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Регистър на обеззаразените семена, търгувани на територията на Република България
ЗАЯВЛЕНИЕ ВХ.
НОМЕР:

ВИД
СЕМЕНА:

ПРЗ / А.В., С КОЙТО
СА ТРЕТИРАНИ:

ФИРМАПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ПРЗ / ВНОСИТЕЛ:

ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ,
В КОИТО СА
РАЗРЕШЕНИ:

НОМЕР НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ, КОПИЕ ОТ
КОЕТО Е ПРИЛОЖЕНО:

4493/14.06.2011г.

Рапица

„Чинук”
(имидаклоприд)

Австрия, Германия,
Великобритания
Полша

№ R - 79/2009, валидно до
31.01.2014г., издадено от Полша

4493/14.06.2011г.

Рапица

„ТМТД 98%”
(тирам)

Германия

5268/01.07.2011г.

Рапица

№ 043798-00/2005, валидно до
31.12.2020г., издадено от
Германия
№ AP-ZN1 024922-00/2007,
валидно до 31.12.2017г.,
издадено от Германия

6776/04.08.2011г.

Рапица

„Крайцер рапица
322 ФС”
(тиаметоксам,
металаксил-М,
флудиоксонил)
„Чинук”
(имидаклоприд)

Байер КропСайанс
Лимитид/
Байер България
ЕООД
Байер КропСайанс/
Байер България
ЕООД
Синджента/
Синджента България
ЕООД

Байер КропСайанс
Лимитид/
АГРИМАТКО
България ООД
Нюфарм/Пионер
Семена България
ЕООД

Австрия, Германия,
Великобритания
Полша

R-79/2009, валидно до
31.01.2014г., издадено от Полша

Австрия, Румъния

2783/26.06.2008, валидно до
26.06.2013 г.

11329/02.12.2011

Слънчоглед
„Нуприд 600
и царевица ФС”(имидаклоприд)

Германия

3388/21.03.2012

Слънчоглед

„Пончо 600
ФС”(клотианидин
600 г/л)

Байер КропСайанс/
Байер България
ЕООД

Словакия

Байер Кроп Сайанс
АД/
Байер България
ЕООД
Хеминова/Суми Агро
България ЕООД

Чехия, Естония,
Литва

Байер КропСайанс/
Суми Агро България
ЕООД
Синджента/ Суми
Агро България ЕООД

Германия

Великобритания

Разрешително №1383 от 2012 г.
Валидно до 31.март 2019 г.
Издадено 02 юли 2012 г.

Унгария

Унгария

Разрешително № 02.05./115951/2010.MgSzHK
Валидно до 31.юли 2016 г.
Издадено на 29 октомври 2010
г.
Разрешително №
02.05./1978/2/2008. MgSzHK
Валидно до 31.юли 2016 г.
Издадено 06 ноември 2009 г.

4752/21.04.2012г.

Рапица

„ Модесто”
(клотианидин+ бетацифлутрин)

9892/27.08.2012г.

Рапица

9892/27.08.2012г.

Рапица

„Пикус 600
ФС”(имидаклоприд
600 г/л)
„ТМТД 98%”
(тирам)

9892/27.08.2012г

Рапица

13620/19.11.2012г

Царевица

13622/19.11.2012г

Рапица

Елладо (FS)
(клотианидин400гр/л
+ бета-цифлутрин
80гр/л)

Байер Кроп Сайанс
АД/
Байер България
ЕООД
Байер Кроп Сайанс
АД/
Байер България
ЕООД

13622/19.11.2012г

Зимна
рапица

Елладо Блу (FS)
(клотианидин400гр/л
+ бетацифлутрин80гр/л)

Байер Кроп Сайанс
АД/
Байер България
ЕООД

„Крайцер рапица
322 ФС”
(тиаметоксам,
металаксил-М,
флудиоксонил)
Мезурол
(Метиокарб
500гр./л.)

Румъния

Германия

№ 08-01-1008, валидно до
31.07.2016 г., издадено от
Братислава, Словакия
№ R – 59/2010, валидно до
21.06.2020 г., издадено от
Полша
№ 2688/19.04.2007, валидно до
19.04.2017 г., издадено от
Румъния
№ 043798-00/2005, валидно до
31.12.2020г., издадено от
Германия
№ AP-ZN1 024922-00/2007,
валидно до 31.12.2017г.,
издадено от Германия

8475/01.07.2013

12540/27.09.2013г

Зимна
маслодайна
рапица
зимна мека
пшеница

Густафсон 42 С/
Роял фло руж
(тирам 480 гр/л)
Целест топ
(дифеноконазол-25
г/л+флудиоксонил25г/л+тиометоксам262,5 г/л)
Сонидо / Десимо
(тиаклоприд 400г/кг)

12479/26.09.2013г
и
3140/17.02.2014г

Царевица

9986/30.05.2014г.
и
11402/23.06.2014г.

Рапица

Мезурол Фло
(метиокарб – 500г/л)

16024/15.09.2014

зимна
пшеница

Вибранс голд
(флудиоксонил -25
г/л, дифеноконазол 25 г/л, седаксан – 50
г/л)
+
Гаучо 350
(имидаклоприд – 350
г/л)

Кемтура
Агросолюшънс/
Синджента
Синджента/
Синджента България
ЕООД

Франция

Байер Кроп Сайанс
/ Регистрирани
фирми търгуващи със
семена
Байер Кроп Сайанс
/ Регистрирани
фирми търгуващи със
семена
Синджента Агро САС
и Байер Кроп Сайанс/
Синджента България
ЕООД

Франция

№ 2110121,
валидно до 2015 г.
Издадено на 29.11.2012 г.

Франция

№ 8600068,
валидно до 31.12.2016 г.
Издадено на 29.11.2012 г.

Франция

№ 2110102,
валидно до 31.12.2014 г.
№ 9200091,
валидно до 31.12.2014 г.

Унгария

№ 9200548 от 23.03.2012 г.
Валидно до 31.12.2019 г.
Издадено на 23.03.2012 г.
Разрешително №
02.5/371/3/2009. MgSzHK
валидно до 31.01.2017 г
издадено 29 ктомври 2010 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 781/2013 НА КОМИСИЯТА от от 14 август 2013 година (за изменение на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество фипронил и за забрана на
употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи посоченото активно вещество),

Член 2
Забрана за пускане на пазара на третирани семена
Семена за посев на култури, които са били третирани с продукти за растителна защита, съдържащи фипронил, не се употребяват или
пускат на пазара, с изключение на семена, предназначени за засаждане на растения в оранжерии и семена от праз, лук, дребен лук и
групата на зеленчуците Brassica, предназначени за засаждане в полета, чиято реколта се прибира преди цъфтежа.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 485/2013 НА КОМИСИЯТА от 24 май 2013 година
*ПРИЛОЖЕНИЕ II към Член 2
Семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи клотианидин, тиаметоксам или имидаклоприд, чиито
употреба и пускане на пазара се забраняват:
ечемик, просо, овес, ориз, ръж, сорго, тритикале, пшеница, когато тези зърнени култури се засяват от януари до юни,
люцерна (Medicago sativa), анасон (Pimpinella anisum), звезден анасон или звездовиден, анасон (Illicium verum); ким (Carum carvi);
кориандър (Coriandrum sativum); кимион (Cuminum cyminum); резене (Foeniculum vulgare), плодове от хвойна (Juniperus communis),
фасул (Phaseolus spp.), бакла (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor), елда (Fagopyrum esculentum), рициново семе (Ricinus
communis), нахут (Cicer arietinum), пипер (Capsicum frutescens; C. annuum); бахар, ямайски пипер (Pimenta officinalis), семена от
детелина (Trifolium spp.), кафе (Coffea spp. arabica, robusta, liberica), памук (Gossypium spp.), папуда (Vigna unguiculata), краставици
(Cucumis sativus), фъстъци (Arachis hypogea), коноп (Cannabis sativa), бобови растения: обикновен звездан (Lotus corniculatus);
леспедеца (Lespedeza spp.), пуерария (Pueraria lobata), сесбания (Sesbania spp.), еспарзет (Onobrychis sativa), сула (Hedysarum
coronarium), леща (Lens esculenta; Ervum lens), ленено семе (Linum usitatissimum), лупина (Lupinus spp.), царевица (Zea mays), семе от
пъпеш (Cucumis melo), семена от синап: бял синап (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); черен синап (Brassica nigra; Sinapis nigra), бамя
(Abelmoschus esculentus); гомбо (Hibiscus esculentus), грах: посевен грах (Pisum sativum); полски фуражен грах (P. arvense), мента
(Mentha spp., M. piperita), маково семе (Papaver somniferum), тикви и тиквички (Cucurbita spp.), далматинска вратига (Chrysanthemum
cinerariifolium), рапица (Brassica napus var. oleifera), сафлорово семе (Carthamus tinctorius), сусамово семе (Sesamum indicum), соя
(Glycine soja), подправки: дафинов лист (Laurus nobilis); семе от копър (Anethum graveolens); семе от гръцки сминдух (Trigonella
foenumgraecum); шафран (Crocus sativus); мащерка (Thymus vulgaris); куркума (Curcuma longa), ягоди (Fragaria spp.), слънчогледово
семе (Helianthus annuus), турнепс и репица (Brassica rapa var. rapifera и oleifera spp.), обикновен фий (Vicia sativa), дини (Citrullus
vulgaris), декоративни растения, цъфтящи през годината на третиране.

