
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

 

ТРИКА ЕКСПЕРТ  
 

 
 

ВНИМАНИЕ      

            
        

Предупреждения за опасност 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Препоръки за безопасност 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P391 Съберете разлятото. 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/ национални/ 

международни изисквания. 

 

Специфични предпазни мерки за безопасност 

EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и 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   Да се осигури нетретирана растителнозащитна зона от 10 м до повърхностни води, с 

цел опазване на водните организми, които не са обект на третиране при  марули, салати 

и зелеви култури. 

SPe5   Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата с цел опазване на 

птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края 

на редовете. 

SPe8   Опасен за пчелите./Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на 

пчелите и други насекоми опрашители./Да не се използва, където има активна паша на 

пчели./ Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност./Плевелите да 

се премахнат преди цъфтежа им. 

 

 
ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:  инсектицид за почвено приложение 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 0,4% ламбда-цихалотрин  

Химическо наименование на а.в.: A 1:1 смес от: (S)--cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-

(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, и 

(R)--cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate 

Химична група: синтетичен пиретроид 



 

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ГР – гранули  

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: непрофесионална - за употреба от лица над 18 годишна 

възраст. 

 

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА  в Р. България със заповеди № РД 11-247/11.02.2015 г. и № РД  

11-1211/07.06.2017 г. на изпълнителния Директор на Българска агенция по безопасност на 

храните и Разрешение за пускане на пазара и употребата на ПРЗ  № 01302-ПРЗ-2/27.06.2017 г. 

  
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: ТРИКА ЕКСПЕРТ е инсектициден продукт на базата на ламбда – 

цихалотрин. 

Пиретроидната молекула притежава дълготрайно действие  и  репелентен ефект. Биологично 

активна при ниски дози, действа при контакт и поглъщане, с бърз убиващ ефект за много 

почвени инсекти като гъсеници на нощенки (Agrotis spp.), ларви на бръмбари (Melolontha 

spp.), телени червеи (Agriotes spp.), западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera 

virgifera), дългоножки (сем. Tipulidae), мухи (сем. Bibionidae) и други двукрили. 

 

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:  
Култура Неприятел Доза на 

приложение 

кг/дка 

Момент на 

приложение 

Карантинен срок 

царевица, сорго, 

просо  

ларви на нощенки - Noctuidae 

(Agrotis spp.), бръмбари  от сем. 

Melolonthidae (Melolontha spp.), 

телени червеи - Elateridae 

(Agriotes spp.) 

1-1,5 ВВСН 00 

*не се изисква: 

приложението е 

по време на 

сеитба или 

засаждане или 

загърляне / 

окопаване 

 

царевица, сорго, 

просо  

ларви на Западен царевичен 

коренов червей - Diabrotica 

virgifera virgifera 

1,2-1,5 ВВСН 15-18 

памук, слънчоглед, 

моркови, рапица, соя, 

картофи 

ларви на нощенки - Noctuidae 

(Agrotis spp.),  

 

бръмбари  от сем. Melolonthidae 

(Melolontha spp.),  

 

телени червеи - Elateridae 

(Agriotes spp) 

1-1,5 ВВСН 00 

домати, патладжан, 

пипер, марули и 

подобни 

1-1,5 ВВСН 12-16 

тютюн, краставици, 

тиквички, дини, 

пъпеши, тикви, 

видове зеле, 

цветя/декоративни, 

овощни разсадници 

& млади дръвчета 

1-1,5 ВВСН 12-14 

култури за 

семепроизводство 

Всички култури посочени по-горе в същите 

дози и начини на приложение 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

ТРИКА ЕКСПЕРТ се прилага локализирано, само в браздата на засяване или засаждане, в доза 

1–1,5 кг/дка, за защита на културите от почвообитаващите инсекти.  



Локализирането на продукта до семената по време на сеитбата или до корените на растенията 

по време на окопаването/загърлянето се извършва с помощта на апликатор, който се 

инсталира на сеялката или култиватора.     

 
Царевица: прилага се локализирано по време на сеитбата в доза 1–1,5 кг/дка или по-късно, по 

време на окопаване (загърляне), с разпределение в почвата по протежение на реда, в доза 1,2–

1,5 кг/дка за оптимален контрол на ларвите на западния царевичния коренов червей 

(Diabrotica virgifera virgifera). 

 

Картофи: внася се локализирано по време на сеитбата или с разпределение в почвата по 

протежение на реда, по време на загърлянето, в доза 1–1,5 кг/дка за оптимален контрол на 

телените червеи.  

 

Коформулантите на продукта съдържат азот и фосфор (7:35), количеството на които трябва да 

се има предвид в препоръчания план за наторяване, с цел избягване на безполезно 

предозиране с почвени подобрители.  

 

СПЕЦИФИЧНИ УКАЗАНИЯ ПРИ УПОТРЕБА: По време на приложение на продукта, да 

не се замърсяват открити водни басейни, водоизточници, отводнителни канали. Да не се 

третира с продукта по време на цъфтежа на културите и в часовете на летеж на пчелите.  

 

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:  

При вдишване: Осигурете чист въздух. Ако е необходимо, направете изкуствено дишане. 

Поддържайте пострадалия затоплен. Консултирайте се с лекар, ако симптомите не отзвучават. 

В случай, че пострадалият е в безсъзнание, поставете го в стабилно странично положение за 

транспортиране.  

При контакт с очите: Промивайте очите с течаща вода в продължение на няколко минути 

като държите клепачите отворени. 

При контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете старателно. 

При поглъщане: В случай на продължителни симптоми се консултирайте с лекар. 

Указания за лекаря: Лечението е симптоматично и поддържащо. 

В случай на инцидент се свържете с Национален токсикологичен информационен център, 

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233; е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 

http://www.pirogov.bg 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА: Да се пази от достъп на деца. Да не 

се вдишва праха. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се яде, пие и пуши по време на 

работа с продукта. Да се носят непромокаеми ръкавици, предпазни очила и предпазно работно 

облекло.  Ръцете да се измиват при почивка и след приключване на работа. 

 

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Продуктът е силно токсичен за водните 

организми. Може да окаже дълготраен неблогоприятен ефект върху организмите във водната 

среда. Опасен за пчелите. Да не се прилага по време на цъфтеж и когато пчелите са в активен 

период. 
 

УКАЗАНИЯ, ОТНОСНО ЕВЕНТУАЛНА ФИТОТОКСИЧНОСТ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 

СЛЕДВАЩИТЕ КУЛТУРИ: ТРИКА ЕКСПЕРТ не е фитотоксичен за културите, при които 

се прилага и не оказва влияние на следващите в сеитбообръщението култури.   

http://www.pirogov.bg/


 

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в оригинални и добре затворени опаковки, 

в сухи, хладни и добре вентилирани помещения. Да се пази от замръзване. Този продукт е 

хигроскопичен. Съхранявайте опаковките в положение осигуряващо добро проветрение. 

Да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина и източници на запалване. Да се пази далеч 

от достъп на деца. Да се съхранява отделно от храни, напитки и фуражи.  
 

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ: Да се носи дихателен апарат и предпазни 

дрехи. Съберете разсипания продукт механично. Да не се допуска попадане на продукта в 

канализацията, водни басейни, отводнителни системи, повърхностни или подпочвени води. 

Информирайте компетентните органи в случай на попадане на продукт в канализацията или 

водни басейни.  
 

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Подходящи средства за гасене на пожар: СО2, прах или 

водна струя. Гасете големи пожари с алкохол-устойчива пяна. В случай на пожар може да се 

отделят: азотни оксиди (NOх), въглероден моноксид(СО). Да не се вдишват газове и дим. 

Предпазно оборудване за пожарникарите: дихателен апарат, пълно предпазно облекло. 
 

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ: Да не се изхвърлят остатъците в канализацията. Да не 

се допуска изхвърляне в околната среда. Този материал и неговата опаковка трябва да се 

изхвърлят само на места за събиране на опасни отпадъци. Унищожаването на остатъци и 

празни опаковки от продукта да става на места и чрез методи съответстващи на  местните 

изисквания и разпоредби.  
 

ТРАНСПОРТ: Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за международен превоз 

на опасни товари по шосе. 
 

 

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: 

Сипкам Оксон С.П.А./ SIPCAM OXON S.P.A.  

Via Sempione 195 – I20016 Pero (MI) – ITALY  

Tel: 0039 02 353781 Fax:  0039 02 3390275 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ:  

Сипкам Оксон С.П.А. и Сипкам Инагра С.А.  

 

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:  

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2   

тел: 02 / 962 49 01 факс: 02 / 962 48 76 

 

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години 

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката) 

ПАРТИДА № (виж опаковката) 

ТЕГЛО НЕТО: 10 кг ℮ 

 


