
ПАРА ЗОМЕР®

Функция на ПРЗ: ИНСЕКТИЦИД, АКАРИЦИД
ПАРА ЗОМЕР е продукт на парафинова основа с отлично действие срещу щито-
носни въшки и зимни яйца на акари по растителните видове. Действието му се 
основава на образуването на въздухонепропусклив маслен филм, който покрива 
незабележимо неприятелите и техните яйца и ги задушава (асфикция).

Вид на продукта: емулсия
Разрешен за употреба в Р. България със Заповед № РД 09-791/28.12.2002 г. 
на МЗГ и с Удостоверение за удължаване на разрешението за предлагане на 
пазара и употребата на ПРЗ № 0340/24.11.2005 г.

Дата на производство: виж опаковката
Номер на партидата: виж опаковката
Срок на годност: най-малко 2 години
Категория на употреба: III-та – свободна (продуктът може да се прилага от 
лица навършили 18 г.)
Карантинен срок: не се изисква
Информационният лист за безопасност е на разположение на потребителя 
при поискване.
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Съдържание на опаковката: 20 л (17.5 кг)
Производител:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse
D-21683 Stade
www.cheminova.de

Вносител:
“Хеминова България и Румъния” ЕООД
бул. „България” №102
бизнес-център „Беллиссимо”, офис 59
София 1680
Тел.: (02) 818 56 56, Факс: (02) 854 88 44
cheminova.bg@cheminova.com
www.cheminova.bg
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ОПАСНО!
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА!
Преди употреба прочетете внимателно етикета!
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкцията за употреба!



Активно вещество: 654 г/л парафиново масло (75%)

Предупреждения за опасност
H411:Токсичен за водните организми, с дълготраен 
ефект.

Препоръки за безопасност
P391 Съберете разлятото.
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката в съот-
ветствие с местните разпоредби.

Област на приложение:
-  Срещу зимни яйца на червен овощен акар 

(Panonychus ulmi Koch.) – 3% (3 л в 100 л вода) при 
ИПВ над 10-15 яйца на плодна клонка.

Момент на приложение: Пръскането се извършва 
късно през зимата(началото на пролетта: от 
февруари до началото на април), когато започне 
набъбването на пъпките до фаза „миши уши”.
Количество на работния разтвор: 40-150 л / дка, 
но при много възрастни или обемни оформени 
насаждения се изразходват 180-200 л.
Приложение: максимум един път през вегетацията.

-  Срещу калифорнийска щитоносна въшка (Quadra-
spidiotus perniciosus Comst.) – зимно пръскане – 2% 
(2 л в 100 л вода).

Момент на приложение: Пръскането се извършва 
през зимата от окапване на листата до започване 
на набъбването на пъпките.

Количество на работния разтвор: 40-150 л / дка, 
но при много възрастни или обемни оформени 
насаждения се изразходват 180-200 л.
Приложение: Максимум две пръскания през 10 дни.

Декоративни растения:
-  Като козметично средство за възстановяване на 

гланца по листата и премахване на праха и петната 
от варовик – 0.5%

-  Срещу щитоносни въшки – 2%
Момент на приложение: при наличие
Приложение: максимум 2 пръскания през 10 дни.

Хеминова България и Румъния” ЕООД не упражнява 
контрол върху транспортирането, съхранението и 
употребата на тези продукти след тяхната продажба. 
Фирмата не носи отговорност за несъответствие 
в качеството или ефекта при приложение на про-
дуктите в резултат на неспазване на посочените в 
етикета условия за транспортиране, съхранение и 
употреба.
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