ХЕРБИЦИДИ
№

1.

Продукт,
Производител
АГРОКСОН
/СЕРИДОР МЦПА
НюФарм

Активно
вещество

Доза/дка
(концентрация)

500 г/л МЦПА
200 мл/дка

ЛД 50
орал
но за
плъх
700

Карантинен
срок в дни

Категория
за упот-реба

-

2

срещу едногодишни житни и широколистни
плевели, вкл. балур от семена при:
-царевица (зърно и силаж)

2000

-

1

срещу едногодишни житни плевели при:
-маслодайна рапица - срещу едногодишни
житни плевели и самосевки от житни
култури, внесен във фаза 3-5 лист на
плевелите и самосевките
-соя
-памук
-слънчоглед
-захарно цвекло
-домати
-пипер
-лук
срещу многогодишни житни плевели в т.ч.
балур от коренища при:
-слънчоглед
-захарно цвекло
-тикви
-пъпеши
-соя
-памук
-домати
-пипер
-лук

>5000

60

2

Култура, вредител и моменти на
приложение на продукта
срещу широколистни плевели при:
-пшеница и ечемик - внася се във фаза
братене на културите

-Удостоверение №
0551/30.05.2011 г.

2.

АДЕНГО 465 СК
Байер КропСайанс
-Удостоверение №
01171-2/28.08.2013 г.

3.

АЖИЛ 100 ЕК
/ШОГУН 100 ЕК
Мактешим Аган
-Удостоверение №
01093-ПРЗ/
12.05.2010 г.

225 г/л
изоксафлутол
+ 90 г/л
тиенкарбазон –
метил + 150
г/л
ципросулфами
д (антидот)
100 г/л
пропаквизафоп
+ сърфактант

35 и 44 мл/дка
(преди
поникване)
35 мл/дка (ранно
вегетационно)

50 мл/дка

80 мл/дка

80 мл/дка

100 мл/дка
150 мл/дка

1

150-200 мл/дка

4.

АКСИАЛ 050 ЕК
Синджента

50 г/л
пиноксаден

-Разрешение № 01075-4/
13.08.2014 г.
Валидно до:
31.05.2016 г.

5.

АКСИАЛ ЕДНО
ЕК
Синджента
-Разрешение № 01121-4 /
13.08.2014 г.
Валидно до:
31.05.2016 г.

6.

АКУРАТ 60 ВГ
Хеминова
Удостоверение №
0359/26.04.2006г.

7.

АКУРАТ ЕКСТРА
ВГ
Хеминова Агро
Франция С.А.С
-Удостоверение №
1243 –ПРЗ/27.06.2014 г.
Валидно до: 31.12..2016 г.

8.

АКЦЕНТ 75 РХ
ДюПон Де Немур САС

60-90 мл/дка
с 20-40 л/дка
работен разтвор
45 г/л
пиноксаден+
5 г/л
флорасулам
100 мл/дка
с 20-40 л/дка
работен
разтвор
600 г/кг
метсулфурон метил
1 г/дка

680 г/кг
тифенсулфурон
метил
70 г/кг
метсулфурон
метил

5 г/дка

-ягоди
-малини
Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20
см височина на балура)
срещу едногодишни житни плевели в т. ч.
див овес при:
-пшеница и ечемик - внася се се във фаза
братене на културите и от фаза 2-3 лист до
фаза братене на плевелите
срещу едногодишни житни плевели в т. ч.
див овес и широколистни плевели в т.ч.
слабочувствителни на хормоно-подобните
хербициди плевели при:
-пшеница и ечемик - внася се във фаза 3 лист
до 2-ри възел на културите, 3-5 лист на
житните плевели (3 лист до края на братене на
дивия овес) и 2-4 лист на широколистните
плевели
срещу едногодишни широколистни в т.ч.
устойчиви на хормоноподобните херби-циди
плевели при:
-пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до
края на братене на културата.
Забележка: В предложената доза продуктът не
контролира лепка и паламида
Едногодишни широколистни плевели:

5000

-

2

2000

-

3

5000

-

3

-

2

-

непрофес
ионална

-Пшеница
-Ечемик

*да не се прилага при хлебна пшеница,
както и при пивоварен ечемик и ечемик за
семе
срещу едногодишни и многогодишни житни (в
т.ч. балур и пирей) и някои широколистни

750 г/кг
никосулфурон

плевели

Разрешение № 01220-

2

(3)

ПРЗ-2 /19.03.2015 г.
Валидно до:
29.01.2024 г.

7 г/дка
+ 0,1% Тренд 90

-Царевица:
*Гратисен период за предлагане на пазара и
употреба на АКЦЕНТ 75 ВГ разрешени в
Удостоверение № 01220 /29.01.201 4г
до 13.07.2015

9.

АЛАЙ МАКС/
ПОЙНТЕР УЛТРА
ДюПонт ИО
-Удостоверение №
01056-ПРЗ-2/
25.04.202013 г.
Валидно до:
05.03.2020 г.

10.

АЛИАНС ВГ
Ню Фарм С.А.С.
-Удостоверение №

1186/28.08.2013 г..

143 г/кг
метсулфуронметил+
143 г/кг
трибенуронметил
дифлуфеникан
600 г/кг +
метсулфурон
метил 60 г/кг

3,5 г/дка
с 30-40 л/дка
работен
разтвор

7,5 г/дка

Валидно до:
31.12.2018 г.

11.

12.

АМИНОПИЕЛИК
600 СЛ
Мактешим Аган Агро
Полша
-Удостоверение №
01019-ПРЗ-2/
10.08.2010 г.
АРАТ
БАСФ СЕ
-Удостоверение №
332/25.01.2006 г.

600 г/л 2,4 Д
ам.сол

120 мл/дка
150-200 мл/дка

500 г/л
дикамба+
250 г/л
тритосулфурон

10-20 г/дка
10-20 г/дка+
50 мл/дка
ДЕШ

20 г/дка+
100 мл/дка
3

срещу широколистни плевели при:
-пшеница и ечемик - внася се във фаза 2-3
лист най-късно до началото на вретенене на
културите

Срещу широколистни плевели при:
-ечемик
-твърда пшеница
-мека пшеница
-ръж
-тритикале
Момент на приложение(фаза на
приложение):BBCH 32 (до втори възел)
срещу широколистни плевели при:
-царевица - внася се във фаза 3-5 лист на
културата
-пшеница и ечемик - внася се във фаза
братене на културите
срещу широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели при:
-пшеница и ечемик - внася се във фаза
братене на културите
-пшеница и ечемик - внася се във фаза
братене на културите и 3-5 лист на
плевелите
Забележка: прилага се с аджувант ДЕШ ХЦ 50 мл/дка
-царевица - внася се във фаза 2-6 лист на
плевелите

5000

-

3

-

2

375

-

3

5000
1700

-

3

ДЕШ
13.

14.

АРКАДА 880 ЕК
Синджента Съплай,
Швейцария
Баркли Кемикалс
-Удостоверение
№0 125 7–ПР З
/29.07.2014г.
Валидно до:
03.07.2024 г.

800 г/л
просулфокараб
80 г/л
метрибузин

АФАЛОН 45 СК
Мактешим Аган

450 г/л
линурон

-Удостоверение №
241/22.12.2004 г.

500 мл/дка

100-150 мл/дка
300 мл/дка
300-400 мл/дка

15.

БАЗАГРАН 480 СЛ
БАСФ СЕ

480 г/л
бентазон

-Разрешениее №
512-4/13.08.2014 г.

100-150 мл/дка
180 мл/дка

200 мл/дка

200 мл/дка

16.

БАЗАМИД
ГРАНУЛАТ
Канешо Сойл
Тритмънт

980 г/кг
дазомет
10-20 г/кв.м.

-Удостоверение №
144/05.02.2004 г.

4

Забележка: прилага се с аджувант ДЕШ ХЦ 100 мл/дка
Едногодишни житни и широколистни
плевели при:
Картофи:
Приложение: след засаждане, преди
поникване на културата (BBCH 00),

срещу едногодишни широколистни плевели
при:
-лук - внася се във фаза 3 лист на културата
и ранни фази на плевелите
-слънчоглед
-соя
Внася се след сеитба, преди поникване при
соя и слънчоглед
срещу едногодишни широколистни плевели
при:
-градински грах за семепроизводство
-копър
-резене
-хизоп
-лук
-чесън
-картофи
-фасул и грах - полско производство
-соя
-лен
срещу едногодишни житни и широко-листни
плевели при:
-тютюн (разсад) - внася се 10-15 дни преди
засяване с инкорпориране, след което се
покрива с полиетилен

4000

>1000

520

Не се изисква

3

60

2

56дни за
картофи
и
30 дни
за всички
останали
култури

3

-

1

17.

БАЗИС 75 ДФ
ДюПонт ИО
-Удостоверение №
0531/20.10.2008 г.

18.

БАСТА 15 СЛ
Байер Кропсайанс
-Удостоверение № 563 2/29.01.2014 г

19.

БАРКЛИ ГАЛЪП
360
/БАРКЛИ
ВАРВАРИН 360
Баркли Кемикалс

500 г/кг
римсулфурон+
250 г /кг
тифенсулфурон

150 г/л
глюфозинат
амониум

21.

500 мл/дка

360 г/л
глифозат
400 1200мл/дка

-Удостоверение
№1156/01.08.2012г.
Валидно до:
30.07.2022 г.

20.

2-2,5 г/дка+
Тренд - 0,1 %

1200 мл/дка

БЕЛВЕДЕРЕ
АДАМА Германия
ГмбХ
-Удостоверение
№0 129 7–ПР З-1
/19.03.2105 г.
Валидно до:
11.02.2025 г.

десмедифам –
160 г/л
фенмедифам –
160 г/л

БЕЛВЕДЕРЕ
ФОРТЕ
АДАМА Германия
ГмбХ
-Удостоверение
№0 129 6–ПР З-1 /
19.03.2105 г.
Валидно до:
11.02.2025 г.

фенмедифам –
100 г/л
десмедифам –
100 г/л
етофумезат –
200 г/л

срещу едногодишни и многогодишни житни
и едногодишни широколистни плевели при:
-царевица - внася се във фаза 2-4 лист на
плевелите, 20-25 см височина на балура и до
6-ти лист на културата.
Прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %.
срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели при:
-овощни градини и лозя - внася се само
редово в активна вегетация на плевелите

>5000

30

3

2000

14

3

срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели през вегетацията
-лозя и овощни градини

2000

30

2

90

непрофес
ионална

90

непрофес

- стърнища и ж.п. линии

100 мл/дка

Срещу широколистни плевели
Захарно цвекло
* Брой приложения: 1 – 3;
фаза на приложение:
1.BBCH 10 (видими първи листа)
2. BBCH 12 (първи чифт листа)
3. BBCH 14 (втори чифт листа)
Максимална доза – 300 мл/дка за година

100 мл/дка

Срещу широколистни плевели
Захарно цвекло
*Брой приложения: 1 – 3; фаза на приложение

ВВСН 10 -14 (котиледоните са хоризонтално
разтворени – втори чифт листа);
Максимална доза – 300 мл/дка за година

5

ионална

22.

БИТЪП КОМПАКТ
Юнайтед Фосфоръс
-Удостоверение №
71/21.07.2003 г.

82,5 г/л
фенмедифам+
82,5 г/л
десмедифам

600 мл/дка

срещу едногодишни широколистни плевели
при:
-захарно цвекло - внася се след 1-ви чифт
същински листа на културата и от
котиледони до 2-4 лист на плевелите

>2000

30

3

2150

70

1

2150

70

1

300+300 мл/дка

23.

БРАДЪР 500 СК
Мактешим Аган

-захарно цвекло - внася се двукратно: I-во
трети-ране след 1-ви чифт същински листа на
културата и от котиледони до 2-4 лист на
плевелите; II-ро 7-10 дни след първото
Второ търговско име на СУЛТАН 500 СК

-Удостоверение №
01067-4/28.11.2013 г.

24.

БУТИЗАН 400 СК
БАСФ СЕ

400 г/л
метазахлор

-Удостоверение №
01068-2/04.09.2013 г.

25.

БУТИЗАН S
БАСФ СЕ
-Удостоверение №
01069-2/04.09.2013 г.

250 мл/дка

500 г/л
метазахлор
150 мл/дка
200 мл/дка

6

срещу едногодишни широколистни и житни
плевели
-зеле - внася се след разсаждане на зелето до
2 лист на плевелите
-зелев разсад (лехи) - внася се след сеитба,
преди поникване
-рапица - внася се след сеитба, преди
поникване или вегетационно до 2 лист на
плевелите
Забележка: да се използва единствено всяка
трета година за една и съща обработваема
площ
срещу едногодишни широколистни и житни
плевели при:
-тютюн - внася се след вкореняване на
растенията
-праз - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите
-зеле - внася се 8-10 дни след разсаждане
-фуражна рапица - внася се след сеитба,
преди поникване на културата
Забележка: да се използва единствено всяка
трета година за една и съща обработваема
площ

26.

27.

БУТИЗАН МАКС
БАСФ СЕ
-Удостоверение №
0 125 8–ПР З/
29.07.2014 г.
Валидно до:
03.07.2024 г.

200 г/л
метазахлор
200 г/л
диметенамидП
100 г/л
квинмерак

БУКТРИЛ
УНИВЕРСАЛ
Байер КропСайънс АГ,
Германия

бромоксинил
октаноат
/хептаноат 400,8 г/л
(бромоксинил

-Удостоверение №
01221 –
ПРЗ/28.01.2014г.
Валидно до:

28.

31.12.2016

- 280 г/л)+
2,4-Д
етилхексилес
тер 422,1г/л
(2,4-Д-80г/л)

ВАЛСАГЛИФ
Стоктон Кемикъл

360 г/л
глифозат

-Удостоверение №
153/04.01.2005 г.

200-250 мл/дка

250 мл/дка

Едногодишни житни и широколистни
плевели при
маслодайна рапица:
приложение: след сеитба, преди поникване
на културата - ВВСН 00-06
маслодайна рапица:
приложение вегетационно – на есен: до 2-ри
– 4-ти лист на културата и до 2-ри лист на
плевелите(ВВСН 10-14)

70

1

-

2

>2000

30

3

1200

-

3

>5000

-

3

срещу широколистни плевели:
100мл/дка

80мл/дка

- пшеница, ечемик, овес, ръж:
Прилага се във фенофаза на културата BBCH
21 -32 (Начало на братене-втори възел е най малко на 2см над първия възел)
-царевица, сорго:
Прилага се във фенофаза BBCH 14-16
(Разтваряне на четвърти лист- разтваряне на
шести лист)

срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели при:
600 мл/дка

-лозя - внася се в активна вегетация на
плевелите (20-30 см височина)
*Заб.: прилага се с 10-20 л/дка работен разтвор

29.

ВАЛСАМИН
Стоктон Кемикъл

600 г/л 2,4 Д
ам.сол

150 мл/дка

-Удостоверение №
154/04.01.2005 г.

30.

ВЕНТУМ ВГ
Байер КропСайанс
-Удостоверение №
01023-ПРЗ/
05.02.2010 г.

300 г/кг
форамсулфурон
+
10 г/кг
йодосулфуронметил-натрий+
антидот

10-15 г/дка+
200 мл/дка Меро
(прилепител)

7

срещу широколистни плевели при:
пшеница - внася се във фаза братене на
културата

срещу едногодишни житни и широколист-ни
плевели в т. ч. балур от семе и коренища и
други многогодишни (паламида, пирей) при:
-царевица - внася се от 2-6 лист на културата,
от котиледони до 6 лист на едногодишните
широколистни плевели и 15-25 см височина на
балура

31.

ВИКТУС 4 СК
/КЕЛВИН ТОП
ДюПонт ИО

43 г/л
никосулфурон

-Удостоверение №
0574/14.10.2008 г.

32.

33.

ГАЛАКСИЯ СЛ
Индустриас Афраза”
С.А., Испания
Разрешение № 01282 –
ПРЗ-1 / 30.01.2015г.
Валидно до:
31.12.2016 г.
ГАЛЕРА СУПЕР
Дау Агросайансис
С.А.С.
-Удостоверение №
1246-ПРЗ /27.06.2014г.

Валидно до:
20.06.2017г.
34.

ГАЛИГАН 240 ЕК
/ ОКСИГАН 240 ЕК
Аган Кемикъл

125 мл/дка

МЦПА – 180
г/л
глифозат – 180
г/л

240 г/л –
клопиралид +
+ 80 г/л –
пиклорам
+ 40 г/л
аминопиралид

35.

ГАРДОПРИМ
ПЛЮС ГОЛД
500 СК
/СИЛБА СК
Синджента

400-600 мл/дка

Едногодишни и многогодишни житни и
широколистни плевели
Ябълки, круши и цитрусови култури:
Начални фази и активен растеж на
плевелите Пролет-лято

400-600 мл/дка

Маслини:

20 мл/дка

80-100 мл/дка
150 мл/дка

312,5 г/л
S-метолахлор+
187,5 г/л
тербутилазин

>5000

Начални фази и активен растеж на
плевелите Пролет-есен
Срещу широколистни плевели при:

240 г/л
оксифлуорфен

-Удостоверение № 278ПРЗ-2/31.07.2012 г.

срещу едногодишни и многогодишни житни,
вкл. балур от коренища и някои
широколистни плевели (щир, синап,
просфорник) при:
-царевица - внася се във фаза до 8 лист на
културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист
на широколистните плевели

350 мл/дка
400-450 мл/дка
8

-

3

ябълки,
круши и
цитрусови
култури,
маслини - 15
дни

втора
професи
онална

-

3

-

3

60царевица за
фураж;
царевица за
зърно не се

Втора
професио
нална

-Зимна маслодайна рапица;
- Пролетна маслодайна рапица;
Внася се във фаза ВВСН 12-39 на културата
* На една и съща площ да се използва
веднъж на 3 години
срещу едногодишни и някои много-годишни
широколистни плевели при:
-слънчоглед - внася се след сеитба, преди
поникване на културата
-лук II-ра год. - внася се трикратно
(50+50+50 мл/дка), през 7 дни като: I-во
третиране - се във фаза 3-4 лист на
културата и ранни фази от развитето на
плевелите
Забележка: възможна е проява на
фитотоксичност, която впоследствие се
преодолява
срещу едногодишни житни и широколистни
плевели при:
-слънчоглед - внася се след сеитба, преди
поникване
-царевица - внася се след сеитба, преди

5000

>2000

(2)

-Удостоверение №
01001-ПРЗ-2
/19.11.2013г.

36.

Валидно до:
08.07.2015г.
ГЛИН 75 ВГ
ДюПонт ИО
537-ПРЗ -2/18.12.2014 г.

Валидно до:
09.12.2024 г.

37.

ГЛИФОГАН
480 СЛ
/ГЛИФОГОЛД
480 СЛ
Монсанто Юръп
-Удостоверение №
01098-3/05.03.2013 г.

38.

ГЛИФОГОЛД
480 СЛ
Монсанто Юръп

поникване или след поникване на културата до
1-2 лист на житните плевели

750 г/кг
хлорсулфурон

налага

срещу широколистни в т. ч.
слабоувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели при:
1,3-2 г/дка - пшеница, ечемик и овес
момент на приложение: разтворен първи
лист- начало на удължаване на стъблото
(BBCH 11-30)
1,5-2 г/дка -пшеница – внася се след сеитба, преди
поникване на културата.
Забележка: да се прилага на площи за
монокултурно отглеждане на зимни житни
култури
*Гратисен период за предлагане на пазара и
употреба на продукта с етикет изготвен на
база Запвовед № РД 09-791/28.12.2002 г. на
министъра на земеделието и горите – 6
месеца, считано от 09.12.2014г
360 г/л
срещу едногодишни и многогодишни житни
глифозат
и широколистни плевели при:
400-1000 мл/дка -овощни градини
-лозя
-свободни площи (стърнища)
1000 мл/дка -ж.п.линии
Внася се във фаза бутонизация на
широколистните и изкласяване на житните
плевели
300 мл/дка
-при тютюн за премахване на цв.китка
и ограничаване на филизообразуването
Второ търговско име на ГЛИФОГАН 480 СЛ

5545

-

Втора
професи
онална

5000

7 дни

2

360 г/л
глифозат

5600

30

3

-Удостоверение №
01098-3/ 05.03.2013 г.

39.

ГЛИФОЗАТ 360 - С
Синон
Удостоверение №
557/16.04.2009 г.

400-1200 мл/дка
9

срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели при:
-овощни градини
-лозя

-свободни площи (стърнища)
Внася се във фаза бутонизация на
широколистните и изкласяване на житните
плевели
40.

ГЛИФОС 36 СЛ
Хеминова
-Удостоверение №
531/14.01.2007 г.

41.

ГЛИФОС СУПЕР 45
СЛ
Хеминова
-Удостоверение №
532/14.01.2007 г.

42.

ГЛИФЪП 36 СЛ
К+Н Ефтимиадис

360 г/л
глифозат

срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели при:
400-1200 мл/дка -овощни градини
-лозя
-свободни площи (стърнища)
1200 мл/дка -ж.п.линии
Внася се във фаза бутонизация на
широколистните и изкласяване на житните
плевели
450 г/л
срещу едногодишни и многогодишни житни
глифозат
и широколистни плевели при:
320-960 мл/дка -свободни площи (стърнища)
960 мл/дка -ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация
на широколистните и изкласяване на
житните плевели
Второ търговско име на ЕФАЗАТ 36 СЛ

5600

30

3

5600

30

3

240 г/л
оксифлуорфен

5000

45

3

-Удостоверение №
01051-ПРЗ/24.02.2010 г.

43.

ГОАЛ 2 Е
Дау Агросайънсис
-Удостоверение №
244/04.01.2005 г.
-Краен срок за предлагане на
пазара: 20.12.2014
-Краен срок за употреба
на наличните
количества: 20.12.2015

80 мл/дка
80-100 мл/дка
100 мл/дка

100-150 мл/дка
10

срещу едногодишни и някои много-годишни
широколистни плевели при:
-слънчоглед - внася се вегетационно за
културата и фаза 2-4 лист на плевелите
-слънчоглед - внася се след сеитба, преди
поникване
-соя
-фъстъци
-памук
Внася се след сеитба, преди поникване на
културите
-домати и пипер (разсадни)
-тютюн
Внася се преди разсаждане
-ориз (срещу кандри) - внася се във фаза 2-4
лист на плевелите
-лук I-ва год. - внася се след сеитба, преди
поникване на културата

100-200 мл/дка
150 мл/дка

150-200 мл/дка

200 мл/дка

200-300 мл/дка
200-400 мл/дка

350 мл/дка

44.

ГОАЛ 4 Ф
Дау Агросайънсис
-Удостоверение №
364/29.06.2006 г.
-Краен срок за предлагане на
пазара: 20.12.2014
-Краен срок за употреба
на наличните
количества: 20.12.2015

480 г/л
оксифлуорфен

-лук (едногодишен за глави) - внася се
след фаза 3-4 лист на културата
-бор (бял и черен) и смърч (семенилища Iва год.) - внася се 6 седмици след поникването
-лук II год. - внася се след засаждане, преди
поникване на културата
-зеле - внася се преди разсаждане
-овощни градини
-лозя
Внася се вегетационно (април-май)
розмарин - внася се през невегета-ционния
период на културата
-овощни разсадници - внася се рано
напролет, преди поникване на плевелите
бор (бял и черен) и смърч (II, III годишни
семенилища и школи) - внася се преди или
по време на вегетацията (юни-юли)
-малини - внася се рано напролет, преди
вегетацията на културата и непоникнали
плевели
-градински чай - внася се рано напролет,
преди вегетацията
Забележка: при слънчоглед и памук е
възможна проява на фитотоксичност, която
впоследствие се преодолява

срещу едногодишни и някои много-годишни
широколистни при:
40 мл/дка
40-50 мл/дка

75 мл/дка

11

-слънчоглед - внася се след сеитба, преди
поникване на културата
-слънчоглед - внася се вегетационно за
културата и фаза 2-4 лист на плевелите
Забележка: При вегетационно третиране се
наблюдава фитотоксичност, която се
преодолява
-лук I, II год. - внася се след сеитба
(засаждане), преди поникване на културата

5000

45

3

45.

ГРАНСТАР 75 ДФ
/ТРИМЕР 75 ДФ
ДюПонт ИО

750 г/кг
трибенурон

-Удостоверение №
01028-ПРЗ/14.10.2008 г.

46.

ГРАНСТАР СУПЕР
50 СГ
ДюПон Интернешънъл
ОперейшънсШвейцария
-Удостоверение
№01142-1/21.10.2011г.
Валидно до:
13.10.2021г.

1-1,5 г/дка

250 г/кг
трибенурон
метил
250 г/кг
тифенсулфуро
н метил

4 г/дка

срещу едногодишни широколистни в т. ч.
слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели при:
-пшеница и ечемик - внася се във фаза 2-4
лист на плевелите
При необходимост се комбинира с 2,4 Д
ам.сол

5000

30

3

срещу едногодишни широколистни, в това
число слабо чувствителни на хормоноподобни
хербициди (2,4 Д, МЦПА), плевели и
паламида.

5000

-

3

5000

45

3

-пшеница и ечемик - прилага се по време
на вегетацията във фенофаза на културите
братене /23-29 ВВСН/, фенофаза на
едногодишните широколистни плевели 2-4
лист и фаза розетка на паламидата в доза 4
г/дка.
Максимален брой приложения: 1
Техника на приложение:наземна техника
Количество на работния разтвор: 20-40 л/дка

47.

ДЕВРИНОЛ 4 Ф
Юнайтед Фосфоръс
Удостоверение №
69/21.07.2003 г.

450г/л
напропамид
300-350 мл/дка
300-400 мл/дка
400 мл/дка

400-500 мл/дка

12

срещу едногодишни житни и някои
широколистни плевели при:
-фуражна рапица - внася се преди сеитба с
плитко инкорпориране
-тютюн (лехи) - внася се преди сеитба с
плитко инкорпориране
-тютюн - внася се преди разсаждане
-сливи - внася се преди вегетацията с
инкорпориране
-шипки (разсад) - внася се преди сеитба с
плитко инкорпориране
-лавандула - разсад - внася се след сеитба,
преди поникване на културата
-зеле - внася се преди разсаждане
-домати (безразсадни)
-пипер (безразсадни) -

Внася се преди сеитба с плитко инкорпориране
Забележка: третираните с Девринол площи
да не се засяват с житни култури
48.

ДЕРБИ СУПЕР
Дау АгроСайънсис
-Удостоверение №
01073-3/28.08.2013 г.

49.

50.

51.

52.

150,2 г/кг
флорасулам+
300,5 г/кг
аминопиралидкалий

ДЕРБИ СУПЕР
ЕДНО
Дау АгроСайънсис
Експорт SAS
Разрешение № 01287ПРЗ -1/30.01.2015г
Валедно д о:
18.12.2017 г.

флорасулам 150 г/кг
аминопиралид
-300 г/кг

ДИКОПУР Ф/
ХЕРБОКСОН ТОП
Нюфарм
-Удостоверение №
0202-2/19.07.2011 г.

2,4 Д – 600 г/л

ДЕССИКАШ 200
СЛ
Шарда Уърлдуайд
Експорт
-Удостоверение №
0 125 9–ПР З /
11.08.2014г.
Валидно до:
01.08.2024 г.
ДИОВИД 60 СЛ
Юнайтед Фосфоръс

200 г/л
дикват

-Удостоверение №
170/10.03.2004 г.

2,5-3,3 г/дка

2,5-3,3 г/дка
2,5-3,3 г/дка
120 мл/дка
150-200 мл/дка

>5000

-Пшеница (твърда и мека ):
Ечемик
срещу широколистни плевели при:
-царевица - внася се във фаза 3-5 лист на
културата
-пшеница и ечемик – внася се във фаза
братене на културите

срещу едногодишни и многогодишни житни
и шитоколистни плевели и десикант при:
250 мл/дка

600 г/л
2,4 Д ам.сол

срещу широколистни в т.ч. устойчиви на
хормоноподобните хербициди плевели при:
-пшеница - внася се във фаза братене на
културата
Забележка: високата доза се прилага при
преобладаващо заплевеляване с паламида
срещу широколистни плевели при:

120 мл/дка
150-200 мл/дка
13

-

3

60

втора
професио
нална

-

3

7

1

-

3

- картофи
* не по-рано от ВВСН 47-49 (клубените
достигат до 70% от крайното си тегло до
кожицата се е оформила напълно)

срещу широколистни плевели при:
-царевица - внася се във фаза 3-5 лист на
културата
-пшеница - във фаза братене на културата

375

53.

ДИФЕНДЪР СЛ
/ПАСИФИК СЛ
/МАГНЕТО СЛ
Ню Фарм

360 г/л 2,4 Д+
120 г/л
дикамба
80-100 мл/дка

-Удостоверение №
01066-2/26.05.2011 г.

54.

ДОМИНАТОР
360 СЛ
Дау Агросайънсис

120 мл/дка
360 г/л
глифозат
400-1200 мл/дка
1200 мл/дка

-Удостоверение №
0214-2/29.11.2012 г.

55.

ДОМИНАТОР
МЕГА 480 СЛ
Дау АгроСайансис
СА, Франция
-Удостоверение №
01218 – ПРЗ /
29.01.2014 г.

480 г/л –
глифозат
(като
диметиламони
ева сол - 608
г/л)

срещу широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели при:
-пшеница - внася се във фаза братене на
културата
-царевица - внася се във фаза 3-5 лист на
културата
срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели при:
-овощни градини, лозя
-ж.п.линии

300мл/дка

На стърнища срещу едногодишни житни и
широколистни плевели

900мл/дка

На стърнища срещу многогодишни житни и
широколистни плевели

1276

30

3

5600

30

3

-

2

Валидно до:
29.01.2024 г.

56.

ДОМИНАТОР
УЛТРА
Дау Агросайънсис

360 г/л
глифозат
300 мл/дка
с 20-30 л/дка
раб.р-р

-Удостоверение №
356/20.04.2006 г.

57.

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
/ТЕНДЪР ЕК
Синджента

960 г/л
S-метолахлор
120 мл/дка

-Удостоверение №
01012-ПРЗ-3/
19.11.2013г.

150 мл/дка

14

срещу едногодишни житни и широколистни
плевели при:
-лозя - внася се по време на вегетация с
насочено пръскане

5600

30

3

срещу едногодишни житни в т. ч. балур от
семе и някои широколистни плевели при:
-домати (разсадни и безразсадни)
-пипер (разсадни и безразсадни)
-моркови
-лук I, II, III година
-царевица
-слънчоглед
-соя
-захарно цвекло
-тютюн
-памук
-картофи
-фасул

2080

-

3

-люцерна
-сорго
Внася се след сеитба (засаждане), преди
поникване или преди разсаждане на
културите
Забележка: при лук I-ва година да се прилага само
на средно тежки и тежки почви
Семената на соргото , предварително се третират с
антидот Concep ІІІ

58.

ЕКИП ОД
Байер Кропсайанс
-Удостоверение №
01087-ПРЗ-2/
29.04.2014 г.
Валидно до:
30.04.2019 г.

59.

ЕКИП СК
Байер Кропсайанс
-Удостоверение №
39/05.01.2003 г.
-Краен срок за предлагане на
пазара: 11.08.215
-Краен срок за употреба
на наличните
количества: 11.02.2016

60.

ЕКЛИПС 70 ВДГ
Файнкеми Швебда

22,5 г/л
форамсулфурон
+
22,5 г/л антидот
200-250 мл/дка
22,5 г/л
форамсулфурон
+
22,5 г/л антидот

200-250 мл

700 г/кг
метрибузин

-Удостоверение №
01095-ПРЗ-2/
11.05.2012 г.

50 г/дка
60 г/дка

70 г/дка

75 г/дка
61.

ЕКОПАРТ 2 СК
Нихон Нояку
-Удостоверение №
218/25.10.2004 г.

20 г/л
пирафлуфенетил

45-60 мл/дка
15

срещу кокошо просо, разстлан щир, обикновен
щир, овчарска торбичка, бяла куча лобода,
татул, пача трева, обикновено пипериче, черно
куче грозде и балур ((Sorghum helepense)
при:
-царевица - внася се във фаза 3-6 лист на
чувствителните плевели
срещу едногодишни житни и широко-листни
плевели в т.ч. балур от семе и коренища при:
-царевица - внася се във фаза 2-8 лист на
културата, от котиледони до 6 лист на
едногодишните широколистни плевели и 15-25
см височина на балура

>5000

-

3

>5000

-

3

срещу едногодишни широколистни плевели
при:
-домати (безразсадни) - внася се в 1-ва
цветна китка на културата
-картофи - внася се при височина 5-10 см
на културата
-домати (разсадни) - внася се в 1-ва цветна
китка на културата
-домати (разсадни) - внася се преди
разсаждане на културата
-картофи - внася се след засаждане, преди
поникване на културата
- люцерна (стара) фаза на приложение
преди вегетация на люцерната
срещу едногодишни широколистни плевели
при:
-пшеница - внася се след 3 лист на

2000

50 – картофи,
30 – домати,
60-люцерна
(стара)

3

>5000

60

3

62.

ЕКСПРЕС 50 СГ
ДюПонт ИО
-Удостоверение №
0508/15.06.2007 г.

63.

64.

500 г/кг
трибенуронметил

ЕЛЕКТРОН 500 СК
Адама Аган ООД,
Израел
-Удостоверение №
0 130 0–ПР З-1/
19.03.2105 г.
Валидно до:
31.07.2020 г..

квинмерак 125
г/л
метазахлор
375 г/л

ЕЛУМИС ОД
Синджента

75 г/л
мезотрион +
30 г/л
никосулфурон

-Удостоверение №11512/25.10.2013 г.

4 г/дка
с 20-30 л/дка
раб. р-р

200 мл/дка

ЕРГОН ВГ
Ротам Агрокемикал
-Удостоверение №
01163/28.11.2012г.
Валидно до:
19.11.2022г.

68 г/кг
метсулфуронметил + 682
г/кг
тифенсулфурон
-метил

5000

30

3

-

първа
професи
онална

2000

-

3

5000

-

3

Срещу едногодишни житни и широколистни
плевели
Маслодайна рапица
* След сеитба преди поникване или
вегетацонно от фено фаза „разтворен втори
лист“ до „разтворен четвърти лист“ на
културата (BBCH 12-14)

срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели, както и балур от
семена и коренища:

130 – 200 мл/дка
100 + 70 мл/дка
или 130 + 70
мл/дка
65.

културата и 2-4 лист на плевелите
срещу широколистни плевели при:
-слънчоглед - хибриди на Пионер
(устойчиви на Експрес 50 СГ) - внася се
във фаза 2-6 лист на плевелите

царевица:
-еднократно
-двукратно

срещу двусемеделни плевели (едногодишни
широколистни плевели)
5-9 г/дка
5-6 г/дка
6 г/дка

16

-пшеница, тритикале и ръж
-зимен ечемик
-пролетен ечемик
Момент на приложение: есенно или пролетно
третиране; BBCH 13-39 (трети лист до
флагов лист на житните култури и от
котиледони до шести лист на плевелите)

66.

ЕФАЗАТ 36 СЛ
/ГЛИФЪП 36 СЛ
К+Н Ефтимиадис

360 г/л
глифозат
400-1200 мл/дка

-Удостоверение №
01051-ПРЗ/24.02.2010 г.

67.

ЗЕНКОР 70 ВГ
Байер Кропсайанс

700 г/кг
метрибузин

-Удостоверение №
564/29.09.2009 г.

50 г/дка
60-70 г/дка

70 г/дка
70-80 г/дка
100 г/дка

68.

ЗЕНКОР 600 СК
Байер КропСайънс,
Франция
-Удостоверение
№0 125 3–
ПР З/ 29. 07 .20 14г .
Валидно до:
30.09.2018 г.

600 г/л
метрибузин
90 мл/дка
60 мл/дка
90 мл/дка

35 мл/дка

17

срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели при:
-лозя – внася се във фаза бутонизация на
широколистните и изкласяване на житните
плевели
срещу едногодишни широколистни плевели
при:
-домати (безразсадни) – внася се във фаза 1
цветна китка на културата
-домати (разсадни) – внася се във фаза 1
цветна китка на културата
-картофи – внася се при височина 5-10 см
на културата
-домати (разсадни) – внася се преди
разсаждане
-картофи – внася се след засаждане, преди
поникване на културата
-люцерна (стара) – внася се преди
вегетацията на културата

Едногодишни широколистни плевели и
житни плевели при:
Картофи:
- внася се след засаждане, преди поникване
на културата;
- внесен след поникване (вегетационно);
Аспержи:
-внесен (преди поникване) или след
прибиране на реколтата, 1 третиране с
максималната доза или 2 (две) без да се
надвишава максималната доза
Моркови:
-внесен след поникване, 1 третиране с
максималната доза или 2 (две) без да се
надвишава максималната доза
Моркови за семепроизводство

5600

30

3

2000

30

3

картофи – 60 ;
аспержи – 7;
моркови – 42;
моркови и
люцерна за
семе
производство –
не се изисква

2

76 мл/дка
90 мл/дка

69.

ИГЪЛ 75 ДФ
ДюПонт ИО

750 г/кг
хлорсулфурон

срещу широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели при:
- пшеница, ечемик и овес
момент на приложение: разтворен първи
лист- начало на удължаване на стъблото
(BBCH 11-30)
-пшеница – внася се след сеитба, преди
поникване на културата.
Забележка: да се прилага на площи за
монокултурно отглеждане на зимни житни
култури
*Гратисен период за предлагане на пазара и
употреба на продукта с етикет изготвен на
база Запвовед № РД 09-457/10.07.2007 г. на
министъра на земеделието и горите – 6
месеца, считано от 09.12.2014 г.

5545

-

Втора
професи
онална

срещу едногодишни житни и някои
широколистни плевели при:
350 мл/дка -пшеница и ечемик – внася се след 3 лист
на културите
400-500 мл/дка -пшеница и ечемик – внася се след сеитба,
преди поникване на културите
Второ търговско име на СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ

3600

45

3

125 г/кг
тритосулфурон
+ 600 г/кг
дикамба

5000
1700

-

3

-Удостоверение №
537-ПРЗ -2/18.12.2014 г.

1,3-2 г/дка

Валидно до:
09.12.2024 г.

1,5-2 г/дка

70.

ИЗОР 500 СК
Ариста Лайфсайънс
-Удостоверение №
349/01.12.2005 г.

71.

ИМАСПРО 7,5 ЕВ
Зенит Кроп
Сайънсис АДЛихтенщайн

-след поникване
Люцерна за семепроизводство
-внесен след поникване

500 г/л
изопротурон

Удостоверение № 06003/04.05.2012 г.

72.

КАЛАМ+ДЕШ
БАСФ СЕ
-Удостоверение №
0588/27.03.2009 г.

срещу широколистни плевели при:
20 г+100 мл/дка
ДЕШ
18

-царевица – внася се във фаза 2-6 лист на
плевелите. Дозата се избира според фазата на

(аджувант)
30 г+100 мл/дка
ДЕШ
(аджувант)
40 г+100 мл/дка
ДЕШ
(аджувант)
73.

КАЛИН ФЛО
Ариста Лайфсайънс

425 г/л
линурон

-Удостоверение №
347-2/18.11.2013 г.

150-200 мл/дка
200-250 мл/дка
250-300 мл/дка

74.

КАЛИФ 480 ЕК
Аган Кемикъл

480 г/л
кломазон

-Удостоверение
№01185-ПРЗ
/22.05.2013г.
Валидно до:
29.04.2023г.

75.

КАЛИФ МЕГА ЗК
Аган Кемикъл
Манюфакчърърс
-Удостоверение
№01248ПРЗ/27.06.2014г.
Валидно до:
20.06.2024г.

76.

КАЛИСТО 480 СК
Синджента
-Удостоверение №
01053-ПРЗ/
02.03.2010 г.

20 мл/дка
(200 мл/ха)

33 г/л –
кломазон
250 г/л –
метазахлор

развитие на плевелите, като най-високата се
препъръчва в по-напреднали фази и
преобладаващо заплевеляване от разстлан щир
и черно куче грозде

срещу едногодишни широколистни плевели
при:
-моркови
-кориандър
-картофи
-слънчоглед
Внася се след сеитба, преди поникване на
културите

Срещу едногодишни широколистни плевели
и самосевки от житне култури при:
-маслодайна рапица

-

Срещу едногодишни широколистни плевели
и самосевки от житне култури при:
250 мл/дка

300 мл/дка;

480 г/л
мезотрион
20 мл/дка+
Атплюс
(прилепител)-0,5 %
30-40 мл/дка
19

60

2

-

2

-

1

-

3

-маслодайна рапица
момент на приложение: след сеитба преди
поникване на културата
-маслодайна рапица
момент на приложение: след сеитба преди
поникване на културата
срещу едногодишни житни и широко-листни
плевели при:
-царевица – внася се вегетационно за
културата и ранни фази на плевелите
-царевица – внася се след сеитба, преди
поникване на културата

4000

77.

КАМБИО СЛ
БАСФ СЕ
-Удостоверение №
240/25.02.2005 г.

78.

79.

КАМИКС 560 СЕ
Синджента
-Удостоверение №
1155/01.08.2012 г.
Валидно до:
30.07.2022 г.
КАСПЪР 55 ВГ
Синджента
-Удостоверение №
01089-ПРЗ/
12.05.2010 г.
Валидно до:
26.04.2020 г.

80.

КЕЛВИН ТОП
ДюПонт ИО

320 г/л
бентазон+
90 г/л дикамба

125 мл/дка
200 мл/дка

60 г/л
мезотрион +
500 г/л Sметолахлор

50 г/кг
просулфурон+
500 г/кг
дикамба

200 и 250 мл/дка

30 г/дка

срещу широколистни плевели при:
-пшеница и ечемик – внася се във фаза
братене на културите
-царевица – внася се във фаза 3-5 лист на
културата и плевелите

1700

-

3

и

5000

-

2

-царевица за зърно и силаж – внася се във
фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на
едногодишните плевели, 4-6 лист (розетка) при
многогодишните плевели и 15 см на
поветицата (до цъфтеж)

986
1707

14 -царевица за
силаж

3

2000

-

1

2000

-

2

срещу едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели;
-царевица

Второ търговско име на ВИКТУС 4 СК

-Удостоверение №
0574/14.10.2008 г.

81.

КЛЕРАНДА + ДЕШ
БАСФ СЕ-Германия
-Удостоверение
№01130-ПРЗ
5/20.03.2014г.
Валидно до:
27.07.2021 г.
Използва се
самостоятелно или в
комбинация с адюванта
Деш.

82.

КЛИК 50 СК
Оксон
-Удостоверение №
362/18.05.2006 г.
Краен срок за
предлагане на пазара:
29.07.2014 г.

375 г/л
метазахлор
17, 5 г/л
имазамокс
17, 5 г/л

150 мл/дка –
200 мл/дка

500 г/л
тербутилазин
200-250 мл/дка

20

срещу едногодишни широколистни и житни
плевели и самосевки от житни култури при:
-зимна маслодайна рапица (Клиърфийлд
хибриди ) – прилага се рано през вегетацията
наесен (ВВСН 12-14) на културата, 2-6 лист
на широколистните плевели, преди фаза
братене на житните и самосевките от житни
култури.
Максимален брой на приложение:
единствено на всяка трета година за една и
съща обработваема площ.
срещу едногодишни житни и широко-листни
плевели при:
-царевица – след сеитба, преди поникване на
културата

Краен срок за употреба
на наличните
количества:
29.07.2015 г.

83.

Заповед №РД 11-96
от 29.01.2014г
КЛИНИК 36 СЛ
Нюфарм С.А.С.
Франция

360 г/л
глифозат

-Удостоверение №
01208 – ПРЗ/
9.01.2014г.
Валидно до:
29.01.2024г

400мл/дка

Ябълки и лозя:
срещу едногодишни житни плевели

600мл/дка

срещу широколистни плевели

800мл/дка

300мл/дка

срещу многогодишни плевели (насочено с
протрктор)
Заплевеляване в обработваемите площи
преди сеитба/засаждане или след прибиране
на реколта:
- срещу едногодишни житни плевели

600 мл/дка

-широколистни плевели

700 мл/дка

-многогодишни плевели

600 мл/дка

600мл/дка
84.

КЛИО
БАСФ СЕ,
-Удостоверение №
0 127 4–ПР З
/18.12.2014 г.

топрамезон –
336 г/л
15 мл/дка

-Краен срок за предлагане на
пазара: 30.09.2015 г.
-Краен срок за употреба
на наличните
количества: 30.09.2016

85.

КОРДУС 75 ВГ
ДюПонт ИО
-Удостоверение №
565/14.10.2008 г.
Краен срок за

500 г/кг
никосулфурон+
250 г/кг
римсулфурон
4 г/дка+
21

Пшеница (без хлебна и за производство на
семена) - преди жътва
едногодишни житни, широколистни и
многогодишни плевели
Ечемик (без пивоварен и за производство на
семена) - преди жътва
едногодишни житни, широколистни и
многогодишни плевели
срещу едногодишни житни и широколистни
плевели при:
Царевица
момент на приложение: втори - пети лист на
културата (BBCH 11-15)
*може да се използва и в комбинация с
адюванта Деш в доза 100 мл/дка

срещу едногодишни и многогодишни житни
плевели вкл. Балур от коренища и някои
широколистни плевели (абутилон, обикновен
щир и синап) при:
-царевица – внася се във фаза до 8 лист на

>5000

ябълки, лозя
- 21 дни;
заплевяване в
обработваеми
те площи– 30
дни;
пшеница и
ечемик 7
дни

3

не се изисква

Първа
професи
онална

30

3

0,1% Тренд
с 20-30 л/дка
работен разтвор

предлагане на пазара:
10.09.2014г.
Краен срок за употреба на
наличните количества:
10..09.2015г.

86.

КОРУМ
БАСФ СЕ, Германия
Разрешение № 01305
– ПРЗ-1/ 08.04.2015
Валидно до :
31.12.2016 г.

бентазон – 480
г/л
имазамокс –
22,4 г/л

културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист
на широколистните плевели

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели:
125 мл/дка

62,5+62,5
мл/дка

125 мл/дка

62,5+62,5
мл/дка

190 мл/дка

95 + 95 мл/дка

22

Фасул (обикновен и градински):
- еднократно приложение (BBCH 13-25
(3-ти същински лист разтворен – 5-то
странично разклонение се вижда))
- Двукратно приложение BBCH 12-25
(непосредстве но преди 2 развити листа – 5то странично разклонение се вижда)
* Да се използва в комбинация с адюванта
ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация
0,25 – 0,3%
- обикновен и фуражен (зимни и пролетни
форми):
- еднократно приложение (BBCH 12-25
(2 листа с прилистниците се разтварят или
се развиват 2 мустачета - 5-то странично
разклонение се вижда))
- Двукратно приложение (BBCH 11-25
(непосредтвено преди първият същински
лист с прилистниците да се разтвори или да
се развие първото мустаче - 5-то странично
разклонение се вижда))
* Да се използва в комбинация с адюванта
ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация
0,25 – 0,3%
Соя:
- еднократно приложение (При височина на
културата 5-6 см))
-Двукратно приложение (BBCH 11-25
(непосредтвено преди първият същински
лист с прилистниците да се разтвори или да
се развие първото мустаче - 5-то странично
разклонение се вижда))
* Да се използва в комбинация с адюванта

фасул, грах –
35; соя – 60;
Люцерна - 40

Непрофес
ионална

190 мл/дка

95 + 95 мл/дка

87.

88.

КОРЕЛО ДУО
Дау Агросайансис
Експорт С.А.С
-Удостоверение №
0 125 1–ПР З /
29.07.2014 г.
Валидно до:
30.04.2025г

14,2г/кг
флорасулам
70,8г/кг
пироксулам
70.8 г/кг
Клоквинтоцет
мексил
антидот

КОРИДА 75 ВДГ
/ПИТОН 75 ВДГ
ГАТ Макроенкапсюлейшън АГ

750 г/кг
трибенуронметил

26,5 г/дка

1,5 г/дка

-Удостоверение №
01078-3/
21.10.2011 г.
Валидно до:
13.10.2021 г.

89.

КОСМИК
Ариста Лайфсайънс
-Удостоверение №
323/09.01.2006 г.

360 г/л
глифозат
400-1200 мл/дка
1200 мл/дка

23

ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация
0,25 – 0,3%
Люцерна - стара:
- еднократно приложение (BBCH 12-25
(2 листа с прилистниците се разтварят или
се развиват 2 мустачета - 5-то странично
разклонение се вижда))
-Двукратно приложение (Първо третиране –
непсредствено преди височина на културата
4 -5 см, втори след 7-14 дни)
* Да се използва в комбинация с адюванта
ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация
0,25 – 0,3%
Широколистни и житни плевели при:
пшеница ( мека и твърда)

-

2

срещу едногодишни широколистни в т. ч.
слабочувствителни на хормо-ноподобните
хербициди плевели при:
-пшеница – внася се след фаза 3 лист до
края на братене на културата( 13-29 ВВСН)
и фази на плевелите 2-4 лист
Максимален брой приложения:1
Техника на приложение: наземна техника
Количество на работния разтвор: 20-40
л/дка

2000

-

3

срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели при:
-лозя
-овощни градини
-ж.п.линии
Внася се във фаза бутонизация на
широколистните и изкласяване на житните
плевели

5600

30

3

90.

КОТОНЕКС 50 СК
Мактешим Аган

500 г/л
флуометурон

-Удостоверение №
354/06.01.2006 г.
- Срок за предлагане на
пазара до:14.03.2014г.
-Срок за употреба на
наличните количества
до:14.03.2015 г .

91.

КРЮ 4 СК
НюФарм САС

400 мл/дка

срещу едногодишни широколистни плевели >5000
при:
-памук – внася се след сеитба, преди
поникване на културата

-

3

>5000

-

3

>5000

100

3

5000

100- за зърно;
80 – за силаж
и фураж;
47 – сладка
царевица

2

Второ търговско име на СИРИО 4 СК

-Удостоверение №
01055-2/28.02.2012 г.

92.

ЛАРЕН 20 СГ
ДюПонт ИО
-Удостоверение №
570/14.10.2008 г.

93.

ЛАУДИС ОД
Байер Кропсайанс
-Удостоверение №
0581-4/31.07.2012 г.

94.

ЛАУДИС ВГ
Байер КропСайанс
-Удостоверение №011771/05.03.2013 г.

200 г/кг
метсулфуронметил
3 г/дка
44 г/л
темботрион+
22 г/л
изоксадифенетил
(антидот)

200 г/кг
темботрион+
100 г/л
изоксадифенетил (антидот)

200 мл/дка
(2 л/ха)

50 г/дка

24

срещу едногодишни широколистни в т.ч.
слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели вкл. Лепка при:
-пшеница и ечемик – внася се след 3 лист на
културата и ранни фази на плевелите
срещу едногодишни и многогодишни житни и
широколистни плевели вкл. балур от семе и
коренища при:
-царевица – внася се във фаза 2-8 лист на
културата (BBCH 12-18 ); от котиледони до 6ти лист на едногодишните житни и
широколистни плевели и при височина на
балура и семе от коренища15-25 см
Максимален брой приложения: 2
Интервал между третиранията: 14 дни
Количество на работния разтвор: 200 – 400
л/ха
срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели, включително
балур от семе и коренища:
- царевица (за зърно, силаж и фураж) и
сладка царевица

95.

96.

97.

ЛЕГАТО ПЛЮС
600 СК
Аган Кемикъл
Манюфакчърърс

100 г/л
дифлуфеникан
500 г/л
изопротурон

-Удостоверение №
01204 – ПРЗ /
29.01.2014г.
Валидно до:
29.01.2024 г.
ЛЕНТАГРАН ВП
Белхим Кроп
Протекшън – Белгия
-Удостоверение №
01141-1/21.10.2011г.
Валидно до:
13.10.2021г.

450 г/кг

ЛЕОПАРД 5 ЕК/
/НАВИГАТОР 5 ЕК
Аган Кемикъл
Манюфакчърърс АД

пиридат

50 г/л
квизалафоп-Петил

срещу едногодишни
широколистни плевели
125 мл./дка

200 г/дка
(2 кг/ха)

150 мл/дка

-Удостоверение №
01094-ПРЗ-3/
19.06.2012 г.

25

житни

и

някои

-

1

-пшеница и ечемик:

срещу едногодишни широколистни и плевели:
-Зеленчуци от род Brassica, вид Brassica
oleraceae (главесто зеле (бяло, червено,
савойско), къдраво зеле, брюкселско зеле
карфиол, броколи) – прилага се еднократно
през пролетта, 2-4 седмици след засаждане
(4-6-ти лист на културата), в доза 2 кг/ха
-праз лук-прилага се еднократно през
пролетта, след засаждане, когато трети лист
е ясно видим (>3 см), в доза 2 кг /ха
Максимален брой приложение:1
Количество на работния разтвор:15-40 л/дка
при зеленчуци от род Brassica; 15-40 л/дка при
праз.

2230

42 дни –
Brassica;
28 дни праз

2

срещу едногодишни житни плевели при:
-слънчоглед
-захарно цвекло
-тютюн
-соя
-домати
-картофи
срещу многогодишни житни плевели в т.ч.
балур от коренища при:

1210

90
дни за
рапица;
60
дни за
всички
останали
култури

3

200 мл/дка

120 мл/дка
98.

ЛИНТУР 70 ВГ
Синджента
-Удостоверение №
01010-ПРЗ/
06.10.2009 г.

99.

ЛИНУРЕКС 45 СК
Мактешим Аган

4,1 %
триасулфурон+
65,9 %
дикамба

450 г/л
линурон

-Удостоверение №
142/22.12.2004 г.

100.

ЛИНУРЕКС 50 СК
Мактешим Аган

ЛИНУРОН 45 СК
И Пи Чи
-Удостоверение №
161/06.01.2005 г.

150-200 мл/дка

срещу едногодишни широколистни плевели
при:
-кориандър
слънчоглед – внася се след сеитба, преди
поникване на културите
срещу едногодишни широколистни плевели
при:
-кориандър

200-250 мл/дка

-картофи

250-300 мл/дка

-слънчоглед
-соя
Внася се след сеитба, преди поникване на
културите
срещу едногодишни широколистни плевели
при:

200 мл/дка
300 мл/дка
500 г/л
линурон

-Удостоверение №
174/10.03.2004 г.

101.

15 г/дка

-слънчоглед
-захарно цвекло
-тютюн
-домати
-картофи
-соя
Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (1020 см височина на балура)
срещу самосевки от житни култури при:
-зимна маслодайна рапица
срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели при:
-пшеница и ечемик – внася се от 3 лист до
края на братене на културите и 2-4 лист на
плевелите

450 г/л
линурон
200 мл/дка
250-300 мл/дка

26

-кориандър
-слънчоглед – внася се след сеитба, преди
поникване на културите

>2000

-

3

4000

60

2

4000

60

2

4000

90

2

102.

ЛИСТЕГО 40
БАСФ Агро Б.В.

Второ търговско име на ПУЛСАР 40

-Удостоверение № 0210
– ПРЗ-4 / 27.06.2014 г.

103.

ЛОГОС 4 СК
Сапек Агро

40 г/л
никосулфурон

-Удостоверение №
01097-ПРЗ/
16.06.2010 г.

104.

ЛОГРАН 20 ВГ
Синджента Кроп
Протекшън АГ

125 мл/дка
200 г/кг
триасулфурон

ЛОНТРЕЛ 72 СГ
Дау АгроСайансис
-Удостоверение №
0 123 5–ПР З/
/ 17.04.2014 г.
Валидно до:
30.04.2018г

3,75 г/дка

ЛОНТРЕЛ 300 СЛ
Дау Агросайънсис
-Удостоверение №
0245-4/05.03.2013 г.

-

3

3

-пшеница (мека и твърда)
-ечемик
*Приложение: от 4-ти лист до вретенене на
културата и фаза 2-6 лист на
широколистните плевели

клопиралид 720 г/кг

17-21 г/дка
17-21 г/дка
11-14 г/дка
11-21 г/дка

106.

5000

Срещу широколистни плевели при:

Удостоверение
№0 12 52 –
П РЗ/ 29 . 0 07. 20 14 г .
Валидно до:
31.12.2016 г.

105.

срещу едногодишни житни, някои широколистни плевели и балур от коренища и при:
-царевица – внася се във фаза 2-4 лист на
балура и до 8 лист на културата

300 г/л
клопиралид
30-40 мл/дка
30-50 мл/дка

27

срещу широколистни плевели при:
маслодайна рапица, лук, чесън, дребен лук
Шалот
брюкселско, главесто, червено, савойско,
бяло и китайско зеле
царевица (за зърно и фураж), пшеница,
ечемик, овес и ръж
захарно и фуражно цвекло

срещу широколистни плевели (паламида,
лайка, лепка, млечок, подрумче и др.) при:
-ягоди - внася се след беритба на плодовете
-цвекло
-лен
Внася се през вегетацията на културите
(фаза “елхичка” на лена) и ранни фази на
плевелите

4300

Не се изисква

3

-

3

40-50 мл/дка

107.

ЛУМАКС 538 СК
Синджента
-Удостоверение №
1029-ПРЗ /18.02.2010 г.

108.

МАГНЕТО СЛ
Ню Фарм

-пшеница – внася се във фаза братене на
културата
-лук (за глави) – внася се във фаза “камшиче”
на културата
35-40 мл/дка -зимна маслодайна рапица
35-40 мл/дка -пролетна маслодайна рапица
375 г/л
срещу едногодишни житни и широко-листни
S-метолахлор+
плевели при:
125 г/л
300 мл/дка -царевица – внася се вегетационно за
тербутилазин+
културата и ранни фази на плевелите (2-3
37,5 г/л
лист), или
мезотрион
300-400 мл/дка -царевица – внася се след сеитба, преди
поникване на културата
Второ търговско име на ДИФЕНДЪР СЛ

>2000

-

2

срещу едногодишни житни и широколист-ни
плевели, вкл. Балур от семе и коренища при:
-царевица – внася се във фаза 3-8 лист на
културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните плевели и 15-25 см височина на
балура
Забележка: по-високата доза се използва
при преобладаващо запле-веляване с балур

>5000

-

3

срещу широколистни плевели при:
-царевица - внася се във фаза 3-5 лист на
културата
-пшеница и ечемик – внася се във фаза
братене на културите

375

-царевица за зърно и силаж – прилага се след
сеитба, преди поникване (ВВСН 00) или във
фаза 1-3 лист (ВВСН 00-13) на културата ,
срещу едногодишни житни и широколистни
плевели.

>5000

-Удостоверение №
01066-2/26.05.2011 г.

109.

МАЙСТЕР ОД
Байер Кропсайанс
-Удостоверение №
351/22.03.2006 г.
-Краен срок за предлагане на
пазара: 21.09.2015 г.
-Краен срок за употреба
на наличните
количества: 21.09..2016 г.

110.

МАТОН 600 ЕК
НюФарм

30 г/л форамсулфурон+
1 г/л
йодосулфурон
+ 30 г/л
изоксадифенетил (антидот)

600 г/л 2,4 Д
естер

-Удостоверение №
0546/30.01.2009 г.

111.

МЕРЛИН ФЛЕКС 480 240 г/л
изоксафлутол
СК
Байер Кропсайанс

120; 150 мл/дка

110 мл/дка
120-150 мл/дка

42 мл/дка

-Удостоверение №
01127/18.05.2011 г.
Валидно до:09.05.2021г.

28

3

-

2

112.

МЕТСУРАМ 200 ВГ
/РИКОРСО
Ротам Агрокемикъл

200 г/кг
метсулфуронметил

-Удостоверение
№01076-ПРЗ/
16.03.2010 г.
Валидно до:
05.03.2020 г.

113.

114.

115.

МИСТРАЛ
ЕКСТРА 6 ОД
/САМСОН ЕКСТРА
6 ОД
/ФОРНЕТ ЕКСТРА
6 ОД
/НИШИН ЕКСТРА
6 ОД
ИСК
-Удостоверение №
01101-3/18.12.2013 г.
Валидно до::28.11.2023 г.
МИСТРАЛ ОПТИ
240 СК
Хеминова
- Удостоверение
№01148/12.07.2013г.
Валидно до: 27.02.2022г

МОДАОН 4 Ф
Фейнхими Швебда

срещу едногодишни широколистни в т.ч.
устойчиви на хормоноподобните херби-циди
плевели при:
3 г/дка
раб.р-р
20-40 л/дка

60 г/л
никосулфурон
65-75 мл/дка
раб.р-р
20-40 л/дка

- Удостоверение
№0 125 5–ПР З

/29.07.2014г.
Валидно до:
30.06.2025 г.

3

>5000

-

2

-

3

-

1

.

480 г/л
бифенокс
150 мл/дка

100 мл/дка

МОНСУН АКТИВ
ОД
Байер КропСайанс
АД

-

Второ търговско име на . ХЕМНИКО 24 СК

-Удостоверение № 1762/28.08.2013 г.

116.

-пшеница, ечемик и тритикале – внася се
във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до
преди поява на флагов лист
срещу едногодишни и многогодишни житни,
включително балур от семена и коренища и
някои широколистни плевели при:
-царевица – внася се във фаза 1-8 лист на
културата, 2-4 лист на плевелите или
височина на балура 15-25 см.
Максимален брой приложения: 1

>5000

31,5 г/л
форамсулфуро
н - натрий
10 г/л
тиенкарбазонметил
15 г/л
ципросулфами
д (антидот)

150 мл/дка

75 мл/дка

29

срещу едногодишни широколистни плевели
при:
-слънчоглед – внася се след сеитба, преди
поникване или вегетационно във фаза 3-5
лист на културата
- рапица – внася във фенофаза 4-8 лист на
културата
срещу едногодишни житни и широколистни
плевели при:
Царевица:
Приложение разтваряне на втори-осми лист
(BBCH 12-18)
Царевица:
брой приложения -2
1) втори лист-трети лист (BBCH 12-13);
2)пети-осми лист (BBCH 15-18)

>5000

200 мл/дка

117.

МУСТАНГ
306,25 СК
Дау Агросайънсис
-Удостоверение №
156/05.01.2005 г.

118.

НАВИГАТОР 5 ЕК
Аган Кемикъл
Манюфакчърърс АД

срещу балур от коренища (Sorghum
halepense) при
Царевица:
Приложение - разтваряне на втори- осми
лист (BBCH 12-18)

6,25 г/л
флорасулам+
300 г/л 2,4 Д
естер

срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели при:
40 мл/дка -царевица – внася се във фаза 3-5 лист на
или 60 мл/дка културата. При наличие на паламида се
използва високата доза (60 мл/дка)
60-80 мл/дка -пшеница – внася се във фаза братене на
културата
Второ търговско име на ЛЕОПАРД 5 ЕК

1593

65

3

360 г/л
глифозат

5600

30

3

896

-

1

срещу едногодишни и многогодишни житни, >2000
в т. ч. балур от семе и коренища и някои
широколистни плевели (обикновен щир,
бяла куча лобода, просфорник, татул и

-

3

-Удостоверение №
01094-ПРЗ-3/
19.06.2012 г.

119.

НАСА 360 СЛ
Зенит Кроп
Сайънсис АД –
Лихтенщайн

400-1200 мл/дка

-Удостоверение № 313/04.05.2012 г.

120.

НЕМАСОЛ 510
Таминко

510 г/л метам
содиум

80-100 л/дка

-Удостоверение №
363/08.06.2006 г.

срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели при:
-овощни градини
-лозя
-свободни площи (стърнища)
Внася сe във фаза бутонизация на
широколистните и изкласяване на житните
плевели
-галови нематоди, почвени патогени (Фузариум,
Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония
Склеротиния) и плевелни семена – за
обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения)
в стоманено-стъклени оранжерии, като повисоката доза се прилага при преобладаващо
нападение от почвени патогени. Внася се
посредством апликатор с валиране, както и чрез
системите за капково напояване, с последващо
валиране или покриване с полиетилен

121.

НИКОГАН 4 СК
Аган Кемикъл

40 г/л
никосулфурон

-Удостоверение №
01129-ПРЗ/18.05.2011 г.
Валидно до:09.05.2021г.

30

125 мл/дка

122.

НИРВАНА
БАСФ Агро Б.В.
-Удостоверение №
0589/27.03.2009 г.
-Краен срок за предлагане на
пазара: 21.09.2015 г.
-Краен срок за употреба
на наличните
количества: 21.09.2016 г.

123.

НИШИН 4 ОД
ИСК

16,7 г/л
имазамокс+
250 г/л
пендиметалин

300 мл/дка

300-400 мл/дка

черно куче грозде)
- царевица – прилага се по време на
вегетацията във фенофаза от разтваряне на
втори лист до фенофаза разтваряне на 8-ми
лист на културата (ВВСН 12-18), до 15 см
височина на балура и фенофаза първа
двойка листа (ВВСН 12-15) на
едногодишните житни плевели
срещу едногодишни житни и широ-колистни
плевели при:
-слънчоглед (имитолерантен хибрид
“Рими” на ф. “Лимагрейн”) – внася се във
фаза 3-5 лист на плевелите
-слънчоглед (имитолерантни хибриди) –
внася се във фаза 3-5 лист на плевелите,
като високата доза се използва при
прерастнали плевели и силно заплевеля-ване
от паламида

>5000

30

3

>5000

-

3

-

1

Второ търговско име на САМСОН 4 ОД

-Удостоверение №
01030-5/19.11.2013 г.
Валидно до:
11.11.2023 г.

124.

НИШИН ЕКСТРА 6
ОД
ИСК

Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД

-Удостоверение №
01101-3/18.12.2013 г.
Валидно до:28.11.2023 г.

125.

НОМИНЕ 400 СК+
БИОПАУЪР
Кумиай кемикъл
-Удостоверение №
392/02.02.2007 г.

126.

НУФЛОН СК
Белхим Кроп
Протекшън

408 г/л
биспирибаксодиум

5 мл/дка+
100 мл/дка
Биопауър
(аджувант)

450 г/л
линурон
100 - 200 мл/дка
31

срещу едногодишни житни и широколистни
плевели при:
-ориз – внасят се във фаза 4-6 лист на
културата и 4-5 лист на житните плевели
при източена вода
срещу едногодишни широколистни плевели
при:
фасул и грах

100 - 160 мл/дка

-Удостоверение №
01197-ПРЗ/
19.11.2103г.
Валидно:05.11.2023г.

127.

ОКСИГАН
240 ЕК
Аган Кемикъл

картофи

Второ търговско име на ГАЛИГАН 240 ЕК

-Удостоверение № 278ПРЗ-2/31.07.2012 г.

128.

ОПТИКА ТРИО
НюФарм
-Удостоверение №
0548/30.01.2009 г.

129.

ПАСАТ 40
БАСФ Агро Б.В.

130 г/л
мекопроп-П+
310 г/л
дихлорпропП+
160 г/л МЦПА

срещу широколистни в т. ч. някои
слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели при:
-пшеница и ечемик – внася се във фаза
братене на културите

1083

-

2

срещу едногодишни житни и широколистни
плевели при:
20 г/дка; -пшеница – внася се във фаза братене на
25 г/дка културата ( BBCH 23-29), 3-5 лист (начало
на братене на житните плевели) и 2-4 до 6-8
лист на широколистните плевели
Второ търговско име на ПАНТЕРА 40 ЕК

5000

-

3

40 г/л
квизалофоп-Птефурил

1140

60

3

150-200 мл/дка

Второ търговско име на ПУЛСАР 40

Удостоверение № 0210
– ПРЗ-4 / 26.06.2014 г.

130.

ПАЛАС 75 ВГ
Дау Агросайънсис
експорт –Франция
-Удостоверение №
01118-3/28.08.2013 г.

131.

ПАНАРЕКС 40 ЕК
Кемтура

75 г/кг
пироксулам

-Удостоверение №
01071-ПРЗ -3/
28.01.2014 г.

132.

ПАНТЕРА 40 ЕК
/РАНГО 40 ЕК
/ПАНАРЕКС 40 ЕК
Кемтура

80 мл/дка

-Удостоверение №
01071-ПРЗ -3/
28.01.2014 г.

срещу едногодишни житни плевели и
самосевки от житни култури (пшеница и
ечемик при:
-рапица – внася се във фаза 1-3 лист на
самосевките и 3-5 лист на плевелите
срещу едногодишни житни плевели при:

32

150 мл/дка

175 мл/дка

250 мл/дка

133.

ПАСИФИК СЛ
Ню Фарм

-слънчоглед
-соя
-захарно цвекло
-домати
срещу многогодишни житни плевели в
т.ч.балур от коренища при:
-слънчоглед
-домати
-тютюн (ориенталски и едролистен)
-соя
-захарно цвекло
Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (1020 см височина на балура)

Второ търговско име на ДИФЕНДЪР СЛ

-Удостоверение №
01066-2/26.05.2011 г.

134.

ПАСИФИКА ВГ+
БИОПАУЪР
Байер Кропсайанс
-Удостоверение № 5782/19.03.2012 г.

135.

ПЕНДИГАН 330 ЕК
Аган КемикълУдостоверение №
01074-2/06.12.2012г
Валидно до:05.03.2020 г.

30 г/кг
мезосулфурон+
10 г/кг
йодосулфурон+
90 г/кг антидот
(мефемпирдиетил)

35 г/дка+
70 мл/дка
Биопауър

330 г/л
пендиметалин
400 мл/дка
400-600 мл/дка
400-600 мл/дка
400 мл/дка
400-600
мл/дка

срещу едногодишни житни и широколистни в т.
ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
плевели при:
-пшеница – внася се във фаза 3 лист до
средата на братене на житните плевели и от 23 до 6 лист на широколистните плевели

срещу едногодишни житни и широко-листни
плевели при:
-царевица, след сеитба преди поникване;
-царевица, след поникване във фаза BBCH
10 – 14, приложен с 20-40 л/вода/дка;
-слънчоглед, след сеитба преди поникване,
приложен с 20-40 л/вода/дка;
-тютюн, след сеитба преди поникване;
-тютюн - преди разсаждане или след
разсаждане, междуредово във фаза BBCH
17, приложен с 20-40 л/вода/дка;

33

>2000

1050

-

3

30

3

450 мл/дка
400 - 600 мл/дка
300-500 мл/дка

400- 600 мл/дка
300- 500 мл/дка

400 – 600 мл/дка

136.

ПЕНДИГАН 330 ЕК
НОВ
Адама Аган, Израел
Разрешение № 01 288
– ПР З-1 /
3 0. 01. 20 15

пендиметалин
- 330 г/л
0,4 л/дка

0,4 л/дка

Валидно до :

31.07.2017г.
0,4 л/дка
0,53 л/дка
0,53 л/дка
0,4 л/дка

-ориз (суха почва) - преди разсаждане,
приложен с 20-50 л/вода/дка;
-овощни градини - след поникване (Преди
цъфтеж) приложен с 20-40 л/вода/дка;
-домати – преди разсаждане или след
разсаждане, междуредово, до фаза BBCH
20, приложен с 20-40 л/вода/дка;
-картофи - преди поникване на културите,
приложен с 20-40 л/вода/дка;
-лук I, II година - внася се след сеитба
(засаждане), преди поникване на културите,
приложен с 20-40 л/вода/дка;
-чесън - внася се след сеитба, преди
поникване или във фенофаза BBCH 11 – 13,
приложен с 20-40 л/вода/дка;
Срещу едногодишни житни и
широколистни плевели при:
Пшеница - Преди поникване или след
поникване във фаза BBCH 10-13 на
културата
Ечемик- Преди поникване или след
поникване във фаза BBCH 10-13 на
културата
Ръж- Преди поникване или след поникване
във фаза BBCH 10-13 на културата
Царевица- Преди поникване или след
поникване във фаза BBCH 10-12 на
културата
Слънчоглед - Преди поникване на културата

90

90

90
90

Не се прилага

0,53 л/дка

Чесън - Преди поникване или след
поникване във фаза BBCH 10-12 на
културата
Грах- Преди поникване на културата

Не се прилага

0,53 л/дка

Картофи - Преди поникване на културата

Не се прилага

0,3 л/дка

Соя - Преди сеитба или преди поникване на
културата
Лук - Преди поникване/разсаждане или след
поникване на във фаза BBCH 10-13 на

Не се прилага

0,4 л/дка
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75

Не се прилага

втора
професио
нална

културата
0,530 л/дка

Тютюн - Преди разсаждане на културата

Не се прилага

0,400 л/дка

Тревни площи - След поникване на културата.
Може да се прилага както през пролетта,
така и през есента, срещу плевели,
характерни за сезона
Объл артишок - Преди разсаждане или
преди поникване на културата, само в
междуредието
Карфиол - Преди разсаждане на културата

Не се прилага

0,450 л/дка

0,275 л/дка

Броколи - Преди разсаждане на културата

100

0,275 л/дка

100

0,360 л/дка

Главесто зеле - Преди разсаждане на
културата
Брюкселско зеле - Преди разсаждане на
културата
Нахут - Преди поникване на културата

Не се прилага

0,360 л/дка

Фасул - Преди поникване на културата

Не се прилага

0,360 л/дка

Копър - Преди или след поникване на
културата
Патладжан - Преди разсаждане на културата

75

Пипер (зеленчукова култура) - Преди
разсаждане на културата
Домати - Преди разсаждане на културата

75

0,275 л/дка
0,275 л/дка
0,275 л/дка

ПИК 75 ВГ
Синджента
-Удостоверение №
01031-ПРЗ/
18.02.2010 г.

100

0,275 л/дка

0,275 л/дка

137.

60

100

75

75

0,450 л/дка

Ориз (засят в суха почва) - Преди засяване
на културата

0,450 л/дка

Топола - След засаждане

Не се прилага

0,275 л/дка

Украсни (декоративни ) култури
(включително разсадници)

Не се прилага

750 г/кг
просулфурон
1,5 г/дка+
0,2 % Атплюс
с 20 л/дка
работен
35

срещу едногодишни широколистни плевели
при:
-царевица – внася се във фаза 3-8 лист на
културата и 2-4 лист на плевелите

90

1000

Зърно -не се
Изисква;
60 -фураж

1

138.

ПИТОН 75 ВДГ
ГАТ Макроенкапсюлейшън АГ

разтвор
Второ търговско име на КОРИДА 75 ВДГ

-Удостоверение №
01078-3/21.10.2011 г.
Валидно до : 13.10.2021г.

139.

ПЛЕДЖ 50 ВП
Сумитомо Кемикъл
Агро Юръп

500 г/кг
флумиоксазин
8 г/дка

-Удостоверение №
543/18.10.2007 г.

140.

ПОЙНТЕР УЛТРА
ДюПонт ИО

срещу широколистни и някои житни плевели
при:
-слънчоглед
-царевица
Внася се след сеитба, преди поникване на
културите, или вегетационно при слънчоглед
във фаза 2-4 лист на културата

5000

-

3

срещу едногодишни житни и много-годишни
житни (в т.ч. балур от коренища) и някои
широколистни плевели при:
-царевица за зърно и силаж (фураж),
внася се във фаза 2-8 лист на културата, 1-3
лист на едногодишните житни плевели, 1525 см височина на балура и 2-4 лист на
широколистните плевели
срещу едногодишни и многогодишни житни
(в т.ч. балур от коренища) и широколистни
плевели, при:
- царевица за зърно и силаж (не –при
захарна царевица и за пуканки и за
семепроизводство

5000

-

3

5000

-

3

срещу едногодишни житни и някои
широколистни плевели при:
-пшеница и ечемик – внася се след 3 лист
на културите, или

1826

45

3

Второ търговско име на АЛАЙ МАКС

-Удостоверение №
01056-ПРЗ-2/
05.04.202013 г.
Валидно до:05.03.2020г.

141.

ПРИНЦИПАЛ
ДюПонт ИО
-Удостоверение №
01109-ПРЗ/02.11.2010 г.
Валидно до:
19.10.2020 г.

142.

ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС
66,5 ВГ

ДюПонт ИО
- Удостоверение №
01170/05.03.2013г.
Валидно до:
18.02.2023г.

143.

ПРОТУГАН 50 СК
Мактешим Аган
-Удостоверение №
224/09.11.2004 г.

429 г/кг
никосулфурон
+
107 г/кг
римсулфурон

92 г/кг
никосулфурон
+ 23 г/кг
римсулфурон
+ 552 г/кг
дикамба

9 г/дка+
Тренд – 0,1 %

440 г/ха
(44 г/дка).+ 0,1
% Тренд 90

500 г/л
изопротурон
350 мл/дка
36

400-500 мл/дка
144.

ПУЛСАР 40
/ЛИСТЕГО 40
/ ПАСАТ 40
БАСФ Агро Б.В.

40 г/л
имазамокс

5000

90

3

срещу едногодишни житни плевели в т.ч.
див овес при:
100 мл/дка -пшеница и ечемик – внася се от фаза 3
лист до края на братене на плевелите (дивия
овес)
Второ търговско име на ПАНТЕРА 40 ЕК

3040

60

1

360 г/л
глифозат+180
г/л сърфактант

5000

120 мл/дка

Удостоверение № 0210
– ПРЗ-4 / 26.06.2014 г.

120 мл/дка
+
230 мл/дка
Стомп нов
330 ЕК

145.

ПУМА СУПЕР
7,5 ЕВ
Байер Кропсайанс
-Удостоверение №
173/10.01.2005 г.

146.

РАНГО 40 ЕК
Кемтура

пшеница и ечемик – внесен след сеитба,
преди поникване на културите
срещу едногодишни житни и широко-листни
плевели при:
-слънчоглед ( CLEARFIELD/ КЛИЪРФИЙЛД
хибриди ) – внася се във фаза 2-6 лист на
културата;
-люцерна млада – внася се един месец след
засяване
-слънчоглед (CLEARFIELD/ КЛИЪРФИЙЛД
хибриди) внесени едновременно във фаза 2-6
лист на културата

69 г/л
феноксапропП-етил +
антидот

-Удостоверение №
01071-ПРЗ -3/
28.01.2014 г.

147.

РАУНДЪП
Монсанто Юръп
-Удостоверение №
0240-3/05.03.2013 г.
Валидно до:
18.02.2023 г.

200 мл/дка

400 мл/дка
500 мл/дка

400-1000
мл/дка

1000 мл/дка
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-памук
-тютюн
внесен преди сеитба (разсаждане) на културите
-пшеница, ечемик
внася се преди жътва като десикант
-топола
-орех (над 3 години)
-смърч (над 2 години)
-овощни градини
-лозя
-свободни площи (стърнища)
-канали
-ж.п.линии
-пасища (срещу орлова папрат)

14-пшеница,
ечемик;
10 –пасища;
7- за всички
останали
култури

2

148.

РАУНДЪП ЕКСТРА
Монсанто Юръп
-Удостоверение №
1154/01.08.2012 г.
Валидно до:
30.07.2022 г.

540 г/кг
глифозат (662
г/л калиева сол
на Nфосфонометил
глицин )

50 мл/дка
100-130 мл/дка
130 мл/дка
130-200 мл/дка
130-200 мл/дка
270 мл/дка
270-700 мл/дка
330 мл/дка
650-700 мл/дка

149.

РАУНДЪП МАКС
СЛ
Монсанто Европа СА
-Удостоверение №
0 126 1–ПР З
/11.08.2014 г.
Валидно до:
01.08.2024 г.

480 г/л
глифозат –
(глифозат под
формата на
калиева сол588 г/л)

300-450 мл/дка
300 мл/дка

450 мл/дка
300-450 мл/дка
150.

РАФТ 400 СК
Байер Кропсайанс
-Удостоверение №
7/23.01.2003 г.
Краен срок за
предлагане на пазара:
09.05.2015
Краен срок за употреба
на наличните
количества:
09.12..2015 г.

400 г/л
оксадиаржил
80-100 мл/дка

38

-люцерна (срещу кускута)
-домати (безразсадни)
-памук, тютюн, фъстъци
-соя, цвекло и други окопни култури
-ориз, срещу оризовия тросък
- слънчоглед, соя, пшеница, ечемик
- овощни градини, лозя, свободни площи
(стърнища), канали
- топола, орех (над 3 години), смърч (над 2
години)
- ЖП линии
- пасища (срещу орлова папрат)

>5000

срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели при:
- овощни градини (над 3 годишни дървета)
- лозя (над 2 години)
-пшеница и ечемик
*като десикант, приложение: преди жътва
(при влажност в зърното под 30%), восъчна
зрялост на пшеницата
-Ж.П. линии
-напоителни, дренажни канали и
стърнища
срещу едногодишни широколистни и житни
плевели при:
-слънчоглед
-картофи
Внася се след сеитба (засаждане), преди
поникване на културите

>5000

люцерна,
домати – 2;
памук, тютюн,
фъстъци, соя,
цвекло и други
окопни култури,
ориз, овощни
градини, лозя,
свободни площи
(стърнища),
канали, топола,
орех, смърч,
ЖП линии – 7;
пасища – 10;
слънчоглед, соя,
пшеница,
ечемик – 14;

3

овощни
градини,
лозя-7 дни;
пшеница,
ечемик -14
дни

3

-

3

151.

РЕГЛОН ФОРТЕ
Синджента
-Удостоверение №
01032-2/05.03..2013 г.

150 г/л дикват
+
прилепител

300 мл/дка

100 мл/дка
150-200 мл/дка
250 мл/дка
250-300 мл/дка
300 мл/дка
300 мл/дка
250 мл/дка
250 мл/дка
152.

РИКОРСО
/МЕТСУРАМ 200 ВГ
Ротам Агрокемикъл

200 г/кг
метсулфуронметил

-Удостоверение
№01076-ПРЗ/
16.03.2010 г.
Валидно до:
05.03.2020 г.

153.

РОТЕР ВГ
Стоктон Кемикъл
-Удостоверение
№01184ПРЗ/22.05.2013г.
Валидно до:
29.04.2023г.

154.

САМСОН 4 ОД
/ФОРНЕТ 4 ОД
/НИШИН 4 ОД
ИСК
-Удостоверение №
01030-5/19.11.2013 г.
Валидно до:
11.11.2023 г.

3 г/дка
раб.р-р
20-40 л/дка
600 г/кг
метсулфурон
метил
10 г/ха (1г/дка)

40 г/л
никосулфурон
100 - 150 мл/дка

100 мл/дка
50 мл/дка
39

срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели при:
-лозя
-овощни градини
дефолиант/десикант при:
-памук
-кориандър
-слънчоглед
-люцерна за семепроизводство
-соя
-ориз
- маслодайна рапица
- картофи
срещу едногодишни широколистни в т.ч.
устойчиви на хормоноподобните херби-циди
плевели при:
-пшеница, ечемик и тритикале – внася се
във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до
преди поява на флагов лист
Срещу едногодишни широколистни в т. ч.
слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели при:
-пшеница

срещу едногодишни, многогодишни житни и
широколистни плевели при :
Царевица
във фаза разтваряне на втори листразтваряне на осми лист (BBCH 12-18)
двукратно прилагане срещу балур:
-Прърво третиране
-Второ третиране 7-10 дни по-късно
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10-картофи;
7-10маслодайна
рапица;
30 за всички
останали
култури

1

>5000

-

3

>1200

-

2

-

2

155.

САМСОН ЕКСТРА
6 ОД

Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД

-Удостоверение №
01101-3/18.12.2013 г.
Валидно до:28.11.2023 г.

156.

САНАФЕН
Дау Агросайънсис

600 г/л 2,4 Д
ам.сол

-

3

-едногодишни житни и широколистни
плевели при овощни видове на повече от 3-4
години –семкови (ябълка и круша) и
костилкови (кайсии, праскови, нектарини,
череши и сливи)
-изчистване на свободни площи (преди
засяване)
0.150-0.600 -срещу едногодишни, многогодишни житни
л/дка и широколистни плевели, за пътища,
ливади,
напоителни
канали
и
противопожарни защитни пояси.
Второ търговско име на ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК

>2000

-

3

40 г/л
никосулфурон

5000

-

3

-

2

-Удостоверение №
215/20.10.2004 г.

157.

САТЕЛИТ 360 СЛ
Индустриас Афраза
-Удостоверение
№01162/28.11.2012г.
Валидно до:
19.11.2022г.

158.

СИЛБА СК
Синджента

срещу широколистни плевели при:
царевица – внася се във фаза 3-5 лист на
културата
пшеница и ечемик – внася се във фаза
братене на културите

375

120 мл/дка
150-200 мл/дка

360 г/л
глифозат

0.600-1.000
л/дка

-Удостоверение №
01001-ПРЗ 2/19.11.2013г.

Валидно до:
08.07.2015г.

159.

СИРИО 4 СК
/КРЮ 4 СК
НюФарм САС

125 мл/дка

-Удостоверение №
01055-2/
28.02.2012 г.

160.

СУОРД 240 ЕК
Аган Кемикъл
Манюфакчърърс АД

240 г/л
клодинафоппропаргил

срещу едногодишни житни, балур от коренища и
някои широколистни плевели при:
-царевица - внася се във фаза 2-4 лист
на балура и до 8 лист на културата

При пшеница
(във фенофаза BBCH 13 – 29 (от трети лист
до край на братенето на културата)):
40

-Удостоверение №
01211 – ПРЗ /
29.01.2014г.
Валидно до:
31.01.2018 г.

161.

СЕКАТОР ОД
Байер Кропсайанс
-Удостоверение №
371-2/19.03.2012 г.

162.

СЕЛЕКТ 240 ЕК
Ариста Лайфсайънс

17мл/дка
20мл/дка
25мл/дка

100 г/л амидосулфурон+
25 г/л
йодосулфурон
+ 250 г/л
антидот
(мефемпирдиетил )
240 г/л
клетодим

10 мл/дка

40 мл/дка

-Удостоверение №
01122-ПРЗ/01.02.2011 г.

80 мл/дка

163.

СЕЛЕКТ СУПЕР
120 ЕК
Ариста Лайфсайънс

120 г/л
клетодим

80 мл/дка

-Удостоверение за №
0348/01.12.2005 г.
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срещу полска лисича опашка (Alopecurus
myosuroides) и див овес (Avena spp.)
срещу тръстичина (Phalaris spp.), пролетно
просо (Milium vernale)
срещу райграс и житна пиявица (Lolium
spp.)
срещу едногодишни широколистни в т. ч.
устойчиви на хормоноподобните хербициди
плевели и паламида при:
-пшеница и ечемик - внася се във фаза
братене на културите

срещу едногодишни житни плевели при:
-домати
-захарно цвекло
-слънчоглед
-соя
-картофи
-фасул
срещу многогодишни житни плевели в
т.ч.балур от коренища при:
-домати
-захарно цвекло
-слънчоглед
-соя
-картофи
-фасул
Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (1020 см височина на балура)
Прилага се с прилепител (Амиго, Акарзин,
Масло РЗ)
срещу едногодишни житни плевели при:
-слънчоглед
-захарно цвекло
-фасул
-картофи
срещу многогодишни житни плевели в т.ч.

>5000

-

1630

1360

3

3

-

3

160 мл/дка

164.

СЕРИДОР МЦПА
НюФарм

балур от коренища при:
-слънчоглед
-захарно цвекло
-фасул
-картофи
Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20
см височина на балура)

Второ търговско име на АГРОКСОН

-Удостоверение №
0551/30.05.2011 г.

165.

СКОРПИО СУПЕР
7,5 ЕВ
/ИМАСПРО 7,5 ЕВ
Зенит Кроп
Сайънсис АДЛихтенщайн

69 г/л
феноксапропПетил+антидот

100 мл/дка

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див
овес при:
-пшеница и ечемик - внася се от фаза 3
лист до края на братене на дивия овес

>5000

60

3

срещу едногодишни и някои много-годишни
широколистни плевели при:
-слънчоглед - внася се вегетационно за
културата и фаза 2-4 лист на плевелите
-слънчоглед - внася се след сеитба, преди
поникване на културата
Забележка: Възможна е проява на
фитотоксичност, която се преодолява
впоследствие
-лозя - внася се вегетационно (април-май) с
насочено пръскане
срещу едногодишни житни и някои
широколистни плевели при:
-царевица
-слънчоглед
-захарно цвекло
-соя
-картофи
Внася се след сеитба, преди поникване на
културите

5000

45

3

1480

-

3

Удостоверение № 06003/04.05.2012 г.

166.

СМЕРЧ 24 ЕК
Зенит Кроп Сайънсис
АД - Лихтенщайн

240 г/л
оксифлуорфен
80 мл/дка

-Удостоверение №
374/28.08.2006 г

80-100 мл/дка

150 мл/дка
167.

СПЕКТРУМ
БАСФ СЕ
-Удостоверение №
360/26.04.2006 г

720 г/л
диметенамидП

80-140 мл/дка
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168.

169.

СТАРАНЕ ГОЛД
Дау АгроСайънсис
С.А.С., Франция
-Удостоверение №
0 129 4 – ПРЗ- 1/
19.03.2015 г.
Валидно до:
31.12.2016 г.

флуроксипир
– 100,0 г/л
флорасулам –
1,0 г/л

СТЕЛАР 210 СЛ
БАСФ СЕ

50 г/л
топрамезон+
160 г/л
дикамба

-Удостоверение №
01090-2/04.09.2013
-Краен срок за предлагане на
пазара: 30.09.2015 г.
-Краен срок за употреба
на наличните
количества: 30.09.2016
г.

170.

СТОМП® АКВА
БАСФ Агро Б.В.
-Удостоверение №
01011-ПРЗ-2/
30..01.2015г.
Валидно до:
14.08.2019 г.

180 мл/дка

120 мл/дка

Овес (зимен и
пролетен),зимна
пшеница (мека и
твърда), пролетна
пшеница (мека и
твърда), ечемик
(зимен и
пролетен), ръж
(зимна и
пролетна),
тритикале - 50
дни;
Царевица за
зърно и силаж

втора
професи
онална

>2000
1707

-

1

1250

Царевица, лук,
слънчоглед -60;

3

Срещу широколистни плевели:
Овес (зимен и пролетен),зимна пшеница
(мека и твърда), пролетна пшеница (мека и
твърда), ечемик (зимен и пролетен), ръж
(зимна и пролетна), тритикале
Царевица за зърно и силаж
* Да не се прилага при сладка царевица и
царевица за семепроизводство

100 мл/дка
раб.р-р
20-40 л/дка

455 г/л
пендиметалин
350 мл/дка

350 мл/дка
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срещу едногодишни житни и широко-листни
плевели и паламида при:
-царевица - внася се във фаза 2-5 лист на
културата и фаза 2-5 лист на плевелите

срещу едногодишни житни и някои
широколистни плевели при:
-царевица
-слънчоглед
-памук
-лук (от арпаджик)
-нахут
-тютюн
-кориандър
-картофи
Внася се след сеитба (засаждане), преди
поникване и преди разсаждане на тютюна
-царевица
-слънчоглед
-лук (от арпаджик)
Внася се в началото на вегетацията на
културите и до 2-ри лист на плевелите

кориандър 75;
нахут 40;
памук,, тютюн,
картофи:неприложим

*Гратисен период за употреба и предлагане на
пазара на продукта с употреби разрешени със
Заповед №12-54/14.08.2009 г. на министъра на
земеделието и храните (Удостоверение № 01011ПРЗ/12.10.2009 г.) до 10.06.2015г

171.

СТОМП НОВ
330 ЕК
БАСФ Агро Б.В.
-Удостоверение №
01007/06.10.2009 г.
Валидно до:30.04.2019 г.

330 г/л
пендиметалин
230 мл/дка+
40-120 мл/дка
Пулсар 40
300-400 мл/дка
400 мл/дка

400-500 мл/дка

450 мл/дка
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срещу едногодишни житни и някои
широколистни плевели при:
-слънчоглед (клиърфилд хибриди) - срещу
едногодишни житни и широколистни плевели
и синя китка, внесени при формиране на 2-3
двойка листа на културата
-гладиоли (луковици) - внася се след
засаждане, преди поникване на културата
-царевица
-слънчоглед
-памук-фасул
-соя
-фъстъци
-кориандър
Внася се след сеитба, преди поникване на
културите
-тютюн - внася се преди разсаждане
-мента - внася се преди или след
разсаждане
-ягоди - внася се рано напролет, след
първата обработка на почвата
-картофи
-лук I, II год.
Внася се след сеитба (засаждане), преди
поникване на културите
-домати (разсадни)
-пипер (разсаден)
Внася се преди разсаждане на културите
-ечемик - внася се след сеитба, преди
поникване на културата
-нахут - внася се след сеитба, преди поникване
на културата
-царевица
-слънчоглед

1250

40-нахут, фасул,
соя, фъстъци;
60-лук, ягоди,
малини,
царевица,
слънчоглед;;
75 домати и
пипер разсадни,
мента,
кориандър;
90 –пшеница,
ечемик, ориз;
неприложим –
картофи,
памук, тютюн,
гладиоли

3

172.

СТРАТОС УЛТРА
БАСФ СЕ

Внася се в начало на вегетация на културата и до
2 лист плевелите
500 мл/дка -пшеница - внася се след сеитба, преди
поникване на културата
600 мл/дка -малини
-овощни градини - рано на пролет, след
първата обработка на почвата
-ориз - внася се след сеитба, преди поникване
на културата или след поникване на
културата във фаза 2-3 лист
Второ търговско име на ФОКУС УЛТРА

-Удостоверение за №
580/07.01.2009 г.

173.

174.

СУЛКОГАН 300 СК
Аган Кемикъл
Манюфакчърърс АД,
Израел
-Удостоверение
№0 122 8–ПР З/
17.04.2014г.
Валидно до:
28.03.2024г.
СУЛТАН 500 СК
/БРАДЪР 500 СК
Мактешим Аган

сулкотрион –
300 г/л

срещу едногодишни житни и широколистни
плевели
100 -150
мл/дка

ТАЙГЪР
ПЛАТИНИУМ
5 ЕК
/ТОРНАДО 5 ЕК
Зенит Кроп Сайънсис
АД - Лихтенщайн

500 г/л
метазахлор
200 мл/дка

50 г/л
квизалофоп-Петил

1

2150

70

1

>2000

60

3

2000

30 днислънчоглед
царевица,
соя;

3

-царевица

-Удостоверение №
01067-4/28.11.2013 г.

175.

не се изисква

200 мл/дка

срещу едногодишни широколистни плевели
при:
-маслодайна рапица - внася се след сеитба,
преди поникване на културата
Забележка: да се използва единствено всяка
трета година за една и съща обработваема
площ
срещу многогодишни житни плевели в т.ч.
балур от коренища при:
-слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на
плевелите (10-20 см височина на балура)

-Удостоверение № 1913/21.05.2012 г.

176.

ТАЙФУН СЛ
Файнкеми Швебда,
Аган Кемикъл,
Монсанто Юръп

360 г/л
глифозат
300 мл./дка
45

срещу
едногодишни
и
многогодишни
широколистни и житни плевели при:
-Слънчоглед, царевица, внесен преди сеитба на
културите;

-Удостоверение
№01174-1/05.03.2013 г.
Валидно до: 18.02.2023г.

400 мл./дка

4001200мл./дка.

400-1200
мл./дка
1200 мл./дка

440 мл./дка

177.

ТАРГА СУПЕР
5 ЕК
Нисан кемикъл

50 г/л
квизалофоп-Петил

120 мл/дка

-Удостоверение №
01054-ПРЗ/04.03.2010 г.

150 мл/дка

175 мл/дка
200 мл/дка
200-250 мл/дка
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-Слънчоглед, (като десикант), внася се преди
прибиране на културата, при влажност на
зърното под 30 %;
-Овощни градини, стърнища, свободни
площи, внася се при бутонизация на ш.л. и
изкласяване на ж.п. (плевели в активен
растеж);
-Лозя, внася се при бутонизация на ш.л. и
изкласяване на ж.п. (плевели в активен
растеж);
-ЖП линии внася се при бутонизация на ш.л.
и изкласяване на жит.плев. (плевели в
активен растеж);
- Пшеница зимна, внася се в ранна восъчна,
при бутонизация на ш.л. и изкласяване на
жит.плев. (плевели в активен растеж);
-маслодайна рапица - срещу кокоше просо,
видове кощрява, кръвно просо, ветрушка,
лисича опашка, див овес и самосевки от житни
култури - внася се във фаза 2-3 лист на
самосевките и плевелите
срещу едногодишни житни плевели при:
-слънчоглед
-соя
-захарно цвекло
-памук
-лук
-тютюн
-фасул
-картофи
-домати
-ягоди
-малини
срещу многогодишни житни плевели в т.ч.
балур от коренища при:
-домати
-слънчоглед
-соя
-захарно цвекло
-памук
-тютюн
-фасул

14 днипшеница

2550

90
рапица;
60
останалите

3

250-300 мл/дка

300 мл/дка
300-600 мл/дка

-картофи
-домати
-лук
-ягоди
-малини
-лозя
Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см
височина на балура)

178.

ТАРОТ ПЛЮС +
ТРЕНД
ДюПонт ИО

Второ търговско име на ТИТУС ПЛЮС ВГ + ТРЕНД

-Удостоверение №
01065-3/25.10.2013 г.

179.

ТЕНДЪР ЕК
Синджента

Второ търговско име на ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК

-Удостоверение №
01012-ПРЗ-3/
19.11.2013г.

180.

ТЕРИДОКС
500 ЕК
Синджента

500 г/л
диметахлор

-Удостоверение №
01096-ПРЗ/16.06.2010 г.

200 мл/дка
с 40 л/дка
работен разтвор
181.

ТЕРМИНАТОР 4
СК
Шарда Уърлдуайд
Експортс
Пвт. Лтд
-Удостоверение за №
0598-2/06.08.2012 г.

40 г/л
никосулфурон

125 мл/дка
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срещу кокоше просо, кръвно просо, сива
кощрява, зелена кощрява, прешленеста
кощрява, балур от семе, видове щир, татул,
видове лайка, врабчови чревца,
бръшлянолистно великденче, бяла куча
лобода, дребноцветна галингоза, овчар-ска
торбичка, тученица, черно куче грозде,
едногодишна метлица, самосевки от пшеница,
полско подрумче, полски синап, войничица,
лечебен росопас при:
-зимна маслодайна рапица - внася се след
сеитба, преди поникване и ранни фази на
плевелите
срещу балур от семе и коренища, зелена и сива
кощрява, кокошо просо, кръвно просо, пирей,
райграс, лисича опашка, див овес, кисели
треви при:
-царевица - внася се във фаза 2-4 лист на
балура и до 8 лист на културата.

16002000

-

2

5000

-

3

182.

ТИТУС 25 ДФ
ДюПонт ИО

250 г/кг
римсулфурон

-Удостоверение №
0543/20.10.2008 г.

4-6 г/дка
5 г/дка

183.

ТИТУС ПЛЮС ВГ
+ ТРЕНД
/ ТАРОТ ПЛЮС +
ТРЕНД
ДюПонт ИО

3,26 %
римсулфурон
+
60,87 %
дикамба

38,4 г/дка+
1%
Тренд 90

-Удостоверение №
01065-3/25.10.2013 г.

184.

ТОЛУРЕКС
500 СК
Мактешим Аган

500 г/л
хлортолурон
350-400 мл/дка

-Удостоверение №
503/18.06.2007 г.

185.

ТОПИК 080 ЕК
Синджента
-Удостоверение №
01033-2/
12.05.2011 г.

186.

ТОРИНКА
/ФР – 888
Монсанто Юръп
-Удостоверение №
01172/05.03.2013 г.
Валидно до:
18.02.2023 г.

30,7 г/дка+ 1 %
Тренд 90

80 г/л
клодинафоп
+антидот

360 г/л
глифозат

30-40 мл/дка

200 мл./дка

400 мл./дка
400-1000 мл./дка.
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срещу едногодишни житни плевели и балур
от коренища при:
-царевица
-картофи
-домати
Внася се във фаза 2-4 лист на плевелите (20-25 см
височина на балура) и до 8 лист на царевицата

5000

*При царевица може да се комбинира с 2,4 Д
ам.сол. Прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %, а
при царевица и с прилепител Елект 90 ЕК 0,15%.
*Да не се използва при картофи сорт Бинте
срещу широколистни и житни плевели (вкл.
срещу балур от семе) при:
-царевица (зърно и силаж) във фаза 2-6 лист
(ВВСН 12-16)
- царевица (зърно и силаж) във фаза 2-6
лист (ВВСН 12-16)
По-високата разрешена доза се използва при
по-силно заплевеляване и при прераснали
плевели
срещу едногодишни житни и някои
широколистни плевели при:
-пшеница и ечемик - внася се след сеитба,
преди поникване, или след 3 лист на културите
и ранни фази на плевелите

10000

срещу едногодишни житни плевели в т.ч.
див овес при:
-пшеница - внася се от фаза 3 лист до края
на братене на дивия овес

1829

прилага се при:
-памук, тютюн., внесен преди сеитба
(разсаждане) на културите - при 5-10 см
височина на плевелите;
-пшеница, ечемик (преди жътва, и като
десикант);
-овощни градини, лозя, свободни площи
(стърнища), канали (при бутонизация на
широколистните и изкласяване на житните

5000

30

3

-

2

30

3

3

14 дни –
пшеница,
ечемик
10 дни-пасища;
7
дниза всички
останали
култури

2

плевели);
-топола, орех (над 3 г.), смърч (над 2 г.) - при
бутонизация
на
широколистните
и
изкласяване на житните плевели;
1000 мл./дка -ЖП
линии
(при
бутонизация
на
широколистните и изкласяване на житните
плевели);
1000 мл./дка -пасища (срещу орлова папрат Pteridium
aquilinum – при пълно развитие на плевела,
локално третиране);
Второ търговско име на ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК
500 мл./дка

187.

ТОРНАДО 5 ЕК
Зенит Кроп Сайънсис
АД - Лихтенщайн
-Удостоверение № 1913/21.05.2012 г.

188.

ТРАКСОС 50 ЕК
Синджента Кроп
Протекшън
Удостоверение №
01216-ПРЗ/
29.01.2014 г.
Валидно до:
29.01.2017 г.

189.

ТРЕВИСИМО СК
Ариста Лайфсайанс
-Удостоверение №
317/0.12.2005 г.
Краен срок за
предлагане на пазара и
употреба на наличните
количества: 09.05.2015

190.

191.

ТРИБЕ 75 ВГ
Шарда Кропхем
Лимитид
Разрешение № 01307ПРЗ-1/ 08.04.2015г.
Валидно до:
31.10.2018 г.
ТРИМЕР 75 ДФ
ДюПонт ИО

25 г/л
пиноксаден
25 г/л
клодинафоп
пропаргил
6,25 г/л
клоквинтоцетмексил
(антидот)
250 г/л
диурон+
250 г/л
глифозат

трибенурон –
метил - 750
г/кг

120 мл./дка

500+500 мл/дка
с 30 л/дка раб.р-р

срещу едногодишни житни плевели ( в т.ч.
и див овес):
Пшеница
Момент на приложение (фаза на приложение):
от 3-ти лист до втори възел на културата
(ВВСН 32), от фаза 3-ти лист до края на
братене на дивия овес; фаза 3-5-ти лист на
останалите житни плевели
срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели при:
-Лозя - внася се двукратно, като:
1-во третиране преди отваряне на пъпките на
лозата, а на площи заплевелени с балур при
20-25 см височина на балура; 2-ро 60 дни след
първото с насочено пръскане
Срещу едногодишни широколист-ни певели:

2 гр./дка

-Пшеница, Ечемик (пролетен и зимен), Овес
(пролетен и зимен), Ръж, Тритикале
* BBCH 12 – 39 (разтворени два листа –
флаговият лист е напълно разтворен,
лигулата е едва видима

Второ търговско име на ГРАНСТАР 75 ДФ

-Удостоверение №
01028-ПРЗ/14.10.2008 г.
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-

2000

2

-

2

-

втора
професио
нална

192.

ТЪЧДАУН
СИСТЕМ 4 360 СЛ
Синджента

360 г/л
глифозат
150 мл/дка
200 мл/дка

-Удостоверение №
010015-ПРЗ/
14.10.2009 г.

300 мл/дка

400 мл/дка
600 мл/дка

193.

194.

У 46 М ФЛУИД*
Ню фарм

500 г/л МЦПА

УИДМАСТЕР
464 СЛ
Синджента

344 г/л 2,4 Д+
120 г/л
дикамба

200 мл/дка

-Удостоверение
№528/17.06.2008 г.

195.

УИНГ-П
БАСФ
-Удостоверение №
530/12.07.2007 г.

196.

ФЕН 24 ЕК
Зенит Кроп Сайънсис
АД - Лихтенщайн

80-100 мл/дка
212,5 г/л
диметенамидП+
250 г/л
пендиметалин

300-400 мл/дка

240 г/л
оксифлуорфен
80 мл/дка

-Удостоверение №

50

срещу едногодишни житни и широколистни
плевели при:
-стърнища
-лозя
-овощни градини
Внася се във фаза изкласяване (изметляване)
на житните и бутонизация на широколистните
плевели
срещу едногодишни и многогодишни житни и
широколистни плевели при:
-пшеница и ечемик внася се преджътвено,
при влажност на зърното под 30 %
срещу многогодишни житни и
широколистни плевели при:
-стърнища
-лозя
-овощни градини
Внася се във фаза изкласяване (изметляване)
на житните и бутонизация на широколистните
плевели
срещу широколистни плевели при:
-пшеница и ечемик - внася се във фаза
братене на културите
срещу широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели при:
пшеница и ечемик - внася се във фаза
братене на културите
срещу едногодишни житни и широколистни
плевели при:
-царевица
-слънчоглед
Внася се след сеитба, преди поникване на
културите

срещу едногодишни и някои много-годишни
широколистни плевели при:
-слънчоглед - внася се вегетационно за
културата и фаза 2-4 лист на плевелите

>5000

30

3

700

-

2

1347

-

3

1480

30

3

5000

45

3

367-3/21.05.2012 г.
Краен срок за
предлагане на пазара:
03.04.2014 г.
Краен срок за употреба
на наличните
количества:
03.04.2015 г.
Заповед № РД 11-1033
от 03.10.2013г.
*Заповедта не е в сила,
поради обжалване

197.

ФИНИ ВГ
Брабант Кеми Б.В.,
Холандия

80-100 мл/дка

150 мл/дка
80-100 мл/дка

метсулфуронметил–200 г/кг

-Удостоверение №
1237-ПРЗ/27.06.2014 г.
Валидно до:
20.06.2024 г.

3 г/дка
раб.р-р
20-40 л/дка

-слънчоглед - внася се след сеитба, преди
поникване на културата
Забележка: Възможна е проява на
фитотоксичност, която се преодолява
впоследствие
-лозя - внася се вегетационно (април- май) с
насочено пръскане
-слънчоглед - внася се след сеитба, преди
поникване на културата.
Забележка: Възможна е проява на
фитотоксичност, която впоследствие се
преодолява

пшеница,
ечемик, oвес,
тритикале -90
дни

3

>5000

60

1

3940

60

3

срещу едногодишни широколистни
-пшеница, ечемик, oвес, тритикале и
внася се във фаза ВВСН 13- 39 (от развитие
на 3 лист до Край на братене) на културата и
Ранни фази на развитие на плевелите ВВСН 1214 (2-4 лист)

-свободни площи
внася се в ранни фази на развитие на плевелите
(ВВСН 12-14)

198.

ФОКСТРОТ 69 ЕВ
Хеминова
-Удостоверение №
518/12.07.2007 г.

199.

ФОКУС УЛТРА
/СТРАТОС УЛТРА
БАСФ СЕ

69 г/л
феноксапропП-Етил +
антидот
100 г/л
циклоксидим

100 мл/дка

срещу едногодишни житни в т. ч. див овес при:
-пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист
до края на братене на плевелите (дивия овес)
срещу едногодишни житни плевели при:

100 мл/дка

-Удостоверение за №
580/07.01.2009 г.
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-захарно цвекло
-соя
-фасул
-грах
-люцерна
Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите
(10-20 см височина на балура)
-маслодайна рапица - срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни
култури - внася се във фаза 2-5 лист на
плевелите и самосевките
срещу многогодишни житни плевели в
т.ч. балур от коренища при:

200 мл/дка

200.

ФОРНЕТ 4 ОД
ИСК

-слънчоглед
-захарно цвекло
-соя
-фасул
-грах
-люцерна
Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите
(10-20 см височина на балура)

срещу едногодишни и многогодишни
житни плевели при:
200 мл/дка -царевица - циклоксидим толерантна
с 30-40 л/дка (СТМ) - внася се вегетационно за
работен културата и 3-5 лист на плевелите.
Забележка: троскот-умерено чувствителен
Второ търговско име на САМСОН 4 ОД

-Удостоверение №
01030-5/19.11.2013 г.
Валидно до:
11.11.2023 г.

201.

ФОРНЕТ ЕКСТРА
6 ОД
ИСК

Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД

-Удостоверение №
01101-3/
18.12.2013 г.
Валидно до:
28.11.2023 г.

202.

ФРОНТИЕР СУПЕР
БАСФ СЕ
-Удостоверение №
184/10.03.2004 г.

720 г/л
диметенами
д-П

80-140 мл/дка

(СПЕКТРУМ)
-Удостоверение №
360/26.04.2006 г.
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срещу едногодишни житни и някои
широколистни плевели при:
-царевица
-слънчоглед
-захарно цвекло
-соя
-картофи
Внася се след сеитба, преди поникване на
културите

1480

-

3

203.

ФУЗИЛАД
ФОРТЕ
Синджента
-Удостоверение №
264/05.04.2005 г.

150 г/л
флуазифопП-бутил+
прилепител

50 мл/дка

80 мл/дка
90 мл/дка

100-130 мл/дка

130 мл/дка

204.

205.

ХАРМОНИ
ЕКСТРА СГ
ДюПон Интернешънъл
Оперейшънс САРЛ
Разрешение № 0538ПРЗ/01.12.2014г
Валидно до: 31.12.2016

тифенсулфу
рон-метил 333 г/кг
трибенуронметил - 167
г/кг

ХЕМНИКО 24 СК
/ МИСТРАЛ ОПТИ
240 СК
Хеминова
- Удостоверение
№01148-2/12.07.2013г.
Валидно до:

240 г/л
никосулфур
он

7,5 г/дка
7,5 г/дка
7,5 г/дка
7,5 г/дка
7,5 г/дка
7,5 г/дка
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срещу едногодишни житни плевели при:
-маслодайна рапица - срещу самосевки от
житни култури, внесен във фаза 3-5 лист на
самосевките
-слънчоглед
-памук
-тютюн
-соя
-фасул
-фъстъци
-домати
-пипер
-картофи
срещу многогодишни житни плевели в т.ч.
балур от коренища при:
-слънчоглед
-памук
-тютюн
-домати
-фасул
-соя
-фъстъци
-пипер
-картофи
Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (1020 см височина на балура)
Срещу едногодишни
и многогодишни
широколистни плевели при:
Мека и твърда зимна пшеница
Мека и твърда пролетна пшеница
Зимен и пролетен ечемик
Зимен и пролетен овес
Зимна ръж
Тритикале
срещу: многогодишни житни плевели
(обикновен пирей и балур); едногодишни
житни плевели (лисича опашка, еднгодишна
метлица, райграс и кощрява); едногодишни
широколистни плевели (обикн.звездица,
абутилон, щир, лепка, пача трева, и див
синап)

3680

>2000

60

3

Не се изисква

непрофе
сионалн
а

-

2

21 мл/дка

27.02.2022г.

206.

207.

ХЕМТРИБЕ 75 ВГ
Хеминова
-Удостоверение
№01160/28.11.2012г.
Валидно до:
19.11.2022г.

750 г/кг
трибенурон
метил

ХЕРБАФЛЕКС
Щелер

85 г/л

-Удостоверение №
291/06.10.2005 г.

+
500 г/л

1,5 г/дка

бефлубутамид

200 мл/дка

изопротурон

208.

ХУСАР МАКС ВГ+
БИОПАУЪР*
Байер Кропсайанс
-Удостоверение №
322/06.01.2006 г.
Краен срок за
предлагане на пазара:
09.05.2015
Краен срок за употреба
на наличните
количества:
09.12..2015

209.

ХУСАР МАКС ОД
Байер Кропсайанс
-Удостоверение №
523-2/19.03.2012 г.

ШАРПЕН 33 ЕК
Шарда Кропчем
Лимитед
Разрешение № 0 127 9
– ПР З-1 /
2 3. 02. 20 15г
Валидно до:
31.07.2017 г.

30 г/кг
мезосулфур
он+
30 г/кг
йодосулфур
он+ антидот
(мефенпирдиетил)

7,5 г/л
мезосулфуро
н+
7,5 г/л
йодосулфуро
н+
22,5 г/л
антидот
(мефенпирдиетил)
пендиметали
н - 330 г/л

20 г/дка+Биопауър
(прилепител) 40 мл/дка;
25 г/дка+Биопауър
(прилепител) 50 мл/дка

100 мл/дка

360-600 мл/дка
360-600 мл/дка
360-600 мл/дка
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- царевица
срещу едногодишни широколистни плевели
в т.ч. слабочувствителни на
хормоноподобни хербициди при:
-пшеница
-ечемик

>2000

30

3

90

2

срещу едногодишни житни и широколи-стни в
т. ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните
хербициди плевели при:
-пшеница - внася се от 3 лист до края на
братене на културата
срещу едногодишни житни и широко-листни
в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:
-пшеница - внася се от фаза 3-ти лист до
края на братене на културата.
Забележка: ниската доза се препоръчва
срещу широколистни, а високата срещу
житни плевели (див овес, лисича опашка)

>2000

5000

-

3

срещу едногодишни житни и широко-листни в
т.ч. устойчиви на хормонопо-добните
хербициди плевели и див овес при:
-пшеница - внася се от 3 лист до братене на
културата

5000

-

3

Аспержи -28;
Марули,
Ендивия,
Цикория - 75;
Слънчоглед,
царевица,
Фасул, Соя,
Грах (за
консервиране),

Втора
професи
онална

Едногодишни житни и широколистни
плевели
Слънчоглед - След сеитба, преди поникване
(ССПП)
Царевица- След сеитба, преди поникване
(ССПП)
Фасул - След сеитба, преди поникване
(ССПП)

360-600 мл/дка

Соя - След сеитба, преди поникване (ССПП)

360-600 мл/дка

Грах (за консервиране), нахут - След сеитба,
преди поникване (ССПП)
Моркови, ряпа - След сеитба, преди
поникване (ССПП)
Аспержи - Период на покой

300-600 мл/дка
400-600 мл/дка
360-600 мл/дка
360-600 мл/дка

Картофи - След сеитба, преди поникване
(ССПП)
Тютюн - Преди разсаждане

400-600 мл/дка

Пипер - ССПП или преди разсаждане

300-600 мл/дка

Марули - - ССПП или преди разсаждане

300-600 мл/дка

Ендивия - ССПП или преди разсаждане

300-600 мл/дка

Карфиол - Преди разсаждане

300-500 мл/дка

Цикория - Преди разсаждане

240 мл/дка

Козя брада - ССПП

360 мл/дка

Лупина - ССПП

400-600 мл/дка

Памук - ССПП или преди разсаждане

280-360 мл/дка

Топола - След разсаждане

400-600 мл/дка

Лозя (винени и десертни сортове) - В
периода на зимен покой
Ябълки, круши, дюли - В периода между
прибиране на реколтата и оформяне на
завръза
Кайсии, праскови, нектарини - В периода
между прибиране на реколтата и оформяне
на завръза
Овощни разсадници - Преди или след
разсаждане
Цитрусови култури (портокали, лайм,
мандарини, грейпфрут, помело) - В периода

400-600 мл/дка

400-600 мл/дка

400-600 мл/дка
400-600 мл/дка
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Нахут,
Моркови, Ряпа,
Картофи,
Тютюн,
Пипер,
Карфиол, Козя
брада, Лупина,
Памук, Топола,
Лозя (винени и
десертни
сортове),
Ябълки,
круши,
Кайсии,
праскови,некта
рини, Овощни
разсадници,
Цитрусови
култури
(портокали,
лайм,
мандарини,
грейпфрут,
помело),
Фъстъци,
Декоративни
растения и
разсадници,
Треви за
семена(AGSTE
, ALOPR,
ARRAL,
CYXCR,
DECCA,
LOLSS,
PHLPR,
POASS,
FESSS, АGSST
- Ограничен от
фазата на
приложение

400-600 мл/дка
300-730 мл/дка
210-400 мл/дка

210.

ШАРПЕН 40 СК
Шарда Кропчем
Лимитед
Разрешение №
0 128 0–ПР З 1 /3 0. 01. 201 5г
Валидно до:
31.07.2017 г.

пендиметал
ин – 400 г/л
300-500 мл/дка
300-500 мл/дка
300-500 мл/дка
250-500 мл/дка
300-500 мл/дка
300-500 мл/дка
250-500 мл/дка
250-500 мл/дка
330-500 мл/дка
300-500 мл/дка

между прибиране на реколтата и оформяне
на завръза
Фъстъци - ССПП
Декоративни растения и разсадници - Преди
или след разсаждане
Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL,
CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS,
FFESSS, AGSST) - След поникване, през
есента или пролетта (при повече от 6
братя/растение)
Едногодишни житни и широколистни
плевели:
Слънчоглед - След сеитба, преди поникване
(ССПП)
Царевица - След сеитба, преди поникване
(ССПП)
Фасул - След сеитба, преди поникване
(ССПП)
Соя - След сеитба, преди поникване (ССПП)
Грах (за консервиране) - След сеитба, преди
поникване (ССПП)
Нахут - След сеитба, преди поникване
(ССПП)
Моркови - След сеитба, преди поникване
(ССПП)
Ряпа - След сеитба, преди поникване
(ССПП)
Аспержи - Период на покой

300-500 мл/дка

Картофи - След сеитба, преди поникване
(ССПП)
Тютюн - Преди разсаждане

330-500 мл/дка

Пипер - ССПП или преди разсаждане

250-500 мл/дка

Марули - ССПП или преди разсаждане

250-500 мл/дка

Ендивия - ССПП или преди разсаждане

250-500 мл/дка

Карфиол - Преди разсаждане

250-410 мл/дка

Цикория - Преди разсаждане
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Аспержи -28;
Марули,
Ендивия,
Цикория - 75;
Слънчоглед,
царевица,
Фасул, Соя,
Грах (за
консервиране),
Нахут,
Моркови, Ряпа,
Картофи,
Тютюн,
Пипер,
Карфиол, Козя
брада, Лупина,
Памук, Топола,
Лозя (винени и
десертни
сортове),
Ябълки,
круши,
Кайсии,
праскови,некта
рини, Овощни
разсадници,
Цитрусови
култури
(портокали,
лайм,
мандарини,
грейпфрут,
помело),

непрофес
ионална

200 мл/дка

Козя брада - ССПП

300 мл/дка

Лупина - ССПП

330-500 мл/дка

Памук - ССПП или преди разсаждане

230-300 мл/дка

Топола - След разсаждане

330-500 мл/дка

Лозя (винени и десертни сортове) - В
периода на зимен покой
Ябълки, круши - В периода между
прибиране на реколтата и оформяне на
завръза
Кайсии, праскови,нектарини - В периода
между прибиране на реколтата и оформяне
на завръза
Овощни разсадници - Преди или след
разсаждане
Цитрусови култури (портокали, лайм,
мандарини, грейпфрут, помело) - В периода
между прибиране на реколтата и оформяне
на завръза
Фъстъци - ССПП

300-500 мл/дка

300-500 мл/дка

330-500 мл/дка
300-500 мл/дка

330-500 мл/дка
250-600 мл/дка

Декоративни растения и разсадници - Преди
или след разсаждане

170-330 мл/дка

Треви за семена – (AGSTE, ALOPR , ARRAL , CYXCR,
DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, AGSST) -

След поникване, през есента или пролетта
(при повече от 6 братя/растение)
211.

ШОГУН 100 ЕК
Мактешим Аган

Второ търговско име на АЖИЛ 100 ЕК

-Удостоверение №
01093-ПРЗ/ 12.05.2010 г.
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Фъстъци,
Декоративни
растения и
разсадници,
Треви за
семена(AGSTE
, ALOPR,
ARRAL,
CYXCR,
DECCA,
LOLSS,
PHLPR,
POASS,
FESSS, АGSST
- Ограничен от
фазата на
приложение

