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УЛ. "КНЯЗ БОРИС Г  1Ш 
ГР. КУБРАТ
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КМЕТА НА С  ЗАДРУГА

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От „Сортови семена" ЕАД, ЕИК: 826054269; 
От „Сортови семена-98" АД, ЕИК: 116040190; 
От ЗП"Георги Христов" Булстат: 8807205027
От ЗГГТеорги L Донев" Булстат: 6206085282

За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекцжжни
мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. на мерките за опазването на 
пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на 
растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви
уведомяваме:

1. От 21.03.2020 г., до 25.03.2020 г., включително от 6:00 до 10:00 часа v след 
залез слънце ще се проведе третиране на площи с Рапица с 
■ препарат/продукт:

1.1. Шерпа ЕК -  при доза 15 мл/дка., каранти ген срок -  7 дни; 
Третиране се извършва срещу вредител: раличен скригохобогник 
1-2. Тилмор ЕК -- при доза 100 мл/дка., карантитеи срок: -  56 дни; 
Третиране се извършва срещу: болести

2 . Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, кайте
следва:

2.1. гр. Кубрат 233 дка

2.4. с. Задруга - тС. - 236 дка



3. Препаратът /продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане 
на пазара продукти за растителна защита, регистрираше торове и 
подобрмтели на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински 
препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, 
съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, 
както и е оглед опазване на околната среда.

4. Препаратът /продуктът е закупен от ........... и се придружава с
копие от сертификат за качество N9........................................................................

5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето:

Стефан 1 Василев -  Агроном, моб. тел: 0899 935 104

6. За изпълнител на пръскането: „Сортови семена" ЕАД, с наземна техника.

7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна 
площадка, намираща се в гр. Кубрат, Семепроизводна база -  Кубрат.

16.03.2020 г.
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