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на основание чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за 

опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за 

провеждане на  растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни 

дейности 

 

Община Алфатар уведомява жителите на гр. Алфатар, че постъпи 

уведомително писмо с Вх.№ 1415/ 18.05.2020 г. от Миглен Иванов Манев, 

управител на „Манекс Агро” ЕООД, БУЛСТАТ 118550629, за извършване на 

третиране на пшеница с наземна техника със следния препарат:   

- Импулс супер ЕК /фунгицид/ при доза 60 мл/дка. Карантинен срок 35 

дни. 

- Шерпа 100 ЕК /инсектицид/ при доза 30 мл/дка. Карантинен срок 21 

дни. 

- Grow Plant Liquid /листен тор/ за листно подхранване при доза 500 

мл/дка.  

Третирането ще се извърши в периода, както следва:  

- 25.05.2020 г. от 20:30 часа до 10:00 часа на 26.05.2020 г.; 

- 26.05.2020 г. от 20:30 часа до 10:00 часа на 27.05.2020 г.; 

- 27.05.2020 г. от 20:30 часа до 23:59 часа. 

Подлежащи на третиране са масивите в местностите в землището на 

гр. Алфатар, както следва: 

 масив 00415 – 077 в местност „Димитрова локва” с площ от 

1 400,000 дка; отстоящи от: гр. Алфатар на 2,4 км;  с. Казимир на 6,3 

км; с. Цар Асен на 6,5 км; от с. Бабук на 8,0 км. 

 масив 00415 – 40 в местност „Ченева шума” с площ от 180,000 

дка; отстоящи от: гр. Алфатар на 2,5 км;  с. Цар Асен на 4,5 км. 

В случай на нужда от антидот (противоотрова) да се приема по лекарско 

предписание. 

Отговорно лице за организиране и провеждане на дейностите е Радостина 

Стефанова, телефон 0898891034. 

 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 
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