
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 

МИКЛОФИЛ 
Системен фунгицид 

  

ОПАСНО  

          
Предупреждения за опасност:  
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.  
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.   
H361d Предполага се, че уврежда плода.   
H411 Toксичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
EUH066 Повтарящата се експозиция може да причини изсушаване или напукване на кожата. 
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват 
инструкциите за употреба.  
Препоръки за безопасност:  
P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за 
лице.  
P301+P310+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на 
лекар.Не предизвиквайте повръщане.   
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.  
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: потърсете медицински съвет/помощ.  
P391 Съберете разлятото.  
P405 Да се съхранява под ключ. 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.  
Допълнително етикетиране:  
SP1 - Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства 
оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва 
замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)  
SPe3 Да се осигури нетретирана  буферна зона от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване 
на водните организми - при украсни (тревни) култури.  

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: миклобутанил 125 г/л   
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ЕК - емулсионен концентрат  
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална  
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със Заповед №: РД 11-1267/12.07.2018 г. на изпълнителния 
директор на БАБХ и Разрешение №: 01611-ПРЗ-1/25.07.2018 г. 
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:  
МИКЛОФИЛ е фунгицид със системно и превантивно действие, с лечебна и изкореняваща функция, 
продуктът прониква бързо в тъканите, като не се отмива от дъждовната вода.  
 
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:  



 ЛОЗЯ (винени и десертни сортове): за контрол на брашнеста мана (Uncinula necator) и 
черно гниене (Guignardia bidwellii)*, в доза 20-60 мл/дка  

Да не се надвишава дозата от 60 мл продукт/дка.  
Момент на приложение: от фаза 80% опадане на ресите до плодът е готов за беритба  (BBCH 68-89) 
Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка 
Максимален брой приложения на година : 2  
Минимален интервал между приложенията: 10-14 дни  
Карантинен срок: 15 дни  
 

 КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ (КАЙСИИ, ПРАСКОВИ, НЕКТАРИНИ): за контрол на 
брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa/ Podosphaera tridactyla) в доза 32-60 мл/дка  

Момент на приложение: от край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) до консумативна 
зрялост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост) (BBCH 69-89)  
Количество работен разтвор: 80-100 л вода/дка 
Максимален брой приложения на година: 2  
Минимален интервал между приложенията: 7-10 дни  
Карантинен срок: 7 дни  
 

 ТИКВОВИ С ЯДЛИВА КОРА (КРАСТАВИЦИ, КОРНИШОНИ, ТИКВИЧКИ ( в оранжерии): за 
контрол на брашнеста мана (Sphaerotheca fuliginea) в доза 20-60 мл/дка  

Момент на приложение: от поява на първо странично разклонение до пълна зрялост: плодовете са 
с типичен цвят и зрялост (BBCH 21-89)  
Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка 
Максимален брой приложения на година: 3  
Минимален интервал между приложенията: 7-10 дни  
Карантинен срок: 7 дни  
  

 ТИКВОВИ С НЕЯДЛИВА КОРА (полско и оранжерийно производство): за контрол на 
брашнеста мана (Sphaerotheca fuliginea) в доза 20-60 мл/дка  

Момент на приложение: от поява на първо странично разклонение до пълна зрялост: плодовете са 
с типичен цвят за зрялост (BBCH 21-89)  
Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка 
Максимален брой приложения на година: 3  
Минимален интервал между приложенията: 7-10 дни  
Карантинен срок: 7 дни  
 

 ПИПЕР (в оранжерии): за контрол на брашнеста мана (Leveillula taurica) в доза 20-60 
мл/дка  

Момент на приложение: от видимо второ разклонение до пълна зрялост (BBCH 22-89).  
Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка 
Максимален брой приложения на година: 3  
Минимален интервал между приложенията: 7-10 дни  
Карантинен срок: 3 дни  
 

 ДОМАТИ, ПАТЛАДЖАН (полско и оранжерийно производство): за контрол на брашнеста 
мана (Leveillula taurica) в доза 20-60 мл/дка  

Момент на приложение: от видима поява на първо връхно разклонение до пълна зрялост (BBCH 
20-89).  
Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка 
Максимален брой приложения на година: 3  
Минимален интервал между приложенията: 7-10 дни  



Карантинен срок: 3 дни  
  

 УКРАСНИ ВИДОВЕ (дървовидни)*: за контрол на брашнеста мана в доза 20-60 мл/дка 
Да не се надвишава дозата от 60 мл продукт/дка.  
Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка 
Момент на приложение: от край на цъфтеж (от BBCH  68)  
Максимален брой приложения на година: 2  
Минимален интервал между приложенията: 10-14 дни  
Карантинен срок: Не се изисква.  
  

 УКРАСНИ ВИДОВЕ (тревисти)*: за контрол на брашнеста мана в доза 20-60 мл/дка  
Момент на приложение: от начало на развитие на подлежащите на прибиране вегетативни части 
или вегетативни размножителни органи (от BBCH   40).  
Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка 
Максимален брой приложения на година: 3  
Интервал между приложенията: 7-10 дни  
Карантинен срок: Не се изисква.  
  
*разрешена минимална употреба  
*Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на 
ефикасност или фитотоксичност от прилагането на  МИКЛОФИЛ  при употреба срещу черно гниене 
(Guignardia bidwellii) при лозя и брашнеста мана при украсни видове (тревисти и дървовидни).  
*Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или фитотоксичност при употребата на 
продукта срещу черно гниене (Guignardia bidwellii) при лозя и брашнеста мана при украсни видове 
(тревисти и дървовидни) е на лицето, прилагащо продукта.  
 
Техника за приложение при всички употреби: Конвенционална наземна техника.  
 
СМЕСИМОСТ: Да не се смесва с алкални продукти. Преди всяко смесване направете предварително 
физико-химични и биологични тестове. При установяване на несъвместимост, не използвайте 
сместа.   
ВНИМАНИЕ: При смесване с други формулации трябва да се спазва най-дългия карантинен срок и 
мерките за безопасност предвидени за най-токсичния продукт. Ако настъпят случаи на отравяне 
информирайте лекаря за направената смес.   
 
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА: Препоръчваме редуването на фунгициди с различен 
механизъм на действие за да се избегне появата на резистентност при патогените.  
 
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПРОДУКТА: Да се използват лични предпазни средства – ръкавици 
по време на смесване/зареждане и ръкавици и гащеризон по време на прилагане. Дръжте далеч от 
достъп на деца. Избягвайте контакт с очите и кожата. Да се използва само при подходяща 
вентилация. Да се инсталират душове за тяло и очи в близост до зоната за работа с химикали.  
 
МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ: 
След вдишване: Преместете пострадалият на чист въздух. Приложете изкуствено дишане само ако 
дишането е спряло. Потърсете незабавно медицинска помощ.  
След контакт с очите: Дръжте очите отворени и изплакнете бавно и внимателно с вода за 15-20 
минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива, след първите 5 минути, след това 
продължете промиването.  Обадете се в токсикологичен център или на лекар за съвет за лечение.   
След контакт с кожата: Свалете замърсеното облекло. Изплакнете незабавно кожата с обилно 
количество вода за 15-20 минути. Консултирайте се с лекар, ако дразненето продължава.  



След поглъщане: Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар. Не предизвиквайте 
повръщане, освен ако не е указано от лекар. Не давайте течности на пострадалият. Не давайте нищо 
през устата на човек в безсъзнание.  
Информация за лекаря: Симптоматична терапия.   
Телефон за спешни случаи: Национален токсикологичен информационен център, УМБАЛСМ 
"Н.И.Пирогов": тел./ факс: +359 2 9154 233; poison_centre@mail.orbitel.bg ; http://www.pirogov.bg; 
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 
 
СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът в неговата оригинална и запечатана опаковка остава стабилен над 2 
години. Да се предпазва от ниски температури.   
 
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 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. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се 
използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като 
опасен отпадък и 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, 
остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда 
на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.  
 
ВНИМАНИЕ: Да се прилага само и единствено при условията и за целите съдържащи се в този етикет. Лицето, 
което използва продукта е отговорно за евентуалните щети произтичащи от неправилната употреба на 
продукта. Спазването на всички указания, съдържащи се в настоящия етикет е основно условие за 
осигуряване ефикасността на третирането и избягването на щети върху растения, хора и животни. Да не се 
прилага чрез въздушно приложение. За да се избегнат рискове за хората и околната среда, следвайте 
инструкциите за употреба. Прилагайте когато няма вятър. Да не се продава в насипно състояние. 
Рециклирайте опаковката съгласно действащите разпоредби. Изпразненият контейнер не трябва да бъде 
изхвърлян в околната среда. Контейнерът не може да се използва повторно. 

 
Притежател на разрешението: ИНДОФИЛ ИНДЪСТРИС ЛИМИТЕД, Италия  
Производител: ИНДОФИЛ ИНДЪСТРИС ЛИМИТЕД, Индия 
Лице, което пуска на пазара: 
Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2 
Тел: 02 9624901; Факс: 02 9624876 
 
Срок на годност: 2 години  
Дата на производство:  
Партида №:  
Съдържание  нето:  1 л, 5 л 
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