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

Naudojimo
norma
kg/ha,
l/ha

Apdorojami
augalai
ir kiti objektai

Kenkėjai

0,08

Bulvės

Kolorado vabalai,
amarai

0,2

Obelys, kriaušės

Amarai

Dekoratyviniai
augalai
šiltnamiuose

Šiltadaržiniai
baltasparniai,
vakariniai tripsai

Dekoratyviniai
augalai
šiltnamiuose

Amarai

Apdorojimo
laikas,
būdai

Purkšti
vegetacijos
metu
Purkšti tik
po
žydėjimo
Purkšti
vegetacijos
metu 0,040,08%
tirpalu
Purkšti
vegetacijos
metu
0,02%
tirpalu

Paskutinis
apdorojim
o
terminas
iki
derliaus
nuėmimo,
dienomis
14

2

14

2

Didžiausia
s
apdorojim
ų skaičius

2

2

Klasifikavimas

Insekticidas klasifikuojamas:
Aplinkai pavojingas.
Labai toksiškas vandens organizmams,
gali sukelti ilgalaikius nepalankius
vandens ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis
specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakuote (neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti taršos per
drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus,
būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną
purškiant bulves ir 20 metrų apsaugos
zoną purškiant vaismedžius iki paviršinio
vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius
nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną, purškiant bulves ir 30
metrų apsaugos zoną, purškiant
vaismedžius iki ne žemės ūkio paskirties
žemės.
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti
bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius,
nenaudoti augalų apsaugos produkto
augalų žydėjimo metu. Nenaudoti augalų
apsaugos produkto, kai yra žydinčių
piktžolių
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Pakuotė: 40 g, 250 g, 55 kg.

2.

Alverde
BASF A/S,
0322I/09,
2015-04-30

Metaflumizonas
240 g/l

0,25

Bulvės

Kolorado vabalų
lervos ir jų
suaugėliai

Purkšti
vegetacijos
metu

14

2

3.

Avaunt
Du Pont Finland Ltd.
0425I/12,
2017-03-31

Indoksakarbas
150 g/l

0,17

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Rapsiniai
žiedinukai

56

1

0,17

Žieminiai ir
vasariniai
rapsiukai

Rapsiniai
žiedinukai

Purkšti
vegetacijos
metu
Purkšti
vegetacijos
metu

56

1

Biscaya

Tiaklopridas 240

0,3

Žieminiai ir

Rapsiniai

Purkšti

28

1

4.

Insekticidas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
Aplinkai pavojingas.
Kenksmingas prarijus.
Dirgina odą.
Toksiškas vandens organizmams, gali
sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir
mūvėti tinkamas pirštines.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir
parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis
specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakuote (neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti taršos per
drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti
bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius,
nenaudoti augalų žydėjimo metu.
Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi
metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių
piktžolių.
Pakuotė: 0,25 l, 1 l, 3 l, 5 l.
Insekticidas klasifikuojamas:
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Bayer Crop Science AG,
AS2-6I/2014
2018-04-30

g/l

vasariniai rapsai
0,3

Braškės

žiedinukai,
ankštariniai
paslėptastraubliai
Amarai, avietiniai
žiedgraužiai,
rapsiniai
žiedinukai

vegetacijos
metu
Purkšti
vegetacijos
metu

3

1

Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Labai toksiškas vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Prieš
naudojimą
gauti
specialias
instrukcijas.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.
Laikyti užrakintą.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Esant sąlyčiui arba jeigu numatomas
sąlytis: kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai
plauti vandeniu. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai
galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jeigu akių dirginimas nepraeina, kreiptis
į gydytoją.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti akis.
Išskalauti burną.
Prarijus: Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurą arba kreiptis į gydytoją.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų
atliekų
surinkimo
aikštelę
pagal
nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakuote (neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti taršos per
drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus,
būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną
iki paviršinio vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti bites, nenaudoti bičių
aktyvaus maitinimosi metu.
Pakuotė: 5 l.
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5.

6.

Bulldock 025 EC
Adama Registrations
B.V.
0101I/07,
2017-04-18

Cyperkill 500 EC
Agriphar S.A.
0377I/10,
2020-02-08

Beta-ciflutrinas
25 g/l

Cipermetrinas
500 g/l

0,2-0,3

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Spragės, rapsiniai
žiedinukai,
paslėptastraubliai

Pasėliai
purškiami
vegetacijos
metu
Pasėliai
purškiami
vegetacijos
metu
Pasėliai
purškiami
vegetacijos
metu
Pasėliai
purškiami
vegetacijos
metu
Purškiama
vegetacijos
metu

56

2

0,1-0,3

Vasariniai
miežiai

0,2-0,3

0,15-0,25

Žieminiai
kviečiai,
kvietrugiai,
rugiai
Bulvės

Spragės,
pjūkleliai,
muselės, amarai,
tripsai
Tripsai, amarai

45

2

45

2

45

2

0,2-0,3

Obelys, kriaušės

Žiedgraužiai,
vaisėdžiai

30

2

0,2

Kopūstai

Spragės, amarai,
pelėdgalviai,
kandys,
kopūstiniai ir
ropiniai baltukai,
paslėptastraubliai

Pasėliai
purškiami
vegetacijos
metu

14

2

0,05

Žieminiai
kviečiai, rugiai,
kvietrugiai,
miežiai

Amarai, švedinės
muselės, tripsai,
lemai, pjūkleliai

Purkšti
vegetacijos
metu

28

1

0,05

Vasariniai
kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, avižos

Amarai, švedinės
muselės, tripsai,
lemai, pjūkleliai

Purkšti
vegetacijos
metu

28

1

0,05

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Rapsiniai
žiedinukai,
rapsinės ir
kryžmažiedės
spragės, rapsiniai
ir kopūstiniai

Purkšti
vegetacijos
metu

49

2

Kolorado vabalai

Insekticido forma: koncentruota
emulsija.
Insekticidas klasifikuojamas:
Degūs skystis ir garai.
Kenksmingas įkvėpus.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus,
gali sukelti mirtį.
Gali sukelti mieguistumą arba galvos
svaigimą.
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos
džiūvimą arba skilinėjimą.
Labai toksiškas vandens organizmams,

5

0,05

Žirniai, pupos

0,05

Žiediniai ir
gūžiniai
kopūstai

0,05

Svogūnai, porai,
česnakai

0,05

0,1

paslėptastraubliai
, ankštariniai
paslėptastraubliai
, ankštariniai
gumbauodžiai,
rapsiniai pjūkleliai
Sitonai, žirniniai
vaisėdžiai,
pupiniai amarai

Purkšti
vegetacijos
metu

14

2

Kryžmažiedės
spragės,
kopūstiniai
paslėptastraubliai
, kopūstiniai
pelėdgalviai,
baltukai, rapsiniai
pjūkleliai,
kopūstinės
kandys, amarai
Tripsai, kandys

Purkšti
vegetacijos
metu

7

2

Purkšti
vegetacijos
metu

7

2

Bulvės

Kolorado vabalai

Purkšti
vegetacijos
metu

7

2

Dekoratyviniai
augalai

Amarai, tripsai,
spragės

Purkšti
vegetacijos
metu

2

sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai
keliamos rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių /
žiežirbų / atviros liepsnos / karštų
paviršių. Nerūkyti.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius / ir naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Prarijus nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurą / kreiptis į gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai
plauti vandeniu. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai
galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakuote (neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti taršos per
drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus,
būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną
iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro
– iki melioracijos griovių.
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti
bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius,
nenaudoti augalų apsaugos produkto
augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių
aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar
uždengti bičių avilius purškimo metu.
Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.
Pakuotė: 1 l, 5 l
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7.

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

Deltametrinas
50 g/l

0,125-0,15

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai,
žieminiai ir
vasariniai
miežiai,
žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai,
rugiai, avižos
Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai,
žieminiai ir
vasariniai
miežiai,
žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai,
rugiai, avižos
Žirniai, pupos

Tripsai, lemai,
pjūkleliai,
balniniai
gumbauodžiai

0,125-0,15

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

0,1-0,15

0,15

0,15

0,15

Purškiama
vegetacijos
metu

20

2

Žirniniai amarai,
pupiniai amarai,
žirniniai
vaisėdžiai,
gumbeliniai
straubliukai

Purškiama
vegetacijos
metu.

20

2

Purškiama
vegetacijos
metu

20

2

Bulvės

Rapsiniai
žiedinukai,
ankštariniai
paslėptastraubliai
, ankštariniai
gumbauodžiai,
spragės
Kolorado vabalai

20

2

Maistinės bulvės

Amarai

Purškiama
vegetacijos
metu
Purškiama
vegetacijos
metu

20

2

Amarai
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8.

Fastac 50 EC
BASF A/S,
0025I/09,
2019-02-26

Alfacipermetrinas
50 g/l

0,15

Gūžiniai ir
žiediniai
kopūstais,
brokoliai,
griežčiai

Baltukai,
kryžmažiedės
spragės,
kopūstinius
pelėdgalvius,
amarus

Purškiama
vegetacijos
metu

14

2

0,15

Morkos

Morkinės musės

Purškiama
vegetacijos
metu

30

2

0,15

Dekoratyviniai
augalai

Cikadelės

Purškiama
vegetacijos
metu 0,15
% tirpalu

0,25

Dekoratyviniai
augalai

Amarai

0,15-0,25

Obelys, kriaušės

Lapsukiai,
obeliniai
žiedgraužiai,
obuoliniai
vaisėdžiai,
pjūkleliai

Purškiama
vegetacijos
metu 0,25
% tirpalu
Purškiama
vegetacijos
metu 0,150,25 %
tirpalu

0,25

Žieminiai
kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai
Vasariniai
kviečiai, miežiai

Amarai

0,2

Bulvės

Kolorado vabalai
ir jų lervos

0,2

Žieminiai rapsai

Spragės, rapsiniai
žiedinukai,
ankštariniai
gumbauodžiai,
paslėptastraubliai

0,25

Amarai

Pasėliai
purškiami
vegetacijos
metu
Pasėliai
purškiami
vegetacijos
metu
Pasėliai
purškiami
vegetacijos
metu
Pasėliai
purškiami
vegetacijos
metu

2

30

2

42

2

42

2

14

2

49

2
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9.

Fibro
Belchim Crop
Protection NV
0465I/13
2020-12-31

Parafino aliejus
797 g/l

0,2

Vasariniai rapsai

0,2

Žirniai

0,2

Spragės, baltukai,
kandys

0,25

Gūžiniai,
žiediniai
kopūstai,
brokoliai
Pupos

10

Bulvės

Amarai, kaip
virusų pernešėjai

20-30

Obelys,
kriaušės,
vyšnios, slyvos
Kriaušės

Rausvosios
sodinės erkės

20-30

Spragės, rapsiniai
žiedinukai,
ankštariniai
gumbauodžiai,
paslėptastraubliai
Gumbeliniai
straubliukai,
amarai, vaisėdžiai

Gumbeliniai
straubliukai

Kriaušinės
blakutės

Pasėliai
purškiami
vegetacijos
metu

14

2

Pasėliai
purškiami
vegetacijos
metu
Pasėliai
purškiami
vegetacijos
metu
Pasėliai
purškiami
vegetacijos
metu
Purkšti
vegetacijos
metu
Purkšti
vegetacijos
metu
Purkšti
vegetacijos
metu

7

2

7

2

7

2

8
1
Jei
purškiama
2 kartus
naudoti
20 l/ha

Insekticidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus,
gali sukelti mirtį.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.
Kenksmingas vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Prarijus: Nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurą arba kreiptis į gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų
atliekų surinkimo aikštelę, pagal
nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu arba jo pakuote (neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti taršos per
drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus,
būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną
iki paviršinio vandens telkinių, purškiant
sodus.
Siekiant apsaugoti dirvos organizmus,

9

nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų
apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra
parafino aliejaus, daugiau kaip 8 kartus
per sezoną ir dažniau kaip kas trejus
metus tame pačiame lauke, purškiant
bulves.
Siekiant apsaugoti bites ir kitus
apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti
augalų apsaugos produkto augalų
žydėjimo ir bičių aktyvaus maitinimosi
metu.
Pakuotė: 5 l, 20 l.
10.

Fury 100 EW
FMC Chemical sprl,
AS2-11I/2015
2020-11-30

Zeta
cipermetrinas
100 g/l

0,07-0,1

Žieminiai
kviečiai

0,15

Žieminiai
kvietrugiai

0,07-0,1

Vasariniai
miežiai

Amarai, lemai,
javiniai pjūkleliai,
javiniai tripsai
Javiniai tripsai,
amarai, lemai,
javiniai pjūkleliai
Amarai, lemai,
javiniai pjūkleliai

0,07-0,1

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Spragės, rapsiniai
žiedinukai

0,07-0,1

Bulvės

Kolorado vabalai

Purkšti
vegetacijos
metu
Purkšti
vegetacijos
metu
Purkšti
vegetacijos
metu
Purkšti nuo
skilčialapių
tarpsnio iki
matomų
pirmųjų
žiedlapių,
tačiau
butonams
dar
neišsiskleidus
(geltonojo
butono)
tarpsnio
(BBCH 09 –
59)
Purkšti
vegetacijos
metu

42

2

42

2

42

2

42

2

7

2

Insekticido forma: aliejinė vandeninė
emulsija.
Insekticidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
Kenksmingas įkvėpus.
Gali sukelti alerginę odos reakciją
Labai toksiškas vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia:
Kreiptis į gydytoją.
Pasijutus
blogai,
skambinti
į
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurą arba kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl
juos apsivelkant.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakuote (neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti taršos per
drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus,
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11.

Kaiso 50 EG
Nufarm GmbH & Co KG
0410I/11
2015-12-31

Lambda
cihalotrinas 50
g/kg

0,15

0,15

0,15

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai, miežiai,
rugiai,
kvietrugiai,
avižos
Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Bulvės

Amarai, lemai,
tripsai

Purkšti
vegetacijos
metu

28

1

Rapsinės
spragės, rapsiniai
žiedinukai,
ankštariniai
paslėptastraubliai
, kopūstiniai
stiebiniai
paslėptastraubliai
, rapsiniai
stiebiniai
paslėptastraubliai
, ankštariniai
gumbauodžiai
Amarai, kolorado
vabalai

Purkšti
vegetacijos
metu

28

1

Purkšti
vegetacijos
metu

14

1

būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną
purškiant rapsus ir bulves bei 15 metrų
apsaugos zoną purškiant javus iki
paviršinio vandens telkinių ir 1 metro –
iki melioracijos griovių.
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti
bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius
nenaudoti augalų žydėjimo metu.
Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi
metu. Pašalinti ir uždengti bičių avilius
purškimo metu. Nenaudoti, kai yra
žydinčių piktžolių. Sunaikinti piktžoles iki
jų žydėjimo.
Pakuotė: 1 l, 5 l
Insekticidas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
Aplinkai pavojingas.
Kenksmingas prarijus.
Dirgina akis.
Labai toksiškas vandens organizmams,
gali sukelti ilgalaikius nepalankius
vandens ekosistemų pakitimus
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti
vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir
parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis
specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakuote (neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar nuo
kelių)
Siekiant apsaugoti vandens organizmus,

11

būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną
iki paviršinio vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius
nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti
bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius,
nenaudoti augalų apsaugos produktų,
kurių sudėtyje yra lambda cihalotrinas
augalų žydėjimo metu, kai lauke yra
žydinčių piktžolių ir bičių aktyvaus
maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti
bičių avilius purškimo metu.
Pakuotė: 0,6 kg, 3 kg, 6 kg.
12.

Karate Zeon 5CS
Syngenta Crop
Protection AG,
0236I/07,
2017-07-31

Lambdacihalotrinas
50 g/l

0,1

Bulvės

Kolorado vabalai

0,2

Kviečiai

0,15-0,2

Miežiai

0,1-0,15

Rapsai

0,15

Liucernos

Amarai, javinės
muselės, tripsai,
pjūkleliai, lemai
Amarai, javinės
muselės, tripsai,
pjūkleliai
Rapsiniai
žiedinukai,
paslėptastraubliai
, amarai
Blakės, amarai,
blakutės, apionai,
lapinukai

0,4

Obelys

0,6

Obelys

0,4

Vyšnios, avietės

0,5

Braškės

Obuoliniai
vaisėdžiai,
lapsukiai
Erkės
Voratinklinės
erkės, amarai,
lapsukiai,
pjūkleliai
Voratinklinės

Purškiama
vegetacijos
metu
Purškiama
vegetacijos
metu
Purškiama
vegetacijos
metu
Purškiama
vegetacijos
metu

20

1

20

1

20

1

20

1

Pasėliai
purškiama
vegetacijos
metu
Purškiama
vegetacijos
metu
Purškiama
vegetacijos
metu
Purškiama
vegetacijos
metu

30

1

20

1

Purškiama

30

1

30

1
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13.

Mavrik 2F
Adama Registrations
B.V.
0330I/07
2015-05-31

0,3–0,4

Serbentai

0,3

Agrastai

0,4

Apyniai

0,2-0,3

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

0,2

0,1

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai, miežiai,
rugiai,
kvietrugiai
Bulvės

0,1

Morkos

Taufluvalinatas 240
g/l

erkės, amarai,
lapsukiai,
pjūkleliai
Voratinklinės
erkės, amarai,
lapsukiai,
pjūkleliai
Voratinklinės
erkės, amarai,
lapsukiai,
pjūkleliai
Amarai, erkės

vegetacijos
metu

Purškiama
vegetacijos
metu

30

1

Rapsiniai
žiedinukai,
ankštariniai
paslėptastraubliai
, ankšariniai
gumbauodžiai
Amarai, lemai

Purškiama
vegetacijos
metu

56

2

Purškiama
vegetacijos
metu

28

1

Kolorado vabalų
lervos

Purškiama
vegetacijos
metu

14

1

Morkinės blakutės

Purškiama
vegetacijos
metu

14

2

Purškiama
vegetacijos
metu

30

1

Purškiama
vegetacijos
metu

30

1

Insekticidas klasifikuojamas:
Aplinkai pavojingas.
Labai toksiškas vandens organizmams,
gali sukelti ilgalaikius nepalankius
vandens ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius,
mūvėti tinkamas pirštines.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis
specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus,
būtina išlaikyti 10 metrų (lauko
pasėliams) apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius
nariuotakojus, būtina išlaikyti 10 metrų
(lauko pasėliams) apsaugos zoną iki ne
žemės ūkio paskirties žemės.
Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakuote (neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti taršos per
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drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Pakuotė: 1 l, 5 l.
14.

Mospilan 20 SP
Nisso Chemical Europe
GmbH,
0267I/06,
2016-06-22

Acetamipridas
200 g/kg

15.

Mospilan 20 SG
Nisso Chemical Europe
GmbH,
AS2-1I/2014
2018-04-30

Acetamipridas
200 g/kg

16.

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

Azadirachtinas A
10 g/l

0.125-0.25

Obelys, kriaušės

Purškiama
vegetacijos
metu

14

2

Bulvės

Vaisėdžiai,
lapsukiai, amarai,
žiedgraužiai,
gumbauodžiai,
pjūkleliai
Kolorado vabalai

0.05-0,07

Purškiama
vegetacijos
metu

7

1

0,2

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Rapsiniai
žiedinukai

Purkšti
vegetacijos
metu

72

1

Pomidorai
šiltnamiuose

Amarai, tripsai
baltasparniai,
voratinklinės
erkės

Agurkai, paprika
šiltnamiuose

Amarai, tripsai
baltasparniai,
voratinklinės
erkės

Purškiama
0,5%
tirpalu
vegetacijos
metu
Purškiama
0,5%
tirpalu
vegetacijos

3

4

3

Insekticidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
Labai toksiškas vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Mūvėti apsaugines pirštines
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų
atliekų surinkimo aukštelę, pagal
nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakuote (neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti taršos per
drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti bites ir kitus
vabzdžius apdulkintojus nenaudoti
augalų žydėjimo metu.
Pakuotė: 1 kg.
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metu

17.

Poleci
Sharda Europe b.v.b.a.
0422I/12
2016-10-31

Deltametrinas
25 g/l

0,2

Dekoratyviniai
augalai
šiltnamiuose

Amarai, tripsai
baltasparniai,
voratinklinės
erkės

Kopūstai

Baltukai,
pelėdgalviai

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Rapsiniai
žiedinukai,
kopūstiniai
stiebiniai
paslėptastraubliai

Purškiama
0,5%
tirpalu
vegetacijos
metu
Purškiama
0,5%
tirpalu
vegetacijos
metu
Purkšti
vegetacijos
metu

3

4

3

35

1

Insekticidas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
Aplinkai pavojingas.
Degus.
Kenksmingas įkvėpus ir prarijus.
Gali smarkiai pažeisti akis.
Kenksmingas – prarijus gali pažeisti
plaučius.
Labai toksiškas vandens organizmams,
gali sukelti ilgalaikius nepalankius
vandens ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti
vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant
kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią
pakuotę arba etiketę.
Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis
specialiomis
instrukcijomis
(saugos
duomenų lapais).
Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakuote (neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti taršos per
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18.

Plenum 50 WG
(A9364J)
Syngenta Crop
Protection AG
0418I/12
2016-12-31

Pimetrozinas
500 g/kg

0,15

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Rapsiniai
žiedinukai

Purkšti
vegetacijos
metu

75

1

drenažą iš sodybų ar nuo kelių)
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti
bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius,
nenaudoti augalų apsaugos produkto
augalų žydėjimo metu. Nenaudoti augalų
apsaugos produkto bičių aktyvaus
maitinimosi metu. Nenaudoti augalų
apsaugos produkto, kai yra žydinčių
piktžolių.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus,
būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną,
apželdintą daugiamečiais augalais /
daugiametėmis žolėmis iki paviršinio
vandens telkinių.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
nariuotakojus, būtina išlaikyti 15 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės
Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l.
Insekticidas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
Įtariama, kad gali sukelti vėžį.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir
mūvėti tinkamas pirštines.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir
parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis
specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakuote (neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti taršos per
drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti
bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius,
nenaudoti augalų apsaugos produkto
augalų žydėjimo metu, nenaudoti bičių
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aktyvaus maitinimosi metu, nenaudoti
augalų apsaugos produkto, jei yra
žydinčių piktžolių
Pakuotė: 1 kg, 5 kg.
19.

Proteus OD
Bayer CropScience AG
0306I/07,
2017-01-26

Tiaklopridas +
deltametrinas
100 g/l + 10 g/l

0,6-0,75

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai, miežiai,
kvietrugiai;
rugiai, avižos

Amarai, lemai,
tripsai, javiniai
pjūkleliai,
balniniai
gumbauodžiai

Purškiama
pasirodžius
kenkėjams

30

1

0,5-0,75

Bulvės

Kolorado vabalai,
amarai

21

3

0,6-0,75

Rapsai

45

2

0,75

Kukurūzai

Rapsiniai
žiedinukai,
paslėptastraubliai
, ankštariniai
gumbauodžiai,
spragės
Kukurūziniai
ugniukai

Purkšti
pasirodžius
kenkėjams.
Mažesnioji
norma
naudojama
prieš
kolorado
vabalus,
didesnioji
prieš
amarus
Purškiama
pasirodžius
kenkėjams

30

1

0,75

Gūžiniai ir
žiediniai
kopūstai,
brokoliai,
griežčiai
Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
valgomieji
burokėliai
Obelys, kriaušės

Purškiama
pasirodžius
kenkėjams
Purškiama
pasirodžius
kenkėjams

20

2

Purškiama
pasirodžius
kenkėjams

30

2

Purškiama

7

4

0,75

20.

Steward

Indoksakarbas

0,170–

Amarai,
kopūstinės
kandus, baltukai,
kopūstiniai
pelėdgalviai
Amarai,
runkelinės musės

Gluosninių

Insekticidas klasifikuojamas:
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Du Pont Finland Ltd.,
AS2-27I/2014,
2018-10-31

300 g/kg

0,250

0,085

0,085

21.

22.

Sumi-alpha
Sumitomo Chemical
Agro Europe S.A.,
0280I/05,
2015-11-07

Esfenvaleratas
50g/l

Vertimec 018 EC

Abamektinas

Žiediniai
kopūstai,
brokoliniai
kopūstai,
baltagūžiai
raudongūžiai
kopūstai,
savojiniai
kopūstai
Briuseliniai
kopūstai

ir

lapsukių,
tinkluotųjų
lapsukių,
vaismedinių
lapsukių, rožinių
lapsukių,
pelėdgalvių
ir
obuolinių
vaisėdžių lervos.

vegetacijos
metu

Baltukų,
kopūstinių
kandžių,
kopūstinių
pelėdgalvių
lervos.

Purškiama
vegetacijos
metu

1

3

Baltukų,
kopūstinių
kandžių,
kopūstinių
pelėdgalvių lervos
Žvilgūnų,
kopūstinių
pelėdgalvių,
daržinių
pelėdgalvių,
žiemsprindžių,
gaminių žvilgūnų
ir lapsukių lervos.

Purškiama
vegetacijos
metu

28

3

Purškiama
vegetacijos
metu

1

3

20

1

20

1

3

2

0,0850,125

Agurkai,
cukinijos,
moliūgai,
pomidorai,
paprikos,
aitriosios
paprikos,
baklažanai,
melionai,
auginami
šiltnamiuose

0.2

Vasariniai
miežiai

Amarai, pjūkleliai

0.2

Vasariniai rapsai

Rapsiniai
žiedinukai,
spragės

Purškiama
vegetacijos
metu
Purškiama
vegetacijos
metu

120 ml/100

Agurkai,

Voratinklinės

Purkšti

Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
Gali pakenkti nervų sistemos organams.
Sudėtyje yra indoksakarbo. Gali sukelti
alerginę reakciją.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.
Esant sąlyčiui arba blogai pasijutus:
Skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją.
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti
bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius,
nenaudoti augalų žydėjimo metu, kai
purškiami vaismedžiai. Nenaudoti bičių
aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar
uždengti bičių avilius purškimo metu.
Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.
Sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų
atliekų
surinkimo
aikštelę,
pagal
nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus,
būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną
iki paviršinių vandens telkinių, kai
purškiami vaismedžiai.
Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakuote (neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti taršos per
drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Pakuotė: 0,120 kg, 0,25 kg, 0,5 kg.

Insekticidas klasifikuojamas:
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Syngenta Crop
Protection AG,
0307I/13,
2020-04-30

18 g/l

l vandens

auginami
šiltnamiuose

120 ml/100
l vandens

Braškės,
auginamos
šiltnamiuose

120 ml/100
l vandens

Cukinijos,
auginamos
šiltnamiuose

110 ml/100
l vandens

Paprikos,
auginamos
šiltnamiuose

120 ml/100
l vandens

Pomidorai,
auginami
šiltnamiuose

50 ml/100 l
vandens

Salotos,
auginamos
šiltnamiuose

110 ml/100
l vandens

120 ml/100
l vandens

erkės, moliūginės
erkės,
minamusės,
tripsai
Voratinklinės
erkės,
žemuoginės
erkės,
munamusės,
tripsai
Voratinklinės
erkės, moliūginės
erkės,
minamusės,
tripsai
Voratinklinės
erkės, moliūginės
erkės,
pomidorinės
erkutės,
minamusės,
tripsai

vegetacijos
metu
Purkšti
vegetacijos
metu

3

2

Purkšti
vegetacijos
metu

3

2

Purkšti
vegetacijos
metu

3

2

Purkšti
vegetacijos
metu

3

2

Purkšti
vegetacijos
metu

12

4

Dekoratyviniai
augalai,
auginami
šiltnamiuose

Voratinklinės
erkės,
pomidorinės
erkutės,
minamusės,
tripsai
Voratinklinės
erkės,
minamusės,
tripsai
Voratinklinės
erkės,
minamusės,
tripsai

Purkšti
vegetacijos
metu

2

Dekoratyviniai
augalai,

Voratinklinės
erkės,

Purkšti
vegetacijos

2

Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
Gali pakenkti nervų sistemai, jeigu
medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.
Labai toksiškas vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.
Prieš
naudojimą
gauti
specialias
instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius.
Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas
sąlytis: kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl
juos apsivelkant.
Prarijus: Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurą arba kreiptis į gydytoją.
Išskalauti burną.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų
atliekų
surinkimo
aikštelę
pagal
nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakuote (neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti taršos per
drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti
bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius,
nenaudoti augalų žydėjimo metu,
nenaudoti produkto bičių aktyvaus
maitinimosi metu. Nenaudoti produkto,
kai yra žydinčių piktžolių.
Bitės / kamanės gali būti naudojamos
šiltnamiuose kaip apdulkintojai tik
praėjus mažiausiai 96 val. po purškimo.

Pakuotė: 250 ml, 1 l, 5 l.
Gėles galima skinti praėjus 3 dienoms po
purškimo.
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