
БИОЛАРКИМ 14 / BIOLARKIM 14 
Категория на потребители: професионална 

 
   

Активен  микроорганизъм: Bacillus thuringensis var. israelensis, клас 
Bacteriaeceae, род Bacteriaeceae, семейство Bacteriaeceae, щам 164, 
серотип Н-14 - Делта ендотоксин 5-8%,  спори 5-8%. 
Група  3 “ Биоциди за борба с вредителите “ 
Подгрупа  18 “Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други 
членестоноги”. 
Вид на биоцидния препарат: течност. 
Рискови фрази (R-фрази):  
R43  Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата 

 

 
Съвети за безопасност (S-фрази): 
S2 Да се пази далече от достъп на деца. 
S47 Да се съхранява при температура не по-висока от 45 о С. 
S25 Да се избягва контакт с очите . 
S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се 
потърси медицинска помощ. 
S20 Да не се яде и пие по време на работа. 
S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и 
предпазни средства за очите/лицето. 
 
Класифицира се в група 1 – биологични агенти, които вероятно няма да 
причинят заболяване у хората (Наредба № 4 за защита на работещите от 
рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа, ДВ, 
бр. 105, 2002 г). 
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Дразнещ 

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 1275-1/26.04.2012 г.  
Лице, което произвежда и пуска на пазара: 
COLKIM S.r.l. – Via Piemonte 50, Ozzano Emilia (BO) Italy 
Tel.: (051) 798.006 RA 
Fax ( 051) 797.555 
e-mail: colkim@colkim.it 

Дистрибутор:  
„Инсекта Благоевград” ООД 
Тел.: +359 893694200 
e-mail: office@otrovite.com 
web: www.otrovite.com 

 
Опаковка: 10 л  
Срок на годност: 2 години 

Номер на партида: ............................................ 
Дата на производство: ..................................... 

 
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОПАКОВКАТА ПОВТОРНО 
Прочети внимателно листовката преди употреба ! 

 
Мерки за първа помощ: Лечението е симптоматично.  
При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух. Затоплете го и го оставете на спокойствие. Контролирайте дишането. В случай на 
симптоми на интоксикация, потърсете квалифицирана лекарска помощ.  
При контакт с кожата: Изведете пострадалият далече от източникът на експозиция. Свалете замърсените дрехи.  Измийте  незабавно 
замърсения кожен участък със сапун и вода. В случай на продължаващо дразнене  или симптоми на интоксикация, 
потърсетеквалифицирана лекарска помощ. 
При контакт с очите: Изведете пострадалият далече от източникът на експозиция. Изплакнете очите незабавно обилно с течаща  вода при 
широко отворени клепачи. В случай на персисстиращо дразнене да се  потърси квалифицирана лекарска помощ. 
При поглъщане:  Изплакнете устатата с много вода. Да не се предизвиква повръщане ако лицето е в безсъзнателно състояние. В случай на 
симптоми на интоксикация, потърсете квалифицирана лекарска помощ. Лечението е симптоматично! 
Съхранява се в проветриви и сухи помещения, в оргинална опаковка при температура 4-10°С далече от храни за хора и животни и напитки. 
Дръжте далече от източници на запалване. Да се държи далече от деца и домашни любимци. 
Обезвреждане: Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки да се събират временно в специални плътно 
затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на 
отпадъците ( ДВ, бр. 86/2003 г).  
Транспортиране: при спазване на изискванията за отделните видове превози. В закрити транспортни средства и отделно от храни и 
напитки. 
Начин на употреба: От биоцидът се приготвят водни работни разтвори. Разтворът  се разрежда с вода до желания обем чрез разбъркане от 
време на време. Да се използва конвенционално оборудване подобно на „раница” или генератор с плоска вентилаторна пръскалка за 
покриване на огнището с финна мъгла от капки. Количеството на работният разтвор трябва да бъде достатъчно, за да се покрият напълно 
повърхностите предназначени за третиране. 
Разходна норма: Разходна норма 1 l от формулацията / хектар водна повърхност през интервали от 2-6 седмици. В случай, че във водния 
басейн има растителност на дълбочина под 0.5 метра  или гъста растителност, то разходната норма трябва да се увеличи. За оптимален 
ефект растителността трябва  да се отстрани преди пръскане. 
Обработка на застояли и замърсени водни площи, канали: 2 l  от формулацията / хектар водна повърхност. 
Обработка на водни площи по течението: 3 mg от продукта за l литър течаща вода, време на третиране – 10 минути със стандартна 
пръскачка. 
Време на въздействие: 2-ри – 24-ти час. 
Препоръчва се работния разтвор да се приготвя непосредствено преди използването му и да се полза в рамките на деня. 
Препоръчва се обработките да се извършват вечер или рано сутрин. При площи, които са обработвани с пестициди или други баткеридици, 
препаратът тлябва да се прилага не по-рано от 20-25 дни след последното третиране. 
Брой и продължителност на третиранията и интервали между обработките: 2-3 пъти през интервали от 2-6 седмици. 
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При употреба да се съблюдават  правилата за безопасно приложение на препарата. Да се прочете етикета. Да се избягва контакта с очите и 
кожата. Замърсеното работно облекло да се свали незабавно и  изпере. След приключване на работа и преди почивките,  ръцете да се 
измият основно със сапун и вода.  
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