
О Е Щ И Н Д  ДЛФДТ ДР ,  О Б Л А С Т  С Н Л Н С Т Р Д
7570, гр. Алфатар, ул. Йордан Петров № 6 

факс: 086У  811 646; тел.: 086/811 610;

*

/ / / ! K I .M

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.№ 1469/ 26.05.2020г. от Дочка Енчева Василкова, 
управител на „ВЕЗНИ-64”ЕООД, БУЛСТАТ 118586504, за извършване на 
третиране на слънчоглед с наземна техника със следните препарати:

- Листего плюс /хербицид/ при доза 150мл/дка.
- Мегафол/лисен тор /п р и  доза 150мл/дка.
- Пиктор /фунгицид/при доза 40мл/дка.Карантинен срок 30 дни
Третирането ще се извърши в периода, както следва:
- 30.05.2020 г. от 21:00 часа до 09:00 часа на 31.05.2020 г.
Подлежащи на третиране са масивите в местностните в землището на

гр. Алфатар, както следава:
-  масив №184 в местност „Праги” с площ от156.195дка; отстоящи от: 

гр. Алфатар на 0,4 км; с.Кутловица на 6,9 км.дата на третиране: 
30.05.2020 г.

-  масив №233 в местност „Саища” с площ от 113.332 дка; отстоящи 
от: гр. Алфатар на 0,5 км; с. Цар Асен на 6,8 км; дата на третиране: 
30.05.2020г.

-  масив №225 в местност „Шафкана” с площ от 90.321 дка; отстоящи 
от: гр. Алфатар на 3,0 км; с. Васил Левски на 6,3 км; дата на 
третиране: 31.05.2020г.

-  масив №224 в местност „Данкова урва” с площ от 70.414дка; 
отстоящи от: гр. Алфатар на 1,1 км; с. Бабук на 4,6 км; дата на 
третиране: 31.05.2020 г.

В случай на нужда от антидот (противоотрова) да се приема по лекарско 
предписание.Отговорно лице за организиране ц провеждане на дейностите е Иван 
Руменов Василков, телефон 089752904#.
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