
СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ 

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 

СИСТАН 
ЕКОЗОМ ЕВ  

 
 

Дау Агро 
Сайънсис -

Удостоверение 
№ 01231–ПРЗ-2 

/16.06.2015 г. 
Валидно до:  
31.05.2022 г. 

45 г/л 
миклобутанил 

60 – 185 
мл/дка 

Ябълки и круши:  
▪Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha) 

>2000 

ябълки, 
круши - 14; 

орехи, 
лешници- 60; 

кайсии, 
праскови, 

нектарини -7; 
сливи -7; 

лозаинени 
сортове) - 14; 
ягоди (оранж. 

и полско 
произв. - 3; 

домати, 
патладжан 
(оранж. и 

полско 
произв. - 3 ; 

пипер (оранж. 
Произв. 3; 
тиквички, 

корнишони 
краставици; 

(оранж. 
произв. - 3 

дини, пъпеши, 
тикви (полско 
производство) 

2 

165 мл/дка 
Орехи и лешници:  
▪Антракноза (Gnomonia leptostyla) 

65 – 200 
мл/дка 

Праскови и нектарини:  
▪Брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa) и 
Кафяво гниене (Monilinia spp./ Monilia spp.) 

65 – 200 
мл/дка 

Сливи и кайсии:  
▪Брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa) и 
кафяво гниене (Monilinia spp./ Monilia spp.), 

20 – 150 
мл/дка 

Лоза (десертни и винени сортове):  
▪Брашнеста мана (Uncinula necator) и черно гниене 
(Guignardia bidwellii); 

5 5 – 13 0 
мл/дка 

Ягоди (оранжерийно и полско производство): 
▪Брашнеста мана (Sphaerotheca macularis) 

6 5 – 165 
мл/дка 

Домати, патладжан (оранжерийно и полско 
производство): срещу брашнеста мана (Leveillula 
taurica) 

6 5 – 165 
мл/дка 

Пипер (оранжерийно производство)  
▪Брашнеста мана (Leveillula taurica) 

65 – 165 
мл/дка 

Тиквички, корнишони, краставици, 
(оранжерийно производство):  
▪Брашнеста мана (Sphaerotheca fuliginea и 
Erysiphe cichoracearium) 

65 – 165 
мл/дка 

Дини, пъпеши и тикви (полско производство): 
▪Брашнеста мана Sphaerotheca fuliginea и Erysiphe 



cichoracearium - 3 ; 
декоративни 

храсти 
дървета, и 

цветя - не се 
изисква 

80 -165 
мл/дка 

Декоративни храсти, дървета (в разсадници): 
▪Брашнести мани (Erysiphae spp., Sphaerotheca 
spp.), кафяви петна по листата на тополите 
(Drepanopeziza punctiformis), ръжди (Phragmidium 
spp., Puccinia spp.) и декоративни цветя (рози, 
хризантеми, карамфили оранжерийно и полско 
производство), срещу брашнести мани (Erysiphae 
spp., Sphaerotheca spp.)., ръжди (Puccinia spp., 
Uromyces spp, Phragmidium spp.) 

  

 


