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А К А Р И Ц И Д И 
 

 
№ 

 

Продукт, 
фирма 

 

Активно 
вещество 

 

Концентрация 
(доза) за 
употреба  

 

Култура, вредител, при които се 
прилага продуктът 

ЛД50 
мг/кг 
орално 
за плъх 

Каран-
тинен 
срок  
в дни  

Катего-
рия за 
упот -
реба 

1. АПОЛО 50 СК 
Мактешим Аган 
-Удостоверение № 
94/21.01.2004 г. 

500 г/л 
клофентезин 

0,04 % обикновен паяжинообразуващ акар по 
зеленчуци (пипер, домати) и хризантема; 
зимни яйца на червен овощен акар (в 
началото на излюпване - 1, 2 ,3 % 
излюпени зимни яйца); жълт лозов акар; 
оранжериен  червенокафяв  акар по роза 

3200 60 3 

2. АПОЛО ПЛЮС 
60 ЕК 
Мактешим Аган 
-Удостоверение № 
83/07.06.2004 г. 

60 г/л 
клофентезин+ 
535 г/л 
парафиново 
масло 

0,3 % червен овощен акар /ябълка, слива/; 
обикновен паяжинообразуващ акар по 
зеленчуци /пипер, краставици, домати/ 

3200 60 3 

3. БИ-58 
БАСФ 
-Удостоверение № 
79/23.07.2003 г. 

400 г/л 
диметоат 

0,1 % обикновен паяжинообразуващ акар по 
зеленчуци, атлантически акар 

150 21 3 

4. БИОНИМ 
ПЛЮС 1,5 ЕК 
Аум Консултанси 
-Краен срок за 
предлагане на пазара - 
31.12.2010 г.  
-Краен срок за 
употребата на 
наличните количества - 
31.12.2011 г. 
-Удостоверение № 
201/19.01.2005 г. 

1,5 г/л 
азадарахтин А 

0,25 % обикновен паяжинообразуващ акар по 
зеленчуци (краставици) 

>5000 - 3 
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5. ЕНВИДОР 240 СК 
Байер Кропсайанс 

240 г/л 
спиродиклофен 

40 мл/дка червен овощен акар по овощни; 
жълт лозов акар по лозя 

>2500 14 3 

6. КАСКЕЙД 5 ЕК 
БАСФ Агро Б.В. 

50 г/л 
флуфеноксурон 

0,1 % обикновен паяжинообразуващ акар по 
краставици, жълт  лозов акар 

3000 30 3 

 -Краен срок за 
предлагане на пазара - 
31.12.2010 г. 
-Краен срок за 
употребата на 
наличните количества - 
31.12.2011 г.  
-Удостоверение № 
149/05.02.2004 г. 

 0,15 % червен овощен акар (рано пролетта); 
обикновен паяжинообразуващ акар по 
маслодайната роза 

   

7. НИМ АЗАЛ Т/С 
Трифолио-М 
-Краен срок за 
предлагане на пазара - 
31.12.2010 г. 
-Краен срок за 
употребата на 
наличните количества - 
31.12.2011 г. 
-Удостоверение № 
71/09.10.2003 г. 

1 % азадирахтин А 
+ 0,5 % азадирах-
тин Б,В,Г, Д+ 
2,5% 
нимсубстанция 

0,3 % обикновен паяжинообразуващ акар по 
зеленчуци 

>5000 - 3 

8. НИСОРАН 5 ЕК 
Нипон Сода 

50 г/л 
хекситиазокс 

0,05 % 
 
червен овощен акар (в началото на излю-
пване на зимните яйца); жълт лозов акар 

5000 30 
 

3 

 -Краен срок за 
предлагане на пазара - 
31.12.2010 г. 
-Краен срок за 
употребата на 
наличните количества - 
31.12.2011 г. 
-Удостоверение № 
515/18.10.2007 г. 

 0,06 % обикновен паяжинообразуващ акар по 
зеленчуци (краставици) 

 3  
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9. ОМИТ 57 Е 
Кемтура 
-Краен срок за 
предлагане на пазара - 

570 г/л 
пропаргит 

0,1 % червен овощен акар, жълт лозов акар; 
обикновен паяжинообразуващ акар по 
домати в оранжерии; обикновен паяжино-
образуващ акар по карамфил в оранжерии 

2290 а.в. 
2790 за 
формула 
цията 

14 2 

 31.12.2010 г. 
-Краен срок за 
употребата на 
наличните количества - 
31.12.2011 г.  
-Удостоверение № 
155/10.02.2004 г. 

 100 мл/дка обикновен паяжинообразуващ акар по 
патладжан, соя, фъстъци, пипер 

   

10. ОРТУС 5 СК 
Нихон Нояку 

50 г/л 
фенпироксимат 

0,05 % 
 
червен овощен акар (за лятно пръскане); 
жълт лозов акар; оранжериен 
червенокафяв акар по роза; обикновен 
паяжинообразуващ акар по хризантема 

480 15 
ябълки, 
грозде  

3 

2 

   0,1 % обикновен паяжинообразуващ акар по 
зеленчуци (краставици) 

 краста

вици 
 

11. ПАРАЗОМЕР 
Щелер 
-Удостоверение № 
340/24.11.2005 г. 

75 % парафи-
ново масло 

3 % червен овощен акар (за зимно пръскане) >2000 - 3 

12. САНМАЙТ 20 ВП  200 г/кг  0,05 % червен овощен акар и жълт лозов акар 358 21  2 
 Нисан Кемикъл 

-Краен срок за 
предлагане на пазара - 
31.12.2010 г. 
-Краен срок за 
употребата на 
наличните количества - 
31.12.2011 г. 
-Удостоверение № 
217/25.10.2004 г. 

пиридабен 0,075 % обикновен паяжинообразуващ акар по 
патладжан в оранжерии 

 ябълки  
30  

грозде  
7  

зелен 
чуци 
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13. ТАЛСТАР 10 ЕК 
ФМС 

100 г/л 
бифентрин 

0,02 % червенокафяв паяжинообразуващ акар 
по роза 

56,7 а.в. 
531 за  

14 ов 
ощни  

1 

 -Удостоверение № 
259/07.01.2005 г. 

 0,03 % обикновен паяжинообразуващ акар по 
краставици и хризантема; червен овощен 
и жълт лозов акар 

форму-
лацията 

7 за 
зелен 
чуци 

 

14. ХЕЛОМИТ 57 ЕК 
Хелафарм 
-Краен срок за 
предлагане на пазара - 
31.12.2010 г. 
-Краен срок за 
употребата на 
наличните количества - 
31.12.2011 г. 
-Удостоверение № 
302/03.05.2005 г. 

570 г/л 
пропаргит 

0,1 % жълт лозов акар 2290   14 2 

 

 
 


