INSEKTICIDAI (augalų apsaugos produktai kenkėjams naikinti)

Augalų apsaugos produkto
pavadinimas, forma,
registracijos savininkas,
registracijos numeris, registracijos
galiojimo laikas
1

Actara 25 WG
Syngenta Crop Protection AG,
0183I/08,
2018-07-17

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis

Tiametoksamas 250
g/kg

Apdorojami
augalai

Bulvės

Obelys,
kriaušės

Dekoratyviniai
augalai
šiltnamiuose

Dekoratyviniai
augalai
šiltnamiuose

Augalų
apsaugos
produkto
paskirtis

Purškiama
prieš
kolorado
vabalus,
amarus
kenkėjų
plitimo
pradžioje
Purškiama
prieš amarus,
obelinius
žiedgraužius
kenkėjų
plitimo
pradžioje
Purškiama
prieš
šiltadaržinius
baltasparnius,
vakarinius
tripsus
kenkėjų
plitimo
pradžioje
Purškiama
prieš amarus
kenkėjų
plitimo
pradžioje

Naudojimo reglamentai
preparato
kiekis
ml,g/10 l
vandens
2 g 10 l
vandens

2-4 g /10 l
vandens

Pastabos
Karencijos
laikotarpis

Didžiausias
apdorojimų
skaičius

14

1

14

1

4-8 g/ 10 l
vandens
(0,040,08%
tirpalu)

1

2 g/ 10 l
vandens
(0,02
tirpalu)

1

2.

Decis mega
Bayer CropScience AG
0336I/07
2017-12-17

Deltametrinas 50 g/l

Žirniai, pupos

Bulvės
Gūžiniai ir
žiediniai
kopūstais,
brokoliai,
griežčiai
Morkos
Dekoratyviniai
augalai
Obelys,
kriaušės

3.

NeemAzal T/S
Trifolio M GmbH,
0240I/02,
2015-05-31

Azadirachtinas A 10
g/l

Pomidorai
šiltnamiuose

Agurkai
paprika,
dekoratyviniai
augalai
šiltnamiuose
Kopūstai

Žirniniai
amarai,
pupiniai
amarai,
žirniniai
vaisėdžiai,
gumbeliniai
straubliukai
Kolorado
vabalai
Baltukai,
kryžmažiedės
spragės,
kopūstinius
pelėdgalvius,
amarus
Morkinės
musės
Cikadelės,
amarai
Amarai,
lapsukiai,
obeliniai
žiedgraužiai,
obuoliniai
vaisėdžiai,
pjūkleliai
Purškiama
prieš amarus,
tripsus,
baltasparnius,
voratinklines
erkes
Purškiama
prieš amarus,
tripsus,
baltasparnius,
voratinklines
erkes
Purškiama
prieš
baltukus,
pelėdgalvius

4 ml/10 l
vandens

20

2

4 ml/10 l
vandens
4 ml/10 l
vandens

20

2

14

2

4 ml/10 l
vandens
4 ml/10 l
vandens
4 ml/10 l
vandens

30

2
2

30

2

Purškiama
0,5%
tirpalu

3

Purškiama
0,5%
tirpalu

3

Purškiama
0,5%
tirpalu

3

4.

5.

Mavrik 2F
Makhteshim-Agan Holland B.V.
0330I/07
2015-05-31

Taufluvalinatas 240 g/l

Vertimec 018 EC
Syngenta Crop protection AG,
0307I/07,
2013-10-01

Abamektinas
18 g/l

Bulvės

Naikina
kolorado
vabalų lervas

5 ml/10 l
vandens

14

1

Morkos

Naikina
morkines
blakutes

5 ml/10 l
vandens

14

2

Obelys

Raudonosios
ir rausvosios
sodinės erkės

28

2

Braškės

Paprastosios
voratinklinės
ir žemuoginės
erkės

3

2

Agurkai
šiltnamiuose

Paprastosios
voratinklinės
erkės,
šiltnaminiai
baltasparniai,
minamusės,
tripsai
Paprastosios
voratinklinės
erkės,
šiltnaminiai
baltasparniai,
minamusės,
tripsai

Purškiama
gausiai
išplitus
kenkėjams
15 ml 10 l
vandens.
Pirmą
kartą
purškiama
prieš
žydėjimą,
antrą – po
derliaus
nuėmimo
12 ml 10 l
vandens
12 ml 10 l
vandens

3

3

Dekoratyviniai
augalai
šiltnamiuose

12 ml 10 l
vandens

3

FUNGICIDAI (augalų apsaugos produktai augalų ligoms naikinti)
Augalų apsaugos
produkto pavadinimas,
forma,
registracijos savininkas,
registracijos numeris,
registracijos galiojimo
laikas
1.

Champion 50
WP
Nufarm UK
Limited,
0262F/04,
2014-05-31

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis

Vario hidroksidas
77% (500 g/kg
vario)

Apdorojami
augalai

Obelys

Bulvės

2.

Gloria
Bayer
CropScience AG ,
0290F/06,
2016-03-25

Fenamidonas+
propamokarbo
hidrochloridas
75 + 375 g/l

Bulvės

Augalų
apsaugos
produkto
paskirtis

Purškiama
prieš rauples.
Ankstyvasis
sodų
purškimas iki
vegetacijos
pradžios
prieš
pumpurų
brinkimą.
Purškiama
prieš bulvių
marą,
sausligę

Purškiamos
vegetacijos
metu, kai
susidaro
palankios
sąlygos
marui,
sausligei
plisti, bet ne
vėliau kaip
pasirodžius
pirmiesiems
ligų

Naudojimo reglamentai
preparato
kiekis
ml,g/10 l
vandens
50 g
preparato
10 l
vandens
(0,5%
tirpalu)

63 g
preparato
10 l
vandens
(1 arui
bulvių
nupurkšti
reikia 25 g
preparato,
4 l tirpalo)
20 ml/a

Karencijos
laikotarpis

Didžiausias
apdorojimų
skaičius

7

1

7

4

7

3

Pastabos

požymiams
3.

Infinito
Bayer Crop
Science AG
0337F/12,
2021-05-31

Propamokarbo
hidrochloridas +
fluopikolidas
625 + 62,5 g/l

Bulvės

Purškiama
vegetacijos
metu nuo
maro

30-40
ml/10 l
vandens,
ir
nupurkšti
250 m2
30 ml/10 l
vandens ir
nupurkšti
200 m2

7

2

Svogūnai

Purškiama
vegetacijos
metu nuo
netikrosios
miltligės

7

1

Agurkai,
auginami
šiltnamiuose

Purškiama
vegetacijos
metu nuo
netikrosios
miltligės
0,14% tirpalo
Purškiama
vegetacijos
metu nuo
netikrosios
miltligės

14 ml/ 10
l vandens

3

2

30 ml/10 l
vandens ir
nupurkšti
200 m2

14

1

Porai

Purškiama
vegetacijos
metu nuo
netikrosios
miltligės

30 ml/10 l
vandens ir
nupurkšti
170 m2

14

1

Kompostas ir
kiti substratai

Dezinfekcija
prieš
pašaknio ir
šaknų
puvinius

300-400
ml
preparato
20 l
vandens 1
m3
substrato

Agurkų,
pomidorų ir
kopūstų
daigai

Laistoma
0,15% tirpalu
prieš
pašaknio ir

Gūžiniai,
žiediniai,
Briuselio
kopūstai,
brokoliai

4.

Previcur 607
SL
Bayer Crop
Science
atstovybė Baltijos
šalims,
0065F/06,
2016-03-25

Propamokarbas
607 g/l

Auginiai

Gėlių
svogūnėliai

Spygliuočių ir
lapuočių
medžių
sodmenys
Agurkai
šiltnamiuose

Agurkai lauke

Pomidorai
šiltnamiuose
Dekoratyviniai
augalai

šaknų
puvinius
Mirkoma 0,15
% tirpale 15–
20 minučių
prieš
pašaknio ir
šaknų
puvinius
Mirkoma 0,3
% tirpale 15–
20 minučių
prieš
pašaknio ir
šaknų
puvinius
Laistoma
0,15–0,3 %
tirpalu prieš
infekcinį
nykimą
Purškiama
prieš
netikrąją
miltligę
0,25% tirpalu
Purškiama
prieš
netikrąją
miltligę

Purškiama
prieš marą
0,25% tirpalu
Laistoma
0,15-0,3%
tirpalu nuo
pašaknio ir
šaknų
puvinių

20-40 ml
1 arui
(išpurškia
nt 8-10
litrų
tirpalo 1
arui)

3

3

5

3

5

2

Dekoratyviniai
augalai

5.

Previcur
Energy
Bayer
CropScience AG
0356F/08
2018-10-17

Propamokarbas
530 g/l +
fosetilas 310 g/l

Substratas
daržovių,
dekoratyvinių
augalų
auginimui

Agurkų,
pomidorų,
paprikos,
gūžinių ir
žiedinių
kopūstų,
brokolių,
briuselinių
kopūstų,
salotų daigai

Purškiama
pasirodžius
pirmiesiems
netikrosios
miltligės
požymiams
0,15% tirpalu
Naudojamas
1,25 % (2,5
ml/200 ml
vandens)
tirpalas.
Saugo nuo
šaknų
puvinių
(Fusarium
spp., Pythium
spp.,
Rhizoctonia
spp., Phoma
spp.,
Phytophotora
spp.,
Alternaria
spp)
Laistoma
0,15%
tirpalu.
Saugo nuo
pašaknio ir
šaknų
puvinių
sukėlėjų
Phytophotora
spp., Pythium
spp.,
Rhizoctonia
spp.)

3

1

15 ml/10 l
vandens ir
palaistyti
5 m²

2

Dekoratyviniai
augalai

Laistoma
0,2% tirpalu.
Saugo nuo
pašaknio ir
šaknų
puvinių
sukėlėjų
Phytophotora
spp., Pythium
spp.,
Rhizoctonia
spp.)
Saugo nuo
netikrosios
miltligės
(Peronospora
spp., Bremia
spp.)

20ml/10 l
vandens ir
palaistyti
5 m²

2

25 ml/100
m²

2

Bulvės

Saugo bulves
nuo maro

6 ml/a

3

3

Pomidorai
auginami
lauke ir
šiltnamiuose

Saugos
pomidorus
nuo maro

6 ml/a

3

3

Dekoratyviniai
augalai

6.

7.

8.

Revus 250 SC
Syngenta Crop
Protection
AG
0345F/08
2013-07-31

Mandipropamidas
250 g/l

Score 250 EC
Syngenta Crop
Protection AG,
0047F/00,
2013-12-31

Difenkonazolas
250 g/l

Obelys,
kriaušės

Purškiama
prieš rauples
alternariozę,
gleivėtrūdes

2

20

4

Topas 100 EC
Syngenta Crop
Protection AG,
0049F/07
2014-06-30

Penkonazolas
100 g/l

Agurkai lauke

Purškiama
prieš miltligę
Purškiama
prieš miltligę
Purškiama
prieš
tamsiąją

2,5
(0,025%)
2,5
(0,025%)
5 (0,05%)

20

2

3

2

20

2

Agurkai
šiltnamiuose
Juodieji
serbentai,
agrastai

miltligę
Vyšnios

Avietės

Dekoratyviniai
augalai

Purškiama
prieš
kokomikozę
Purškiama
prieš pilkąjį
puvinį,
žievėplaišą
Purškiama
prieš miltligę
ligai
pasireiškus

5 (0,05%)

20

2

5 (0,05%)

20

2

5 (0,05%)

2

HERBICIDAI (augalų apsaugos produktai piktžolėms naikinti)

Augalų apsaugos
produkto pavadinimas,
forma,
registracijos
savininkas,
registracijos numeris,
registracijos galiojimo
laikas
1.

Banvel 4S
Syngenta Crop
Protection AG,
0007H/05,
2015-05-31

Naudojimo reglamentai
Veikliosios medžiagos
pavadinimas,
kiekis

Dikamba
480 g/l

Apdorojami
augalai

Vejos

Augalų apsaugos
produkto paskirtis

Naikina burnočius,
balandas, ramunes,
dirvinius ridikus,
žliūges, gysločius,
rūgštynes,
kiaulpienes

preparato
kiekis
ml,g/10 l
vandens
10 ml
apdorojant
1-2 arus

Pastabos
Karencijos
laikotarpis

Didžiausias
apdorojimų
skaičius
1

2.

Betanal
Bayer
CropScience AG
0355H/08
2018-10-17

Fenmedifamas 160 g/l

Derančios
braškės

Naujai įveistos
braškės

3.

Dalgis
Monsanto Crop
Science
Danmark A/S,
0235H/06,
2016-02-09

Glifosatas
360 g/l

Vaismedžių,
uogakrūmių
pomedžiai

Plotai, skirti
sodų ir uogynų
įveisimui

Purkšti anksti
pavasarį iki braškių
žydėjimo, po
tarpueilių
purenimo, ant ką
tik sudygusių
piktžolių arba po
derliaus nuėmimo,
po tarpueilių
purenimo ant
naujai sudygusių
piktžolių 3 kartus
po 20 ml/arui arba
2 kartus po 30
ml/arui produkto,
kai piktžolės yra
skilčialapių augimo
tarpsnyje.
Purkšti praėjus
vienai savaitei po
daigų pasodinimo
30 ml/arui,
purškimą pakartoti
pasirodžius naujai
piktžolių bangai,
naudojant 30
ml/arui.
Naikina
daugiametes ir
vienmetes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą
arba rudenį,
apsaugant
vaismedžius ir
uogakrūmius
Naikina
daugiametes ir
vienmetes
vienaskiltes ir

60 ml/arui

3

60 ml/arui

2

150 ml
apdorojant
500 m²

1

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1

Gėlynai, vejos

dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai jos turi 3-4
lapus arba yra 1012 cm aukščio
Aukštaūgės
piktžolės
naikinamos
pavasarį arba
vasarą aplikacijos
(tepimo) būdu.

1 dalis
Dalgis ir 3
dalys
vandens

1

150 ml
apdorojant
500 m2

1

100 ml
apdorojant
500 m2

1

Vengti tirpalo
nutekėjimo ant
kultūrinių augalų.
Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

Purškiama po
derliaus nuėmimo.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai varpučiai 10-20
cm aukščio, o usnys
ir kitos
daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje.

Po purškimo 5
dienas nepradėti
žemės dirbimo.
Plotai prieš
bulvių, kopūstų
sodinimą,
morkų sėją

Purškiamos
vegetuojančios
piktžolės, kai
varpučiai 10 cm
aukščio,
daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje,
pavasarį 5 dienos
prieš sėją,
sodinimą. Nepurkšti

šalnų metu!
4.

Ecoplug
AB Ecoplug
Sweden

Glifosatas 204 g/l

Nepageidaujami
medžiai ir
krūmai

Kapsulės įkalamos
į kelmą, atsižvelgus
į kelmo diametrą

0406H/11
2020-03-04

5.

Fenix
Bayer
CropScience
AG ,
0305H/07,
2014-01-31

Stabdo
nepageidaujamą
medžių ir krūmų
atžėlimą iš kelmų ir
šaknų.

Aklonifenas
600 g/l

Bulvės

Žirniai, pupos

Morkos,
šakniniai
salierai,
pastarnokai,
šakninės
petražolės

Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios vienaskiltės.
Purškiama po
paskutinio bulvių
kaupimo, bet ne
vėliau kaip 1
savaitė iki bulvių
daigų pasirodymo
Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios vienaskiltės.
Purškiama iš karto
po sėjos, prieš
sudygstant žirniams
ar pupoms
Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios vienaskiltės.
Purškiant vieną
kartą: prieš
sudygimą.
Purškiant per du
kartus: pirmą kartą
prieš sudygstant
pasėliams 15 ml/a,
antrą kartą
purškiama sudygus
daržovių pasėliams,
kai daržovės turi 2
tikruosius lapelius,
o piktžolės yra
skilčialapių augimo
tarpsnyje 10 ml/a

30 ml/a

1

30 ml/a

1

25 ml/a

2

Svogūnai,
sodinami iš
ropelių,
česnakai

6.

Glyfos Bio
360 SL
Cheminova A/S,
0294H/06,
2016-03-25

Glifosatas
360 g/l

Vaismedžių
pomedžiai

Plotai, skirti
sodams ir
uogynams
veisti

Plotai, skirti kitų
metų augalams
auginti

Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios vienaskiltės.
Purškiant vieną
kartą: prieš
sudygimą.
Purškiant per du
kartus: pirmą kartą
iškart po svogūnų
pasodinimo 15
ml/a, antrą kartą
purškiama sudygus
daržovių pasėliams,
kai daržovės turi 12 lapelius, o
piktžolės yra
skilčialapių augimo
tarpsnyje 10 ml/a
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą
arba rudenį.
Purškiant saugoti,
kad herbicidas
nepatektų ant
vaismedžių žaliųjų
dalių
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai išsprogsta 3–4
lapai arba kai
išauga iki 10–12 cm
aukščio
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir

25 ml/a

2

150 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

150–200
ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

150 ml 10 l
vandens,
apdorojant

1

Plotai, prieš
bulvių, kopūstų
sodinimą,
morkų sėją

Gėlynai, vejos

7.

Glyfos 360 SL
Cheminova A/S,
0095H/06,
2016-03-25

Glifosatas
360 g/l

Vaismedžių
pomedžiai

dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
po derliaus
nuėmimo: varpučiui
esant 10–20 cm
aukščio, usnims ir
kitoms
daugiametėms
plačialapėms
piktžolėms –
skrotelės tarpsnyje
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos
vegetuojančios
piktžolės, kai
varputis yra 10 cm
aukščio,
daugiametės
plačialapės
piktžolės –
skrotelės stadijos
Aukštaūgės
piktžolės
naikinamos
pavasarį arba
vasarą aplikacijos
(tepimo) būdu
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą
arba rudenį.
Purškiant saugoti,
kad herbicidas
nepatektų ant
vaismedžių žaliųjų
dalių

500 m2

120 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1 dalis
Glyfos Bio
360 SL ir 3
dalys
vandens
(1:3)
150 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

5

1

Plotai, skirti
sodams ir
uogynams
veisti

Plotai, skirti kitų
metų augalams
auginti

Plotai, prieš
bulvių, kopūstų
sodinimą,
morkų sėją

Gėlynai, vejos

Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai išsprogsta 3–4
lapai arba kai
išauga iki 10–12 cm
aukščio
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
po derliaus
nuėmimo: varpučiui
esant 10–20 cm
aukščio, usnims ir
kitoms
daugiametėms
plačialapėms
piktžolėms –
skrotelės tarpsnyje
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos
vegetuojančios
piktžolės, kai
varputis yra 10 cm
aukščio,
daugiametės
plačialapės
piktžolės –
skrotelės stadijos
Aukštaūgės
piktžolės
naikinamos
pavasarį arba
vasarą aplikacijos
(tepimo) būdu

150–200
ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

150 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

120 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1 dalis
Glyfos 360
SL ir 3
dalys
vandens
(1:3)

5

8.

Glyfos Bio
450 SL
Cheminova A/S,
0295H/06,
2016-03-25

Glifosatas
450 g/l

Vaismedžių
pomedžiai

Plotai, skirti
sodams ir
uogynams
veisti

Plotai, skirti kitų
metų augalams
auginti

Plotai, prieš
bulvių, kopūstų
sodinimą,
morkų sėją

Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą
arba rudenį.
Purškiant saugoti,
kad herbicidas
nepatektų ant
vaismedžių žaliųjų
dalių
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai išsprogsta 3–4
lapai arba kai
išauga iki 10–12 cm
aukščio
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
po derliaus
nuėmimo: varpučiui
esant 10–20 cm
aukščio, usnims ir
kitoms
daugiametėms
plačialapėms
piktžolėms –
skrotelės tarpsnyje
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos
vegetuojančios

120 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

120–160
ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

120 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

100 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

5

1

Gėlynai, vejos

9.

Glyfos
supreme 450
SL
Cheminova A/S,
0338H/07,
2017-12-17

Glifosatas 450 g/l

Vaismedžių
pomedžiai

Plotai, skirti
sodams ir
uogynams
veisti

Plotai, skirti kitų
metų augalams
auginti

piktžolės, kai
varputis yra 10 cm
aukščio,
daugiametės
plačialapės
piktžolės –
skrotelės stadijos
Aukštaūgės
piktžolės
naikinamos
pavasarį arba
vasarą aplikacijos
(tepimo) būdu
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą
arba rudenį.
Purškiant saugoti,
kad herbicidas
nepatektų ant
vaismedžių žaliųjų
dalių
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai išsprogsta 3–4
lapai arba kai
išauga iki 10–12 cm
aukščio
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
po derliaus
nuėmimo: varpučiui

1 dalis
Glyfos Bio
450 SL ir 4
dalys
vandens
(1:4)
120 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

120–160
ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

120 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

Gėlynai, vejos

10.

Glyphomax
Dow
AgroSciences
Danmark A/S,
0199H/06,
2016-03-16

Glifosatas
360 g/l

esant 10–20 cm
aukščio, usnims ir
kitoms
daugiametėms
plačialapėms
piktžolėms –
skrotelės tarpsnyje
Aukštaūgės
piktžolės
naikinamos
pavasarį arba
vasarą aplikacijos
(tepimo) būdu

Plotai, prieš
bulvių, kopūstų
sodinimą,
morkų sėją

Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos
vegetuojančios
piktžolės, kai
varputis yra 10 cm
aukščio,
daugiametės
plačialapės
piktžolės –
skrotelės stadijos

Vaismedžių,
uogakrūmių
pomedžiai

Naikina
daugiametes ir
vienmetes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą
arba rudenį,
apsaugant
vaismedžius ir
uogakrūmius

1 dalis
Glyfos
supreme
450 SL ir 4
dalys
vandens
(1:4)
100 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

150 ml
apdorojant
500 m²

5

1

1

Plotai, skirti
sodų ir uogynų
įveisimui

Gėlynai, vejos

Naikina
daugiametes ir
vienmetes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai jos turi 3-4
lapus arba yra 1012 cm aukščio
Aukštaūgės
piktžolės
naikinamos
pavasarį arba
vasarą aplikacijos
(tepimo) būdu.

150 ml
apdorojant
500 m2

1

1 dalis
Glifomakso
ir 3 dalys
vandens

1

150 ml
apdorojant
500 m2

1

100 ml
apdorojant
500 m2

1

Vengti tirpalo
nutekėjimo ant
kultūrinių augalų.
Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

Plotai prieš
bulvių, kopūstų
sodinimą,
morkų sėją

Purškiama po
derliaus nuėmimo.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai varpučiai 10-20
cm aukščio, o usnys
ir kitos
daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje
Purškiamos
vegetuojančios
piktžolės, kai
varpučiai 10 cm
aukščio,
daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje,
pavasarį 5 dienos
prieš sėją,
sodinimą. Nepurkšti

šalnų metu!

11.

MCPA 750
Nufarm
GmbH&Co KG
0116H/03,
2020-02-08

MCPA
750 g/l

Vejos

12.

Kernel 480 SL
Cheminova A/S,
0296H/06,
2016-03-25

Glifosatas
480 g/l

Vaismedžių
pomedžiai

Plotais, skirti
vaismedžiams ir
uogynams
veisti

Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

Plotai prieš

Naikina vienametes
ir kai kurias
daugiametes
dviskiltes piktžoles.
Purškiama, kai
kiaulpienės yra
pilnos rozetės
stadijoje, bet prieš
žiedinio pumpuro
susidarymą, kai
vejoje vyrauja
herbicidui jautrios
piktžolės
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiant saugoti,
kad herbicidas
nepatektų ant
vaismedžių ir
uogakrūmių žaliųjų
dalių
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai išsprogsta 3–4
lapai arba kai jos
išauga iki 10–12 cm
aukščio
Naikina vienmetes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai išsprogsta 3–4
lapai arba kai jos
išauga iki 10–12 cm
aukščio
Naikina vienmetes

70 ml/ 10
litrų
vandens,
nupurškiant
300m²
vejos

1

113 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

113–150
ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

113-150 ml
apdorojant
500 m2

1

90 ml 10 l

5

1

.

bulvių kopūstų
sodinimą,
morkų sėją

Gėlynai, vejos

13.

Klinik 360 SL
Nufarm
GmbH&Co KG
0233H/06
2016-02-09

Glifosatas 360 g/l

Plotai kitų metų
augalams
auginti, plotai,
skirtiems
vaismedžiams ir
uogakrūmiams
įveisti

Vaismedžių ir
uogakrūmių
pomedžiai

ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos
vegetuojančios
piktžolės, kai
varputis yra 10 cm
aukščio,
daugiametės
plačialapės
piktžolės –
skrotelės stadijos
Aukštaūgės
piktžolės
naikinamos
pavasarį arba
vasarą aplikacijos
(tepimo) būdu
Naikina vienametes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purkšti piktžolių
aktyvaus augimo
metu pavasarį,
vasarą arba rudenį.

Naikina vienametes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purkšti
vegetuojančias
piktžoles,
apsaugant žaliąsias
vaismedžių ir
uogakrūmių dalis,
aktyvaus jų augimo
metu pavasarį,
vasarą arba rudenį.

vandens,
apdorojant
500 m2

1 dalis
Kernel 480
SL ir 4
dalys
vandens
(1:4)
150 ml 10
l vandens,
apdorojant
500 m².

150 ml 10
l vandens,
apdorojant
500 m².

Žemę galima
pradėti dirbti 10
dienų po purškimo

Gėlynai, vejos

14.

Nufarm MCPA
Nufarm
GmbH&Co KG
0064H/10
2020-02-08

MCPA
750 g/l

Vejos

15.

Ouragan with
system 4
Syngenta Ltd.,
0244H/06,
2016-03-04

Glifosatas
360 g/l

Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

Vaismedžių
pomedžiai

Naikina vienametes
ir daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Tepti aukštaūges
piktžoles jų
aktyvaus augimo
metu pavasarį arba
vasarą. Tepant
šepetėliai turi
būtine žemiau kaip
10 cm iki kultūrinių
augalų viršūnių.
Naikina vienmetes
ir kai kurias
daugiametes
dviskiltes piktžoles.
Purkšti jaunas,
aktyviai augančias
piktžoles

1 dalis
Klinik 360
SL ir 3
dalys
vandens

70 ml/ 10
litrų
vandens,
nupurškiant
300m²
vejos

1

Naikina
daugiametes ir
vienmetes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos
vegetuojančios
piktžolės po
derliaus nuėmimo
Naikina
daugiametes ir
vienametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos
vegetuojančios
piktžolės,
apsaugant žaliąsias
vaismedžių dalis

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1

Bulvės iki
sudygimo

Plotai iki grikių
sėjos

16.

Ranger
Monsanto Crop
Science,
Denmark A/S,
0234H/06,
2016-02-09

Glifosatas
360 g/l

Vaismedžių,
uogakrūmių
pomedžiai

Plotai, skirti
sodų ir uogynų
įveisimui

Gėlynai, vejos

Naikina
daugiametes ir
vienametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos
vegetuojančios
piktžolės 2-3 dienos
iki bulvių sudygimo
Naikina
daugiametes ir
vienametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos
vegetuojančios
piktžolės iki grikių
sėjos
Naikina
daugiametes ir
vienametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą
arba rudenį,
apsaugant
vaismedžius ir
uogakrūmius
Naikina
daugiametes ir
vienametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai jos turi 3-4
lapus arba yra 1012 cm aukščio
Aukštaūgės
piktžolės
naikinamos
pavasarį arba

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1

150 ml
apdorojant
500 m²

1

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1

1 dalis
Ranger ir 3
dalys
vandens

1

vasarą aplikacijos
(tepimo) būdu.

Vengti tirpalo
nutekėjimo ant
kultūrinių augalų.
Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

Purškiama o
derliaus nuėmimo.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai varpučiai 10-20
cm aukščio, o usnys
ir kitos
daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje.

150 ml
apdorojant
500 m2

1

100 ml
apdorojant
500 m2

1

150 ml
apdorojant
500 m²

1

150-200 ml
apdorojant

1

Po purškimo 5
dienas nepradėti
žemės dirbimo.
Plotai prieš
bulvių, kopūstų
sodinimą,
morkų sėją

Purškiamos
vegetuojančios
piktžolės, kai
varpučiai 10 cm
aukščio,
daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje,
pavasarį 5 dienos
prieš sėją,
sodinimą. Nepurkšti

Vaismedžių,
uogakrūmių
pomedžiai

Naikina
daugiametes ir
vienametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą
arba rudenį,
apsaugant
vaismedžius ir
uogakrūmius
Naikina
daugiametes ir

šalnų metu!
17.

Rodeo
Monsanto Crop
Science
Denmark A/S,
0184H/06,
2016-02-09

Glifosatas
360 g/l

Plotai, skirti
sodų ir uogynų

įveisimui

Gėlynai, vejos

vienametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai jos turi 3-4
lapus arba yra 1012 cm aukščio
Aukštaūgės
piktžolės
naikinamos
pavasarį arba
vasarą aplikacijos
(tepimo) būdu.

500 m2

1 dalis
Rodeo ir 3
dalys
vandens

1

150 ml
apdorojant
500 m2

1

100 ml
apdorojant
500 m2

1

150 ml
apdorojant

1

Vengti tirpalo
nutekėjimo ant
kultūrinių augalų.
Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

Purškiama o
derliaus nuėmimo.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai varpučiai 10-20
cm aukščio, o usnys
ir kitos
daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje.

Po purškimo 5
dienas nepradėti
žemės dirbimo.
Plotai prieš
bulvių, kopūstų
sodinimą,
morkų sėją

Purškiamos
vegetuojančios
piktžolės, kai
varpučiai 10 cm
aukščio,
daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje,
pavasarį 5 dienos
prieš sėją,
sodinimą. Nepurkšti

Vaismedžių,
uogakrūmių

Naikina
daugiametes ir

šalnų metu!
18.

Roundup
Classic

Glifosatas
360 g/l

Monsanto Crop
Science
Denmark A/S,
0013H/06,
2016-02-09

pomedžiai

Plotai, skirti
sodų ir uogynų
įveisimui

Gėlynai, vejos

vienametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą
arba rudenį,
apsaugant
vaismedžius ir
uogakrūmius
Naikina
daugiametes ir
vienametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai jos turi 3-4
lapus arba yra 1012 cm aukščio
Aukštaūgės
piktžolės
naikinamos
pavasarį arba
vasarą aplikacijos
(tepimo) būdu.

500 m²

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1

1 dalis
Roundup
Classic ir 3
dalys
vandens

1

150 ml
apdorojant
500 m2

1

100 ml
apdorojant

1

Vengti tirpalo
nutekėjimo ant
kultūrinių augalų.
Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

Purškiama o
derliaus nuėmimo.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai varpučiai 10-20
cm aukščio, o usnys
ir kitos
daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje.

Po purškimo 5
dienas nepradėti
žemės dirbimo.
Plotai prieš
bulvių, kopūstų

Purškiamos
vegetuojančios

sodinimą,
morkų sėją

piktžolės, kai
varpučiai 10 cm
aukščio,
daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje,
pavasarį 5 dienos
prieš sėją,
sodinimą. Nepurkšti

Vaismedžių,
uogakrūmių
pomedžiai

Naikina
daugiametes ir
vienmetes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą
arba rudenį,
apsaugant
vaismedžius ir
uogakrūmius
Naikina
daugiametes ir
vienametes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės,
kai jos turi 3-4
lapus arba yra 1012 cm aukščio
Aukštaūgės
piktžolės
naikinamos
pavasarį arba
vasarą aplikacijos
(tepimo) būdu.

500 m2

šalnų metu!
19.

Roundup Bio
Monsanto Crop
Science
Denmark A/S,
0173H/06,
2016-02-09

Glifosatas
360 g/l

Plotai, skirti
sodų ir uogynų
įveisimui

Gėlynai, vejos

150 ml
apdorojant
500 m²

1

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1

1 dalis
Roundup
Bio ir 3
dalys
vandens

1

150 ml
apdorojant
500 m2

1

Vengti tirpalo
nutekėjimo ant
kultūrinių augalų.
Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

Purškiama o
derliaus nuėmimo.
Purškiamos aktyviai

augančios piktžolės,
kai varpučiai 10-20
cm aukščio, o usnys
ir kitos
daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje.

Po purškimo 5
dienas nepradėti
žemės dirbimo.
Plotai prieš
bulvių, kopūstų
sodinimą,
morkų sėją

Purškiamos
vegetuojančios
piktžolės, kai
varpučiai 10 cm
aukščio,
daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje,
pavasarį 5 dienos
prieš sėją,
sodinimą. Nepurkšti
Purkšti vegetacijos
metu. Naikina
daugiametes
vienaskiltes ir
dviskiltes, ir
vienametes
vienaskiltes ir
dviskiltes
Naikina
daugiametes ir
vienmetes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos
piktžolės aktyvaus
augimo metu
pavasarį, vasarą
arba rudenį,
apsaugant
vaismedžius ir
uogakrūmius

100 ml
apdorojant
500 m2

1

2l
paruošto
naudoti
herbicido
Roundup
Express 1
arui
nupurkšti
120 ml
apdorojant
500 m2

1

šalnų metu!
20.

Roundup
Express
Monsanto Crop
Science
Denmark A/S,
0442H/12,
2020-08-31

Glifosatas + pelargono rūgštis
7,2+20,4 g/l

Piktžolių
naikinimas tarp
šaligatvio
plytelių,
pakelėse, sodo
takeliuose, palei
tvoras, sienas

21.

Roundup
Gold
Monsanto Crop
Science
Denmark A/S,
0245H/06,
2016-02-09

Glifosatas
450 g/l

Vaismedžių ir
uogakrūmių
pomedžiai

1

Pakuotė: 1 l, 2,5 l,
3 l, 5 l

Plotai, skirti
vaismedžiams ir
uogynams
veisti

Gėlynai, vejos

Naikina
daugiametes ir
vienmetes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos
piktžolės aktyvaus
augimo metu, kai
jos turi 3–4 lapus
arba yra 10-12 cm
aukščio
Aukštaūgės
piktžolės
naikinamos
pavasarį arba
vasarą aplikacijos
(tepimo) būdu.

120 ml
apdorojant
500 m2

1

1 dalis
Roundup
Gold ir 3
dalys
vandens

1

120 ml
apdorojant
500 m2

1

80 ml
apdorojant
500 m2

1

Vengti tirpalo
nutekėjimo ant
kultūrinių augalų!
Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

Naikina
daugiametes ir
vienmetes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiama po
derliaus nuėmimo
piktžolių aktyvaus
augimo metu, kai
varpučiai 10-20 cm
aukščio, o usnys ir
kitos daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje.

Po purškimo 5
dienas nepradėti
žemės dirbimo.
Plotai prieš
bulvių, kopūstų
sodinimą,
morkų sėją

Naikina
daugiametes ir
vienmetes
vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos
vegetuojančios

piktžolės, kai
varpučiai 10 cm
aukščio,
daugiametės
dviskiltės skrotelės stadijoje,
pavasarį 5 dienos
prieš sėją,
sodinimą. Nepurkšti

šalnų metu!
22.

Starane 180
Dow
AgroSciences
Danmark A/S,
0143H/04,
2015-12-31

Fluroksipiras
180 g/l

Vejos

23.

Taifun B
Feinchemie
Schwebda
GmbH,
0261H/06,
2016-02-09

Glifosatas 360 g/l

Vauismedžių
(obelų,
kriaušių)
pomedžiai

Plotai, skirti
sodams ir
uogynams
įveisti

Gėlynai, vejos

Naikina rūgštynes,
dilgėles, kiaulpienes
trikertes žvagines,
dirvines nemiršėles,
daržines žliūges,
gysločius,
vėdrynus.
Purškiama, kai
piktžolės aktyviai
auga.
Daugiametės ir
vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės. Purkšti,
kai piktžolės
aktyviai auga
pavasarį, vasarą
arba rudenį,
apsaugant
vaismedžius
Daugiametės ir
vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės. Purkšti,
kai piktžolės
aktyviai auga, turi
3-4 lapelius arba
yra 10-12 cm
aukščio
Aukštaūgės
piktžolės
naikinamos
pavasarį arba
vasarą aplikacijos

15-20
ml/100 m2
tirpalo
norma - 24 l m2
vejos

2

200 ml
apdorojant
500 m2

1

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1

1 dalis
Taifun ir 3
dalys
vandens

Aplikatoriaus
šepetėliai turi būti
ne arčiau kaip 10
cm iki kultūrinių
augalų viršūnių.

Vengti tirpalo
nutekėjimo ant
kultūrinių augalų!

(tepimo) būdu.

Vengti tirpalo
nutekėjimo ant
kultūrinių augalų!
Plotai skirti kitų
metų augalų
auginimui

Daugiametės ir
vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės. Purkšti
po derliaus
nuėmimo, kai
piktžolės aktyviai
auga, t.y. varpučiai
yra 10-12 cm
aukščio, o usnys ir
kitos daugiametės
piktžolės skrotelės
tarsnyje

150 ml
apdorojant
500 m2

1

Moliuskocidai
Augalų apsaugos produkto
pavadinimas, forma,
registracijos savininkas,
registracijos numeris, registracijos
galiojimo laikas
1

Ferramol
W.Neudorff GmbH KG,
0428M/12,
2016-12-31

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis
Geležies fosfatas
9,9 g/kg

Apdorojami
augalai

Uogynai,
lauko ir
uždaro grunto
daržovės,
dekoratyviniai
augalai

Augalų
apsaugos
produkto
paskirtis
Naudoti
pastebėjus
šliužų ir
sraigių
pakenkimus

Naudojimo reglamentai
Preparato
kiekis
g/ m2
2 ,5-5

Repelentai
1. Plantskydd
Plantskydd AB
0329R/07
2015-08-31

Kraujo miltai
99%

Lapuočių,
spygliuočių
sodinukai,
dekoratyviniai
augalai

Apsaugo nuo
kiškių, stirnų, elnių
ir briedžių
apgraužimo

1,1 kg 1000 augalų.
Augalai apipurškiami
arba aptepami nuo
rugsėjo iki kovo mėn.

Didžiausias
apdorojimų
skaičius
4

Pakuotė
200 g, 500 g, 1 kg,
2 kg

