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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  

ратителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 

 

Община Алфатар уведомява жителите на с. Цар Асен, с. Чуковец, гр. Алфатар, 

че постъпи уведомително писмо с Вх.№ 1239/ 27.04.2020 г. от Градимир Атанасов 

Георгиев, управител на ЗП Градимир Атанасов Георгиев, за извършване на 

третиране на пшеница с наземна техника на: 

- 30.04.2020 г. от 20:00 часа до 06:00 часа на 01.05.2020 г. 
 

със следните препарати:   

- Секатор /хербицид/ при доза 15 мл/дка.  

- Солигор /фунгицид/ при доза 80 мл/дка, с карантинен срок 35 дни.  

- Цитрин макс /инсектицид/ при доза 5 мл/дка, с карантинен срок 28 дни. 

- Течен екстракт от био тор /листен тор/ при доза 300 мл/дка. 

- Алгрийн /листен тор/ при доза 100 мл/дка. 
 

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

предписание. 

Подлежащи на третиране са масивите в по землища: 

 с. Чуковец –  масиви 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21 –  обща площ 836 дка, 

отстоящи от населеното мястно на 1 км; от с. Цар Асен на 3 км; от с. 

Алеково на 7 км; от гр. Алфатар на 3 км. 

 с. Цар Асен – масиви 14, 15 – обща площ 1245 дка, отстоящи от 

населеното мястно на 1 км; от с. Чуковец  на 2 км; от с. Алеково на 7 км; 

от гр. Алфатар на 3 км; от с. Алеково на 10 км. 

 гр. Алфатар –  масиви 127, 134 – обща площ 305 дка, отстоящи от 

населеното мястно на 1 км; от с. Цар Асен на 7 км; от с. Чуковец на 9 

км; от с. Алеково на 10 км. 

Отговорно лице за организиране и провеждане на дейностите е Градимир 

Атанасов Георгиев, телефон 0897309999. 
 

 

Дата: 27.04.2020 г. 

     ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

     КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

                       О Б Щ И Н А    А Л Ф А Т А Р,   О Б Л А С Т   С И Л И С Т Р А 
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