ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2013г.

Точка първа: Предложение за разрешаване на продукти за растителна защита чрез
взаимно признаване на разрешенията, съгласно чл. 15д от Закона за защита на
растенията.


Алианс – заявен за разрешаване от Нюфарм С.А.С по реда на чл.15д от ЗЗР; Тип
на продукта хербицид; Активно вещество: дифлуфеникан и метсулфурон метил
включенr в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗР.

Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.


Флорамайт - заявен за разрешаване от Кромптън – Кемтура Европа по реда на
чл. 15д от ЗЗР, тип на продукта акарицид, активно вещество: бифенозат
включенr в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗР.


Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка втора: Предложение за разширяване разрешаването за допълнителна употреба
на продукти за растителна защита, съгласно чл. 15е, ал. 1 от Закона за защита на
растенията.


Модаон 4 Ф - заявен за разрешаване от Мактешим Аган Холдинг БВ по реда на
чл.15е от ЗЗР; Тип на продукта: хербицид; Активно вещество: бифенокс
включено в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗР с Директива 2008/66/ЕО.

Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаване на допълнителната
употреба на продукта.
Точка трета: Предложение за удължаване срока на употребите на продукта за
растителна защита, отпаднали при подновяване на разрешаването на продукта.


Предложение за определяне на гратисен период на наличните в страната
количества от продукта ВИДЕЙТ 10 Г, разрешен със Заповед № РД 1262/29.12.2006 г. на министъра на земеделието и горите (Удостоверение № 0572
от 14.10.2008 г.).

Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на удължаване на срока на употреба на
продукта.
Точка четвърта: Предложение за прекратяване срока на разрешаване на продукти за
растителна защита, съгласно чл. 15а, ал. 4, т. 10 от Закона за защита на растенията;


Алерт С - производство на фирма ДюПОН - Швейцария; Тип на продукта:
фунгицид; Активни веществи: карбендазим и флузилазол; СПРЗ прави
предложение до изпълнителния директор на БАБХ по чл. 15а, ал.4, т.10 за

прекратяване срока на разрешаване на продукта, на основание чл. 15п, ал. 2 от
ЗЗР.
Членовете на СПРЗ гласуваха за прекратяване срока на разрешаване на продукта.


Каризма - производство на фирма ДюПон - Швейцария; Тип на продукта:
фунгицид; Активни веществи: фамоксадон и флузилазол; СПРЗ прави
предложение до изпълнителния директор на БАБХ по чл. 15а, ал.4, т.10 за
прекратяване срока на разрешаване на продукта, на основание чл. 15п, ал.2 от
ЗЗР.

Членовете на СПРЗ гласуваха за прекратяване срока на разрешаване на продукта.


Капитан 25 ЕВ - производство на фирма ДюПон Интернешънъл Оперейшънс
САРЛ, Женева, Швейцария; Тип на продукта: фунгицид; Активно вещество:
флузилазол; СПРЗ прави предложение до изпълнителния директор на БАБХ по
чл. 15а, ал.4, т.10 за прекратяване срока на разрешаване на продукта, на
основание чл. 15п, ал.2 от ЗЗР.

Членовете на СПРЗ гласуваха за прекратяване срока на разрешаване на продукта.
Точка пета: Предложение за разширяване разрешаването за минимална употреба на
продукт за растителна защита, съгласно чл. 15е, ал. 5 от Закона за защита на
растенията;


Сантана 10 Г - заявен за разрешаване минимална употреба с писмо от
фирма”К+Н Ефтимиадис” , по реда на чл. 15е, ал. 5 от ЗЗР; Тип на продукта:
инсектицид; Активно вещество: клотианидин включено в списъка по чл. 15, ал.
1, т. 1 от ЗЗР;

Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа за разрешаване на минимална употреба
на продукта.
Точка шеста: Предложение за разрешаване на ограничена и контролирана
употреба на продукт за растителна защита, съгласно чл. 16 от Закона за защита на
растенията;


„Опера царевица” - заявен за ограничена и контролирана употреба с писмо на
„БАСФ СЕ”, Германия”; Тип на продукта: ФГ/РР; Активни вещества:
пираклостробин и епоксиконазол включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1 от
ЗЗР с Директива 04/30/ЕО и 2008/107/ЕО.

Членовете на СПРЗ взеха решение да не се разрешава ограничена и контролирана
употреба на продукта.


Вазтак Нов 100 ЕК - заявен за ограничена и контролирана употреба от фирма
БАСФ ЕООД; Тип на продукта: инсектицид; Активно вещество:
алфациперметрин включено в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗР с Директива
04/58/ЕО.

Членовете на СПРЗ взеха решение да не се разрешава ограничена и контролирана
употреба на продукта.


Алверде - заявен за ограничена и контролирана употреба от фирма БАСФ
ЕООД; Тип на продукта: инсектицид; Активно вещество: метафлумизон
нотифицирано за включване в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗР.

Членовете на СПРЗ взеха решение да не се разрешава ограничена и контролирана
употреба на продукта.


Калипсо 480 СК - заявен за ограничена и контролирана употреба от фирма
Байер България, тип на продукта: инсектицид; Активно вещество: тиаклоприд
включено в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗР.

Членовете на СПРЗ взеха решение да не се разрешава ограничена и контролирана
употреба на този продукт
Точка седма: Предложение за разрешаване на паралелна търговия на продукт за
растителна защита, съгласно чл. 15ж от ЗЗР:


Нуреле Д – заявен за паралелна търговия от фирма „Агропал”ООД; Тип на
продукта: Инсектицид; Активно вещество:циперметрин и хлорпирифос
включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗР.

Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването на този продукт за
паралелна търговия
Точка осем: Други


Удължаване на срока на разрешаване на продуктите за растителна защита
Алверде 240 СК, Дерби Супер, Нексид, Ранкона 15 МЕ, Палас 75 ВГ, Аденго
и Стелар до 30.04.2015 г., съгласно Решение за изпълнение на КОМИСИЯТА
2013/205/ЕС.

Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа за удължаване срока на разрешаване на
продуктите.


Промяна в класификацията и категорията на употреба на ПРЗ Султан 500
СК/Брадър 500 СК, както и на продуктите Бутизан 400 СК, Бутизан S,
Клеранда СК, съдържащи активното вещество метазахлор.

Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа за
категорията на употреба на продуктите.


промяна в класификацията и

Заявление от фирма „Хеминова България и Румъния ” ЕООД за второ търговско
наименование на продукта за растителна защита „Хемнико 240 СК” –
„Мистрал Опти 240 СК”.

