ФЕРОМОНИ

№

Продукт,
Притежател на
разрешението за
пускане на пазара

1. 1ГИНКО
. Суммит Агро Румъния
СРЛ – клон България
КЧТ
Разрешение №
01391-ПРЗ-1/25.03.2016
г.
Заповед №РД 11418/16.03.2016 г.
**Заповед № РД 113080/30.12.2020 г.
Валидно до:
31.08.2022 г.
2. ГИНКО РИНГ
Суммит Агро Румъния
СРЛ – клон България
КЧТ
Разрешение № 01856ПРЗ-1/10.07.2020 г.
**Заповед №РД 11-1579
от 08.07.2020 г.
Валидно до:
31.08.2021 г.*

Диспенсера
Активно вещество

Култура, вредител и моменти на
приложение на продукта

/дка

Категория
на
употреба

Е8, Е10 – додекадиенол
(кодлемон) - 254
мг/диспенсер,
додеканол - 132 мг/
диспенсер,тетрадеканол - 31
мг/
диспенсер

Ябълки, круши, дюли, азиатски
круши „наши”, орехи
Срещу - ябълков плодов червей
(Cydiapomonella)
Залагат се пролетта, преди начало на
летеж на пеперудите - еднократно

50 диспенсeра/дка

втора
професиона
лна

додекан-1-ол - 0,66
г/диспенсер + (Е,Е)-8,10додекадиен-1-ол (кодлемон)
– 1,27 г/диспенсер +
тетрадекан-1-ол - 0,155
г/диспенсер

Ябълки, Круши, Дюли, Азиатски
круши и
Орехи
Срещу Ябълков плодов червей (Cydia
pomonella) - преди началото на летежа на
пеперудите
Брой мин/макс приложения – 1
Кестени
Срещу Дъбов семеяд (Cydia splendana) преди началото на летежа на пеперудите
Брой мин/макс приложения – 1

10 диспенсера/дка

непрофесио
нална

10 диспенсера/дка

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

ДЦ/ПРЗТК/БАБХ

3. 2ДЕЦИС ТРАП
. Байер България ЕООД
Разрешение № 1247-ПРЗ
-2/20.12.2017 г.
Заповед №РД 11849/20.06.2014г.
Заповед №РД112604/01.12.2017 г.
**Заповед №РД 11-2535
от 11.12.2018 г.
Валидно до:
31.10.2020 г.*

4. 3ИЗОМЕЙТ- OFM TT
. Суммит Агро Румъния
СРЛ – клон България
КЧТ
Разрешение №
01273-ПРЗ-1/01.12.2014
г.
**Заповед № РД 113079/30.12.2020 г.
Валидно до:

0,015г -делтаметрин / капан
(диспенсър)
+атрактант

50- 80 капана/ха
Семкови овощни видове(ябълки,
круши, дюли, мушмула и др.)
(5–8 капана/ дка)
Средиземноморска плодова муха (Ceratitis
capitata) и Плодови мухи от род Ceratitis
spp. – прилага се от залагане на плода до
беритбена зрялост
Брой мин/макс приложения – 1

непрофесио
нална

Костилкови овощни видове (праскови, 50- 80 капана/ха
нектарини, череши, сливи, кайсии и
(5–8 капана/ дка)
др.)
Средиземноморска плодова муха (Ceratitis
capitata) и Плодови мухи от род Ceratitis
spp. – прилага се от залагане на плода до
беритбена зрялост
Брой мин/макс приложения - 1

Феромонов диспенсер:
Z-8-додеценил ацетат 0,4464
г/диспенсер, Е-8-додеценил
ацетат - 0,0288 г/диспенсер,
Z-8-додеценол - 0,0048 г/
диспенсер

50- 80 капана/ха
Лозя
Средиземноморска плодова муха (Ceratitis (5–8 капана/ дка)
capitata) и плодови мухи от род Ceratitis
spp. – прилага се от залагане на плода до
беритбена зрялост
Брой мин/макс приложения - 1
5- 8 капана/дка
Капаните се поставят от южната страна в
короната на дърветата на височина 1,40 –
1,80 м от земят
Праскови
25 диспенсера на
Срещу: Източен плодов червей Cydia декар
molesta) - момент на приложение преди
началото на летежа на пеперудите,
диспенсерите се инсталират на дърветата
Кайсии
25 диспенсера на
Срещу: Източен плодов червей (Cydia
декар
molesta) - момент на приложение преди
началото на летежа на пеперудите,
диспенсерите се инсталират на дърветата

непрофесон
ална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

ДЦ/ПРЗТК/БАБХ

31.08.2022 г.

5. 4ИЗОМЕЙТ С
. Суммит Агро Румъния
СРЛ – клон България
КЧТ
Разрешение №
01392-ПРЗ-1/25.03.2016
г.
Заповед №РД 11419/16.03.2016 г.
**Заповед № РД 113082/30.12.2020 г.
Валидно до:
31.08.2022 г.

Феромонов диспенсер:
Е8, Е10 – додекадиенол
(кодлемон) - 122
мг/диспенсер,
додеканол - 63
мг/диспенсер,
тетрадеканол - 15
мг/диспенсер

Ябълки
Срещу: Източен плодов червей (Cydia
molesta) - момент на приложение преди
началото на летежа на пеперудите,
диспенсерите се инсталират на дърветата

25 диспенсера на
декар

Круши, дюли и „наши” – азиатски
круши
Срещу Източен плодов червей (Cydia
molesta) - момент на приложение преди
началото на летежа на пеперудите,
диспенсерите се инсталират на дърветата
Сливи
Срещу: Източен плодов червей
(Cydia
molesta) - момент на приложение преди
началото на летежа на пеперудите,
диспенсерите се инсталират на дърветата

25 диспенсера на
декар

Сливи
Срещу: Сливов плодов червей
(Cydia
funebrana) - момент на приложение преди
началото на летежа на пеперудите,
диспенсерите се инсталират на дърветата
Ябълки, круши, дюли, азиатски
круши „наши”
Срещу -ябълков плодов червей
(Cydia pomonella) Залагат се пролетта,
преди начало на летеж на пеперудите еднократно.

30 диспенсера на
декар

30 диспенсера на
декар

100
диспенсeра/дка

втора
професиона
лна

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

ДЦ/ПРЗТК/БАБХ

6. 5ИЗОМЕЙТ СРЛ
. Суммит Агро Румъния
СРЛ – клон България
КЧТ
Разрешение №
01374-ПРЗ-1/08.02.2016
г.
Заповед №РД 11161/29.01.2016 г.
**Заповед № РД 113081/30.12.2020 г.
Валидно до:
31.08.2022 г.

Феромонов диспенсер:
Е8, Е10 – додекадиенол
(кодлемон)-101
мг/диспенер,
додеканол-16 мг/диспенсер,
тетрадеканол-3
мг/диспенсер,
Z-11 тетрадеценил ацетат 101 мг/диспенсер,
Z-9 тетрадеценил ацетат 19 мг/диспенсер

Ябълки, круши, дюли, азиатски
круши „наши”, мушмули,
киселица (дива ябълка)
Срещу - ябълков плодов червей (Cydia
pomonella), плодова корогризачка
(Adoxophyes orana), кафявоивичеста
листозавивачка (Pandemis heparana),
малка лозова листозавивачка
(Argyrotaenia pulchellana), овощна
листозавивачка (Archips podana).
Залагат се пролетта, преди начало на
летеж на пеперудите - еднократно

100
диспенсeра/дка

втора
професиона
лна

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

ДЦ/ПРЗТК/БАБХ

