Р Е П У Б Л И КА Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД
№ РД 12-84
София, 30. 12. 2008 год.
На основание чл. 15ж, ал. 6 от Закона за защита на растенията във връзка с чл. 15,
ал. 11 и 12 от Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита и внесено
предложение на Съвета по продукти за растителна защита от 26 ноември 2008 год. на
основание чл. 15а, ал. 4, т. 3 от Закона за защита на растенията,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Разрешавам паралелен внос на следния продукт за растителна защита:
ИНСЕКТИЦИДИ
1. ГАЗЕЛ
ацетамиприд - 200 г/кг
(идентичен на Моспилан 20 СП)

Заявление за разрешаване
№ 07-00-209/24.03.2008 г.

Производство на ф. “Нипон Сода” - Япония.
Срещу:
памукова листна въшка (Aphis gossypii) по зеленчуци
(краставици) в концентрация 0,0125 %;
зелена прасковена листна въшка (Myzodes persicae) по
зеленчуци (пипер) в концентрация 0,0125 %;
оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) по
зеленчуци (домати) в концентрация 0,02 %;
колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) в доза 6
г/дка;
сив царевичен хоботник (Tanymecus dilaticollis) по
царевица в доза 10 г/дка;
сив царевичен хоботник (Tanymecus dilaticollis) по
слънчоглед в доза 10 г/дка;
вредна житна дървеница (Eurygaster integriceps) в доза
12,5 г/дка;
обикновена житна пиявица (Oulema melanopa) в доза
12,5 г/дка;
обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides) в доза 12,5
г/дка;
листни въшки по житни култури (Macrosiphum avenae,
Schizaphis graminum) в доза 15 г/дка;
зелена прасковена листна въшка (Myzodes persicae) по

тютюн в доза 15 г/дка;
тютюнев трипс (Thrips tabaci) по тютюн в доза 15 г/дка;
тополов листояд (Melasoma populi) в доза 15 г/дка с 3
л/дка работен разтвор;
ръждива борова листна оса (Neodiprion sertifer) в доза 15
г/дка с 3 л/дка работен разтвор;
цикада по зеленчуци /пипер/ (Hialestis obsoletus) в доза
25 г/дка;
тютюнева листна въшка (Myzus nicotianae) по тютюн в
доза 30 г/дка.
Категория на употреба: II.
Карантинен срок: краставици, домати и пипер - 3 дни;
картофи - 7 дни; тютюн - 10 дни; пшеница, царевица и
слънчоглед - 14 дни.
R фрази: R 20/22.
S фрази: S 2; S 13; S 22; S 36/37; S 38; S 46.
2. Предлагането на пазара и употребата на посочения продукт се разрешава, считано от
датата на издаване на настоящата заповед.
3. Срокът на разрешаване на посочения продукт е до 29 декември 2015г. – срокът, на
който изтича разрешаването на разрешения в България продукт.
4. Изпълнението на заповедта възлагам на Генералния директор на Национална служба
за растителна защита.
5. Настоящата заповед може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за
издаването й пред Върховния Административен съд по реда на Административно
процесуалния кодекс.
МИНИСТЪР:
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

