МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД
№ РД 09-457
София, 10. 07. 2007 год.
На основание чл. 15з, ал. 3 във връзка с ал. 6 от Закона за защита на растенията и
чл. 11, ал. 14 във връзка с чл. 16 от Наредба за разрешаване на продукти за растителна
защита, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 81 от 2006
г.)

П Р О Д Ъ Л Ж А В А М:
за период от 3 / три / години срока на разрешаване на следните продукти за растителна
защита:
ФУНГИЦИДИ
СТРОБИ ДФ
крезоксим-метил - 50 %

Производство на ф. ”БАСФ” - Германия.
Срещу:
-брашнеста мана по ябълка (Podosphaera leucotricha) в
концентрация 0,02 % (20 г/дка) при разход 100 л/дка
работен разтвор;
-струпясване по ябълка (Venturia inaequalis) в
концентрация 0,02 % (20 г/дка) при разход 100 л/дка раб.
р-р;
-оидиум по лоза (Oidium tuckeri) в концентрация 0,02 %
(20 г/дка) при разход 100 л/дка раб. р-р;
-оидиум по лоза (Oidium tuckeri) в комбинация с Акробат
МЦ в концентрация 0,015 % Строби ДФ и 0,15 % Акробат
МЦ.
Категория на употреба: за свободна употреба.
Карантинен срок: 35 дни.
R фрази: R 40; R 51/53.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 35; S 36/37; 46; 57.

ИНСЕКТИЦИДИ
БАНДИТ 10 ЕВ
циперметрин - 100 г/л

Производство на ф. “Транскем профешенъл” Холандия.
За обеззаразяване на празни складове чрез влажна
дизинсекция срещу:
-житна гъгрица (Sitophilus granarius), оризова гъгрица
(Sitophilus oryzae), зърнов бръмбар (Rhizoperta
dominica), ръждивочервен брашнян бръмбар (Tribolium
castaneum), Суринамски брашнояд (Oryzaephilus
surinamensis), ръждаво-червен зърнов бръмбар
(Criptolestes ferrogineus) в доза 0,8 мл препарат+12 мл
вода за 10 м3 при третиране с електрически аерозолен
генератор за студен аерозол М 1026 или в
концентрация 0,1 % и разход на работен разтвор 0,5
л/м2 при третиране с тракторна пръскачка с монтиран
шланг и щека за пръскане. Експозиция 48 часа.
Категория на употреба: II.
Карантинен срок: не се изисква.
R фрази: R 20/22; R 36/37/38; R 51/53.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 26; S 28; S 36/37/38.

ВЕНИШ
металдехид - 4 %

Производство на ф. ”Транскем Профешенъл” Холандия.
Срещу:
-голи охлюви (сем. Limacidae) в доза 300 г/дка - за
площно третиране при разсади и редово (от двете страни
на растенията) при другите култури.
Категория на употреба: III.
Карантинен срок: не се изисква.
R фрази: R 10; R 22.
S фрази: S 2; S 13; S 20/22.

ДЕЦИС 2,5 ЕК
делтаметрин - 25 г/л

Производство на ф. “Байер КропСайанс” - Германия.
Срещу:
-листозавивачки при овощни култури (Argeroploce
variagana; Tmetocera ocellana) в концентрация 0,03 %;
-черешова муха (Rhagoletis cerasi) в концентрация 0,03
%;
-крушова листна бълха (Psylla pyri) в концентрация 0,03
%;
-ябълков плодов червей (Cydia pomonella) в
концентрация 0,03 %;
-ябълкова плодова оса (Hoplocampa testudinea) в
концентрация 0,03 %;
-зелена ябълкова листна въшка () в концентрация 0,03
%;
-лозова пъстрянка по лоза (Yno ampelophaga) в
концентрация 0,04 %;
-обикновена
сливова
щитоносна
въшка

(Parthenolecanium corni) в концентрация 0,04 %;
-гроздови молци (Lobesia botrana; Eupoecilia
ambiguella) в концентрация 0,04 %;
-източен плодов червей (Laspeyresia molesta) в
концентрация 0,04 %;
-листоминиращи молци (Cameraria ohridella) в
концентрация 0,04 %;
-бадемов семеяд (Eurytoma amygdali) в концентрация
0,04 %;
-черна сливова плодова оса (Hoplocampa minuta) в
концентрация 0,05 %;
-сливов плодов червей (Laspeyresia funebrana) в
концентрация 0,05 %;
-оранжерийна белокрилка по зеленчукови култури в
оранжерии (Trialeurodes vaporariorum) в концентрация
0,05 %;
-листни въшки по хризантема в концентр. 0,05 %;
-цвеклови бълхи (Chaetocnema concinna; Ch.
breviuscula; Ch. Tibialis) в доза 20 мл/дка;
-грахова листна въшка по грах (Acyrthosiphon pisi) в
доза 20 мл/дка;
-колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) в доза
20-30 мл/дка;
-ларви на вредна житна дървеница (Eurygaster
integriceps) в доза 30 мл/дка;
-фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus) в доза 40
мл/дка;
-обикновена житна пиявица (Oulema melanopa) в доза
40 мл/дка;
-маков листояд (Entomoscelis sultator) в доза 40 мл/дка;
-цвеклови щитовки - ларви (Cassida nebulosa; C.
nobilis) в доза 50 мл/дка;
-оранжерийна белокрилка по тютюн на полето
(Trialeurodes vaporariorum) в доза 50 мл/дка;
-зелена прасковена листна въшка по пипер (Myzodes
persicae) в доза 50 мл/дка;
-агрилус по маслодайна роза (Agrilus cuprescens) в доза
50 мл/дка;
-ясенов листов хоботник (Stereonychus fraxini) в доза 50
мл/дка;
-зелева нощенка по зеле (Mamestra brassicae) в доза 5070 мл/дка;
-тютюнев трипс по тютюн (Thrips tabaci) в доза 50-80
мл/дка;
-неприятели по люцерната за семепроизводство - до
началото на цъфтеж в доза 60 мл/дка;
-сив царевичен хоботник (Tanymecus dilaticollis) в доза
100 мл/дка;
-марокански (Dоciostaurus maroccanus) и италиански
скакалец (Calliptamus italicus) в доза 100 мл/дка;

-дезинсекция на празни складове срещу складови
неприятели - оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), житна
гъгрица
(Sitophilus
granarius),
ръждиво-червен
брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), зърнов
бръмбар (Rhizoperta dominica), суринамски брашнояд
(Oryzaephilus surinamensis). Третиране с атомизиращ
електрически разпръсквач М 1026 в доза 3 мл+12 мл вода
за 10 м3; третиране с тракторна пръскачка в доза 1 мл/м2
площ с 0,5-1 л/м2 раб. р-р. Експозиция 48 часа.
Категория на употреба:
Карантинен срок:
R фрази:
S фрази:
ЛАНАТ 25 ВП
метомил 250 г/кг

Производство на ф. “ДюПонт ИО” - Швейцария.
Срещу:
-листоминиращи мухи по зеленчуци (Liroimyza brioniae,
L. trifolii, L. huidobrensis) в концентрация 0,08 %;
-кръгломиниращ молец (Cemiostoma scitella) в
концентрация 0,08 %;
-шарен гроздов молец (Lobesia botrana) в концентрация
0,08 %;
-оранжерийна белокрилка по домати на открито
(Trialeurodes vaporariorum) в концентрация 0,08 %;
-калифорнийски трипс по краставици на открито
(Francliniella occidentalis) в концентрация 0,08 %;
-памукова листна въшка по зеленчуци - краставици на
открито (Aphis gossypii) в концентрация 0,09 %;
-зелена прасковена листна въшка по зеленчуци - пипер
на открито (Myzodes persicae) в концентрация 0,09 %;
-лукова муха (Delia antiqua) в доза 80 г/дка;
-листоминиращи мухи по праз (Napomyza gymnostoma)
в доза 80 г/дка;
-тютюнев трипс по тютюн (Thrips tabaci) доза 90 г/дка;
-зелена прасковена листна въшка по тютюн (Myzodes
persicae) доза 90 г/дка.
Категория на употреба: I.
Карантинен срок: ябълки, домати, краставици, чушки,
тютюн, праз, лук - 7 дни; грозде - 14 дни.
R фрази: R 20; R 25; R 50/53; R 57.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 22; S 35; S 36/37; S 45; S 57;
S 61.

ФОРЕЙ 48 Б
Бацилус турингиензис вар.
Курстаки - 10600
международни единици за 1
мг готов продукт

Производство на ф. “Валент Биосайънсис” - САЩ.
Срещу:
-шарен гроздов молец (Lobesia botrana) в
концентрация 0,15 %;
-зелена дъбова листозавивачка (Tortrix viridana) в доза
100 мл/дка за УЛВ;
-малка зимна педомерка (Operophtera brumata) в доза

100 мл/дка за УЛВ;
-борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa) в доза
100 мл/дка за УЛВ;
-златозадка по горски видове (Euproctis chrysorrhoea) в
доза 150 мл/дка за УЛВ;
-гъботворка по горски видове (Lymantria dispar) ларви I и II възраст в доза 300 мл/дка за УЛВ;
-гъботворка по горски видове (Lymantria dispar) ларви над II възраст в доза 400 мл/дка за УЛВ.
Категория на употреба: III.
Карантинен срок: не се изисква.
R фрази: R43.
S фрази: S 24; S 37.
ХЕРБИЦИДИ
АРАМО 50
тепралоксидим - 50 г/л

Производство на ф. “БАСФ” - Германия.
Срещу едногодишни житни плевели при:
-слънчоглед, соя, фасул, грах, люцерна в доза 100
мл/дка, внесен във фаза 3-5 лист на плевелите.
Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от
коренища при:
-слънчоглед в доза 160 мл/дка и 15-20 л/дка раб. р-р,
внесен при височина 20-30 см на балура; 15-20 см на
пирей; 10-15 см на троскот;
-соя, фасул, грах, люцерна в доза 200 мл/дка, внесен във
фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на
балура).
Категория на употреба: III.
Карантинен срок: соя, фасул, слънчоглед - 60 дни; грах 35 дни.
R фрази: R 38; R 40; R 51/53; R 62; R 63; R 65 R 66.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 35; 36/37; S 57; S 62.

АУРА ПЛЮС
клефоксидим (профоксидим)
- 75 г/л+
метилолеат (масло) - 300 г/л

Производство на ф. “БАСФ” - Германия.
Срещу едногодишни житни плевели в т.ч.кокоши
проса при:
-ориз в доза 150-200 мл/дка, внесен във фаза 2-4 лист
на културата, при източена вода.
Категория на употреба: III.
Карантинен срок: не се изисква.
R фрази: R 38; R 43.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24.

БАЗИС 75 ДФ+ТРЕНД
римсулфурон - 500 г/кг+
тифенсулфурон - 250 г/кг+
Тренд 90 (прилепител)

Производство на ф. “ДюПонт ИО” - Швейцария.
Срещу едногодишни и многогодишни житни и
едногодишни широколистни плевели при:
-царевица в доза 2-2,5 г/дка+0,1 %, внесени във фаза 24 лист на плевелите, 20-25 см височина на балура и до

6-ти лист на културата.
Категория на употреба: III.
Карантинен срок: 30 дни.
R фрази: R 50/53.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 35; S 57; S 61.
ДЕЗОРМОН ЛИКИД
2,4 Д аминна сол - 600 г/л

Производство на ф. “Ню Фарм” - Австрия.
Срещу широколистни плевели при:
-царевица в доза 120 мл/дка, внесен във фаза 3-5 лист
на културата;
-пшеница и ечемикв доза 150-200 мл/дка, внесен във
фаза братене на културите.
Категория на употреба: III.
Карантинен срок: 30 дни.
R фрази: R 22; R 24; R 34; R 41; R 43; R 51/53.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24; S 26; S 35; S 36/37/39.

ИГЪЛ 75 ДФ
хлорсулфурон - 750 г/кг

Производство на ф. “ДюПонт ИО” - Швейцария.
Срещу широколистни в т.ч.слабочувствителни на
хормоноподобните хербициди плевели при:
-пшеница и ечемик в доза 1,5 г/дка, внесен след 3-ти
лист на културите.
Срещу
едногодишни
широколистни
в
т.ч.
слабочувствителни на хормоноподобните хербициди и
някои житни (див овес, лисича опашка) плевели при:
-пшеница в доза 2-2,5 г/дка, внесен след сеитба, преди
поникванена културата.
Забележка: Да се прилага на площи за монокултурно
отглеждане на пшеница.
Категория на употреба: III.
Карантинен срок: 60 дни.
R фрази: R 50/53.
S фрази: S 2; S 13; S 21/22; S 35; S 57; S 61.

КОТОЛИНТ 500 СК
флуометурон - 500 г/л

Производство на ф. “Ню Фарм” - Австрия.
Срещу едногодишни широколистни плевели при:
-памук в доза, внесен след сеитба, преди поникване.
Категория на употреба: III.
Карантинен срок: не се изисква.
R фрази: R 22.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24/25; S 36/37/39; S 46.

ТИТУС ПЛЮС ВГ+
ТРЕНД
римсулфурон - 3,26 %+
дикамба - 60,87 %)+
Тренд 90 (прилепител)

Производство на ф. “ДюПонт ИО” - Швейцария.
Срещу едногодишни и многогодишни житни и
едногодишни широколистни плевели при:
-царевица в доза 30,7 г/дка+0,1 %, внесен във фаза 2-6
лист на културата.
Категория на употреба: III.
Карантинен срок: 30 дни.
R фрази: R 41.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 26; S35; S 36/37; S 39; S 57.
ФОКУС УЛТРА
циклоксидим 100 г/л+тензид

Производство на ф. “БАСФ” - Германия.
Срещу едногодишни житни плевели при:
-слънчоглед, захарно цвекло, соя, фасул, грах,
люцерна в доза 100 мл/дка.
Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от
коренища при:
-слънчоглед, захарно цвекло, соя, фасул, грах, люцерна
в доза 200 мл/дка.
Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см
височина на балура).
Категория на употреба: за свободна употреба.
Карантинен срок: 60 дни.
R фрази: R 38; R 52/53; R 65; R 67.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24/25; S 46; S 62.

Изпълнението на заповедта възлагам на Генералния директор на Национална служба за
растителна защита.
МИНИСТЪР:
/ НИХАТ КАБИЛ /

