
МЕТЕОР 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 15,7 г/л Делтаметрин
ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен Концентрат
Категория на употреба: Непрофесионална
Начин на действие: МЕТЕОР е несистемен пиретроиден инсектицид със стомашно 
и контактно действие. При контакт предотвратява предаването на нервни импулси по 
нервните влакна, като по този начин нарушава нервната система на неприятелите, което 
води до смърт.

Предимства:

• Силно изразен нокдаун ефект 
• Широк спектър на действие
• Подходящ за почти всички култури, както на открито, така и в оранжерии
• Не съдържа органични разтворители
• Ниска токсичност
• Дълготрайно репелентно действие и силно изразена газова фаза
• Предпазва третираните площи от вторично нападение.
• Лесна за работа формулация, подходяща и за резервоарна смес.
• Ниска доза и кратък карантинен срок
• Много добър профил по отношение на МДГОВ (Максимално 
• допустимите граници на остатъчни вещества) 
• Бързо разграждане в почвата
• Безопасен за околната среда и за потребителите

МЕТЕОР 

Широкоспектърен пиретроиден инсектицид за борба с листни въшки, щитоносни въшки, белокрилки, 
плодови червеи и мухи, листни бълхи, миниращи молци, цикади, нощенки, хоботници, трипсове, 
растителноядни дървеници, житни пиявици и други неприятели в широк спектър от селскостопански 
култури, включително полски, овощни, зеленчукови, окрасни и горски култури, както и в 
гъбопроизводсвото. 

Активно ещество: 15,7 г/л Делтаметрин 

Формулация: Суспензионен Концентрат 

Категория на употреба: Непрофесионална 

Начин на действие: МЕТЕОР е несистемен пиретроиден инсектицид със стомашно и контактно 
действие. При контакт предотвратява предаването на нервни импулси по нервните влакна, като по този 
начин нарушава нервната система на неприятелите, което води до смърт. 
 
Предимства: 
 

 Силно изразен нокдаун ефект  
 Широк спектър на действие 
 Подходящ за почти всички култури, както на открито, така и в оранжерии 
 Не съдържа органични разтворители 
 Ниска токсичност 
 Дълготрайно репелентно действие и силно изразена газова фаза 
 Предпазва третираните площи от вторично нападение. 
 Лесна за работа формулация, подходяща и за резервоарна смес. 
 Ниска доза и кратък карантинен срок 
 Много добър профил по отношение на МДГОВ (Максимално допустимите граници на остатъчни 
вещества)  

 Бързо разграждане в почвата 
 Безопасен за околната среда и за потребителите 

Обхват на приложение:  

Култури Неприятели 
Пшеница,  
ечемик,  
царевица  
 

Листни въшки (сем.Aphididae), пшеничен трипс (), нощенки 
(сем.Noctuidae), царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis),  
западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera 
virgifera), дървеници (сем. Scutelleridae) 

Костилкови овощни видове Червеноврат дългорог бръмбар (Aromia bungii) 
Костилкови овощни видове, 
семкови овочни видове,  
бадеми 

Ларви на калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus 
perniciosus); крушова листна бълха (Psylla pyri); източен 
плодов червей (Cydia molesta); прасковен клонков молец 
(Anarsia lineatella); ябълков плодов червей (Cydia pomonella); 
плодова корогризачка (Adoxophyes orana); миниращи молци 
по ябълки и круши (Leucoptera spp.); хоботници (Rhynchites 
spp.); листороги бръмбари (сем. Scarabeidae); ябълкова 
плодова оса (Haplocampa testidinea); зелена ябълкова листна 
въшка (Aphis pomi); прасковена листна въшка (Myzus 
persicae); средиземноморска плодова оса (Ceratitis capitata); 
Трипси (сем. Thripidae). 

Лозя  
 

Цикади (сем. Cicadellidae); листни въшки (сем. Aphididae); 
листозавивачки; гроздови молци (сем. Tortricidae); нощенки 
(сем. Noctuidae); царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) 

Люцерна  Педомерки (сем. Geometridae), нощенки (сем.Noctuidae) 
Тютюн  
 

Листни въшки (сем.Aphididae), тютюнев трипc (Thrips tabaci), 
тютюнева бълха (Epitrix hirtipennis), нощенки (Noctuidae) 

Чесън, артишок, цветно зеле, Листни бълхи (Phyllotreta), бяла зелева пеперуда (Pieris 

HOBO!

Широкоспектърен пиретроиден инсектицид за борба с листни въшки, 
щитоносни въшки, белокрилки, плодови червеи и мухи, листни бълхи, 
миниращи молци, цикади, нощенки, хоботници, трипсове, растителноядни 
дървеници, житни пиявици и други неприятели в широк спектър от 
селскостопански култури, включително полски, овощни, зеленчукови, 
окрасни и горски култури, както и в гъбопроизводсвото.

Обхват на приложение: 



МЕТЕОР 

Широкоспектърен пиретроиден инсектицид за борба с листни въшки, щитоносни въшки, белокрилки, 
плодови червеи и мухи, листни бълхи, миниращи молци, цикади, нощенки, хоботници, трипсове, 
растителноядни дървеници, житни пиявици и други неприятели в широк спектър от селскостопански 
култури, включително полски, овощни, зеленчукови, окрасни и горски култури, както и в 
гъбопроизводсвото. 

Активно ещество: 15,7 г/л Делтаметрин 

Формулация: Суспензионен Концентрат 

Категория на употреба: Непрофесионална 

Начин на действие: МЕТЕОР е несистемен пиретроиден инсектицид със стомашно и контактно 
действие. При контакт предотвратява предаването на нервни импулси по нервните влакна, като по този 
начин нарушава нервната система на неприятелите, което води до смърт. 
 
Предимства: 
 

 Силно изразен нокдаун ефект  
 Широк спектър на действие 
 Подходящ за почти всички култури, както на открито, така и в оранжерии 
 Не съдържа органични разтворители 
 Ниска токсичност 
 Дълготрайно репелентно действие и силно изразена газова фаза 
 Предпазва третираните площи от вторично нападение. 
 Лесна за работа формулация, подходяща и за резервоарна смес. 
 Ниска доза и кратък карантинен срок 
 Много добър профил по отношение на МДГОВ (Максимално допустимите граници на остатъчни 
вещества)  

 Бързо разграждане в почвата 
 Безопасен за околната среда и за потребителите 

Обхват на приложение:  

Култури Неприятели 
Пшеница,  
ечемик,  
царевица  
 

Листни въшки (сем.Aphididae), пшеничен трипс (), нощенки 
(сем.Noctuidae), царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis),  
западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera 
virgifera), дървеници (сем. Scutelleridae) 

Костилкови овощни видове Червеноврат дългорог бръмбар (Aromia bungii) 
Костилкови овощни видове, 
семкови овочни видове,  
бадеми 

Ларви на калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus 
perniciosus); крушова листна бълха (Psylla pyri); източен 
плодов червей (Cydia molesta); прасковен клонков молец 
(Anarsia lineatella); ябълков плодов червей (Cydia pomonella); 
плодова корогризачка (Adoxophyes orana); миниращи молци 
по ябълки и круши (Leucoptera spp.); хоботници (Rhynchites 
spp.); листороги бръмбари (сем. Scarabeidae); ябълкова 
плодова оса (Haplocampa testidinea); зелена ябълкова листна 
въшка (Aphis pomi); прасковена листна въшка (Myzus 
persicae); средиземноморска плодова оса (Ceratitis capitata); 
Трипси (сем. Thripidae). 

Лозя  
 

Цикади (сем. Cicadellidae); листни въшки (сем. Aphididae); 
листозавивачки; гроздови молци (сем. Tortricidae); нощенки 
(сем. Noctuidae); царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) 

Люцерна  Педомерки (сем. Geometridae), нощенки (сем.Noctuidae) 
Тютюн  
 

Листни въшки (сем.Aphididae), тютюнев трипc (Thrips tabaci), 
тютюнева бълха (Epitrix hirtipennis), нощенки (Noctuidae) 

Чесън, артишок, цветно зеле, Листни бълхи (Phyllotreta), бяла зелева пеперуда (Pieris 

МЕТЕОР 

Широкоспектърен пиретроиден инсектицид за борба с листни въшки, щитоносни въшки, белокрилки, 
плодови червеи и мухи, листни бълхи, миниращи молци, цикади, нощенки, хоботници, трипсове, 
растителноядни дървеници, житни пиявици и други неприятели в широк спектър от селскостопански 
култури, включително полски, овощни, зеленчукови, окрасни и горски култури, както и в 
гъбопроизводсвото. 

Активно ещество: 15,7 г/л Делтаметрин 

Формулация: Суспензионен Концентрат 

Категория на употреба: Непрофесионална 

Начин на действие: МЕТЕОР е несистемен пиретроиден инсектицид със стомашно и контактно 
действие. При контакт предотвратява предаването на нервни импулси по нервните влакна, като по този 
начин нарушава нервната система на неприятелите, което води до смърт. 
 
Предимства: 
 

 Силно изразен нокдаун ефект  
 Широк спектър на действие 
 Подходящ за почти всички култури, както на открито, така и в оранжерии 
 Не съдържа органични разтворители 
 Ниска токсичност 
 Дълготрайно репелентно действие и силно изразена газова фаза 
 Предпазва третираните площи от вторично нападение. 
 Лесна за работа формулация, подходяща и за резервоарна смес. 
 Ниска доза и кратък карантинен срок 
 Много добър профил по отношение на МДГОВ (Максимално допустимите граници на остатъчни 
вещества)  

 Бързо разграждане в почвата 
 Безопасен за околната среда и за потребителите 

Обхват на приложение:  

Култури Неприятели 
Пшеница,  
ечемик,  
царевица  
 

Листни въшки (сем.Aphididae), пшеничен трипс (), нощенки 
(сем.Noctuidae), царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis),  
западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera 
virgifera), дървеници (сем. Scutelleridae) 

Костилкови овощни видове Червеноврат дългорог бръмбар (Aromia bungii) 
Костилкови овощни видове, 
семкови овочни видове,  
бадеми 

Ларви на калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus 
perniciosus); крушова листна бълха (Psylla pyri); източен 
плодов червей (Cydia molesta); прасковен клонков молец 
(Anarsia lineatella); ябълков плодов червей (Cydia pomonella); 
плодова корогризачка (Adoxophyes orana); миниращи молци 
по ябълки и круши (Leucoptera spp.); хоботници (Rhynchites 
spp.); листороги бръмбари (сем. Scarabeidae); ябълкова 
плодова оса (Haplocampa testidinea); зелена ябълкова листна 
въшка (Aphis pomi); прасковена листна въшка (Myzus 
persicae); средиземноморска плодова оса (Ceratitis capitata); 
Трипси (сем. Thripidae). 

Лозя  
 

Цикади (сем. Cicadellidae); листни въшки (сем. Aphididae); 
листозавивачки; гроздови молци (сем. Tortricidae); нощенки 
(сем. Noctuidae); царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) 

Люцерна  Педомерки (сем. Geometridae), нощенки (сем.Noctuidae) 
Тютюн  
 

Листни въшки (сем.Aphididae), тютюнев трипc (Thrips tabaci), 
тютюнева бълха (Epitrix hirtipennis), нощенки (Noctuidae) 

Чесън, артишок, цветно зеле, Листни бълхи (Phyllotreta), бяла зелева пеперуда (Pieris 

броколи, брюкселско зеле, 
червено главесто зеле, савойско 
зеле, моркови, краставици, лук, 
фасул, зелен фасул, бакла, ягоди 
(в оранжерии и на открито), 
салата, патладжан, пъпеши, 
картофи, грах, праз, домати (в 
оранжерии и на открито), пипер, 
рукола, целина листна, 
тиквички, тикви  

brassicae) колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), 
нощенки (Noctuidae), трипси (Thripidae), растителноядни 
дървеници (сем. Tenthredinidae); оранжерийна белокрилка 
(Trialeurodes vaporariorum), цвеклова щитовка (Cassida 
nebulosa), житна пиявица (Oulema/ Lema melanopa), молци 
(Plutellidae, Iponomeutidae), мухи (Anthomyiidae), цикади 
(Cicadellidae), царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), 
скакалци (сем.Acrididae) 

Топола  
В разсадници и на полето 
 
 

Малка тополова стъкленка (Paranthrene tabaniformis), тополов 
пъпкояд (Gypsonoma aceriana); Тополов хоботник (Cryptorhyn 
chus lapathi); листороги бръмбари (сем. Chrisomelidae) 

Култивирани гъби  Мухи, колемболи
Цветни и Декоративни култури  
На открито и в 
разсадници/оранжерии  
 
 
 

Листни въшки (сем.Aphididae), оранжерийна белокрилка 
(Trialeurodes vaporariorum), трипси (сем.Thripidae), юнски 
бръмбар (Amphimalon solstitialis), майски бръмбар (Melolontha 
melolontha), молци (Plutellidae, Iponomeutidae), златки (Сем. 
Бронзовки – Buprestidae), гъсеници на пеперуди (люспокрили), 
растителноядни дървеници (Eurydema sp.), листогризещи 
гъсеници (сем. Lepidoptera) 

Цитрусови култури  
 

Листни въшки (сем. Aphididae), щитоносни въшки (сем. 
Diaspididae), белокрилки (сем. Aleurodidae), средиземноморска 
плодова муха (Ceratitis capitata) 

Маслини  
 

Маслинова плодова муха (Bactrocera oleae), маслинов молец 
(Prays oleae), маслинова щитовка (Saissetia oleae), трипси (сем. 
Thripidae) 

Аспержи (само след прибиране)  
 

Листни бълхи (Phyllotreta), бяла зелева пеперуда (Pieris 
brassicae) колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), 
нощенки (Noctuidae), трипси (Thripidae), растителноядни 
дървеници (сем. Tenthredinidae), оранжерийна белокрилка 
(Trialeurodes vaporariorum), цвеклова щитовка (Cassida 
nebulosa), дървеници (Pentatomidae), житна пиявица (Oulema/ 
Lema melanopa), молци (Plutellidae, Iponomeutidae), мухи 
(Anthomyiidae), цикади (Cicadellidae), царевичен стъблен 
пробивач (Ostrinia nubilalis), скакалци (сем.Acrididae)  

Памук (само за текстил)  
 

Цикади (Cicadellidae), нощенки (Noctuidae), царевичен 
стъблопробивач (Ostrinia nubilalis), трипс (Thripidae), 
растителноядни дървеници (Lygus spp.) 

Захарно цвекло  
 

Обикновена цвеклова бълха (Chaetocnema concina), нощенки 
(сем.Noctuidae), зелев молец (Plutella maculipennis), обикновен 
цвеклов хоботник (Bothynoderes punctiventris), 
стъблохоботници (род Lixus) 

 
Доза на приложение: 60 – 90 мл/дка в зависимост от културата и неприятелите.  
За повече информация относно приложението на продукта, вижте препоръките и указанията върху 
етикетa или се свържете с наш представител: АГРИЯ АД, Асеновградско шосе, Пловдив 4009;  
Тел: 032 273 500; Имейл адрес: agria@agria.bg 
 

 

Доза на приложение: 60 – 90 мл/дка в зависимост от културата и неприятелите. 

За повече информация относно 
приложението на продукта, вижте 
препоръките и указанията върху етикетa 
или се свържете с наш представител: 
АГРИЯ АД, Асеновградско шосе, Пловдив 
4009; Тел: 032 273 500; 
Имейл адрес: agria@agria.bg


