НЕМАТОЦИДИ

№

1.

2.

3.

Продукт,
Производител

Активно
вещество

Доза/дка
(концентрация)

АФРОМИЛ
Индустриас Афраса,
С.А., Испания
Разрешение №
0 142 8 –ПРЗ –
1 /0 3. 08. 20 16 г.
Вали дно д о:
3 1. 01. 20 19 г.
З аповед № РД 111307/19.07.2016 г

оксамил – 100
г/л

1 л/ дка

БАЗАМИД
ГРАНУЛАТ
Канешо Сойл
Тритмънт – Белгия
Удостоверение №
0144/02.02.2004 г.
Вали дно д о:
19.12.2013 г. *
З аповед № РД 09869/19.12.2003 г.
ВЕЛУМ ПРАЙМ
Байер АГ, Германия
Разрешение № 01379–
ПРЗ – 2/20.12.2017 г.
Вали дно д о:
31.05.2025 г.
З аповед № РД 11213/08.02.2016 г.
Заповед №РД 112621/01.12.2017 г.

дазомет - 98 %

50-70 кг/дка

флуопирам –
400 г/л

37,5-62,5мл/дка

1 л/ дка

Култура, вредител и моменти на
приложение на продукта
Домати, Патладжан, Пипер
Срещу нематоди от рода Meloidogyne spp. и
Ditylenchus spp. Внася се непосредствено
след засаждане/ разсаждане, чрез капково
напояване
* Брой мин/макс приложения – 1-3
* Интервал между приложенията (мин) – 20
Растения от сем. Тиквови с ядлива кора
Срещу нематоди от рода Meloidogyne spp. и
Ditylenchus spp. Внася се непосредствено
след засаждане/ разсаждане, чрез капково
напояване
* Брой мин/макс приложения – 1-3
* Интервал между приложенията (мин) – 20
Галови нематоди (Род. Meloidogynae) по
оранжерийни домати – внася се 40-50 дни
преди разсаждане

Домати, патладжан, пипер, краставици,
корнишони, тиквички, пъпеш, диня,
тиква
Срещу галови нематоди (Meloidogyne
incognita, Meloidogyne javanica,
Meloidogyne hapla) - внася се преди или
след разсаждане
* Брой мин/макс приложение 2 броя
І-во: 1-3 дни преди или след разсаждане
ІІ-ро: 15-30 дни след разсаждане
* Интервал между приложенията (мин) - 15-

ЛД 50 Карантинен Категория за
орал
срок в дни
употреба
но за
плъх
21
първа
професион
ална

520

45-50 дни
при
почвена
влага 7080 % от
ППВ

първа
професион
ална

-

1 ден при
тиквички,
краставиц
и,
корнишон
и 3 дни за
домати,
патладжан
, пипер,
пъпеш,
диня,

непрофеси
онална

1
*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

30 дни
* Вода л/дка мин/макс - 200-600 л/дка
* По-ниската доза да се прилага при слабо
до средно нападение от нематоди.

4.

ВИДЕЙТ 10 Г
ДюПон Интернешънъл
Оперейшънс
Удостоверение №
0572 – ПРЗ –
3/25.10.2013 г.
Вали дно д о:
25.01.2023 г.
Заповед №РД 1262/29.12.2006 г.
Заповед №РД 1193/25.01.2013г.
Заповед №РД 111085/14.10.2013г.

оксамил – 100
г/кг
30 кг/х

45-55 кг/ха

40 кг/ха

40-55 кг/ха

30 кг/ха
45-55 кг/х

30 кг/ха

42,5-55 кг/х

- Продукта има и фунгицидно действие
срещу брашнеста мана при домати, пипер,
патладжан,краставици, корнишони,
тиквички, пъпеш, диня, тиква
Нематоди (Meloidogyne incognita) по моркови
в доза 25 кг/ха. Прилага се при засаждане
(браздово)
Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по
патладжан. Прилага се при засаждане
(браздово)
Галови нематоди (Meloidogyne incognita ) по
патладжан. Прилага се преди засаждане, с
инкорпориране на 10 см дълбочина в
почвата
Цистообразуващи
нематоди
(Globodera
rostochiensis, Globodera pallida) по картофи
(ранни). Прилага се преди засаждане, с
инкорпориране на 10 см дълбочина в
почвата
Цистообразуващи
нематоди
(Globodera
rostochiensis, Globodera pallida) по картофи
(основна култура). Прилага се преди
засаждане, с инкорпориране на 10 см
дълбочина в почвата
Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по
домати.
Прилага се при засаждане
(браздово)
Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по
домати. Прилага се при засаждане
(браздово).
Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по
тютюн.
Прилага се при засаждане
(браздово)
Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по
тютюн. Прилага се преди засаждане, с
инкорпориране на 10 см дълбочина в
почвата.

тиква

-

75 дни за
моркови;
84 дни за
картофи; за
патладжан
и, тютюн и
домати не
се налага

първа
професион
ална

2
*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

20 кг/ха

5.

НЕМАСОЛ 510
Таминко – Белгия
Удостоверение №
0363/08.06.2006 г.
Валидно до:
29.12.2015 г. *
Заповед № РД 09719/29.12.2005 г.

метам содиум 510 г/л

6.

НЕМАТОРИН Г
Ишихара Сангио
Каиша ООД –
Япония
Разрешение № 01117 –
ПРЗ – 3/30.10.2017 г.
Валидно до:
31.10.2019 г.
Заповед № РД 123/18.01.2011 г.
Заповед № РД 112026/20.10.2016 г.
Заповед №РД 112065/17.10.2017 г.
Заповед №РД 11921/30.05.2018 г.

фостиазат 100 г/кг

80-100 л/дка

3 кг/дка;

1,5 кг/дка

2 кг/дка

*Техника на приложение: трактор с апликатор
Максимален брой приложения:1
Телени червей (Agriots spp.) по картофи.
Прилага се при засаждане (браздово)
Техника на приложение: наземна техника
Максимален брой приложения:1
Галови нематоди (Meloidogyne arenaria), почвени
патогени: Фузариум (Fusarium oxisporum.),
вертицилиум (Verticillium dahliae), корки рут
(Pyrenochaeta lycopersici), Питиум (Pithium
debarianum), Ризоктония (Rhyzoctonia solani),
Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum) и плевелни
семена за обеззаразяване на почва (в отсъствие
на растения) в стоманено-стъклени оранжерии,
като по-високата доза се прилага при
преобладаващо нападение от почвените патогени.
Внася се посредством апликатор с валиране,
както и чрез системите за капково напояване, с
последващо валиране или покриване с
полиетилен.
Домати
Срещу галообразуващи нематоди (Meloidogyne
sp.)
Картофи
Срещу картофена цистообразуваща нематода
(Heterodera rostochinensis)
Да не се прилага при сортове картофи с
вегетационен период под 120 дни.
Картофи
Срещу телени червеи (Elateridae spp.) –
внася се по време на засаждане

-

-

първа
професион
ална

-

-

втора
професион
ална

120

120

3
*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

7.

8.

ОЛРЕДИ
Лаинко, С.А.,
Испания
Удостоверение №
01429 – ПРЗ –
1/03.08.2016 г.
Валидно до:
31.01.2019 г.
Заповед №РД 111308/19.07.2016 г.
МОКАП 10 Г
Байер Кропсайанс –
Германия
Удостоверение №
0286/04.02.2005 г.
Валидно до:
04.02.2005 г. *
Заповед № РД 09665/09.12.2004 г.
Заповед № РД11121/18.01.2018 г.
Считано от
18.01.2018 се
опрделят 6 месеца за
продажба и
разпространение и
още 12 месеца за
съхранение и
употреба на
съществуващите
наличности от
продукта за
растителна защита
МОКАП 10 Г

оксамил – 100
г/л

1 л/ дка

Домати, Патладжан, Пипер, Растения от
сем. Тиквови с ядлива кора
Нематоди от рода Meloidogyne spp. и
Ditylenchus spp. – продукта се внася
непосредствено след засаждане/ разсаждане
* Брой мин/макс – 1-3

-

21

първа
професион
ална

14

първа
професион
ална

* Интервал между приложенията (мин) - 20

етопрофос - 100
г/кг

4 кг/дка
5-8 кг/дка
15-20 кг/дка

Срещу Телени червеи (Сем. Elateridae)
Срещу галови нематоди (Род. Meloidogyne
ssp.)
Срещу галови нематоди (Род. Meloidogyne
ssp.)

4
*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

9.

РЕЙСАН 51
Лайнко – Испания
Удостоверение №
0524/12.07.2007 г.
Валидно до:
10.07.2010 г.
Заповед № РД 09456/10.07.2007 г.

метам содиум 420 г/л

100 л/дка

Галови нематоди при оранжерийни култури
(Meloidogyne arenaria)

-

-

първа
професион
ална

5
*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

