директор на Българската агенция по безопасност на храните. 

 

Категория на употреба: I–ва (професионална) 

 

 

Вносител: 

 
„ХЕМИНОВА България и Румъния” ЕООД 

бул. „България” № 102, офис 59, ет. 5 

София 1680, България 

Производител: 

 
ХЕМИНОВА А/С 

п.к. 9, 7620 Лемвиг, Дания 

www.cheminova.com 
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Тел.: (02) 818 56 56 

0882023452; 0888807692 

Факс: (02) 854 88 44 
cheminova.bg@cheminova.com 

 

 

            1 кг 
 

 
Разрешена употреба: 
АРВАК 50ВГ е контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу сиво гниене (Botrytis 

cinerea) по лозя и оранжерийни домати.  

 
Лозя – 100-150 г/дка в работен разтвор 30-50 л/дка 

Брой приложения – 1-2 в интервал от 15 дни 

Първо приложение преди затваряне на чепката; второ приложение в начало на прошарване на 

гроздето. 

 

Домати – 150-200 г/дка в работен разтвор 80-120 л/дка 

Брой приложения – 1-2 

Първо приложение след цъфтеж; второ приложение – 15-20 дни след първото приложение на 

препарата. 

 

Карантинен срок: за лозя – 14 дни; за домати – 3 дни 

 

Максималният брой приложения на АРВАК 50ВГ осигурява защита на културите до 

прибирането на реколтата. 

 
Механизъм на действие: 
Активното вещество ипродион инхибира покълването на спорите, развитието на мицела и 

клетъчното делене чрез инхибиране синтеза на ДНК и РНК в клетките на гъбата-патоген. 

 
Приготвяне на работния разтвор: 
Преди пръскане с АРВАК 50ВГ, убедете се, че пръскачката е чиста и калибрирана. Работният 

разтвор трябва да се приготви в деня на третирането на определените за това места. 

Необходимото количество от продукта се слага в резервоара на пръскачката, която е 

наполовина пълна с вода, при постоянно включена бъркалка. Напълването на резервоара да се 

извърши при постоянно разбъркване, за да може разтвора да се хомогенизира добре. 

Третирането се извършва при постоянно включена бъркалка. 
 
Препоръки при употребата на продукта: 
За лозя – с цел опазване на водните организми, да се осигури буферна зона от 10 м до водни 

повърхности.  

 

Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури: Не се наблюдава. 

 

Условия на съхранение: 
Продуктът е стабилен при нормални условия на съхранение от 0°С до 30°С. Да се пази от 

източници на топлина. Да се съхранява само в оригинална опаковка. Помещението за 

съхранение трябва да бъде конструирано от огнеупорен материал, да бъде затворено, сухо, 
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проветрено и с непромокаем под, без достъп на неупълномощени лица или деца. 

Помещението трябва се използва само за съхранение на химикали. Наличието на храна, фураж, 

напитки или семена е недопустимо. В наличност трябва да има място за миене на ръце. 

 

Оказване на първа помощ: 
При вдишване – ако се появи какъвто и да е дискомфорт, незабавно прекратете експозицията. 

Леки случаи: лицето да се държи под наблюдение. Незабавно потърсете медицинска помощ, 

ако се появят симптоми. Тежки случаи: незабавно потърсете медицинска помощ или извикайте 

линейка. 

При контакт с кожата - незабавно свалете цялото замърсено облекло и обувки. Облейте кожата 

с обилно количество вода. Измийте с вода и сапун. Ако се появи дразнене, незабавно 

потърсете медицинска помощ. 

При контакт с очите – незабавно промийте обилно очите с вода или с течност за промиване, 

като отваряте очи периодично, докато не остане никакво усещане за химически остатъци. 

Свалете контактните лещи след няколко минути и промийте отново. Ако се появи дразнене, 

потърсете медицинска помощ. 

При поглъщане - нека пострадалият да изплакне устата си и да изпие няколко чаши вода или 

мляко, но не предизвиквайте повръщане. В случай на повръщане да се изплакне устата и 

отново да се поемат течности. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. 

Незабавно потърсете медицинска помощ. 

Съвети към лекаря: Няма специфичен антидот срещу това вещество. Могат да се приложат 

стомашна промивка и/или активен въглен.   

Телефон за спешни случаи: Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – тел.: +359 

2 915 44 09 или 112 

 
Мерки при аварийно изпускане: 
Когато почиствате разливи, трябва да спазвате всички мерки за безопасност. Използвайте 

лични предпазни средства. В зависимост от размера на разлива може да се изисква носене на 

респиратор, маска за лице или средства за защита на очите, устойчиво на химикали облекло, 

ръкавици и ботуши. 

Незабавно спрете източника на разлив, ако е безопасно. Незащитените хора трябва да бъдат 

държани далеч от мястото на разлива. Да се избегне и да се ограничи образуването на прах, 

доколкото е възможно. 

Предпазни мерки за опазване на околната среда  

Ограничете разлива, за да предотвратите последващо замърсяване на повърхността, почвата 

или водата. Водата, използвана за измиването, не трябва да попада в отточни канали. 

Съответният регулаторен орган трябва да бъде известен при неконтролирано изпускане във 

водни басейни. 

 

Противопожарни мерки: 
Сух химикал или въглероден диоксид при малки пожари, водна струя или пяна – при големи 

пожари. Избягвайте използването на маркучи със силна струя. 

 

Указания за безопасно унищожаване на ПРЗ и опаковката: 
Остатъчните количества от материала и празните, но нечисти опаковки трябва да се разглеждат 

като опасни отпадъци. 

Празните опаковки се изплакват трикратно и промивните води се добавят в резервоара на 

пръскачката. Като алтернатива опаковката може да бъде пробита, за да се направи 

неизползваема за други цели, и след това да се изхвърли в санитарно сметище или да се 

предаде на лицензирана служба за изхвърляне на опасни отпадъци. 
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Изхвърляне на сметище или изгаряне на опаковките на открито е допустимо само ако не 

съществува никаква друга възможност. Ако се изгарят, стойте далеч от дима. 

Изхвърлянето на отпадъци и опаковки винаги трябва да е съобразено с всички приложими 

местни разпоредби. 

 

„Хеминова България и Румъния” ЕООД не упражнява контрол върху транспортирането, 
съхранението и употребата на тези продукти след тяхната продажба. Фирмата не носи 
отговорност за несъответствие в качеството или ефекта при приложение на продуктите в 
резултат на неспазване на посочените в етикета условия за транспортиране, съхранение и 
употреба. 
 
Партиден номер и дата на производство: означени на опаковката. 

Срок на годност: 2 години от датата на производство. 


