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Приложение Б – Подробности за всички национални ДЗП във всяка зона (подредени по култури) 
(За подробности по попълването на това приложение вж. Приложение Г)

ПРЗ (наименование/код на продукта): 

Активно вещество (а) (наименование и съдържание, g/L или g/kg):

Тип на формулацията:

Област на приложение:

Зона (и):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Употр
еба-
No.

ДЧ Култура и/или 
употреба 

 
(култура по 

предназначени
е / целева 
култура)

На открито, в 
оранжерии

Вредители или група 
вредители, които се 

контролират 
(допълнително: фаза от 

развитието на вредителите 
или групата вредители)

Приложение Доза на приложение Каранти
нен срок 

(дни)

Бележки: 
напр. g антидот/
синергист на ha

Метод / 
Вид

Период / Фаза 
от развитието 
на културата & 

сезон

Maкс. брой 
(мин. интервал 

между 
приложенията) 
a) на употреба 
b) за култура/ 

сезон

kg, L продукт / 
ha 

a) макс. доза 
на приложение. 
b) макс. обща 

доза за 
култура/сезон

g, kg a.в./ha 
 

a) макс. доза 
на приложение. 
b) макс. обща 

доза за 
култура/сезо

Вода 
L/ha 

 
min / max

+ -
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