
Дурсбан 4 ЕК 

Продукт, 
Производител 

Активно 
вещество 

Доза/дка 
(концентрация) 

Култура, вредител, при който се прилага 
продуктът 

ЛД 50 
орално 
за плъх 

Карантинен 
срок в дни 

Категория за 
употреба 

ДУРСБАН 4 ЕК 
 

Дау АгроСайънсис, 
Великобритания 

Разрешение № 0208– 
ПРЗ-3/ 19.12.2017 г. 

Валидно до: 
24.08.2025 г. Заповед 

№РД 11- 
2660/07.12.2017 г. 

480 г/л 
хлорпирифос- 

етил 

150 мл/дка 

Зимна пшеница и ечемик:  
Житна пиявица (Lema melanopus); житен 
бегач (Zabrus tenebrioides) – внася се във 
фаза BBCH 12 – 59 два листа 
разтворени до край на изкласяването 

410 

 
 
 

Зимна 
пшеница, 
ечемик, 

Царевица, 
Захарно 
цвекло, 

Маслодайна 
рапица – 60 

дни; 
 
 
 

Ягоди -15 
дни; 

 
 
 

Лоза винени 
и десертни 

сортове – 21 
дни; 

 
 
 
 

Втора 
професионална 

150 мл/дка 

Царевица:  
подземни нощенки (Agroti sp.)  
*BBCH 12 – 59 (разтворен 2-ри лист-
метлица напълно разтворена) (пролет/ 
лято) 

200 мл/дка 

Захарно цвекло:  
Зелева нощенка (Mamestra brassicae); 
подземни нощенки (Agrotis sp.) – внася 
се във фаза BBCH 31 – 49 

100 мл/дка 

Маслодайна рапица:  
Рапичен цветояд (Meligethes aeneus);  
*BBCH 30 – 59 (начало нарастване 
стъбло- видими 1-ви венчелистчета) 
(пролет/лято)  
*Не се прилага по време на цъфтеж 

150 мл/дка 

Ягоди:  
Зимна нощенка (Agrotis segetum) – внася 
се във фаза BBCH 35 – 89 - Поява на 
столони до втора реколта  
*Не се прилага по време на цъфтеж 
(BBCH 60-69) 

 
75 мл/дка 

Лоза - винени и десертни сортове: 
Обикновенна сливова щитоносна въшка 



(винени 
сортове) 

 
 

75- 135 мл/дка 
(десертни 
сортове) 

(Parthenolecanium corni); калифорнийска 
щитоносна въшка  (Quadraspidiotus 
perniciosus) - внася се във фаза BBCH 19 
– 89 - Девет и повече листа са отворени 
до плодът е готов за беритба. 
*Да не се консумират лозови листа от 
насаждения, третирани с продукта. Не 
се прилага по време на цъфтеж 

 
 
 

Лозови 
вкоренилища 

не се 
изисква, 

 
 
 

Дюля – 28 
дни 150 мл/дка 

Лозови вкоренилища:  
Подземни нощенки (Scotia sp) 
калифорнийска Щитоносна въшка 
(Quadraspidiotus perniciosus) – внася се 
във фаза BBCH 12 – 70 вторите листа са 
отворени до завръз  
*Не се прилага по време на цъфтеж 

150 – 187 
мл/дка 

Дюла: 
Срещу Ябълков плодов червей 
(Laspeyresia pomonella) Сливов плодов 
червей (Laspeyresia funebrana), 
Калифорнийска Щитоносна въшка 
(Quadraspidiotus perniciosus), 
Обикновена сливова щитоносна въшка 
(Parthenolecanium corni), Прасковен 
клонков молец (Anarsia lineatella); 
листозавивачки (Archips sp.), източен 
плодов червей (Laspeyresia molesta) – 
внася се във фаза BBCH 10 – 81  
*Не се прилага по време на цъфтеж 

 

  

 


