
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 

 
 МИРАЖ 45 ЕК 

ФУНГИЦИД 
 

Притежател на разрешението: АДАМА Агрикалчър Б.В., Арнхемсевег 87, 3832 GK Лойсден, 
Нидерландия. 
Функция: фунгицид 
Активно вещество: 450 г/л прохлораз  
Вид на формулацията: Емулсионен концентрат (ЕК) 
Категория на употреба: втора професионална 
Номер на разрешението за пускане на пазара и употребата № 0163-ПРЗ/3-16.10.2020 г. 

 
ВНИМАНИЕ  
 
Предупреждения за опасност: 
Н411 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.). 
 
Обща информация: Мираж 45 ЕК е системен фунгицид с предпазно и лекуващо действие. 
Действа трансламинарно. Инхибира ергостеролния биосинтез. 
Разрешени употреби: 
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Техника на приложение: механизирана наземна техника. 
 
Разрешени минимални употреби: 

Култури Патогени 
Доза на 

приложение 
(мл/дка) 

Количес
тво 

вода 
(л/дка) 

Максим
ален 
брой 

прилож

Момент на 
приложение 

Карантинен 
срок  
(дни) 



ения  

Култивирана 
печурка 
(само на 
закрито)  

дактилиу
м 

(Dactilium 
spp.) и 
бяло 

микогенн
о гниене 
(Microgon

ia 
permecios

a) 

1000 

150-300 
(прилага 

се с 
поливна
а вода) 

1 BBCH 00 10 

Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да била 
липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита 
Мираж 45 ЕК при култивирана печурка за контрол на дактилиум (Dactilium spp.) и бяло 
микогенно гниене (Microgonia permeciosa). Отговорността за липса на каквато и да е било 
ефикасност или фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита Мираж 45 
ЕК при култивирана печурка за контрол на дактилиум (Dactilium spp.) и бяло микогенно гниене 
(Microgonia permeciosa) е на лицето прилагащо продукта. 
Специфични условия, при които продуктът 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 25оС. Да не се пръска срещу вятъра. 
Препоръки при употреба: 
Да се спазват правилата за работа с продукти за растителна защита. 
Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици по време на 
смесване/зареждане и прилагане на продукта при житни култури. 
Последващи култури: 
Първата последваща култура отглеждана на площ, на която е отглеждана култура третирана с 
ПРЗ Мираж 45 ЕК, да не се използва за фураж. Да не се засяват кореноплодни култури като 
първа последваща култура на площ, на която е отглеждана култура третирана с ПРЗ Мираж 45 
ЕК. Период на изчакване на сеитба на последващата култура – 30 дни след реколтиране на 
площ, на която е отглеждана култура третирана с ПРЗ Мираж 45 ЕК.  
Приготвяне на работния разтвор: резервоарът на пръскачката се напълва с половината от 
необходимото количество вода, след което се прибавя измереното количество от продукта. 
Долива се останалата вода при непрекъснато разбъркване. 
Смесимост: Относно възможностите за смесване се обръщайте към специалистите на АДАМА. 
Да не се смесва със силноалкални разтвори като бордолезов и сероваров. Да се проведе 
предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай. 
Мерки за първа помощ:  
Общи съвети:  В случай на злополука или неразположение да се потърси незабавно 
медицинска помощ (покажете инструкциите за употреба или информационния лист за 
безопасност, ако е възможно). За оказващите първа помощ: Обърнете внимание на 
самозащитата! 
При вдишване: Изведете пострадалия на свеж въздух. Ако дишането е неравномерно или 
спряло, направете изкуствено дишане. Свържете се с лекар. 
При контакт с кожата: Измийте незабавно със сапун и обилно количество вода, докато сваляте 
замърсените дрехи и обувки. Консултирайте се с лекар, ако е необходимо.  
При контакт с очите: Незабавно изплакнете обилно с вода. След първоначалното изплакване 
на лицето, премахнате контактните лещи и продължете да промивате в продължение на поне 
15 минути. Дръжте очите широко отворени, докато изплаквате. Ако симптомите не изчезнат, 
потърсете лекарска помощ. 
При поглъщане: Изплакнете устата. Пийте много вода. Ако симптомите не изчезнат, потърсете 
лекарска помощ. 
Информация за лекаря: Симптоматично лечение.  
При спешни случаи на остро отравяне: УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” –  “Клиника по 
токсикология”, тел. 02/9154409, е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, www.pirogov.eu 
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112 
Противопожарни мерки: 
Подходящи пожарогасителни средства: гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства 
и околната среда. 

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


Неподходящи пожарогасителни средства: няма налична информация. 
Мерки при аварийно изпускане: Предотвратете проникване във водни басейни, 
канализацията, мазета или затворени помещения. Не отмивайте в повърхностни води или в 
отходната канализация. Предотвратете последващи течове или разливи, ако е безопасно да го 
направите. Не допускайте изтичане в канализацията. 
Методи за почистване: Да се събере механично и да се постави в подходящи контейнери за 
изхвърляне. 
Обезвреждане на отпадъците: 
Подходящи методи за обезвреждане на остатъците от продукта:  
След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под 
налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Да не се използват 
отново празните опаковки. Празните опаковки не трябва да се използват за други цели. 
Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба и да се изхвърлят в  
специални събирателни пунктове за рециклиране. Да не се изпуска в канализацията; този 
материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни  или 
специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води 
заедно с битовите отпадъци. ПРЗ или остатъци от него трябва да се третират като опасен 
отпадък. Ненапълно изпразнените от съдържанието им опаковки, празните опаковки и 
замърсени контейнери да се третират като опасен отпадък. ПРЗ, остатъци от него или празните 
опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за 
управление на отпадъците. 
Условия на съхранение: Съдът да се държи плътно затворен, на сухо и добре проветриво 
място. Да се пази от достъп на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно и 
добре проветриво място. Съхранявайте в правилно етикетирани съдове. 
Транспорт:  Да се спазва Наредбата за изискванията за складовата база, транспортирането и 
съхранението на продукти за растителна защита. 
 ВАЖНО: Спазвайте употребите, дозите и предпазните мерки, посочени върху опаковката, 
които са определени въз основа на характеристиките на продукта и приложенията, за които се 
препоръчва. На тази основа отглеждайте културата и провеждайте процедурите в съответствие 
с добрата земеделска практика, като вземете предвид, на ваша отговорност, всички фактори, 
специфични за вашето стопанство, като например типа на почвата, климатичните условия, 
методи на отглеждане, сортове растения, резистентност на видовете, натиска на паразитите, 
Производителят гарантира качеството на своите продукти, продавани в оригиналните им 
опаковки, както и тяхното съответствие с разрешението за продажба. Като се има предвид 
разнообразието на съществуващите законодателства, е препоръчително, ако хранителните 
продукти, произхождащи от култура, защитена с този продукт, са за износ, да проверите 
съответствието с действащите разпоредби в страната на вноса. АДАМА не може да бъде 
държана отговорна в никакъв случай за последици, произтичащи от копиране (пълно или 
частично) на този етикет, за неговото разпространение или неразрешена употреба. 
Дата на производство: виж опаковката 
Партиден номер: виж опаковката 
Срок на годност: 2 години от датата на производство. След изтичане на означения срок на 
годност, проверете съдържанието на продукта в ЦЛХИК при БАБХ. 
 
 
 

 

  


