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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: подготовка на проект за „Иновативна система за вземане на решения
при полски култури и консервационно земеделие", с кандидат гражданско дружество
на основание на чл. 357 – чл. 364 от ЗЗД с наименование „Иновативно земеделие за
висока ефективност.”, действащо като Оперативна група, в която член е „АГРАРЕН
УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ”
I.

Предмет:

Доставка на препарати за растителна защита във връзка с изпълнение на дейности
по проект „Иновативна система за вземане на решения при полски култури и
консервационно земеделие" по Процедура чрез подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране
на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
II.

Описание:

Доставка на препарати за растителна защита със следните минимални
характеристики и в следните минимални количества:
вид
Хербицид, вегетационен, да съдържа 75 г/л пироксулам,
контролиращ едногодишни широколистни и житни
плевели при пшеница.
Вегетационен хербицид за контрол на едногодишни
житни и широколистни плевели при царевица, съдържа
темботрион 345 г/л; Тиенкарбазон метил 68 г/л;
Изоксадифен-етил (антидот) 134 г/л. в комбинация със
специален прилепител за подобрено действие.
Листен фунгицид за контрол на Кафява ръжда (Puccinia
recondita) Жълта ръжда (Puccinia striiformis) Ранен
листен пригор (Septoria tritici) при пшеница, да съдържа
ципроконазол - 80 г/л азоксистробин – 200 г/л.
Листен фунгицид за контрол на брашнеста мана
(Erysiphe spp.), Ръжда (Puccinia spp.), Листни петна
(Septoria spp.) при пшеница, съдържащ азоксистробин
120 г/л тебуконазол 200 г/л

мярка

количество

л

61,710

л

32,620

л

246,820

л

238,330

Листен фунгицид за контрол на склеротинийно гниене
(Sclerotinia sclerotiourum), Фомоза (черни петна) (Phoma
macdonaldii), Фомопсис (сиви петна) (Diaporthe
helianthi) при слънчоглед, съдържащ азоксистробин 125 г/л дифеноконазол - 125 г/л
Листен фунгицид, който съдържа тебуконазол - 250 г/л.

л

177,560

л

59,000

Листен инсектицид, регистриран срещу - вредна житна
дървеница (ларви) -обикновена житна пиявица,
памукова нощенка, съдържащ 100 г/л зет-циперметрин.
Хербицид, вегетационен, да съдържа 500 г/кг
трибенурон метил, контролиращ широколистни плевели
при слънчоглед.

л

49,350

кг

7,100

Хербицид, вегетационен, да съдържа 150 г/л
флуазифоп-Пбутил+ прилепител , контролиращ житни
плевели при различни двусемеделни култури вкл.
слънчоглед и маслодайна рапица

л

195,320

В зависимост от разфасовката, в която се предлагат посочените препарати е допустима
доставката и на по-големи количества.
Срок на доставка: не повече от 10 /десет/ календарни дни след заявка за период от 36
месеца.
Оферентите трябва да са получили разрешение за извършване на дейност по търговия с
препарати за растителна защита и да декларират това и при необходимост да приложат
документи, удостоверяващи последното към изготвената оферта.

