ИНСЕКТИЦИДИ
№
1.

Продукт,
Производител
АВАНТ 15 СК
ДюПонт ИО

Активно
вещество
150 г/л
индоксакарб

-Удостоверение №
564/14.10.2008 г.

2.

АДМИРАЛ 10 ЕК
Сумитомо кемикъл

Доза/дка
(концентрация)
0,025 %
0,035 %

100 г/л
пирипроксифен

20 мл/дка
0,05 %

Култура, вредител, при които се
прилага продуктът
шарен гроздов молец (приложен в
начало на яйцеснасянето);
ябълков плодов червей (приложен в
начало на яйцеснасянето)
зелева нощенка по зеле
оранжерийна белокрилка (домати и
краставици)

ЛД50
мг/кг
орално
за плъх
1700

5000

Каран- Категотинен рия за
срок
упот в дни
реба
1 зеле
2
7
овощни
10
грозде
3
2

-Удостоверение №
27/09.06.2003 г.

3.

АЕРОЗОЛЕН
ПРЕПАРАТ ХХL
Деция Дегеш

4 г/л естествени
пиретрини+
16 г/л
пиперонил
бутоксид

4.

АКТАРА 25 ВГ
Синджента

250 г/кг
тиаметоксам

-Удостоверение №
95/17.09.2004 г.

100 мл/100м3

0,007 %
0,03 %
6 г/дка

третиране на складове за тютюн срещу
възрастни индивиди на тютюнев молец и
тютюнев бръмбар. Третирането се извършва с електрически генератор за студен
аерозол - М 1026 или с гръбно-моторна
пръскачка с приспособление за УЛВ
третиране; големина на капките - 30 µ.
памукова листна въшка по краставици;
листни въшки по пипер
оранжерийна белокрилка по зеленчуци
(домати и краставици)
колорадски бръмбар, листни въшки по
картофи (зеленоивичеста, картофена,
зелена прасковена и черна бобова
листни въшки)
1

>5000

-

2

>5000

3 зеленчуци
7
картофи
14
тютюн

3

житни

7 г/дка
8 г/дка
10 г/дка
13 г/дка
20 г/дка

40+40 г/дка

80 г/дка
5.

АКТЕЛИК 50 ЕК
Синджента
-Удостоверение №
01004-ПРЗ/
01.10.2009 г.

500 г/л
пиримифосметил

0,2 % с 0,5
л/м2 при
експоз. 48 h
1,5 см3 с 12 мл
вода за
10 м3 празно
пространство
1 см3 на 1 м2
площ и разх. на
р-р 0,5-1л/ м2

вредна житна дървеница, обикновен
житен бегач
листни въшки по житни култури
житни мухи (хесенска и шведска)
сив царевичен хоботник по слънчоглед;
сив царевичен хоботник по царевица
тютюнева листна въшка по тютюн;
зелена ябълкова листна въшка - 100 л/дка
работен разтвор
-за приложение чрез система за капково
напояване срещу комплекс от неприятели:
оранжерийна белокрилка и листни въшки:
памукова листна въшка; зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (домати и
краставици) в оранжерии:
двукратно - при млади растения на възраст
до 6 седмици - 1-во внасяне - 10-14 дни след
разсаждане (40 мл/дка); 2-ро внасяне - 14
дни след първото (40 мл/дка), или
еднократно - при растения на възраст
повече от 6 седмици
за влажна дезинсекция на празни
складови помещения срещу: складови
неприятели (с тракторна пръскачка)
складови неприятели в силозни клетки
(третира се с атомизиращ електрически
разпръсквач М 1026). Експозиция 48 ч
складови неприятели в празни складове
(третира се с тракторна пръскачка).
Експозиция 48 ч
2

слънчоглед
царевица
не се
изисква

2050

7

3

6.

АЛВЕРДЕ
БАСФ СЕ

240 г/л
метафлумизон

7.

АЛСИСТИН
25 ВП
Байер Кропсайанс
-Краен срок за
предлагане на
пазара-16.09.2009 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните
количества 16.09.2010 г.
-Удостоверение №
141/04.02.2004 г.
АЛУФОС
овални таблетки
Имаспро

250 г/л
трифлумурон

8.

20 мл/дка

0,04 %
0,05 %
0,1 %

56-57 %
алуминиев
фосфид

10 табл./тон
зърно

100 г/л алфациперметрин

0,0125 %
0,015 %
12,5 мл/дка

-Удостоверение №
315/16.05.2005 г.

9.

АЛФАГАРД
10 ЕК
Гарда кемикъл
-Удостоверение №
50/14.07.2003 г.

колорадски бръмбар - при картофи полско
производство до фаза образуване на
клубени /клубените достигат 60-70 % от
крайното си тегло/.
Забележка: максимален брой приложения
две, с интервал на третиране - 7-10 дни
ябълков плодов червей
кръгломиниращ молец
листоминиращи мухи по домати в
оранжерии

>5000

14

3

5000

30

3

за обеззаразяване на зърно с/у: житна
гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар,
суринамски брашнояд, ръждивочервен
зърнов бръмбар, Palorus sp. - Експозиция 3
денон. при t на зърното 20°С; 5 денон.при t
15-20°С; 7 денон.при t 10-15°С.
Заб.: третирането да се извършва чрез сонда,
автоматичен дозатор над лента или редлер,
или ръчно пускане. Купът със зърното да се
покрие с полиетилен или гумиран брезент,
след зареждане с продукта
шарен гроздов молец
анарзия по кайсия
вредна житна дървеница (ларви);
обикновена житна пиявица

11,8

45

1

170

7

2

3

10.

11.

12.

АПЛАУД 25 ВП
Нихон Нояку
-Краен срок за
предлагане на пазара
- 30.03.2009 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните
количества 30.03.2010 г.
-Удостоверение №
143/05.02.2004 г.
БАНДИТ 10 ЕВ
Транскем
профешенъл

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

250 г/кг
бупрофезин

0,1 %
и
0,05 %
100 г/дка

100 г/л
циперметрин

400/л диметоат

0,8 мл+12 мл
вода за 10 м3
0,1% и 0,5 л/м2
раб. р-р
0,05 - 0,07 %
0,08 %
0,1 %
0,15 %
0,2 %

оранжерийна белокрилка по зеленчуци в
оранжерии - по схема: при буен растеж на
растенията и ниска плътност на неприятеля,
три третирания - I и II - концентр. 0,05 %
през 14 дни, след 20 дни III с 0,1 %
оранжерийна белокрилка по тютюн

2190

7

3

за обеззаразяване на празни складове чрез
влажна дизинсекция с/у: житна гъгрица,
оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски
брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар.
Експозиция 48 h.
-при третиране с ел. аерозолен генератор
за студен аерозол М 1026
-при третиране с тракторна пръскачка с
монтиран шланг и щека за пръскане
зелена прасковена листна въшка;
виолетова стридоподобна щитоносна
листна въшка по овощни култури
хмелова листна въшка
оранжерийна белокрилка;
обикновена сливова щитоносна въшка
кръгломиниращ молец
калифорнийска
щитоносна
въшка
(млади ларви); черничева щитоносна
въшка (млади ларви); дървесница;
дървесинояд - напръскване на кората

2500

-

2

790

21

3

4

50 мл/дка
150 мл/дка
200 мл/дка

13.

БИСКАЯ 240 ОД
Байер КропСайанс

240 г/л
тиаклоприд

-Удостоверение
№ 521/12.07.2007 г.

14.

БОНУС СК
БАСФ Агро Б.В.
-Удостоверение №
80/23.07.2003 г.

15.

ВАЗТАК НОВ
100 ЕК
БАСФ Агро Б.В.
-Удостоверение №
533/30.08.2007 г.

0,06 %
(60 мл/дка)
20 мл/дка

40 г/л алфациперметрин+
120 г/л
тефлубензурон
100 г/л алфациперметрин

25 мл/дка
25 мл/дка

0,0125 %

0,015 %

0,02 %
0,025 %
0,03 %

10 мл/дка

малка сливова листна въшка
листни бълхи по захарно цвекло
голям люцернов хоботник по хмел;
зелена прасковена листна въшка по
тютюн; тютюнев трипс по тютюн
зелена прасковена листна въшка по
зеленчуци; памукова листна въшка по
зеленчуци
колорадски бръмбар; обикновен житен
бегач
рапичен цветояд
колорадски бръмбар по картофи; вредна
житна дървеница; обикновена житна
пиявица
ябълков плодов червей; източен плодов
червей; сливов плодов червей; гроздови
молци
кръгломиниращ молец; черешова муха;
малка и голяма зимна педомерка, розена,
глогова и кафявопетниста листозавивачки,
пръстенотворка; анарзия по кайсия
крушова листна бълха; обикновена
сливова щитоносна въшка
гамозначна нощенка по хризантема и
гербер
миниращи мухи по зеленчуци (домати,
фасул) - с/у имагото; оранжерийна белокрилка по зеленчукови култури в оранжерии; листни въшки по хризантема
колорадски бръмбар
5

>500
<1000

5000

200

3 зеленчуци
21
картофи
30 пшени ца
28

2

7
овощни
фасул
домати
краставици
картофи
14
люцерна
грозде
пипер
грах
ливади
24
цвекло
30

3

3

12 мл/дка

12,5 мл/дка

15 мл/дка
16 мл/дка
20 мл/дка

30 мл/дка

16.

ВАЛСАФИД
Стоктон Кемикъл
-Валидност на
разрешението:
31.12.2011 г.
-Удостоверение №
165/06.01.2005 г.

560 г/кг
алуминиев
фосфид

2 табл./м3

вредна житна дървеница - самолетно
пръскане с дюзи тип дъждовна капка с
разход на разтвор 1,5 л/дка
цвеклови щитовки; цвеклови бълхи;
вредна житна дървеница (ларви);
обикновена житна пиявица; зелева
нощенка по захарно цвекло
ливадна пеперуда (гъсеници II-III възр.)
тютюнев трипс по тютюн - самолетно - с
дюзи тип дъждовна капка с 1,5 л/дка р-р
агрилус по маслодайна роза; вредна житна
дървеница (възр.); маков листояд; грахова
листна въшка по грах; рапичен цветояд;
мъхнат бръмбар по рапица; ливадна
пеперуда (гъсеници IV и V възр.);
италиански и марокански скакалци
листни въшки по пипер; оранжерийна
белокрилка и листни въшки по тютюн;
трипс по тютюн; житен бегач (ларви)
за обеззаразяване на празни складове и
производствени помещения срещу: житна
гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар,
ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов
бръмбар, сив брашнен молец, тютюнев
молец.
Експозиция - 3 денонощия при t над 20о С
и 5 денонощия при t под 20о С.
Забележка: Продуктът да се разпределя
равномерно и да се изключва електрозахранването
6

рапица
житни
60
тютюн

11,5

45

1

8 табл./тон
зърно

10 табл./тон
зърно

17.

ВИДЕЙТ 10 Г
ДюПонт ИО

100 г/кг
оксамил

2 кг/ска

100 г/л
оксамил

1 л/дка

с/у: житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов
бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен
зърнов бръмбар при съхранение на зърно в
силозни клетки с автоматичен дозатор
Дегеш - при експозиция 3 денонощия при t
над 20о С и 5 денонощия при t под 20о С.
с/у: житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов
бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен
зърнов бръмбар при съхранение на зърно в
насипно състояние в складови помещения .
Експозиция 3 денон. при t над 20о С и 5
денон. при t под 20о С. Забележка:
Третирането да се извърши със сонда с
автоматичен брояч. Повърх-ността на
зърновия слой се покрива с полиетилен.
телени червеи по картофи - браздово, едновременно със засаждане на картофите

5,4 а.в.

21

1

5,4 а.в.

3

1

>200
<2000

-

2

-Удостоверение №
0572/14.10.2008 г.

18.

ВИДЕЙТ 10 Л
ДюПонт ИО
-Удостоверение №
0573/14.10.2008 г.

19.

ГАУЧО ФС 600
Байер Кропсайанс
-Удостоверение №
243/01.03.2005 г.

600 г/л
имидаклоприд

100 мл/
единица
цвеклови
семена

комплекс от неприятели по зеленчуци
(домати, краставици): оранжерийна белокрилка и галови нематоди в доза 1 л/дка,
приложен със система за капково
напояване - 2-3 третирания през 15-20 дни,
като първото е 2 седмици след разсаждане
цвеклови хоботници: обикновен цвеклов
хоботник, сив царевичен хоботник, черен
цвеклов хоботник; цвеклови бълхи; зелена
прасковена листна въшка по зах. цвекло
7

20.

ДАНАДИМ
ПРОГРЕС 400 ЕК
Хеминова

400 г/л
диметоат

0,075 %

-Удостоверение №
324/09.01.2006 г.

21.

ДЕЛИЦИЯ
ГАЗТОКСИН
таблетки
Делиция
Фрайберг

700 мл/100 кг
семе
800 мл/100 кг
семе
1 л/100 кг
семе
0,05 %

56,8 %
алуминиев
фосфид

200 мл/дка
8 табл./тон
зърно

-Удостоверение №
1/03.02.2003 г

10 табл./тон
зърно

2 табл./м3

телени червеи по царевица
сив царевичен хоботник по царевица
сив царевичен хоботник по слънчоглед;
телени червеи по слънчоглед
памукова листна въшка по зеленчуци
(краставици)
зелена прасковена листна въшка по
зеленчуци (пипер и краставици)
тютюнев трипс по тютюн (ларви и имаго)
за обеззаразяване на зърно в силозни
клетки с/у: оризова гъгрица, житна
гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен
брашнен бръмбар, суринамски брашнояд,
ръждивочервен зърнов бръмбар - при
експозиция: 3 денон. при t на зърното над
20°С; 5 денон. при t на зърното 15-20°С; 8
денон. при t на зърното 10-15°С
за обеззаразяване на зърно в насипно
състояние в складове с/у: оризова гъгрица,
житна гъгрица, ръждивочервен брашнен
бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски
брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар.
Експозиция: 3 денон.при t на зърн. над 20°
С; 5 денон. при t на зърн. 15-20°С 8
денон.при t на зърн.10-15°С
за обеззаразяване на празни складове и
работни помещения срещу: оризова
гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръм8

790

21

3

11,8

45
за
зърно

1

22.

ДЕЛИЦИЯ
ГАЗТОКСИН
пелети
Делиция
Фрайберг

56,8 %
алуминиев
фосфид

40 пелети/
тон зърно

-Удостоверение №
24/03.02.2003 г.

50 пелети/
тон зърно

10 пелети/м3

бар, ръждивочервен брашнен бръмбар,
суринамски брашнояд, ръждивочервен
зърнов бръмбар, молец по сушените
плодове, сив брашнен молец, тютюнев
молец - при експозиция: 3 денон. при t на
въздуха над 20°С; 5 денон. при t на въздуха
15-20°С; 8 денон. при t на въздуха 10-15°С
за обеззаразяване на зърно в силозни клетки
с/у: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов
бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен
зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t
на зърното над 20°С; 5 денон. при t на
зърното 15-20°С; 7 денон. при 10-15°С
за обеззаразяване на зърно в насипно
състояние в складове с/у: оризова гъгрица,
житна гъгрица, суринамски брашнояд,
ръждивочервен
брашнен
бръмбар,
ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов
бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t на
зърното над 20°С; 5 денон. при t на зърното
15-20°С; 7 денон. при 10-15°С
за обеззаразяване на празни складове и
работни помещения с/у: оризова гъгрица,
житна гъгрица, суринамски брашнояд,
ръждивочервен
брашнен
бръмбар,
ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов
бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t на
въздуха над 20°С; 5 денон. при t на въздуха
15-20°С; 7 денон. при 10-15°С
9

11,8

45
за
зърно

1

23.

ДЕЦИС 2,5 ЕК
Байер Кропсайанс

25 г/л
делтаметрин

0,03 %

-Удостоверение №
180/11.01.2005 г.

0,04 %

0,05 %

20 мл/дка
20-30 мл/дка
30 мл/дка
40 мл/дка
50 мл/дка

50-70 мл/дка
50-80 мл/дка
60 мл/дка
100 мл/дка

листозавивачки;
черешова
муха;
крушова листна бълха; ябълков плодов
червей; ябълкова плодова оса; зелена
ябълкова листна въшка
лозова пъстрянка по лоза; обикновена
сливова щитоносна въшка; гроздови
молци; източен плодов червей; листоминиращи молци; бадемов семеяд
черна сливова плодова оса; сливов
плодов червей; оранжерийна белокрилка
по зеленчукови култури в оранжерии;
листни въшки по хризантема
цвеклови бълхи; грахова листна въшка
по грах
колорадски бръмбар
ларви на вредна житна дървеница
фасулев зърнояд; обикновена житна
пиявица; маков листояд
цвеклови щитовки (ларви); оранжерийна
белокрилка по тютюн на полето; зелена
прасковена листна въшка по пипер;
агрилус по маслодайна роза; ясенов
листов хоботник
зелева нощенка по зеле
тютюнев трипс по тютюн
неприятели по люцерната за семепроизводство - до началото на цъфтеж
сив царевичен хоботник;
марокански и италиански скакалци
10

535

3 ягоди
тиквови
зеленчуци на
полето
7 соя
зеленчуци в
оранж
ябълки
зеле
тютюн
лозя
картофи
14
ориз
малини
къпини
люцерна
30
бадем
памук
житни
зах.

3
при
употреба с
атомиза
тор в
складове
1-ва

3 мл+12мл
вода
за 10 куб.м
1 мл/м2 площ/
0,5 до 1 л/м2
раб.р-р
1,4 мл+
12 мл вода
140 мг/м3
(р-р за 10 м324.

ДЕЦИС 25 ВГ
Байер КропСайанс

250 г/кг
делтаметрин

-Удостоверение №
522/12.07.2007 г.

25.

ДЕЦИЯ-ГАЗЕКС-Б торбички
Деция Дегеш

0,003 %
(3 г/дка)
0,004 % (4 г/дка)
7 г/дка.

57 % алуминиев
фосфид

1 торбичка/
2-6 т зърно
1 торбичка/
1-3 т зърно

дезинсекция на празни складове с/у складови неприятели - с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026.
Експозиция 48 ч.
за дезинсекция на празни складове
срещу складови неприятели - третиране с
тракторна пръскачка. Експозиция 48 ч.
оризова и житна гъгрица, ръждивочервен брашнен бръмбар, зърнов
бръмбар, суринамски брашнояд - третиране с атомизиращ електрически
разпръсквач М 1026.
Експозиция 48 ч
ябълков плодов червей; черешова муха,
приложен 8-10 дни след начало на летеж
на мухите
шарен гроздов молец
зелева нощенка
с/у: житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар,
зърнов молец, малък брашнен бръмбар,
суринамски брашнояд, мавритански
брашнояд, сив брашнен молец, ръждивочервен зърнов бръмбар, трогодерма при
експозиция: 3 денонощия при t над 25о С;
4 денонощия при t 15-25о С; 7 денонощия
при t 10-15о С; 14 денон. при t 5-10о С;
при t под 5о С не се фумигира
за третиране на зърно в силозни клетки
за третиране на зърно в плоски складове,
трюмове, вагони
11

цвекло,
царевица
60
слънчоглед
не се
налага
при
леща и
фасул

9,12

30
зърно
60
брашно

1

1 торб./2-6 т
или
1 торб./4-10 м3
1 торб./1-2 м3
1 торб./5-10 м3

2 торб./28 м3
26.

ДЕЦИЯ-ГАЗЕКС-Б-ФОРТЕ
торбички
Деция Дегеш

66 % магнезиев
фосфид

9г
(1 торбичка)/
тон зърно

с/у: житна гъгрица, оризова гъгрица, малък
зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов
молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив
брашнен молец, ръждивочервен зърнов
бръмбар, трогодерма молец по сушените
плодове, зърнов молец, тютюнев молец
при експозиция: 3 денонощия при t над 25о
С; 4 денонощия при t 15-25о С; 7
денонощия при t 10-15о С; 14 денонощия
при t 5-10о С; при t под 5о С не се фумигира
за третиране на обработени, пакетирани
хранителни продукти в чували и фуражи под полиетилен
без полиетилен (третира се целият обем на
помещението)
за третиране на празни складове и
мелници - обемна фумигация срещу:
тютюнев бръмбар и тютюнев молец при
експозиция: 4 денонощия при t над 20о С;
6 денонощия при t 15-25о С; 7 денонощия
при t под 10-15о С.
за третиране на тютюн в бали, каси,
бъчви
за обеззаразяване на зърно в силозни
клетки срещу: оризова гъгрица, житна
гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен
брашнен бръмбар, суринамски брашнояд,
ръждивочервен зърнов бръмбар.
Експозиция.: 3 денон. при t на зърното
12

9,12

30
зърно
60
брашно

1

над 15°С; 4 денон. при t на зърното 5-12°С;
до 15 денон. при t на зърното под 5°С.
-за обеззаразяване на зърно в насипно
състояние в складове с/у: оризова гъгрица,
житна гъгрица, суринамски брашнояд,
ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар.
Експозиция: 3 денон. при t на зърното над
15°С; 4 денон. при t на зърното 5-12°С; до
15 денон. при t на зърното под 5°С
9 г за обеззаразяване на празни складове и
(1 торбичка)/ работни помещения с/у: оризова гъгрица,
2 м3 житна гъгрица, суринамски брашнояд,
ръждивочервен
брашнен
бръмбар,
ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов
бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t над 15°
С; 4 денон. при t 5-12°С; до 15 денон. при t
под 5°С
9 г (1 тор- за обеззаразяване на складирани тютюни
бичка)/ с/у тютюнев бръмбар и тютюнев молец.
5 м3 Експоз.: 3 денон. при t над 15°С; 4 денон.
при t 5-12°С; до 15 денон. при t под 5°С
9 г за обеззаразяване на стифирани продукти
(1 торбичка)/ под полиетилен с/у: оризова гъгрица, житна
тон гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен
зърнов бръмбар, зърнов бръмбар, сив
брашнен молец, молец по сушените
плодове, зърнов молец. Експозиция: 3
денон. при t над 15°С; 4 денон. при t 5-12°С;
до 15 денон. при t под 5°С
13

27.

ДИМИЛИН
25 ВП
Кемтура

250 г/л
дифлубензурон

0,04 %
0,05 %

-Удостоверение №
145/05.02.2004 г.

0,05 %
или 30 г/дка
10 г/дка
20 г/дка
или 10 г/ка+
100 г/дка Ело
50 г/дка
100 г/дка
28.

ДИМИЛИН
480 СК
Кемтура

480 г/л
дифлубензурон

-Удостоверение №
44/28.05.2003 г.

29.

ДУЕТ 530 ЕК
/ТЕРАГАРД
ПЛЮС/
Имаспро
-Удостоверение №
30/05.01.2003 г.

50 г/л
циперметрин
480 г/л
хлорпирифосетил

0,04 %+0,02 %
Акарзин
10 мл+25 мл
Паволин+
265 мл вода5 мл+50 мл
Акарзин
10 мл+50 мл
Акарзин+
240 мл вода,
300 мл р-р/дка
50 мл/дка
70 мл/дка

ябълков плодов червей; подвижни
форми и яйца на крушова листна бълха;
източен плодов червей
кръгломиниращ молец; сливов плодов
червей
малка тополова стъкленка в тополови
разсадници
червеноглава борова листна оса
борова процесионка;
гъботворка по дъб
обикновена житна пиявица; синя житна
пиявица
агрилус по маслодайната роза - третира
се 3-4 дни преди беритба
кестенов листоминиращ молец - в
начало на летежа на пеперудите
гъботворка по дъб; борова процесионка;
ръждива борова листна оса
(300 мл раб. р-р/дка за УЛВ)
марокански и италиански скакалци

4640

30
овощни

3

житни
и
гори не се
изисква

4640

не се
изисква

3

145

7 картофи 28
житни

2

гъботворка, листозавивачки, педомерки и
златозадка по горски видове (дъб и габър);
борова процесионка
колорадски бръмбар
обикновен житен бегач
тютюнев трипс по тютюн

14

30.

ДУРСБАН 4 ЕК
Дау Агросайънсис

480 г/л
хлорпирифосетил

0,1 %
0,1% (60-70
л/дка р-р)
0,12 %
0,15 %

-Удостоверение №
29/05.01.2003 г.

0,2 %
60 мл/дка с 1,5
л/дка р-р
100 мл/дка

120 мл/дка с
1,5 л/дка р-р
120 мл/дка
150 мл/дка

31.

ЕФЦИМЕТРИН
10 ЕК
/ЦАЙПЕР 10 ЕК/
Ефтимиадис

100 г/л
циперметрин

180 мл/дка
200 мл/дка
240 мл/дка
250 мл/дка
0,04 %
30 мл/дка
40 мл/дка

обикновена сливова щитоносна въшка; бяла
американска пеперуда (гъсеници I и III
възр.); листозавивачки по овощни култури
сиви червеи
източен плодов червей
калифорнийска
щитоносна
въшка;
анарзия и гъботворка по кайсия; сливов
плодов червей; кръгломиниращ молец
ябълков плодов червей
обикновена житна пиявица (самолетно
третиране с дюзи тип дъждовна капка)
зелева нощенка по зеле, памукова листна
въшка по памук, ипсилонова нощенка,
зелева нощенка по зах. цвекло, вредна
житна дървеница (ларви)
цвеклови щитовки (самолетно пръскане
с дюзи тип дъждовна капка)
рапичен
цветояд,
италиански
и
марокански скакалци
зелева нощенка по грах, царевичен
стъблен пробивач (I покол.), обикновен
житен бегач (ларви)
мъхнат бръмбар
цвеклови щитовки (ларви), цвеклови бълхи
сиви червеи в лозови вкоренилища
цвеклов молец
ябълков плодов червей
вредна житна дървеница; обикновена и
синя житна пиявица
италиански скакалец
15

410

28

2

251

7

3

32.

КАЛИПСО
480 СК
Байер Кропсайанс

480 г/л
тиаклоприд

0,02 %
(20 мл/дка)
10 мл/дка

-Удостоверение №
399/20.02.2007 г.

20 мл/дка
с 20-40 л/дка
раб.р-р

33.

КАРАТЕ ЗЕОН
Синджента

50 г/л ламбда
цихалотрин

30 мл/дка
0,02 %
12,5 млдка
15 мл/дка

-Удостоверение №
188/13.01.2005 г.

30 мл/дка

34.

КАСКЕЙД 5 ЕК
БАСФ Агро Б.В.

50 г/л
флуфеноксурон

50 мл/дка
0,1 %
0,15 %

-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.

0,2 %

зелена ябълкова листна въшка
колорадски бръмбар; рапичен цветояд третира се една седмица от началото на
бутонизация с 20-40 л/дка раб. р-р
зелена прасковена листна въшка по
зеленчуци (пипер); ябълков плодов
червей - 2 третирания през 10-12 дни;
черешова муха по череша
тютюнева листна въшка по тютюн
шарен гроздов молец
ябълков плодов червей
цвеклови бълхи
люцернов листояд; колорадски бръмбар;
зелева нощенка по зеле; рапичен цветояд;
вредна житна дървеница (ларви);
обикновена житна пиявица
тютюнев трипс по тютюн, зелена
прасковена листна въшка по тютюн
марокански и италиански скакалци
шарен гроздов молец
ябълков плодов червей; източен плодов
червей; кръгломиниращ молец; сливов
плодов червей
оранжерийна белокрилка (ларви)

16

400

522

3000

3 домати
2
пипер
краставици
14
ябълки
череши
21
картофи
30 рапица
7 зеле
3
10 грозде
13 пасища
ливади
14 ябълки
15 зах.
цвекло
28 житни
30 люцерна
60 тютюн
30
3

35.

КОНФИДОР
200 СЛ
Байер Кропсайанс

200 г/л
имидаклоприд

-Удостоверение №
288/22.02.2005 г.

36.

КОНФИДОР
70 ВГ
Байер Кропсайанс

0,05 %

50 мл/дка
60 мл/дка
714,3 г/кг
имидаклоприд

0,01 %
(10 г/дка)
15 г/дка

зелена прасковена листна въшка по
зеленчуци (пипер); памукова листна
въшка по зеленчуци (краставици)
листни въшки по захарно цвекло
тютюнев трипс по тютюн

2200

ябълков кръгломиниращ молец

2200

30
цвекло
14
тютюн
7 зелен
чуци
14

3

3 зеленчуци

3

3

тютюнев трипс по тютюн

-Удостоверение №
181/11.01.2005 г.

37.

КОНФИДОР
ЕНЕРЖИ ОД
Байер Кропсайанс
-Удостоверение №
538/24.09.2007 г.

38.

КОСМОС 500 ФС
БАСФ Агро Б.В.

75 г/л
имидаклоприд+
10 г/л
делтаметрин

500 г/л
фипронил

-Удостоверение №
151/09.02.2004 г.

39.

КОХИНОР
200 СЛ
Мактешим Аган

200 г/л
имидаклоприд

-Удостоверение №
343/13.03.2006 г.

40.

КРАЙЦЕР
350 ФС
Синджента

350 г/л
тиаметоксам

0,06 %
(60 мл/дка)
0,08 %
(80 мл/дка)
80 мл/дка
750 мл +
600 мл вода
за 100 кг
семена
0,05 %

зелена прасковена листна въшка по
зеленчуци; памукова листна въшка по
зеленчуци
оранжерийна белокрилка по зеленчуци домати и краставици
зелева нощенка; тютюнев трипс по тютюн
сив царевичен хоботник по царевица,
телени червеи по царевица, сив царевичен хоботник по слънчоглед, телени
червеи по слънчоглед
зелена прасковена листна въшка по
зеленчуци (пипер); памукова листна
въшка по зеленчуци (краставици)
листни въшки по захарно цвекло
тютюнев трипс по тютюн
обикновен и голям житен бегач

50 мл/дка
60 мл/дка
100 мл+200 мл
вода/100 кг семе
800 мл/100 кг сив царевичен хоботник по царевица,
семе телени червеи по царевица
17

2200

290

2200

>3000

7
тютюн
зеле
-

7 зеленчуци
14 тютюн
30
цвекло
-

1

3

3

-Удостоверение №
551/18.06.2008

41.

КУИКФОС
дражета/пелети
Юнайтед
Фосфоръс

57 % алуминиев
фосфид

900 мл/100 кг
семе
2 л/100 кг семе
или 24 мл/единица недражирани семена
30 дражета
(пелети)/тон
зърно

-Удостоверение №
152/09.02.2004 г.

42.

КУИКФОС
овални таблетки
Юнайтед
Фосфоръс
-Удостоверение №
66/21.06.2003 г

57 %
алуминиев
фосфид

10 табл./тон
зърно

сив царевичен хоботник по слънчоглед,
телени червеи по слънчоглед
цвеклови
хоботници
(обикновен
цвеклов
хоботник,
сив
цвеклов
хоботник, сив царевичен хоботник)
за обеззаразяване на зърно в силозни
клетки с/у: оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен
бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, Palorus spp.
Експозиция: 3 денон.при t на зърното
над 20°С, 5 денон.при t на зърното 15-20°
С, 7 денон. при t на зърното 10-15°С
Забележка: Третирането да се извърши с
автомотичен дозатор над редлера на
силозната клетка. За празното пространство над зърното в силозната клетка да се
дозира на повръхността по 1 табл./м2
за обеззаразяване на зърно в насипно
състояние с/у: оризова и житна гъгрица,
зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен
бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар; Palorus spp. Експоз:
3 денонощия при t на зърното над 20°С; 5
денонощия при t 15-20°С, 7 денонощия при
t 10-15°С. Третирането да се извършва чрез
пригодени сонди за дозиране в купа,
автоматичен дозатор над лентата или ръчно
пускане. Купът след третирането да се
покрие с полиетилен или гумиран брезент
18

11,8 мг/
куб.м.
ЛК50

45
за
зърно

1

11,8 мг/
куб.м.
ЛК50

45
за
зърно

1

43.

ЛАМБАДА 5 ЕК
Стоктон

50 г/л ламбдацихалотрин

-Удостоверение №
4/23.01.2003 г.

44.

45.

ЛАРДЕКС 25 СК
Неохим ЕООД
-Краен срок за
предлагане на пазара
- 16.09.2009 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните количества - 16.09.2010 г.
МАВРИК 2 Ф
Мактешим Аган
-Краен срок за
предлагане на пазара 31.12.2010 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните количества 31.12.2011 г.
-Удостоверение №
96/21.01.2004 г.

250 г/л
дифлубензурон

0,015 % ябълков плодов червей
12,5 мл/дка вредна житна дървеница (ларви)
20 мл/дка вредна житна дървеница (имаго)
0,05 %
20 мл+50 мл
Акарзин+230
мл вода (300
мл/дка раб.
р-р за УЛВ)
50 мл/дка

240 г/л
тауфлувалинат

0,02 %

20 мл/дка

25 мл/дка

30 мл/дка

345

28

3

ябълков плодов червей ( за I-во пръскане
на I-во поколение)
листозавивачки и педомерки по дъб
(зелена дъбова листозавивачка, кафява
листозавивачка, малка зимна педомерка,
голяма зимна педомерка);
борова процесионка
колорадски бръмбар

>4640

30

3

памукова листна въшка по краставици в
оранжерии, зелена прасковена листна
въшка по пипер в оранжерии
неприятели по люцерната за семе: ларви
на педомерки; люцернов листояд

3000

7

3

(възрастно); ларви на люцернов листов
хоботник, пъпкова галица (възрастно);
цветова галица (възрастно)
памукова листна въшка по краставици на
открито; доматена листна въшка по
домати; листни въшки по захарно цвекло;
вредна житна дървеница; обикновена
житна пиявица
неприятели по люцерната за семе, грахова
листна въшка; петниста листна въшка
19

46.

МАГТОКСИН
пелети/дражета
Деция Дегеш
-Удостоверение №
53/14.07.2003 г.

47.

МАГТОКСИН
плочки/ленти
Деция Дегеш

66 % магнезиев
фосфид -1 пелета
тежи 0,6 гр. и
освобождава
0,2 гр. газ
фосфин
56 % магнезиев
фосфид

30 пелети
за 1 тон
зърно

складови неприятели - оризова и житна
гъгрица,
ръждивочервен
брашнен
бръмбар, суринамски брашнояд, зърнов
бръмбар

1 плоча на
25 куб.м.

за фумигация на складирани стоки, брашно в чували, фъстъци, билки, тютюн с/у:
оризова гъгрица, житна гъгрица, ръждивочервен брашнeн бръмбар, суринамски
брашнояд. Експозиция 3 денонощия при t
25° С; 12 дененощия при t под 25°С
майски бръмбар - третиране на семена
от смърч
телени червеи по царевица
сив царевичен хоботник по царевица

-Удостоверение №
153/09.02.2004 г.

48.

МАЧО 600 ВС
/ЧИТА/
Стоктон Кемикъл

50.

МЕЗУРОЛ
ШНЕКЕНКОРН
4Г
Байер Кропсайанс
МЕТАБРОМ
Бромайн
Компаундс
-Краен срок за
предлагане на пазара
- 18.03.2009 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните
количества 18.03.2010 г.
-Удостоверение №
273/13.05.2005 г.

30
зърно
60
брашно

1

30 за
зърно
60 за
брашно

1

-

2

600 г/кг
имидаклоприд

70 г+100 мл
вода/10 кг семе
700 г/100 кг семе
800 г/100 кг семе

4 % метиокарб

250 г/дка

попово прасе - приложен площно (при
разсади) и редово от двете страни на
растенията (при останалите култури)

500

15

3

98 %
метилбромид+
2%
хлорпикрин

50-100 г/м3 в
зависимост от
неприятеля

Разрешава се за използване в ограничени
количества, само за карантина и обработка
на пратки.
Забележка: Забранява се използването на
Метабром за третиране на празни помещения, зърно в силозни клетки и складове със
зърно и почви

1175
мг/
куб.м

20

1

-Удостоверение №
557/19.06.2008 г.

49.

0,18 мг/
м3 за
фосфороводорода
ЛК50
0,18 мг/
м3 за
фосфороводорода
ЛК50
369

20

51.

МИМИК 240 ЛВ
Дау Агросайънсис

240 г/л
тебуфенозид

-Краен срок за
предлагане на пазара 31.12.2010 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните количества 31.12.2011 г.
-Удостоверение №
159/05.01.2005 г.

52.

МОКАП 10 Г
Байер Кропсайанс

100 г/кг
етопрофос

0,04 %
40 мл+
160 мл вода,
200 мл/дка
р-р за УЛВ

4 кг/дка

бяла американска пеперуда
дъбова процесионка; гъботворка, листозавивачки, педомерки и златозадка по
горски видове (дъб); борова процесионка;
ръждива борова листна оса

5000

21

3

телени червеи

62

14

1

памукова листна въшка по зеленчуци
(краставици), зелена прасковена листна
въшка по зеленчуци ( пипер)
оранжерийна белокрилка по зеленчуци
(домати)
колорадски бръмбар
сив царевичен хоботник по царевица, сив
царевичен хоботник по слънчоглед
вредна житна дървеница, обикновена
житна пиявица, обикновен житен бегач
зелена прасковена листна въшка по
тютюн, тютюнев трипс по тютюн;
листни въшки по житни култури; житни
мухи: хесенска муха шведска муха
тополов листояд; ръждива борова
листна оса

146

3
зеленчуци
10
тютюн

2

-Удостоверение №
286/04.02.2005 г.

53.

МОСПИЛАН
20 СП
Нипон Сода
-Удостоверение №
544/18.10.2007 г.

200 г/кг
ацетамиприд

0,0125 %

0,02 %
6 г/дка
10 г/дка
12,5 г/дка
15 г/дка

15 г/дка - с 3
л/дка раб. р-р

21

царевица
слънчо
глед и
житнин
е се
налага

25 г/дка

54.

НЕКСИД 015 КС
Хеминова

15 г/л гамацихалотрин

30 г/дка
0,02 %
(20 мл/дка)

-Удостоверение №
325/09.01.2006 г.

0,03 %
(30 мл/дка)

0,04 %
(40 мл/дка)
30 мл/дка
40 мл/дка
60-100 мл/дка

55.

НОМОЛТ 15 ЕК
БАСФ Агро Б.В.

150 г/л
тефлубензурон

-Удостоверение №
522/05.03.2008 г.

56.

НУРЕЛЕ
ДУРСБАН

0,05 %
0,075 %
0,1 %
15 мл/дка
25 мл/дка
30 мл/дка

50 г/л
циперметрин +

0,04 %

цикада (Hialestis obsoletus) в по
зеленчуци /пипер/
тютюнева листна въшка по тютюн
памукова листна въшка по зеленчуци;
зелена прасковена листна въшка по
зеленчуци; тютюнева листна въшка по
пипер
ябълков плодов червей; източен плодов
червей; черешова муха; шарен гроздов
молец; неприятели по люцерна: люцернов
листояд и малък люцернов хоботник
ябълков
кръгломиниращ
молец;
оранжерийна белокрилка;
обикновена житна пиявица;
колорадски бръмбар
зелева нощенка по зеле
марокански и италиански скакалци
Заб.: високата доза да се използва при
каламитет и смесени популации
ябълков плодов червей; гроздови молци;
кръгломиниращ молец
източен плодов червей
крушова листна бълха
колорадски бръмбар
червеноглава борова листна оса
лъжегъсеници на ръждива борова
листна оса; зелева нощенка по зеле,
зелева нощенка по карфиол, зелев молец
ябълкова плодова оса (срещу лъжегъсеницата)
22

>5000

5000

250

7 праскови;
череши
зеле
краставици
10 грозде
14 ябълки
круши
21 картофи; 28
житни
30 люцерна
13 св.
площи
30 овощни
14 зе
ленчуци

3

28

2

3

/НУРЕЛЕ Д/
Агрифар
-Удостоверение №
550/12.06.2008 г.

500 г/л
хлорпирифос етил

0,05 %

0,06 %
0,07 %
0,075
0,08 %
0,1 %
50 мл/дка

60 мл/дка
70 мл/дка

75 мл/дка

57.

ПАРА ЗОМЕР
Щелер
-Удостоверение №
340/24.11.2005 г.

75 % парафиново масло

80 мл/дка
250 мл/дка
2%
3%

ябълков плодов червей; гъботворка по
кайсия; малка зимна педомерка, голяма
зимна педомерка, розена листозавивачка,
глогова листозавивачка, кафявопетниста
листозавивачка; пръстенотворка; анарзия
по кайсия; калифорнийска щитоносна
въшка; гроздови молци; обикновена
сливова щитоносна въшка; хмелова
листна въшка по хмел
кръгломиниращ молец по овощни;
филоксера по лоза; мъхнат бръмбар
бадемов семеяд
млади ларви на лозова щитовка
вишнев хоботник
оранжерийна белокрилка
цвеклови бълхи, листни въшки по памук;
тютюнев трипс по памук, колорадски
бръмбар (ларви), вредна житна дървеница
(ларви), обикновена житна пиявица
рапичен цветояд по рапица
царевичен пробивач; зелева нощенка по зах.
цвекло; зелева нощенка по тютюн; тютюнев
трипс по тютюн, обикновен житен бегач
италиански и марокански скакалци;
житни мухи (хесенска и шведска)
мъхнат бръмбар по рапица
обикновен цвеклов хоботник
калифорнийска щитоносна въшка (за
зимно пръскане)
червен овощен акар

23

>2000

-

3

58.

ПИКАДОР 20 СЛ
Имаспро

>2000

7
пипер
14
тютюн

3

50 мл/дка
60 мл/дка
0,05 %

зелена прасковена листна въшка по
зеленчуци (пипер); миниращи мухи по
зеленчуци (домати и краставици) - в
начало на летеж на мухите
тютюнева листна въшка по тютюн
тютюнев трипс по тютюн
памукова листна въшка по краставици

>2000

-

3

350 г/л
имидаклоприд

120 мл/10 кг
семе
1,2 л/100 кг семе

майски бръмбар - третиране на семена
от смърч
телени червеи по царевица

>2000

-

3

600 г/л
имидаклоприд

800 мл/100 кг
семена
1л/100 кг
семена
100 мл/дка

телени червеи по царевица;
сив царевичен хоботник по царевица
телени червеи по слънчоглед;
сив царевичен хоботник по слънчоглед
зелева нощенка по зеле

>200
<2000

-

2

90

28

2

280

28

2

200 г/л
имидаклоприд

0,05 %

-Удостоверение №
89/16.06.2004 г.

59.

ПИКАДОР20 СЛ
/НУПРИД 200 СЛ/
НюФарм САС

200 г/л
имидаклоприд

-Удостоверение №
562/09.09.2008 г.

60.

ПИКАДОР 35 СТ
Имаспро
-Удостоверение №
14/23.01.2003 г.

61.

ПИКУС 60 ФС
Хеминова
-Удостоверение №
514/12.07.2007 г.

62.

ПИЛОТ 480 ЕК
Агрия АД
-Удостоверение №
501/05.01.2007 г.

63.

480 г/л
хлорпирифосетил

ПИРИНЕКС 48 ЕК 480 г/л
Мактешим Аган
хлорпирифос-Удостоверение №
етил
255/07.01.2005 г.

0,12 %
0,15 %
80 мл/дка
100 мл/дка

150 мл/дка

ябълков плодов червей
калифорнийска и обикновена сливова
щитоносна въшка; сливов плодов червей
обикновена житна пиявица (ларви)
вредна житна дървеница; памукова листна
въшка по памук, тютюнев трипс по памук;
зелева нощенка по захарно цвекло;
обикновена житна пиявица (възрастно)
царевичен стъблен пробивач;
обикновен житен бегач
24

200 мл/дка

65.

ПОНЧО 600 ФС
Байер КропСайанс
ПРОТЕУС
110 ОД
Байер КропСайанс

66.

РАНЕР 240 СК
Дау Агросайънсис

64.

600 г/л
клотианидин
100 г/л
тиаклоприд+
10 г/л
делтаметрин
240 г/л метоксифенозид

РЕЛДАН 40 ЕК
Дау Агросайънсис
-Удостоверение №
251/05.01.2005 г.

0,03 %
0,04 %

-Удостоверение №
158/05.01.2005 г.

67.

250 мл/дка
0,83 мл/1000
семена
40 мл/дка
45 мл/дка
70 мл/дка

400 г/л
хлорпирифосметил

40 мл/дка
0,12 %
120 мл/дка

4 см3+12 см3
вода за 10 м3
празно
пространство
0,25 % при
разход на
работен р-р 0,5
л/кв.м

цвеклови бълхи, цвеклови щитовки (ларви) по зах.цвекло, колорадски бръмбар
цвеклов молец
за третиране на семена от царевица
срещу телени червеи
колорадски бръмбар
рапичен цветояд
сив царевичен хоботник по царевица
източен плодов червей;
сливов плодов червей
листозавивачки и педомерки по овощните култури: червена пъпкозавивачка;
сива пъпкозавивачка; ябълков плодов
червей - двукратно третиране през 14
дни; шарен гроздов молец - двукратно
третиране през 14 дни
зелева нощенка по зеле; зелев молец
ябълков плодов червей; шарен гроздов
молец
вредна житна дървеница; марокански
скакалец; тютюнев трипс и зелена
прасковена листна въшка по тютюн
третиране на празни складови помещения
с/у: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен
бръмбар, суринамски брашнояд (третиране с ел.аерозолен разпръсквач М 1026)
третиране на празни складове с/у: оризова
гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар,
ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд (с тракторна пръскачка)
25

>5000

>5000

2140

-

1

21 картофи
30 житни
царевица 45
рапица
7 грозде
трапезно
сливи
14 грозде
винено
ябълки
зеле

3

3

14
3
овощни
28
за
житни трет.
на
складо
ве
1 катего
рия

68.

САНМАЙТ 20 ВП 200 г/кг
Нисан кемикъл
пиридабен
-Краен срок за

0,075 %

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

69.

СЕМАФОР 20 СТ
ФМС

200 г/л
бифентрин

Краен срок за
предлагане на пазара 30.05.2010 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните количества 30.05.2011 г.
-Удостоверение №
514/18.10.2007 г.

70.

СИЙДОПРИД
600 ФС
Мактешим Аган

600 г/л
имидаклоприд

71.

СИПЕРВЕТ 25 ЕК
Ветерин
СНЕЙК 20 СП
Имаспро

250 г/л
циперметрин
200 г/кг
ацетамиприд

72.

-Удостоверение №
193/17.01.2005 г.

300 мл/100 кг
семе
350 мл+750
мл вода/
100 кг семе
500 мл+
1 л вода/
100 кг семе
700 мл/100 кг
семена
800 мл/100 кг
семена,
1000 мл/100 кг
семена,
0,02 %
10 мл/дка
0,0125 %

памукова листна въшка по зеленчуци
(краставици), оранжерийна белокрилка
по зеленчуци (домати)

3185

7

2

телени червеи по цвекло

536

90

2

-

1

256

7

3

1390

3

2

сив царевичен хоботник по царевица и
слънчоглед;
телени
червеи
по
слънчоглед
тютюнев трипс по памук

телени червеи (сем. Elateridae), за
третиране на семена при царевица
сив царевичен хоботник за третиране на
семена при царевица
телени червеи (сем. Elateridae) и сив
царевичен хоботник за третиране на
семена при слънчоглед
ябълков плодов червей
колорадски бръмбар
листни въшки по пипер (зелена
прасковена, Aphis nasturtii);
памукова листна въшка по краставици

26

73.

СУМИ АЛФА
5 ЕК
Сумитомо
кемикъл

50 г/л
есфенвалерат

0,02 %

-Удостоверение №
157/10.02.2004 г.

0,025 %
0,03 %
15 мл/дка
20 мл/дка

25 мл/дка

30 мл/дка
40 мл/дка
50 мл/дка
80 мл/дка

ябълков плодов червей; източен плодов
червей; кръгломиниращ молец; листни
въшки по хризантема; зелена прасковена
листна въшка по пипер в оранжерии;
памукова листна въшка по краставици в
оранжерии; листозавивачки и педомерки по
овощни: червена пъпкозавивачка, малка
зимна педомерка, сива пъпкозавивачка;
анарзия по кайсия; черна сливова плодова
оса; сливов плодов червей
шарен гроздов молец
крушова листна бълха
колорадски бръмбар по картофи
маков листояд; зелена прасковена листна
въшка по пипер на открито; неприятели по
люцерната за семе: грахова листна въшка,
петниста листна въшка, ларви на педомерки, люцернов листояд (възрастно), люцернов листов хоботник (ларви), пъпкова
галица (възрастно), цветова галица (възр.)
вредна житна дървеница; обикновина
житна пиявица; цвеклови бълхи; зелева
нощенка и зелев молец по зеле; грахов
зърнояд по грах; ливадна пеперуда
(гъсеници II-III възр.)
ливадна пеперуда - гъсеници IV и V възр.
зелева нощенка по захарно цвекло,
италиански и марокански скакалци
тютюнев трипс по тютюн
зелена прасковена листна въшка по тютюн
27

325

14

3

74.

СУПЕРСЕКТ
10 ЕК
Агрифар
-Краен срок за
предлагане на
пазара -30.06.2009 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните
количества 30.06.2010 г.
-Удостоверение №
200/29.09.2004 г.

100 г/л
циперметрин
/цис-транс 80:20/

0,0125 %

0,015 %
0,02 %
0,03 %

12,5 мл/дка

15 мл/дка
20 мл/дка
30 мл/дка
40 мл/дка
75.

СУПЕРСЕКТ
МЕГА
Агрифар СА

250 г/л
циперметрин

Удостоверение №
0545/02.12.2008 г.

76.

ТАЛСТАР 10 ЕК
ФМС
Краен срок за
предлагане на пазара -

100 г/л
бифентрин

0,015 %
0,03 %
12 мл/дка
25 мл/дка
0,0125 %
0,02 %
0,025 %

ябълков и източен плодов червей;
анарзия по кайсия; черешова муха; бяла
американска пеперуда
кръгломиниращ молец; крушова листна
бълха
гроздови молци
зелена прасковена листна въшка по
пипер в оранжерии; памукова и зелена
прасковена листна въшка по краставици
в оранжерии
житна пиявица, цвеклови бълхи, цвеклови щитовки, зелева нощенка по
захарно цвекло, колорадски бръмбар
вредна житна дървеница; ливадна
пеперуда (гъсеници II и III възраст)
ливадна пеперуда (гъсеници IV и V
възраст)
зелена прасковена листна въшка по
пипер на открито
тютюнев трипс, зелена прасковена
листна въшка по тютюн
ябълков плодов червей
кръгломиниращ молец
вредна житна дървеница; обикновена
житна пиявица
зелева нощенка по зеле
черешова муха
шарен гроздов молец; анарзия по кайсия
гамозначна нощенка по хризантема и
гербера
28

251

7
пипер
краставици
14
ябълки
череши
круши
грозде
житни
картофи
21
цвекло
28
ливадни

3

>2000

7

3

531

14 за
овощ
ни
7 за

2

0,03 %

30.05.2010 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните количества 30.05.2011 г.
-Удостоверение №
545/02.12.2008 г.

10 мл/дка
15 мл/дка
15-20 мл/дка

20 мл/дка

30 мл/дка
77.

ТЕКФОС
таблетки
Делиция Фрайберг
-Удостоверение №
411/25.01.2007 г.

57 %
алуминиев
фосфид

1,5 табл./м2
10 табл./тон
зърно

ябълков плодов червей; кръгломиниращ
молец; сливов плодов червей; обикновена
сливова щитоносна въшка (за лятна борба
срещу ларви); тютюнев трипс по хризантема, гербера и краставици; хмелова
листна въшка по хмел, листоминиращи
мухи по зеленчуци (домати, фасул) за
лятна борба срещу имагото
обикновена житна пиявица
цвеклови
щитовки,
вредна
житна
дървеница, ливадна пеперуда - гъсеници II
и III възраст
неприятели по люцерната за семепроизводство: грахова и петниста листни
въшки, педомерки (ларви), люцернов
листояд (възрастно), люцернов листов
хоботник (ларви), пъпкова галица
(възрастно), цветова галица (възрастно)
ливадна пеперуда (гъсеници IV и V
възраст), зелева нощенка по захарно
цвекло, листни въшки по пипер, зелена
прасковена листна въшка по тютюн,
оранжерийна белокрилка по тютюн
царевичен стъблен пробивач, тютюнев
трипс по тютюн
тютюнев бръмбар, тютюнев молец
(третиране на тютюн под полиетилен)
третиране на зърно в насипно състояние
срещу: оризова и житна гъгрица, зърнов
бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар.Експоз.: 3 денон.
29

зелен
чуци

11,8

45

1

78.

ТЕКФОС пелети
Делиция Фрайберг
-Удостоверение №
385/25.01.2007 г.

79. ТЕРАГАРД 48 ЕК
Гарда кемикъл
-Удостоверение №
203/06.10.2004 г.

80. ТЕРАГАРД
ПЛЮС
Гарда кемикъл
-Краен срок за
предлагане на

57 %
алуминиев
фосфид
(1 пелета=0,6 г)

480 г/кг
хлорпирифосетил

7,5 бр.
пелети/1м3
50 бр.
пелети/тон
зърно

0,1 %

0,12 %
100 мл/дка
480 г/л хлорпирифосетил+
50 г/л
циперметрин

0,05 %
50 мл/дка
70 мл/дка

при tо над 20°С; 5 денон. при tо 15-20°С; 7
денон. при tо 10-15°С.
Забележка: Третирането да се извърши с
тръбна сонда с капаче за сондиране на
зърно с дължина 2,5-3 м. Купът със
зърното да се покрие с полиетилен след
зареждане с продукта
тютюнев бръмбар и тютюнев молец при
тютюн под полиетилен
оризова гъгрица, житна гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен
бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар,
зърнов бръмбар. Експоз.: 3 денон. при tо на
зърното над 20оС; 5 денон. при tо на зърното
при 15-20оС; 7 денон. при tо на зърното при
10-15оС.
Забележка: третирането се извършва с
тръбна сонда с фуния с дължина до 2,5-3 м.
Купът със зърното се покрива с полиетилен
след зареждане с препарата.
листозавивачки и педомерки по овощни
култури: червена и сива пъпкозавивачки,
малка зимна педомерка
източен плодов червей
памукова листна въшка по памук,
тютюнев трипс по памук
калифорнийска щитоносна въшка
колорадски бръмбар; вредна житна
дървеница; обикновена житна пиявица
обикновен житен бегач; голям житен
бегач

30

11,8

45

1

130

28

2

130

28

2

81.

пазара -30.10.2009 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните
количества 30.10.2010 г.
-Удостоверение №
52/14.07.2003 г.
ТРЕБОН
Митсуи Кемикъл

300 г/л
етофенпрокс

250 мл/дка

цвеклови хоботници: обикновен цвеклов, сив царевичен, сив цвеклов; сив
царевичен хоботник по царевица

0,065 %

зелена прасковена листна въшка по
зеленчуци (пипер); памукова листна
въшка по краставици (краставици)

5000

14

3

0,6 г/ кв.м

гъбна муха - внася се с поставяне на
торовата покривката (при предварителното и навлажняване) или при първата
поливка (прибавя се към поливната вода)
миниращи мухи по зеленчуци (домати и
фасул)
зелена прасковена листна въшка по
зеленчуци
памукова листна въшка по зеленчуци
тютюнев трипс по тютюн

5000

3

-Удостоверение №
500/05.06.2007 г.

82.

ТРИГАРД 75 ВП
Синджента

750 г/кг
циромазин

-Удостоверение №
19/10.04.2003 г.

0,02 %
83.

УОРАНТ 20 СЛ
Хеминова

200 г/л
имидаклоприд

-Удостоверение №
515/12.07.2007 г.

84.

УОРАНТ 70 ВГ
Хеминова

0,05 %
(50 мл/дка)
50 мл/дка.

700 г/кг
имидаклоприд

15 г/дка.

тютюнев трипс по тютюн

>2000

14 за
гъби
4-домати
7-фасул
7 пипер
краставици
14
тютюн
15

за третиране на празни складови
помещения с/у: житна гъгрица, оризова
гъгрица,
ръждивочервен
брашнен
бръмбар, суринамски брашнояд -

>2000

1

>2000

3

2

-Удостоверение №
516/12.07.2007 г.

85.

ФЕНДОНА 60 СК
БАСФ Агро Б.В..
-Удостоверение №
306/11.05.2005 г.

60 г/л алфациперметрин

2 см3+12 см3
вода за 10 м3
празно
пространство

31

2

86.

87.

ФОРЕСТЪР 48 СК
Имаспро
-Краен срок за
предлагане на
пазара -16.09.2009 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните
количества 16.09.2010 г.
-Удостоверение №
250/11.03.2005 г.
ФОРЕСТЪР®
48 СК
Агрия АД
-Краен срок за
предлагане на
пазара - 16.09.2009 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните
количества 16.09.2010 г.
-Удостоверение №
249/11.03.2005 г.

480 г/л
дифлубензурон
(а.в.Форвард)

480 г/л
дифлубензурон
(а.в.Форвард)

45 мг/ м2 а.в
(0,15 %)
при разход
0,5 л/м2
раб.р-р
10 мл+50 мл
Акарзин+240
мл вода/дка,
300 мл р-р/дка
10 мл+50 мл
Масло РЗ+
240 мл
вода/дка,
300 мл р-р/дка
5 мл/дка+
50 мл/дка
Акарзин
10 мл+50 мл
Акарзин+
240 мл
вода/дка,
300 мл р-р/дка

третиране с електрически аерозолен
генератор за студен аерозол М 1026
за третиране на празни складови
помещения срещу: житна гъгрица, оризова гъгрица, ръждивочервен брашнен
бръмбар, суринамски брашнояд третиране с тракторна пръскачка
златозадка по горски видове;
борова процесионка; гъботворка по горски
видове

>2000

30

3

>2000

30

3

борова процесионка

марокански и италиански скакалци

листозавивачки и педомерки по горски
видове; ръждива борова листна оса;
гъботворка по горски видове

32

88.

ФОСТОКСИН
таблетки
Деция Дегеш

56 % алуминиев
фосфид

10 табл./тон
зърно

-Удостоверение №
160/16.03.2004 г.

2 табл./м3
89.

ФОСТОКСИН
пелети
Деция Дегеш

56 % алуминиев
фосфид

-Удостоверение №
203/21.01.2005 г.

4-12 пелети за
тон зърно
или
10-20
пелети/тон
5-10 пелети/м3

за третиране на зърно в насипно състояние
срещу: оризова и житна гъгрица, зърнов
бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар.
Експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С; 5 денонощия при
температура 15-20°С; 7 денонощия при
температура 10-15°С.
Забележка: Третира се с тръбна сонда с
капаче за сондиране на зърно с дължина
2,5-3 м. Купът със зърното да се покрие с
полиетилен след зареждане с продукта
третиране на складирано брашно в чували
срещу: житна гъгрица, оризова гъгрица,
малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар,
зърнов молец, малък брашнен бръмбар,
суринамски
брашнояд,
мавритански
брашнояд, сив брашнен молец, ръждивочервен зърнов бръмбар, трогодерма.
Експозиция: 2 денонощия при t над 20о С;
3 денон. при t 16-20о С; 4 денон. при t под
12-15о С; 8 денон. при t под 5-11о С; при t
под 5о С не се фумигира
за третиране на зърно в силозни клетки,
внасяни с автоматичен дозатор в момента
на насипване на зърното
при ръчно залагане
за третиране на стифирано в чували зърно
срещу: житна гъгрица, оризова гъгрица,
малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар,

33

11,8

45 за
зърно

1

60 за
брашно

11,8

45 за
зърно
60 за
брашно

1

5-15 пелети м3
10-15 пелети
м3
2,5-5
пелети/м3

90.

ФЮРИ 10 ЕК
ФМС
-Удостоверение №
257/250701.2005 г.

100 г/л зетациперметрин

0,0125 %
0,015 %

0,02 %
7,5 мл/дка

зърнов молец, малък брашнен бръмбар,
суринамски
брашнояд,
мавритански
брашнояд, сив брашнен молец, ръждивочервен зърнов бръмбар, трогодерма, молец
по сушените плодове, зърнов молец,
тютюнев молец.
Експозиция: 2 денонощия при температура
над 20о С; 3 денонощия при температура
16-20о С; 4 денонощия при температура под
12-15о С; 8 денонощия при t под 5-11о С;
при температура под 5о С не се фумигира
за третиране на обработени, пакетирани
хранителни продукти и фуражи
за третиране на празни складове и
мелници - обемна фумигация
за третиране на тютюн в бали, каси, бъчви
в доза; срещу: тютюнев бръмбар и тютюнев молец. Експозиция: 2 денонощия при
температура над 20о С; 3 денонощия при
температура 16-20о С; 4 денонощия при
температура под 12-15о С; 8 денонощия
при температура под 5-11о С; при
температура под 5о С не се фумигира
ябълков плодов червей; шарен гроздов
молец, черешова муха
памукова листна въшка по зеленчуци
(краставици); калифорнийски трипс по
зеленчуци
оранжерийна белокрилка
вредна житна дървеница (ларви),
обикновена житна пиявица
34

385

1

3

10 мл/дка

91.

ЦИКЛОН 10 ЕК
Юнайтед фосфоръс

100 г/л
циперметрин

-Удостоверение №
56/21.07.2003 г.

92.

93.

ЦИПЕРКАЛ
100 ЕК
Ариста Лайфсайънс
-Краен срок за
предлагане на
пазара - 16.12.2009 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните
количества 16.12.2010 г.
-Удостоверение №
346/01.12.2005 г.
ЦИПЕРФОС
530 ЕК
Ариста Лайфсайънс
-Краен срок за
предлагане на
пазара - 16.12.2009 г.
-Краен срок за
употребата на
наличните
количества 16.12.2010 г.
-Удостоверение №
345/01.12.2005 г.

100 г/л
циперметрин

480 г/л
хлорпирифосетил+
50 г/л
циперметрин

15 мл/дка
0,015 %
0,02 %
15 мл/дка
0,015 %
15 мл/дка
25 мл/дка

0,05 %
50 мл/дка
70 мл/дка

колорадски бръмбар; зелева нощенка по
зеле; вредна житна дървеница (възрастно)
тютюнев трипс по тютюн
шарен гроздов молец; черешова муха
ябълков и източен плодов червей
вредна житна дървеница; обикновена
житна пиявица
шарен гроздов молец
вредна житна дървеница
колорадски бръмбар

шарен гроздов молец; калифорнийска
щитоносна въшка
вредна житна дървеница; обикновена
житна пиявица; колорадски бръмбар
обикновен житен бегач

35

2510

7

3

>2000

7

3

270

28
лозя,
житни
и овощни

2

