
Вазтак Нов 100 EK 

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 

ВАЗТАК НОВ100 ЕК 

 
 

БАСФ Агро Б.В. -
Удостоверение № 

01110-ПРЗ - 
1/02.11.2010 г. 
Валидно до: 

10.08.2010 г.*** 

100 г/л алфа- 

циперметрин 

12,5 мл/дка 

Ябълков плодов червей (Laspeyresia 
/Cydia; Carpocapsa/ pomonella) 
Източен плодов червей (Laspeyresia 
/Grapholitha/ molesta) Сливов плодов 
червей (Laspeyresia /Grapholitha/ 
funebrana) Шарен гроздов молец 
(Lobesia /Polychrosis/ botrana 

>210 

<1050 

 
 
 

7 дни за 
овощни, фасул, 

Домати, 
краставици, 

картофи 
 
 
 

14 дни за 
люцерна, 

грозде, пипер, 
грах, ливади 

 
 
 

24 дни за 
захарно цвекло 

 
 
 

30 дни за 
рапица и житни 

култури 
 
 

Непрофе-

сионална 

0,0125 %; 
Еднопоясен гроздов молец (Eupoecilia 
/Clysia/ ambiguella) 

0,015 % 

Кръгломиниращ молец (Leucoptera 
/Cemiostoma/ scitella) Черешова муха 
(Rhagoletis cerasi) -Малка зимна 
педомерка (Cheimatobia /Operophtera/ 
brumata) Голяма зимна педомерка 
(Hibernia /Erannis/ defoliaria) Розена 
листозавивачка (Archips rosana) 
Глогова листозавивачка (Archips 
crataegana) Кафявопетниста 
листозавивачка (Archips xylosteаna) 
Пръстенотворка (Malacosoma neustria) 
Анарзия по кайсия (Anarsia lineatella) 

0,02 % 

Крушова листна бълха (Psylla pyri) 
Обикновена сливова щитоносна 
въшка (Parthenolecanium /Eulecanium/ 
corni) 

0,025% 

Гамозначна нощенка по хризантема и 
гербер (Autographa /Phytometra/ 
gamma) 



0,03% 

Миниращи мухи по зеленчуци 
(домати, фасул) - срещу имагото 
(Liroimyza brioniae, L. trifolii, L. 
huidobrensis) Оранжерийна 
белокрилка по зеленчукови култури в 
оранжерии (Trialeurodes/Asrerochiton/ 
vaporariorum) Листни въшки по 
хризантема 

 
60 дни за тютюн 

10 мл/дка 

Колорадски бръмбар (Leptinotarsa 
decemlineata) Рапичен цветояд 
(Meligethes aeneus) 

12 мл/дка 

Вредна житна дървеница (Eurygaster 
integriceps) - самолетно пръскане с 
дюзи тип дъждовна капка с разход на 
разтвор 1,5 л/дка 

12,5 мл/дка 

Вредна житна дървеница - ларви 
(Eurygaster integriceps) 
Цвеклови щитовки (Cassida nebulosa; 
C. nobilis) Цвеклови бълхи 
(Chaetocnema concinna; Ch. 
breviuscula; Ch. Tibialis) Вредна житна 
дървеница (ларви) (Eurygaster 
integriceps) Обикновена житна 
пиявица(Lema /Oulema/ melanopa) 
Зелева нощенка по захарно цвекло 
(Mamestra /Barathra/ brassicae) 

15 мл/дка 
Ливадна пеперуда (Loxostege 
sticticalis) (гъсеници II-III възраст) 

16 мл/дка 

Тютюнев трипс (Thrips tabaci) по 
тютюн (самолетно - с дюзи тип 
Дъждовна капка с 1,5 л/дка работен 
разтвор) 

20 мл/дка 
Агрилус по маслодайна роза (Agrilus 
cuprescens / A. mokrzeckii) Вредна 



житна дървеница (Eurygaster 
integriceps) (възрастно) Маков листояд 
(Entomoscelis sultator) Грахова листна 
въшка (Acyrthosiphon pisi) Мъхнат 
бръмбар по рапица (Epicometis hirta) 
Ливадна пеперуда (Loxostege 
sticticalis) (гъсеници IV и V възраст) 
Италиански скакалец (Calliptamus 
italicus) Марокански скакалец 
(Diciostaurus maroccanus) 

30 мл/дка 

Листни въшки по пипер Зелена 
прасковена листна въшка по пипер 
(Myzodes persicae) Зелена прасковена 
листна въшка (Myzodes persicae) по 
тютюн Оранжерийна белокрилка 
(Trialeurodes /Asterochiton/ 
vaporariorum) по тютюн Трипс по 
тютюн (Thrips tabaci) Житен бегач 
(Zabrus tenebrioides) (ларви) 

 
 


