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срок в дни 
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БАСФ Агро Б.В. -
Удостоверение № 
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до: 01.08.2024 г.  
Заповед №РД 11- 
1267/01.08.2014г 

200 г/кг 
тебуфенпирад 

 
 
 
 
 
 
 

15 г/дка 

Краставици: момент на приложение 
листно приложение при поява на 
вредителя, не по- късно от ВВСН 81, за 
полска и оранжерийна употреба, с 
тракторна пръскачка за полско 
приложение и за оранжериите с ръчна 
пръскачка  
Памукова листна въшка (Aphis gossipii), 
обикновен паяжинообразуващ акар 
(Tetranychus urticae) раб.р-р 100 л/дка 

 

краставици, 
пипер, 

праскови и 
нектарини, 

лоза, 
декоративна 

роза - 14 
дни; 

 
 

сливи – 21 
дни; 

 
 

ябълка и 
круша – 30 

дни 

2 

 
 
 

25 г/дка 

Пипер: момент на приложение листно 
приложение при поява на вредителя, не 
по- късно от ВВСН 71-73  
Зелена прасковена листна въшка 
(Myzus persicae), Обикновен 
паяжинообразуващ акар (Tetranychus 
urticae) раб.р-р 100 л/дка 

 
 
 
 

25 г/дка 

Праскови и нектарини: момент на 
приложение листно приложение при 
поява на вредителя, не по-късно от 
ВВСН 81  
Зелена прасковена листна въшка 
(Myzus persicae), Червен овощен акар 
(Tetranychus ulmi), Обикновен 
паяжинообразуващ акар (Tetranychus 
urticae), раб.р-р 100 л/дка 

 
 
 

Сливи: момент на приложение листно 
приложение при поява на вредителя, не 
по-късно от ВВСН 81  



25 г/дка Зелена прасковена листна въшка 
(Myzus persicae), Малка сливова листна 
въшка (Brachycaudus helichrysi), Голяма 
сливова листна въшка (Brachycaudus 
cardui), Червен овощен акар 
(Tetranychus ulmi), Прашеста сливова 
листна въшка (Hyalopterus pruni), 
Обикновен паяжинообразуващ акар 
(Tetranychus urticae), раб.р-р 100 л/дка 

 
 
 
 

25 г/дка 

Ябълка и круша: момент на 
приложение листно приложение при 
поява на вредителя, не по -късно от 
ВВСН 68-88  
Зелена прасковена листна въшка 
(Myzus persicae), Листни въшки от род 
(Aphis spp.) Обикновена крушова листна 
бълха (Psylla pyri), Червен овощен акар 
(Tetranychus ulmi), обикновен 
паяжинообразуващ акар (Tetranychus 
urticae), раб.р-р 100 л/дка 

 
 
 
 

25 г/дка 

Лоза: момент на приложение листно 
приложение при поява на вредителя, не 
по-късно от ВВСН 85, за полска 
употреба  
Жълт лозов акар (Schizotetranychus 
viticola) раб.р -р 100 л/дка 

 
 
 
 

15 г/дка 

Рози (декоративни): момент на 
приложение листно приложение при 
поява на вредителя, за полска и 
оранжерийна употреба  
Ръждивочервен оранжериен акар по 
рози (Tetranychus cinnabarinus), раб.р-р 
40-80 л/дка 

 


