
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ

ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ

Per. № 185

София,.. 'У
Наименование на продукта: „ Алгафикс”
Производител: „Албитех Биотехнологиаи” ООД, 1045 Будапеща, шосе Берлини № 47-49 
-  Унгария
Притежател на удостоверението за регистрация: „Агробио България ” ООД, гр. София,
Ж.К. „Дружба“ -  бл. 70, вх. В, ап. 54
ЕИК/ БУЛСТАТ: BG 200478447
Вид на продукта: МИКРОБИАЛЕН ТОР "ч-
Състав: Водорасли от род сладководни алги: Scenedesmus obtusiusculis 4x107 CFU, 
pH 6.6% ± 8.5%
Приложение на продукта: Продуктът спомага за увеличение на количеството на 
растителните хормони, привнесени с препарата и предизвикани от действието на алгите. 
Помага на растението по бързо приспособяване към въздействието на заобикалящата го 
среда, спомгайки го за предоляване на стресовите състояния. Продукта се предлага във 
вид на водна суспензия. Намира приложение при следните култури:
Полски и зеленчукови култури: прилага се в доза 100 -  200 мл/ дка. Брой третирания 
годишно 1-5 приложения. Срок на внасяне: I третиране -  прилага се 3-4 седмици след
сеитба. II третиране -  5-6 седмици след сеитба
Овощни култури: прилага се в доза 100 -  300 мл/ дка. Брой третирания годишно 5 
приложения:
I -  при напълване
II -  края на цъфтежа
III -  при завръзване
IV -  при нарастване на плодовете
V -  три седмици преди прибиране на реколтата.
Лозя: прилага се в доза 100 -  300 мл/ дка. Брой третирания годишно 1-4 приложения:
I -  края на цъфтежа
II -  при нарастване на зърната
III -  при оцветяване на зърната
IV -  три седмици преди прибиране на реколтата.
Декоративни видове, картофи, ягоди, билки: прилага се в доза 100 мл/ дка. Третират се 
през десет дни.
Забележки: *Да не се смесва, с продукти за растителна защита! Преди смесване с 
продукти за растителна защита да се извърши тест за смесимост.
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Удостоверението се издава на „Агробио България ” ООД, гр. София, Ж.К. „Дружба“ 
-  бл. 70, вх. В, ап. 54, във връзка със заявление с Вх. № 7029 от 21.04.2016 г. при 
БАБХ на фирма Агробио България ” ООД, гр. София, на основание чл. 134, ал. 6 от 
Закона за защита на растенията и Заповед № РД 11-298/ 08.02.2017 година на 
изпълнителния директор на БАБХ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ЙЛИЕВ

На основание чл.6, ал.1, т.14 от Закона за защита на растенията Българската агенция по безопасност на храните 
поддържа и актуализира публичен регистър на страница: http ://ww\v. babh. т vem ment, ba c разрешените за пускане на 
пазара и употреба регистрирани торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни 
субстрати.
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