НЕМАТОЦИДИ
Забележки

№

1.

2.

Продукт,
Притежател на
разрешението за
пускане на пазара

Активно
вещество

АФРОМИЛ
Индустриас Афраза,
С.А., Испания
Разрешение №
0 142 8 –ПРЗ –
1 /0 3. 08. 20 16 г.
З аповед № РД 111307/19.07.2016 г.
**Заповед №РД 11484/08.03.2019 г.
Вали дно д о:
3 1. 01. 20 21 г.

оксамил – 100
г/л

БАЗАМИД
ГРАНУЛАТ
Канешо Сойл
Тритмънт - Белгия
Удостоверение №
0144/02.02.2004 г.
З аповед № РД 09869/19.12.2003 г.
Вали дно д о:
19.12.2013 г. *

дазомет - 98 %

Доза/дка
(концентрац
ия)

1 л/ дка

1 л/ дка

50-70 кг/дка

Култура, вредител и моменти на
приложение на продукта

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

Начин на
Поле (П),
действие
Оранжери
на
я (О)
продукта
Карантинен Категория
или
по
срок в дни за употреба
Закрито
отношение
помещение
на
(З)
проникван
ето му в
растението
О

21 дни

първа
професи
онална

45-50 дни
при
почвена
влага 7080 % от
ППВ

първа
професи
онална

SPе8 Опасен за
пчелите

1
*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

3.

ВЕЛУМ ПРАЙМ
Байер България
ЕООД
Разрешение № 01379–
ПРЗ – 3/16.07.2019 г.
З аповед № РД 11213/08.02.2016 г.
Заповед №РД 112621/01.12.2017 г.
**Заповед №РД 111175 от 24.06.2019 г.
Вали дно д о:
31.05.2025 г.

флуопирам –
400 г/л

37,562,5мл/дка

62,5 мл
продукт/
дка

Домати, патладжан, пипер, краставици,
корнишони, тиквички, пъпеш, диня,
тиква
Срещу галови нематоди (Meloidogyne
incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne
hapla) - внася се преди или след разсаждане
Брой мин/макс приложение 2 броя
І-во: 1-3 дни преди или след разсаждане
ІІ-ро: 15-30 дни след разсаждане
Интервал между приложенията (мин) - 15-30
дни
Вода л/дка мин/макс - 200-600 л/дка
По-ниската доза да се прилага при слабо до
средно нападение от нематоди.
- Продукта има и фунгицидно действие
срещу брашнеста мана при домати, пипер,
патладжан,краставици, корнишони,
тиквички, пъпеш, диня, тиква
Домати, пипер, патладжан
Срещу Галови нематоди (Meloidogyne hapla,
Meloidogyne javanica, Meloidogyne incognita)
– внася се 1-3 дни преди или след
разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 200-600 л/дка
1. Продуктът има фунгицидно действие
срещу брашнеста мана при домати, пипер,
патладжан, краставици, корнишони,
тиквички, дини, пъпеши, тикви
2. Да се прилага като нематоцид и да не се
използва само за контрол на гъбни патогени.

О

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

П

-

непрофе
сионалн
а

2
*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

62,5 мл
продукт/
дка

62,5 мл
продукт/
дка

62,5 мл
продукт/
дка

62,5 мл
продукт/
дка

Краставици, корнишони, тиквички,
дини, пъпеши, тикви
Срещу Галови нематоди (Meloidogyne hapla,
Meloidogyne javanica, Meloidogyne incognita)
– внася се 1-3 дни преди или след
разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 200-600 л/дка
1. Продуктът има фунгицидно действие
срещу брашнеста мана при домати, пипер,
патладжан, краставици, корнишони,
тиквички, дини, пъпеши, тикви
2. Да се прилага като нематоцид и да не се
използва само за контрол на гъбни патогени
Моркови
Срещу Галови нематоди (Meloidogyne hapla,
Meloidogyne incognita)
Цистообразуващи нематоди
(Heterodera sp.) – внася се до 10 дни преди
сеитба
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 20-80 л/дка
Тютюн
Срещу Галови нематоди (Meloidogyne sp.)
Цистообразуващи нематоди
(Heterodera tabacum = Globodera tabacum)внася се до 10 дни преди разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
Тютюн
Срещу Галови нематоди (Meloidogyne sp.)
Цистообразуващи нематоди
(Heterodera tabacum = Globodera tabacum)внася се до 3 дни преди разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 200-600 л/дка

П

-

П

-

П

-

П

-

3
*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

62,5 мл
продукт/
дка

62,5 мл
продукт/
дка

4.

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

оксамил – 100
г/кг
30 кг/х

45-55 кг/ха

40 кг/ха

40-55 кг/ха

30 кг/ха

Картофи
Срещу Галови нематоди (Meloidogyne sp.)
Цистообразуващи нематоди
(Heterodera pallida =Globodera
pallida,Heterodera rostochiensis
= Globodera rostochiensis) – внася се до 3
дни преди засаждане
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
Картофи
Срещу Галови нематоди (Meloidogyne sp.)
Цистообразуващи нематоди
(Heterodera pallida =Globodera
pallida,Heterodera rostochiensis
= Globodera rostochiensis) – внася се до 3
дни преди засаждане
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 15-25 л/дка
Нематоди (Meloidogyne incognita) по моркови
в доза 25 кг/ха. Прилага се при засаждане
(браздово)
Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по
патладжан. Прилага се при засаждане
(браздово)
Галови нематоди (Meloidogyne incognita ) по
патладжан. Прилага се преди засаждане, с
инкорпориране на 10 см дълбочина в
почвата
Цистообразуващи
нематоди
(Globodera
rostochiensis, Globodera pallida) по картофи
(ранни). Прилага се преди засаждане, с
инкорпориране на 10 см дълбочина в
почвата
Цистообразуващи
нематоди
(Globodera
rostochiensis, Globodera pallida) по картофи
(основна култура). Прилага се преди
засаждане, с инкорпориране на 10 см
дълбочина в почвата
Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по
домати.
Прилага се при засаждане

П

-

П

-

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

първа
професи
онална

4
*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

45-55 кг/х

30 кг/ха

42,5-55 кг/х

20 кг/ха

5.

ВИДЕЙТ 10 Л
ДюПон България
ЕООД
Разрешение № 0573ПРЗ-3/03.08.2016 г.
Заповед № РД 11523/29.04.2013 г.
Заповед №РД 111305/19.07.2016 г.
Валидно до:
29.04.2023 г.

оксамил – 100
г/л

1-2 л/дка

1 л/дка

1-2 л/дка

1-2 л/дка

1 л/дка.

(браздово)
Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по
домати. Прилага се при засаждане
(браздово).
Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по
тютюн.
Прилага се при засаждане
(браздово)
Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по
тютюн. Прилага се преди засаждане, с
инкорпориране на 10 см дълбочина в
почвата.
Техника на приложение: трактор с апликатор
Максимален брой приложения:1
Телени червей (Agriots spp.) по картофи.
Прилага се при засаждане (браздово)
Техника на приложение: наземна техника
Максимален брой приложения:1
Пипер
Срещу Нематоди (Meloidogyne sp.) – внася се
във фаза веднага след разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1
Срещу Нематоди (Meloidogyne sp.) – внася се
във фаза Прилага се 10-14 дни след
разсаждане (BBCH 11) до 42 дни след
разсаждането (BBCH 62)
Патладжан
Срещу Нематоди (Meloidogyne sp.) – внася се
във фаза веднага след разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1
Срещу Нематоди (Meloidogyne sp.) – внася се
във фаза Прилага се 10-14 дни след
разсаждане (BBCH 11) до 42 дни след
разсаждането (BBCH 61)
Краставици
Срещу Нематоди (Meloidogyne sp.) – внася се
във фаза веднага след разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1
Срещу Нематоди (Meloidogyne sp.) –прилага
се от 10 дни до 14 дни след разсаждане
(BBCH 11)

35 дни

първа
професи
онална

28 дни

50 дни

5
*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

1-2 л/дка

1 л/дка

1-2 л/дка

1 л/дка

6.

ВОТИВО
БАСФ СЕ/BASF SE,
Федерална република
Германия
Разрешение № 01887ПРЗ-1/16.10.2020 г.
** Заповед №РД 112278/09.10.2020 г.
Валидно до:
30.09.2024 г.

Bacillus
firmus I-1582
- 240 г/л
(1,7x1010
CFU/г)

20,8 мл
продукт
(5 грама
активно
вещество,
съответстващо на
3,55 CFU
1011
/сеитбена
единица)

28 дни

Домати (вкл. чери домати)
Срещу Нематоди (Meloidogyne sp.) – внася се
във фаза
Брой мин/макс приложения – 1
Срещу Нематоди (Meloidogyne sp.) – прилага
се 10-14 дни след разсаждане (BBCH 11) до
42 дни след разсаждането (BBCH 61)
Брой мин/макс приложения – 1
Тютюн
Срещу Нематоди от род Meloidogyne Непосредствено след разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1
Високата доза е при силно нападение от
неприятеля
Тютюн
Срещу Нематоди от род Meloidogyne – внася
се във фаза 10-14 дни след разсаждане
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 10-14
Царевица
Галови нематоди: южна галова нематода
(Meloidogyne incognita) Цистообразу-ващи
нематоди: цвеклова цистообразу-ваща
нематода (Heterodera schachtii) Свободно
живеещи коренови нематоди (Pratylenchus
sp.) – внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)
Брой мин/макс приложения - 1

-

35 дни

З

-

втора
професи
онална

Една
сеитбена
единица е
50 000
семена.
Посевна
норма –
максимално
0,24
сеитбени
единици/дка
= 12 000
семена/дка

Посевна
норма – 0,20,24
сеитбени
единици/дка

С
несистемно
действие

6
*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

7.

ГРАНУЛИ
НЕМГУАРД
ЦБЦ С.р.л./CBC
(Europe) S.r.l, Италия
Разрешение № 01577ПРЗ-1/26.03.2018 г.
Заповед №РД 11542/21.03.2018 г.
Валидно до:
31.08.2021 г.

екстракт от
чесън - 450
г/кг

2-2,5
кг/продукт/
дка
2-2,5
кг/продукт/
дка

2-2,5
кг/продукт/
дка
2-2,5
кг/продукт/
дка

8.

НЕМАСОЛ 510
Суммит Агро
България ЕООД
Удостоверение №
0363/08.06.2006 г.
Заповед № РД 09719/29.12.2005 г.
Валидно до:
29.12.2015 г. *

метам содиум
- 510 г/л

9.

НЕМАТОРИН Г
ИСК Биосайънсис
Юръп АД, Белгия

фостиазат 100 г/кг

80-100 л/дка

3 кг/дка;

Моркови
Срещу Свободно живеещи нематоди,
галови нематоди – внася се преди сеитба или
разсаждане
Брой мин/макс приложения - 1
Сем. Картофови (домати, пипер,
патладжан)
Срещу Свободно живеещи нематоди,
галови нематоди – внася се преди сеитба или
разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1
Сем. Тиквови (пъпеш, диня)
Срещу Свободно живеещи нематоди,
галови нематоди - внася се преди сеитба или
разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1
Марули, салати, спанак, рукула,
магданоз, целина за листа
Срещу Свободно живеещи нематоди,
галови нематоди - внася се преди сеитба или
разсаждане
*Брой мин/макс приложения – 1
Галови нематоди (Meloidogyne arenaria), почвени
патогени: Фузариум (Fusarium oxisporum.),
вертицилиум (Verticillium dahliae), корки рут
(Pyrenochaeta lycopersici), Питиум (Pithium
debarianum), Ризоктония (Rhyzoctonia solani),
Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum) и плевелни
семена за обеззаразяване на почва (в отсъствие на
растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като
по-високата доза се прилага при преобладаващо
нападение от почвените патогени. Внася се
посредством апликатор с валиране, както и чрез
системите за капково напояване, с последващо
валиране или покриване с полиетилен.
Домати
Срещу галообразуващи нематоди (Meloidogyne
sp.)

-

-

непрофе
сионалн
а

-

-

първа
професи
онална

-

втора
професи

7
*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

10.

11.

Разрешение № 01117 –
ПРЗ – 4/15.11.2019 г.
Заповед № РД 123/18.01.2011 г.
Заповед № РД 112026/20.10.2016 г.
Заповед №РД 112065/17.10.2017 г.
Заповед №РД 11921/30.05.2018 г.
**Заповед №РД 112221 от 11.11.2019 г
Валидно до:
31.10.2020 г.
ОЛРЕДИ
Лаинко, С.А.,
Испания
Удостоверение №
01429 – ПРЗ –
1/03.08.2016 г.
Заповед №РД 111308/19.07.2016 г.
**Заповед №РД 11485/08.03.2019 г.
Валидно до:
31.01.2021 г.
РЕЙСАН 51
Агротрейд ООД България
Удостоверение №
0524/12.07.2007 г.
Заповед № РД 09456/10.07.2007 г.
Валидно до:
10.07.2010 г.

1,5 кг/дка

2 кг/дка

оксамил – 100
г/л

1 л/ дка

120 дни

Картофи
Срещу картофена цистообразуваща нематода
(Heterodera rostochinensis)
Да не се прилага при сортове картофи с
вегетационен период под 120 дни.
Картофи
Срещу телени червеи (Elateridae spp.) –
внася се по време на засаждане

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

онална

120 дни

О

21 дни

първа
професи
онална

-

-

първа
професи
онална

SPе8
Опасен за
пчелите.
.

Интервал между приложенията (мин) - 20

метам содиум
- 420 г/л

100 л/дка

Галови нематоди при оранжерийни култури
(Meloidogyne arenaria)

8
*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

12.

ТЕРВИГО
Синджента България
ЕООД
Разрешение №01715ПРЗ-1/08.05.2019 г.
**Заповед №РД 11792 от 22.04.2019 г.
Валидно до:
30.04.2021 г.

абамектин –
20 г/л

500 мл/дка

500 мл/дка

500 мл/дка

500 мл/дка

500 мл/дка

Домати
Срещу Галови нематоди (Meloidogyne sp.) –
внася се във фаза BBCH 12-89
(втори същински лист-пълна зрялост)
Брой мин/макс приложения – 1-6
Интервал между приложенията – 10-14
Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка
Пипер
Срещу Галови нематоди (Meloidogyne sp.) –
внася се във фаза BBCH 12-89
(втори същински лист-пълна зрялост)
Брой мин/макс приложения – 1-4
Интервал между приложенията – 10-14
Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка
Патладжан
Срещу Галови нематоди (Meloidogyne sp.) –
внася се във фаза BBCH 12-89
(втори същински лист-пълна зрялост)
Брой мин/макс приложения – 1-4
Интервал между приложенията – 10-14
Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка
Пъпеш, диня, тиква
Срещу Галови нематоди (Meloidogyne sp.) –
внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно
разтворен-пълна зрялост)
Брой мин/макс приложения – 1-4
Интервал между приложенията – 10-14
Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка
Краставици, тиквички
Срещу Галови нематоди (Meloidogyne sp.) –
внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно
разтворен-пълна зрялост)
Брой мин/макс приложения – 1-4
Интервал между приложенията – 10-14
Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка

З/О

-

З/О

-

З/О

-

З/О

-

З/О

-

втора
професи
онална

SPe 8 Опасен за
пчелите
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*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

500 мл/дка

Зелен фасул
Срещу Галови нематоди (Meloidogyne sp.) –
внася се във фаза ВВСН 12-89
(2 развити листа (първа листна двойка е
разтворена)-пълно узряване)
Брой мин/макс приложения – 1-4
Интервал между приложенията – 10-14
Вода л/дка мин/макс - 1000-2000 л/дка

З/О

-
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*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

