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

2.

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis

Naudojimo
norma
(kg/ha,
l/ha)

Apdorojami
augalai ir kiti
objektai

Ligos

Apdorojimo laikas,
būdai

Paskutinis
apdorojim
o
terminas
iki
derliaus
nuėmimo
(dienomis
)
7

8

Didžiausia
s
apdorojim
ų skaičius

Acrobat Plus
BASF A/S,
0160F/11,
2018-09-30

Dimetomorfas +
mankocebas
90 + 600 g/kg

2,0

Bulvės

Maras, sausligė

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

2,0

Netikroji miltligė

3

Pikoksistrobinas
250 g/l

0,5-1,0

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
Purkšti vegetacijos
metu

14

Acanto 250 SC
Du Pont Finland
Ltd.,
0333F/07,
2017-10-15

Ropiniai
svogūnai
Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai
miežiai
Žieminiai
rugiai,
kvietrugiai
Avižos

35

2

Miltligė, rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė
Miltligė, rūdys,
rinchosporiozė,
septoriozė
Miltligė, rūdys, avižų
dryžligė
Baltasis
(sklerotinis)puvinys

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

35

2
1

Baltasis (sklerotinis)
puvinys

Purkšti vegetacijos
metu

Miltligė, baltuliai,
rudmargė, rūdys
(dalinai)

Purkšti vegetacijos
metu

Baigiant
žydėti
rapsams
(BBCH
69)
Baigiant
žydėti
rapsams
(BBCH
69)
42

0,5-1,0
0,5-1,0
0,5
0,5-1,0

Žieminiai ir
vasariniai
rapsai

0,5-1,0

Rapsiukai

0,5-1,0

Cukriniai
runkeliai

Miltligė, rūdys, kviečių
dryžligė, septoriozė

Pastabos

Didžiausia norma per sezoną
1,0 l/ha

1

2

Didžiausia norma per sezoną
1,0 l/ha

2

3.

Acanto Prima
Du Pont Finland
Ltd. 0334F/11,
2021-04-28

Pikoksistrobinas+
ciprodinilas
80 +300 g/l

1,0-1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,5 (po
0,75 kg/ha
2 kartus)

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,0-1,5

4.

Adexar
BASF A/S,
0449F/12
2019-04-30

Fluksapiroksadas
+
epoksikonazolas
62,5+62,5 g/l

Rugiai

1,5 (po
0,75 kg/ha
2 kartus)
1,0-1,5

Rugiai

1,5 (po
0,75 kg/ha
2 kartus)

Kvietrugiai

0,75-1,0

Avižos

1,0-1,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,5 (po
0,75 kg/ha
2 kartus)

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

2,0

Žieminiai
kviečiai,
žieminiai
kvietrugiai

1,0

Žieminiai
kviečiai,
žieminiai
kvietrugiai

Kvietrugiai

Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė rudosios
rūdys, miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė rudosios
rūdys, miltligė
Miltligė, rūdys,
rinchosporiozė
Miltligė, rūdys,
rinchosporiozė

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

45

1

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

45

po 0,75
kg/ha 2
kartus

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

45

1

45

Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė rudosios
rūdys, miltligė,
rinchosporiozė
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė rudosios
rūdys, miltligė,
rinchosporiozė
Miltligė, avižų dryžligė

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

45

po 0,75
kg/ha 2
kartus
1

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

45

po 0,75
kg/ha 2
kartus

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

45

1

45

1

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

45

po 0,75
kg/ha 2
kartus

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Miltligė,
rinchosporiozė,
tinkliškoji dryžligė,
smulkiosios rūdys
Miltligė,
rinchosporiozė,
tinkliškoji dryžligė,
smulkiosios rūdys
Lapų, varpų
septoriozė,
geltonosios rūdys,
rudosios rūdys,
kviečių dryžligė,
miltligė, stiebalūžė
Lapų, varpų
septoriozė,
geltonosios rūdys,
rudosios rūdys,

Didžiausia norma per sezoną
1,5 l/ha

3

2,0

Žieminiai rugiai

1,0

Žieminiai rugiai

2,0

Žieminiai
miežiai

1,0

Žieminiai
miežiai

2,0

Vasariniai
kviečiai

1,0

Vasariniai
kviečiai

2,0

Vasariniai
miežiai

1,0

Vasariniai
miežiai

2,0

Avižos

1,0

Avižos

kviečių dryžligė,
miltligė, stiebalūžė
Geltonosios, rudosios
rūdys, rinchosporiozė,
miltligė, stiebalūžė
Geltonosios, rudosios
rūdys, rinchosporiozė,
miltligė, stiebalūžė
Geltonosios rūdys,
rudosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, stiebalūžė
Geltonosios rūdys,
rudosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, stiebalūžė
Lapų, varpų
septoriozė,
geltonosios rūdys,
rudosios rūdys,
kviečių dryžligė,
miltligė
Lapų, varpų
septoriozė,
geltonosios rūdys,
rudosios rūdys,
kviečių dryžligė,
miltligė
Geltonosios rūdys,
rudosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija
Geltonosios rūdys,
rudosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija
Vainikuotosios rūdys,
miltligė
Vainikuotosios rūdys,

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos

35

1

35

2

4

5.

Allegro
BASF A/S,
0175F/99,
2015-12-31

Krezoksim
metilas +
epoksikonazolas
125 + 125 g/l

0,5-1,0
1,0
1,0

6.

7.

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai
Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Allegro Plus
BASF A/S,
0176F/99,
2015-12-31

Krezoksim
metilas +
epoksikonazolas
+ fenpropimorfas
125 + 125 + 150
g/l

0,5-1,0

Allegro Super
BASF A/S,
AS2-50F/2014
2020-04-30

Krezoksimmetilas +
epoksikonazolas
+ fenpropimorfas
83 +83 +317 g/l

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
arba

0,75

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai
arba

0,75

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai
arba

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

miltligė

metu

Miltligė, septoriozė,
rusvoji dėmėtligė,
rūdys
Rusvoji dėmėtligė,
rūdys

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

20

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

20

1

Miltligė, rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
septoriozė,
rinchosporiozė
Miltligė, septoriozė,
rusvoji dėmėtligė,
rūdys
Miltligė, rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
septoriozė,
rinchosporiozė
Miltligė, rudosios
rūdys, kviečių
dryžligė, lapų ir varpų
septoriozė, stiebalūžė,
juodligė (dalinai)
Miltligė, rudosios
rūdys, kviečių
dryžligė, lapų ir varpų
septoriozė, stiebalūžė,
juodligė (dalinai)

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

20

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

20

1

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

20

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Miltligė, rudosios
rūdys, kviečių
dryžligė, lapų ir varpų
septoriozė, stiebalūžė,
juodligė (dalinai)
Miltligė, rudosios
rūdys, kviečių
dryžligė, lapų ir varpų
septoriozė, stiebalūžė,
juodligė (dalinai

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Miltligė, smulkiosios
rūdys, rinchosporiozė,
tinkliškoji dryžligė,
stiebalūžė

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Didesnė norma naudojama
ligoms intensyviai plintant.
Saugoti nuo patekimo į
vandens telkinius.

Didesnė norma naudojama
ligoms intensyviai plintant.
Saugoti nuo patekimo į
vandens telkinius

Fungicido forma: suspoemulsija
Fungicidas klasifikuojamas:
Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksmingas įkvėpus.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali
pakenkti
negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
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 ir
naudoti akių (veido) apsaugos

5

0,75

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,5

Žieminiai rugiai

0,75

Žieminiai rugiai

Miltligė, smulkiosios
rūdys, rinchosporiozė,
tinkliškoji dryžligė,
stiebalūžė
Miltligė,
rinchosporiozė,
rudosios rūdys,
stiebalūžė, juodligė
(dalinai)
Miltligė,
rinchosporiozė,
rudosios rūdys,
stiebalūžė, juodligė
(dalinai)

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

priemones.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:
Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti
prieš
vėl
juos
apsivelkant.
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 10
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių. Jei
žemės paviršiaus nuolydis yra
didesnis nei 2 proc., būtina
išlaikyti 10 metrų apsaugos
zoną, apželdintą daugiamečiais
augalais.
Operatorius purškimo metu turi
dirbti uždaroje kabinoje (su oro
kondicionavimo / filtravimo
sistema).
Purkšti galima tik traktoriniais
lauko purkštuvais / traktoriais,
turinčiais sandarias kabinas su

6

oro kondicionavimo / filtravimo
sistema, turinčiais didesnes nei
2000 l rezervuaro talpas
vandeniui ir užgriebio plotį nuo
18 metrų.
Pakuotė: 5 l, 10 l
8.

Amistar 250 SC
Syngenta Crop
Protection AG.,
0255F/07,
2015-12-31

Azoksistrobinas
250 g/l

0,75-1,0

Žieminiai
kviečiai

Rudosios ir
geltonosios rūdys,
kviečių dryžligė,
septoriozė, varpų
juodligė

0,75-1,0

Vasariniai
miežiai

0,5

Žieminiai ir
vasariniai
rapsai
Žieminiai ir
vasariniai
rapsai

Dryžligės, smulkiosios
rūdys, ramularija,
miltligė
Juodoji dėmėtligė

1,0

Baltasis (sklerotinis)
puvinys, pilkasis
puvinys, dalinai
fomozė
Netikroji miltligė

0,8

Svogūnai

0,8

Kopūstai
(vidutinio
vėlyvumo ir
vėlyvieji)

Juodoji dėmėtligė

0,8

Morkos

Alternariozė

0,1%
tirpalas

Pomidorai,
auginami
šiltnamiuose

Maras, sausligė

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
per 1 kartą
naudojant 0,75-1,0
l/ha, per 2 kartus
po 0,5 l/ha
Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

2

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

14

2

14

2

10

2

3

2

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti ropelių
formavimosi
tarpsnyje,
pasirodžius
pirmiesiems ligos
požymiams
Purkšti gūžių
formavimosi
tarpsnyje,
pasirodžius
pirmiesiems ligos
požymiams
Purkšti pasirodžius
pirmiesiems ligos
požymiams
Purkšti pasirodžius
pirmiesiems ligos
požymiams

7

9.

Amistar xtra
Syngenta Ltd.,
0260F/04,
2015-12-31

Azoksistrobinas +0,0,75-1,0
ciprokonazolas
200 + 80 g/l
0,0,75-1,0

0,0,8-1,0

10.

11.

Amistar opti 480
SC
Syngenta Crop
Protection AG
0347F/08
2018-02-20

Ampera
Adama
Registrations B.V.
0358F/08
2015-12-31

Azoksistrobinas +
chlorotalonilas
80+400 g/l

Tebukonazolas
+ prochlorazas
133 + 267 g/l

Žieminiai
kviečiai
Vasariniai
miežiai
Žieminiai ir
vasariniai
rapsai

2,0-2,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

2,0-2,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Miltligė, septoriozė,
kviečių dryžligė,
rudosios rūdys
Miltligė, dryžligės,
septoriozė, rūdys

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

21

1

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

21

1

Juodoji dėmėtligė,
baltasis (sklerotinis)
puvinys, pilkasis
puvinys, fomozė
(dalinė apsauga)
Lapų septoriozė,
varpų septoriozė,
kviečių dryžligė,
miltligė, rudosios
rūdys, geltonosios
rūdys
Tinkliškoji dryžligė,
smulkiosios rūdys,
rinchosporiozė

Purkšti vegetacijos
metu

21

1

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

1

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

1

Stiebalūžė, lapų ir
varpų septoriozė,
miltligė, rudųjų rūdžių,
geltonųjų rūdžių,
varpų fuzariozė
Tinkliškoji dryžligė,
smulkiosios rūdys,
rinchosporiozė,
miltligė
Miltligė, rudosios
rūdys, rinchosporiozė

Purškiama
vegetacijos metu

30

2

Purškiama
vegetacijos metu

30

2

Purškiama
vegetacijos metu

30

2

1,0-1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,0 – 1,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,0 – 1,5

Žieminiai rugiai

1,0 – 1,5

Žieminiai
kvietrugiai

Miltligė, rudosios
rūdys, lapų ir varpų
septoriozė

Purškiama
vegetacijos metu

30

2

1,0 – 1,2

Žieminiai ir
vasariniai
rapsai

Juodoji dėmėtligė,
baltasis sklerotinis
puvinys, fomozė

Purškiama
vegetacijos metu

56

1

Didesnė fungicido norma
naudojama jautresnių ligoms
kviečių (miežių, rugių,
kvietrugių) veislėse ar
intensyviai plintant ligoms ir kai
pasėliai purškiami vieną kartą

Didesnė fungicido norma
naudojama jautresnių ligoms
rapsų veislėse ir intensyviai
plintant ligoms

8

12.

13.

Archer Turbo 575
EC
Syngenta Crop
Protection AG,
0457F/13,
2019-12-31

Artea 330 EC
Syngenta Crop
Protection AG,
0182F/00,
2015-05-31

Propikonazolas +
fenpropidinas
125 + 450 g/l

0,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai,
miežiai,
kvietrugiai
Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Miltligė

Purkšti bamblėjimo
(BBCH 31-33)
metu

42

1

Miltligė, rudosios
rūdys, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė

42

1

0,75-1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

Miltligė, rudosios
rūdys, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė

42

1

0,75-1,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Miltligė, smulkiosios
rūdys, rinchosproiozė,
tinkliškoji dryžligė

42

1

0,8-1,0

Žieminiai rugiai

Miltligė, rudosios
rūdys, rinchosporiozė

Purkšti nuo
bamblėjimo
pabaigos iki
žydėjimo vidurio
(BBCH 37–65)
Purkšti nuo
bamblėjimo
pabaigos iki
žydėjimo vidurio
(BBCH 37–65)
Purkšti nuo
bamblėjimo
pabaigos iki
plaukėjimo
pabaigos (BBCH
37–59)
Purkšti nuo
bamblėjimo
pabaigos iki
plaukėjimo
pabaigos (BBCH

42

2

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Vasariniai
miežiai

Septoriozė, miltligė,
rūdys

42

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

42

2

42

1

7

8

Netikroji miltligė,
rūdys

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu

28

4

Fitoftorozė, rūdys

Purškiama

28

3

0,75-1,0

Propikonazolas 0,0,4-0,5
+
ciprokonazolas
250 + 80 g/l
0,4-0,5
0,4-0,5

14.

Ataka NT
Indofil Industries
Limited,
0217F/09,
2019-12-16

Mankocebas
750 g/kg

2,0
2,5

2,5

Cukriniai
runkeliai
Bulvės
Ropiniai
svogūnai,
Shallot
svogūnai,
česnakai
Porai

Rūdys, dryžligė,
rinchosporiozė,
septoriozė, miltligė
Rudmargė, baltuliai,
fomozė, alternariozė
Maras, sausligė

32–59)
Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Įtariama, kad kenkia
negimusiam vaikui.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Labai toksiškas vandens

9

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,13

Morkos,
pastarnokai
Žiediniai
kopūstai,
brokoliai
Žieminiai
kviečiai
Obelys,
kriaušės
Slyvos, vyšnios
Juodieji
serbentai

Alternariozė (juodoji
dėmėtligė)
Netikroji miltligė,
alternariozė
Lapų septoriozė,
rudosios rūdys
Rauplės
Slyvų rūdys, rudasis
vaisių puvinys
Deguliai

vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
Purkšti vegetacijos
metu

30

4

30

4

60

2

28

4

30

4

30

4

organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti dulkių /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:
Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl juos
apsivelkant.
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 40
metrų apsaugos zoną purškiant
sėklavaisius, kaulavaisius ir
vaiskrūmius, 5 metrų apsaugos
zoną purškiant šakniagumbines
ir svogūnines daržoves ir 3
metrų apsaugos zoną purškiant
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kitus augalus iki paviršinio
vandens telkinių.
Pakuotė: 10 kg, 15 kg, 20 kg,
25 kg
15.

Barclay Bolt XL
Barclay Chemicals
Manufacturing Ltd.,
0451F/13
2017-01-31

Propikonazolas
250 g/l

0,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

0,5
0,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai
Žieminiai rugiai

0,5

Avižos

0,5

Varpinės žolės

0,5

Varpinės žolės
sėklai
Cukriniai
runkeliai
Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

0,5
16.

Bell
BASF A/S
AS2-42F/2014
2019-07-31

Boskalidas +
epoksikonazolas
233 + 67 g/l

1,5

0,75

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

0,75

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

Lapų ir varpų
septoriozė, rudosios ir
geltonosios rūdys,
varpų juodligė
Smulkiosios ir
geltonosios rūdys,
varpų juodligė
Miltligė, rudosios
rūdys, varpų juodligė
Miltligė, varpų juodligė
Miltligė,
rinchosporiozė
Miltligė,
rinchosporiozė
Baltuliai
Lapų ir varpų
septoriozė, rudosios
rūdys, geltonosios
rūdys, kviečių
dryžligė, stiebalūžė
Lapų ir varpų
septoriozė, rudosios
rūdys, geltonosios
rūdys, kviečių
dryžligė, stiebalūžė
Lapų ir varpų
septoriozė, rudosios
rūdys, geltonosios
rūdys, kviečių
dryžligė, stiebalūžė
Lapų ir varpų
septoriozė, rudosios
rūdys, geltonosios
rūdys, kviečių
dryžligė, stiebalūžė

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu.

vegetacijos

35

1

vegetacijos

35

1

vegetacijos

28

1

vegetacijos

35

2

vegetacijos

28

2

vegetacijos

35

1

Purkšti vegetacijos
metu.

35

2

Purkšti vegetacijos
metu.

35

1

Purkšti vegetacijos
metu.

35

2

Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Smarkiai pažeidžia akis.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali
pakenkti
negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
Kenksmingas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol3(2H)-ono su 2-metilizotiazol3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę
reakciją.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
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17.

Bell Super
BASF A/S
0419F/12
2020-04-30

Boskalidas +
epoksikonazolas
140+50 g/l

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Smulkiosios rūdys,
geltonosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, stiebalūžė
Smulkiosios rūdys,
geltonosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, stiebalūžė

Purkšti vegetacijos
metu.

35

1

0,75

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Purkšti vegetacijos
metu.

35

2

1,5

Žieminiai rugiai

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Avižos

Rudosios rūdys,
rinchosporiozė,
stiebalūžė
Rudosios rūdys,
rinchosporiozė,
stiebalūžė
Vainikuotosios rūdys

0,75

Žieminiai rugiai

1,5

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

0,75

Avižos

Vainikuotosios rūdys

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

2,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Purkšti vegetacijos
metu

35

1,25

Žieminiai ir
vasariniai

Lapų ir varpų
septoriozė, rudosios
rūdys, kviečių
dryžligė, stiebalūžė,
miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė, rudosios

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

2

instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Patekus į akis: Kelias minutes
atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra
ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant
skambinti
į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
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 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinių vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 1 metro
apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
Pakuotė: 5 l
Pakuotė: 1 l, 5l, 10l.
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kviečiai

18.

19.

20.

Bumper 25 EC
Adama
Registrations B.V.
0164F/08
2018-04-11

Propikonazolas
250 g/l

Bumper super
490 EC
Adama
Registrations B.V.
0283F/06,
2015-12-31

Prochlorazas +
propikonazolas
400 + 90 g/l

Candit
BASF A/S,
0192F/07,

Krezoksim
metilas
500 g/kg

2,5

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

1,25

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

2,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,25

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

0,5

Žieminiai
kviečiai

0,5

Vasariniai
kviečiai

0,5

Vasariniai
miežiai

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

0,8-1,0

Cukriniai
runkeliai

rūdys, kviečių
dryžligė, stiebalūžė,
miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė, rudosios
rūdys, kviečių
dryžligė, stiebalūžė,
miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė, rudosios
rūdys, kviečių
dryžligė, stiebalūžė,
miltligė
Smulkiosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, miltligė
Smulkiosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, miltligė
Septoriozė,
geltonosios ir rudosios
rūdys, miltligė
Septoriozė, miltligė,
kviečių dryžligė,
rudosios rūdys
Tinkliškoji dryžligė,
rudadėmė dryžligė,
rūdys, miltligė,
rinchosporiozė
Stiebalūžė, septoriozė,
geltonosios ir rudosios
rūdys, miltligė,
dryžligė, juodligė
Lapų baltuliai,
rudmargė, fomozė

0,2

Obelys,
kriaušės
Serbentai

Rauplės, miltligė,
vaisių puviniai
Tamsioji miltligė,

0,2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

30

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

30

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

30

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

20

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu.
Purškiant per 2
kartus naudoti po
0,4-0,5 l/ha.
Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama

20

2

35

3

14

2

Fungicido forma: vandenyje
dispersiškos granulės
Fungicidas klasifikuojamas:

13

2015-12-31

0,2

Agurkai,
auginami
šiltnamiuose
Braškės
Dekoratyviniai
augalai

Dekoratyviniai
augalai

veimutrūdė, deguliai,
serbentų šviesmargė
Miltligė
Miltligė
Rožių miltligė, rožių
rudoji dėmėtligė,
begonijų miltligė,
fitoftora, gvazdikų
rūdys
Chrizantemų baltosios
rūdys

vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
0,02% tirpalu
Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
0,02% tirpalu
Purškiama
vegetacijos metu
0,1%

4
14

2
2
3

3

Atsargiai.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
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 ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis
į gydytoją.
Laikyti užrakintą.
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 5
metrų
apsaugos
zoną
vaiskrūmiams ir 20 metrų
apsaugos zoną vaismedžiams
iki paviršinio vandens telkinių
ir 1 metro – iki melioracijos
griovių.
Siekiant apsaugoti požeminį
vandenį, nenaudoti produkto
smėlinguose
su
mažu
organinių medžiagų kiekiu
dirvožemiuose.
Pakuotė: 0,2 kg
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21.

22.

Cantus
BASF A/S,
0319F/09,
2019-12-16

Boskalidas
500 g/kg

Capalo
BASF A/S
AS2- 41F/2014
2019-04-30

Epoksikonazolas
+
Fenpropimorfas+
Metrafenonas
62,5 + 200 +75
g/l

0,5

Žieminiai
rapsai

0,5

Vasariniai
rapsai

2,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

2,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

2,0

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

2,0

Žieminiai
rugiai

2,0

Avižos

Baltasis (sklerotinis)
puvinys, juodoji
dėmėtligė, fomozė
Baltasis (sklerotinis)
puvinys, juodoji
dėmėtligė, fomozė
Kviečių dryžligė, lapų ir
varpų septoriozė,
miltligė, rudosios rūdys,
geltonosios rūdys,
stiebalūžė
Kviečių dryžligė, lapų
ir varpų septoriozė,
miltligė, rudosios
rūdys, geltonosios
rūdys, stiebalūžė
Smulkiosios rūdys,
geltonosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
miltligė,
rinchosporiozė,
stiebalūžė
Smulkiosios rūdys,
geltonosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
miltligė,
rinchosporiozė,
stiebalūžė
Lapų ir varpų
septoriozė, miltligė,
rudosios rūdys,
geltonosios rūdys,
kviečių dryžligė,
stiebalūžė
Miltligė,
rinchosporiozė,
rudosios rūdys,
stiebalūžė
Miltligė, vainikuotosios
rūdys

Purškiama
vegetacijos metu

-

2

Purškiama
vegetacijos metu

-

1

Purškiama
vegetacijos metu

35

1

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

Purškiama
vegetacijos metu

35

1

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

Purškiama
vegetacijos metu

35

1

Purškiama
vegetacijos metu

35

1

Purškiama
vegetacijos metu

35

1

Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali
pakenkti
negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
Toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:
Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti
prieš
vėl
juos
apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą
šalinti
pagal
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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.
Operatorius purškimo metu turi
dirbti uždaroje kabinoje (su oro
kondicionavimo / filtravimo
sistema).
Purkšti galima tik traktoriniais
lauko purkštuvais / traktoriais,
turinčiais sandarias kabinas su
oro kondicionavimo / filtravimo
sistema, turinčiais didesnes nei
2000 l rezervuaro talpas
vandeniui ir užgriebio plotį nuo
18 metrų.
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 50 l.
23.

Ceriax
BASF A/S
0458F/13
2019-04-30

Fluksapiroksadas
+
epoksikonazolas
+
piraklostrobinas
41,6 + 41,6 +
66,6 g/l

3,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

3,0

Žieminiai rugiai

1,5

Žieminiai rugiai

Lapų ir varpų
septoriozė,
geltonosios ir rudosios
rūdys, kviečių
dryžligės, miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė,
geltonosios ir rudosios
rūdys, kviečių
dryžligės, miltligė
Rudosios rūdys,
rinchosporiozė,
miltligė
Rudosios rūdys,
rinchosporiozė,
miltligė

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2
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24.

25.

26.

Champion 50 WP
Nufarm UK Ltd.,
0262F/04,
2015-05-31

Chorus 50 WG
Syngenta Crop
Protection AG,
0392F/10
2020-09-24
Cidely Top
(A18119A)
Syngenta Crop
Protection AG,
AS2-46F/2014
2019-12-31

Vario hidroksidas
77% (vario 500
g/kg)

Ciprodinilas
500 g/kg

Difenokonazolas
+ ciflufenamidas
125+15 g/l

3,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

3,0

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

3,0

Avižos

1,5

Avižos

5,0

Obelys

Geltonosios ir rudosios
rūdys, tinkliškoji
dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, miltligė
Geltonosios ir rudosios
rūdys, tinkliškoji
dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė,
geltonosios ir rudosios
rūdys, miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė,
geltonosios ir rudosios
rūdys, miltligė
Vainikuotosios rūdys,
miltligė
Vainikuotosios rūdys,
miltligė
Rauplės

2,5

Bulvės

Bulvių maras, sausligė

0,3-0,45

Obelys

Rauplės, moniliozė

0,45

Kriaušės

Rauplės, moniliozė

100 ml/100
l vandens
neviršijant
1,0 l/ha
100 ml/100
l vandens
neviršijant
1,0 l/ha
100 ml/100
l vandens

Agurkai
šiltnamiuose

Miltligė, rauplės,
agurkų alternariozė,
juodasis stiebo ir
vaisių puvinys
Miltligė, rauplės,
agurkų alternariozė,
juodasis stiebo ir
vaisių puvinys
Miltligė, alternariozė

Cukinijos
šiltnamiuose
Paprikos
šiltnamiuose

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu
Purškiama iki
vegetacijos
pradžios prieš
pumpurų brinkimą
Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

1

35

2

7

4

Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu

21

3

21

3

Purkšti vegetacijos
metu

3

2

Purkšti vegetacijos
metu

3

2

Purkšti vegetacijos
metu

3

2

1

Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Smarkiai pažeidžia akis.
Toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
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neviršijant
1,0 l/ha
100 ml/100
l vandens
neviršijant
1,0 l/ha
100 ml/100
l vandens
neviršijant
1,0 l/ha

27.

Comet
BASF A/S,
0224F/05,
2015-11-07

Piraklostrobinas
250 g/l

Pomidorai
šiltnamiuose

Miltligė, sausligė,
rudoji dėmėtligė

Purkšti vegetacijos
metu

3

2

Braškės
šiltnamiuose

Miltligė, braškių
antraknozė

Purkšti vegetacijos
metu

3

2

1,0

Žieminiai
kviečiai

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

1

1,0

Vasariniai
miežiai

Lapų ir varpų
septoriozė,
geltonosios ir rudosios
rūdys, kviečių
dryžligė, miltligė
Miltligė, septoriozė,
smulkiosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

1

nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Patekus į akis: Kelias minutes
atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra
ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant
skambinti
į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
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).
Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l,
10 l.
Fungicido forma: koncentruota emu
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Kenksmingas įkvėpus.
Kenksmingas prarijus.
Dirgina odą.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Labai toksiškas vandens organizma
ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikata
keliamos rizikos, būtina vykdyti
instrukcijos nurodymus.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /aero
Mūvėti apsaugines pirštines
apsauginius drabužius.
Pasijutus blogai, skambinti į Ap
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kontrolės ir informacijos biurą
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją išbe
į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išs
vėl juos apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius
reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaug
ar jo pakuote (neplauti purškim
šalia paviršinio vandens telkinių / v
per drenažą iš sodybų ar nuo kelių)
Siekiant apsaugoti vandens organiz
išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną i
vandens telkinių ir 1 metro – iki
griovių.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l
28.

29.

Comet Pro
BASF A/S,
0396F/10
2020-11-09

Corbel
BASF A/S,
AS2-36F/2014
2020-04-30

Piraklostrobinas
200 g/l

Fenpropimorfas
750 g/l

1,25

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,25

0,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai
Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai
Žieminiai ir
vasariniai
miežiai
Žieminiai rugiai

0,5

Avižos

0,5
0,5
0,5

Lapų ir varpų
septoriozė,
geltonosios rūdys,
kviečių dryžligė,
miltligė
Tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Miltligė, geltonosios ir
rudosios rūdys

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

2

Miltligė, geltonosios ir
rudosios rūdys

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

2

Miltligė, smulkiosios
rūdys, geltonosios
rūdys, rinchosporiozė
Miltligė, rudosios
rūdys
Miltligė

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

2

35

2

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Kenksmingas įkvėpus.
Dirgina odą.
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.
Stengtis
neįkvėpti
garų,
aerozolio.
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30.

Darcos
Rotam
Agrochemical
Europe Limited,
0469F/13,
2020-08-31

Tebukonazolas
250 g/l

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Miltligė, rudosios
rūdys, lapų
septoriozė, varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, varpų
fuzariozė
Miltligė, rudosios
rūdys, tinkliškoji
dryžligė,
rinchosporiozė, varpų
fuzariozė

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: kreiptis į
gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Saugoti,
kad
nepatektų
į
aplinką.
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 10
metrų
apsaugos
zoną
iki
paviršinio vandens telkinių. Jei
žemės paviršiaus nuolydis yra
didesnis nei 2 proc., būtina
išlaikyti 10 metrų apsaugos
zoną, apželdintą daugiamečiais
augalais.
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Įtariama, kad kenkia
negimusiam vaikui.
Toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Pakartotinis poveikis gali sukelti
odos džiūvimą arba skilinėjimą.
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31.

32.

Difo 25% EC
Sharda Europe
b.v.b.a.,
0454F/13,
2019-12-31
Dithane NT
Indofil Industries
Limited,

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
rapsai

Fomozė, pilkasis
puvinys, juodoji
dėmėtligė

Purkšti vegetacijos
metu

56

1

Difenokonazolas
250 g/l

0,2

Obelys,
kriaušės

Rauplės

Purkšti vegetacijos
metu

21

3

Mankocebas
750 g/kg

2,0

Bulvės

Maras, sausligė

7

8

2,5

Ropiniai

Netikroji miltligė,

Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama

28

4

Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant sąlyčiui arba jeigu
numanomas sąlytis: kreiptis į
gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:
kreiptis į gydytoją.
Talpyklą šalinti, atiduodant į
pavojingų atliekų surinkimo
aukštelę, pagal nacionalinius
teisės aktų reikalavimus.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
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 iki
paviršinio vandens telkinių.
Pakuotė: 0,25 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20
l.

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Įtariama, kad kenkia
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0009F/09,
2019-12-16
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,13

svogūnai,
Shallot
svogūnai,
česnakai
Porai

rūdys

vegetacijos metu

Fitoftorozė, rūdys

28

3

Morkos,
pastarnokai
Žiediniai
kopūstai,
brokoliai
Žieminiai
kviečiai
Obelys,
kriaušės
Slyvos, vyšnios

Alternariozė (juodoji
dėmėtligė)
Netikroji miltligė,
alternariozė

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

30

4

30

4

Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu

vegetacijos

60

2

vegetacijos

28

4

vegetacijos

30

4

vegetacijos

30

4

Juodieji
serbentai

Lapų septoriozė,
rudosios rūdys
Rauplės
Slyvų rūdys, rudasis
vaisių puvinys
Deguliai

negimusiam vaikui.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
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.
Stengtis neįkvėpti dulkių /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:
Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl juos
apsivelkant.
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 40
metrų apsaugos zoną purškiant
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33.

Duett ultra
BASF A/S
AS2-43F/2014
2018-10-31

Epoksikonazolas
+ tiofanat
metilas 187+310
g/l

0,6
0,3
0,6
0,3
0,6

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai
Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai
Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

0.3

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

0,6

Žieminiai rugiai

0,3

Žieminiai rugiai

Miltligė, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, stiebalūžė
Miltligė, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, stiebalūžė
Miltligė, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, stiebalūžė
Miltligė, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, stiebalūžė
Miltligė,
rinchosporiozė,
tinkliškoji dryžligė,
rudadėmė dryžligė
(dalinis poveikis)
Miltligė,
rinchosporiozė,
tinkliškoji dryžligė,
rudadėmė dryžligė
(dalinis poveikis)
Miltligė,
rinchosporiozė,
stiebalūžė
Miltligė,
rinchosporiozė,
stiebalūžė

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

sėklavaisius, kaulavaisius ir
vaiskrūmius, 5 metrų apsaugos
zoną purškiant šakniagumbines
ir svogūnines daržoves ir 3
metrų apsaugos zoną purškiant
kitus augalus iki paviršinio
vandens telkinių.
Pakuotė: 10 kg, 15 kg, 20 kg,
25 kg.
Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Kenksmingas įkvėpus.
Kenksmingas prarijus.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Įtariama, kad gali sukelti
genetinius defektus.
Gali
pakenkti
negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje yra tiofanatmetilo ir
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono su
2-metilizotiazol-3(2H)-onu. Gali
sukelti alerginę reakciją.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą
šalinti
pagal
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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 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinių vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 1 metro
apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l
34.

Effector
BASF A/S,
0147F/04,
2015-05-31

Ditianonas
700 g/kg

0,5-1,0

Obelys

0,75-1,0

Kriaušės

0,5-1,0

Vyšnios,
trešnės

0,75-1,0

Slyvos

0,5-1,0

Juodieji ir
raudonieji
serbentai,
agrastai
Avietės

0,75-1,0

35.

Efilor
BASF A/S
0420F/12
2019-06-31

Boskalidas +
metkonazolas
133+60 g/l

0,7-1,0

Žieminiai ir
vasariniai
rapsai

Rauplės, filostikozė,
paprastasis obelų
vėžys, rūdis, rudasis
puvinys
Rauplės, kriaušių
rūdis, degligė
Kokomikozė, rauplės,
šratligė, moniliozė,
vaisių puvinys
Šratligė, rūdis,
moniliozė
Šviesmargė, deguliai,
rūdis, miltligė

Purškiama
vegetacijos metu

21

6

Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu

21

6

21

4

Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu

21

4

21

4

Deguliai, aviečių
šviesmargė,
žievėplaiša, rūdis,
pilkasis puvinys
Juodoji dėmėtligė,
baltasis (sklerotinis)
puvinys, pilkasis
kekerinis puvinys

Purškiama
vegetacijos metu

21

4

Purkšti vegetacijos
metu

42

1

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Įtariama,
kad
kenkia
negimusiam vaikui.
Kenksmingas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
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pakitimus.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol3(2H)-ono su 2-metilizotiazol3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę
reakciją.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas,
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Laikyti užrakintą.
Talpyklą
šalinti
pagal
nacionalinius
teisės
aktų
reikalavimus.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.
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 iki
paviršinio vandens telkinių.
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.
36.

Electis 75 WG
Gowan Comercio
International e
Servicos Limitada
0206F/09,
2019-10-16

Zoksamidas +
mankocebas
83,3 + 666,7

1,8

Bulvės

Maras, sausligė

Purkšti vegetacijos
metu

7

8

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Įtariama, kad kenkia
negimusiam vaikui.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
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37.

Epox extra
Adama
Registrations B.V.
0455F/13
2020-04-30

Epoksikonazolas
+ folpetas
50+375 g/l

2,0

1,0-1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai

Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rudosios ir
geltonosios rūdys,
miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių

Purkšti vegetacijos
metu

Purkšti vegetacijos
metu

42

42

1

2

pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Neįkvėpti dulkių / rūko /
aerozolių.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl juos
apsivelkant.
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 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1
metro – iki melioracijos griovių.
Pakuotė: 5,4 kg
Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Kenksmingas įkvėpus.

Sukelia smarkų akių
dirginimą.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
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kviečiai
2,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,0-1,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

2,0

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

1,0-1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

dryžligė, rudosios ir
geltonosios rūdys,
miltligė
Tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
septoriozė,
smulkiosios rūdys,
mitligė, ramuliarija
Tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
septoriozė,
smulkiosios rūdys,
mitligė, ramuliarija
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė,
rinchosporiozė,
rudosios ir geltonosios
rūdys, miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė,
rinchosporiozė,
rudosios ir geltonosios
rūdys, miltligė

Purkšti vegetacijos
metu

42

1

Purkšti vegetacijos
metu

42

2

Purkšti vegetacijos
metu

42

1

Purkšti vegetacijos
metu

42

2

Gali pakenkti negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus
Sudėtyje yra folpeto ir
metinamino. Gali sukelti
alerginę reakciją.
Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti
specialias instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti rūko /
garų / aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius
ir naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis:
Kreiptis į gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Jei akių dirginimas
nepraeina: Kreiptis į
gydytoją.
Surinkti ištekėjusią
medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal
nacionalinius teisės aktų
reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų
apsaugos produktu ar jo
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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 ir
1 metro – iki melioracijos
griovių. Jei žemės paviršiaus
nuolydis
iki
paviršinio
vandens telkinių yra didesnis
nei 2 proc., būtina išlaikyti
10 metrų apsaugos zoną,
apželdintą
daugiamečiais
augalais.
Pakuotė: 5 l, 10 l
38.

Epox Top
Adama
Registrations B.V.
0397F/10
2020-11-09

Epoksikonazolas
+ fenpropidinas
40+100 g/l

2,0-2,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Miltligė, kviečių
dryžligė, lapų ir varpų
septoriozė, rudosios
rūdys

1,5-2,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Miltligė, kviečių
dryžligė, lapų ir varpų
septoriozė, rudosios
rūdys

2,0-2,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,5-2,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Miltligė, tinkliškoji
dryžligė, miežių
septoriozė,
rinchosporiozė,
rudadėmė dryžligė
(dalinai), ramuliarija
(vasariniai miežiai
dalinai)
Miltligė, tinkliškoji
dryžligė, miežių
septoriozė,

Purkšti vegetacijos
metu, kai palankios
sąlygos ligoms
plisti, auginamos
jautrios ligoms
kviečių veislės
Purkšti vegetacijos
metu, kai sąlygos
ligoms plisti
nepalankios,
auginamos
atsparesnės ligoms
kviečių veislės
Purkšti vegetacijos
metu, kai palankios
sąlygos ligoms
plisti, auginamos
jautrios ligoms
miežių veislės

35

1

35

1

35

1

Purkšti vegetacijos
metu, kai sąlygos
ligoms plisti

35

1

Fungicido forma: koncentruota
emulsija.
Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Smarkiai pažeidžia akis.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali pakenkti negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje yra fenpropidino,
propano rūgšties (2S)-2hidroksi-2-etilheksilo esterio ir
kanifolijos. Gali sukelti alerginę
reakciją.
Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
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39.

Falcon 460 EC
Bayer CropScience
atstovybė Baltijos
šalims,
0185F/00,
2015-12-31

Tebukonazolas +
triadimenolas +
spiroksaminas
167 + 43 + 250
g/l

rinchosporiozė,
rudadėmė dryžligė
(dalinai), ramuliarija
(vasariniai miežiai
dalinai)
Miltligė, kviečių
dryžligė, lapų ir varpų
septoriozė, rudosios
rūdys

2,0-2,5

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

1,5-2,0

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

Miltligė, kviečių
dryžligė, lapų ir varpų
septoriozė, rudosios
rūdys

0,4-0,6

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai rugiai

Miltligė, septoriozė,
dryžligės, rūdys, varpų
fuzariozė
Miltligė, rūdys,
rinchosporiozė
Miltligė, tinkliškoji
dryžligė, rūdys,
rinchosporiozė,
helmintosporiozė

0,4-0,6
0,4-0,6

Vasariniai
miežiai

nepalankios,
auginamos
atsparesnės ligoms
miežių veislės
Purkšti vegetacijos
metu, kai palankios
sąlygos ligoms
plisti, auginamos
jautrios ligoms
kvietrugių veislės
Purkšti vegetacijos
metu, kai sąlygos
ligoms plisti
nepalankios,
auginamos
atsparesnės ligoms
kvietrugių veislės

35

1

35

1

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

30

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

30

2

30

2

Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Patekus į akis: Kelias minutes
atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra
ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal
nacionalinius teisės aktų
reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų
apsaugos produktu ir jo
pakuote (neplauti purškimo
įrenginių šalia paviršinių
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 ir 1
metro – iki melioracijos griovių.
Pakuotė: 5 l.
Saugoti nuo patekimo į
vandens telkinius.
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40.

41.

42.

Falcon forte
Bayer CropScience
AG,
0379F/10
2020-03-04

Fandango
Bayer CropScience
AG
0282F/09,
2019-12-16

Flexity
BASF A/S,
0311F/10,
2020-04-07

Tebukonazolas +
protiokonazolas
+ spiroksaminas
148 + 53 + 224
g/l

Protiokonazolas
+
fluoksastrobinas
100 + 100 g/l

Metrafenonas
300 g/l

0,6-0,8

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

0,6-0,8

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

0,6-0,8

Žieminiai rugiai

0,6-0,8

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

0,8-1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

0,8-1,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

0,5
0,5

Žieminiai
kviečiai
Vasariniai
kviečiai,
žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Miltligė, lapų
septoriozė, varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rudosios
rūdys
Miltligė, lapų
septoriozė, varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė,
rinchosporiozė,
rudosios rūdys
Miltligė,
rinchosporiozė,
rudosios rūdys
Miltligė, tinkliškoji
dryžligė, smulkiosios
rūdys,
rinchhosporiozė,
dalinai ramuliarija
Miltligė, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rūdys,
dalinai prieš
stiebalūžę, varpų
fuzariozę
Miltligė, tinkliškoji ir
rudadėmė dryžligės,
ramuliarija, rūdys,
rinchosporiozė,
daliniai stiebalūžę,
varpų fuzariozę
Miltligė, stiebalūžė

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

51

2

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Miltligė

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksmingas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę
reakciją.
Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti

30

naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Jei akių dirginimas nepraeina:
Kreiptis į gydytoją.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.
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 1
metro apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir
drenažinių griovių.
Pakuotė: 1 l, 5 l.
43.

44.

Flint
Bayer Crop Science
AG
0391F/10
2020-09-24

Trifloksistrobinas
500 g/kg

Frowncide,
ISK BioSciences
Europe NV,
AS2-30F/2014
2020-02-08

fluazinamas 500
g/l

Folicur
Bayer CropScience
AG
AS2-16F/2015,
2020-08-31

Tebukonazolas
250 g/l

0,1-0,15

Obelys

Rauplės, vaisių
puviniai, filostiktozė,
miltligė

Purkšti vegetacijos
metu

14

3

0,1-0,15

Kriaušės

Rauplės, vaisių
puviniai

Purkšti vegetacijos
metu

14

3

0,4

Bulvės

Bulvių maras

Purkšti vegetacijos
metu

7

8

0,4

Svogūnai

Lapų

Purkšti vegetacijos
metu

7

3

Purkšti nuo
vamzdelėjimo
pradžios iki
žydėjimo pabaigos
(BBCH 40-69)
Purkšti pavasarį ar

35

1

56

1

(Botrytis

dėmėtligė

squamosa),

netikroji
miltligė
(Peronospora

desctructor)
45.

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

0,9

Žieminiai

Miltligė, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rudosios ir
geltonosios rūdys,
varpų fuzariozė
Juodoji dėmėtligė,

Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Kenksmingas prarijus.
Kenksmingas įkvėpus.
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
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1,0

rapsai

fomozė, sklerotinis ir
pilkasis puvinys,
šviesmargė arba
saugo nuo išgulimo

Vasariniai
rapsai

Juodoji dėmėtligė,
fomozė, sklerotinis ir
pilkasis puvinys,
šviesmargė arba
saugo nuo išgulimo

vasarą, kai
žieminiai rapsai yra
nuo šoninių ūglių
formavimosi iki
žydėjimo vidurio
tarpsnio (BBCH
20–65)
Purkšti vegetacijos
metu

56

1

Įtariama, kad kenkia
negimusiam vaikui.
Toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą / 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.
Nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
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
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46.

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

Fenamidonas +
propamokarbo
hidrochloridas
75 + 375 g/l

2,0

Bulvės

Maras, sausligė

Purškiamos
vegetacijos metu,
kai susidaro
palankios sąlygos
grybinei infekcijai
plisti, bet ne vėliau
kaip pasirodžius
pirmiesiems ligų
požymiams

7

3

kelių).
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1
metro – iki melioracijos griovių.
Jei žemės paviršiaus nuolydis
iki paviršinio vandens telkinių
yra didesnis nei 2 proc., būtina
išlaikyti 10 metrų apsaugos
zoną, apželdintą daugiamečiais
augalais.
Siekiant apsaugoti gruntinį
vandenį nenaudoti šio ar bet
kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra
tebukonazolo, dažniau kaip kas
antrus metus tame pačiame
lauke.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sudėtyje yra propamokarbo
hidrochlorido ir 1,2benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali
sukelti alerginę reakciją.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant
išvengti
keliamos
rizikos žmonių sveikatai ir
aplinkai,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
reikalavimus.
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
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47.

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

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

1,2-1,6

Bulvės

Maras

1,6

Svogūnai

Netikroji miltligė

Agurkai,
auginami
šiltnamiuose
Gūžiniai,
žiediniai ir
briuseliniai,
brokoliniai
kopūstai
Porai

Netikroji miltligė

1,6

1,6

Netikroji miltligė

Netikroji miltligė

Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
0,14% tirpalu
Purškiama
vegetacijos metu

7

4

7

3

3

3

14

3

Purškiama
vegetacijos metu

14

2

kelių).
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1
metro – iki melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius
nariuotakojus, būtina išlaikyti 3
metrų apsaugos zoną iki ne
žemės ūkio paskirties žemės.
Siekiant apsaugoti požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar kito
augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra veikliosios
medžiagos fenamidono,
dažniau kaip kas dvejus metus
tame pačiame lauke.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Fungicido forma: koncentruota
suspensija
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant
išvengti
keliamos
rizikos žmonių sveikatai ir
aplinkai,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti
prieš
vėl
juos
apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą
šalinti
pagal
nacionalinius
teisės
aktų
reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
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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 ir 1
metro – iki melioracijos griovių.
Jei žemės paviršiaus nuolydis
iki paviršinio vandens telkinių
yra didesnis nei 2 proc., būtina
išlaikyti 10 metrų apsaugos
zoną, apželdintą daugiamečiais
augalais.
Siekiant apsaugoti požeminį
vandenį, nenaudoti produkto
rūgščiuose dirvožemiuose.
Siekiant apsaugoti požeminį
vandenį,
naudoti
produktą
pagal nurodytus naudojimo
reglamentus ne dažniau kaip
kas trejus metus tame pačiame
lauke.
Pakuotė: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 15
l, 20 l
48.

Impact 12,5 SC
Cheminova A/S,
0085F/01,
2015-05-31

Flutriafolas
125 g/l

1,0
1,0
0,5

49.

Impact 25 SC
Cheminova A/S,
0086F/01,
2015-05-31

Flutriafolas
250 g/l

0,5
0,5
0,25
0,2

Žieminiai ir
Miltligė, rūdys,
vasariniai
septoriozė,
kviečiai
helmintosporiozė
Vasariniai
Miltligė, dryžligės,
miežiai
rūdys, rinchosporiozė
Cukriniai
Miltligė, fomozė,
runkeliai
cerkosporozė, rūdys
Žieminiai ir
Milltigė, rūdys,
vasariniai kviečiai septoriozė,
helmintosporiozė
Vasariniai miežiai Miltligė, dryžligės,
rinchosporiozė, rūdys
Cukriniai runkeliai Miltligė, fomozė,
cerkosporozė, rūdys
Obelys,
Rauplės

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

30

2

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

20

1

30

2

30

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
Purškiama

20

1

30

2

20

2
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kriaušės
50.

51.

Input
Protiokonazolas +
Bayer CropScience spiroksaminas
AG
160 + 300 g/l
0286F/06
2015-12-31

Juventus 90
BASF A/S,
0266F/11,
2018-05-31

Metkonazolas
90 g/l

0,8–1,0

Žieminiai
kviečiai

0,8–1,0

Vasariniai
kviečiai

0,8–1,0

Žieminiams
miežiams

0,8–1,0

Vasariniams
miežiams

0,7
1,0
0,7
1,0
0,7

1,0
0,5-0,7
0,7
0,5-0,7

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai
Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai
Žieminiai ir
vasariniai
miežiai
Žieminiai ir
vasariniai
miežiai
Žieminiai
rapsai
Žieminiai
rapsai
Vasariniai
rapsai

vegetacijos metu
Stiebalūžė, fuzariozė,
miltligė, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rudosios
rūdys, varpų fuzariozė
Miltligė, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė
Miltligė, smulkiosios
rūdys, rinchosporiozė,
tinkliškoji dryžligė
Miltligė, smulkiosios
rūdys, rinchosporiozė,
tinkliškoji ir rudadėmė
dryžligė, dalinai saugo
prieš lapų septoriozę
Lapų septoriozė,
rudosios ir geltonosios
rūdys
Varpų fuzariozė

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Tikliškoji dryžligė,
miežių septoriozė,
rinchosporiozė,
smulkiosios rūdys
Varpų fuzariozė

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Kaip augimo
reguliatorius
Juodoji dėmėtligė,
fomozė, baltasis
puvinys
Juodoji dėmėtligė,
baltasis puvinys arba

Purkšti vegetacijos
metu

Lapų septoriozė,
geltonosios rūdys
Varpų fuzariozė

Purkšti vegetacijos
metu

56

56

1

1

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Įtariama, kad kenkia
negimusiam vaikui.
Gali pakenkti organams, jeigu
medžiaga veikia ilgai arba
kartotinai.
Toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
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naudoti kaip augimo
reguliatorių

52.

Leander
Adama
Registrations B.V.
0415F/11
2019-12-31

Fenpropidinas
750 g/l

0,5
0,5
0,5

53.

Leimay
Nissan Chemical
Europe S.A.R.L.
0390F/10
2015-12-31

Amisulbromas
200 g/l

0,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai
miežiai
Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai
Bulvės

gydytoją.
Jeigu akių dirginimas
nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
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 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1
metro apsaugos zoną iki
melioracijos griovių.
Pakuotė: 1 l, 5 l.

Miltligė, rudosios ir
geltonosios rūdys

Purkšti vegetacijos
metu

42

1

Miltligė, smulkiosios
rūdys, geltonosios
rūdys, rinchosporiozė
Miltligė, geltonosios
rūdys

Purkšti vegetacijos
metu

42

1

Purkšti vegetacijos
metu

42

1

Bulvių maras

Purkšti vegetacijos
metu

7

6

Fungicido forma: koncentruota
suspensija.
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Surinkti ištekėjusią medžiagą
Talpyklą šalinti pagal
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54.

Manfil 75 WG
Indofil Industries
Limited
AS2-10F/2014
2019-01-31

Mankocebas 750
g/kg

2,13

Bulvės

Bulvių maras

2,13

Pomidorai,
auginami lauke
Obelys,
kriaušės
Vynmedžiai

Maras

3,2
1,86-2,13

Rauplės
Netikroji miltligė

Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu

vegetacijos

7

8

vegetacijos

3

5

vegetacijos

35

1

vegetacijos

63

2

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 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1
metro – iki melioracijos griovių.
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Įtariama, kad kenkia
negimusiam vaikui.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
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.
Stengtis neįkvėpti dulkių /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:
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55.

Manfil 80 WP
Indofil Industries
Limited
AS2-12F/2014
2019-01-31

Mankocebas 750
g/kg

2,0

Bulvės

Bulvių maras

2,0

Pomidorai,
auginami lauke
Obelys,
kriaušės
Vynmedžiai

Maras

3,0
2,0

Rauplės
Netikroji miltligė

Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu

vegetacijos

7

8

vegetacijos

3

5

vegetacijos

35

1

vegetacijos

63

2

Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl juos
apsivelkant.
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 40
metrų apsaugos zoną purškiant
sodus, 10 metrų apsaugos zoną
purškiant vynmedžius ir 5
metrų apsaugos zoną purškiant
bulves
ir
pomidorus
iki
paviršinio vandens telkinių.
Pakuotė: 5 kg, 10 kg, 25 kg.
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Įtariama, kad kenkia
negimusiam vaikui.
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.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti dulkių /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
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56.

Maredo 125 SC
Adama
Registrations B.V.
0401F/10
2020-12-10

Epoksikonazolas
125 g/l

0,75-1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
arba

0,5-0,75

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

0,75-1,0

Žieminiai ir
vasariniai

Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rudosios
rūdys, geltonosios
rūdys, miltligė, varpų
fuzariozė
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rudosios
rūdys, geltonosios
rūdys, miltligė, varpų
fuzariozė
Miežių septoriozė,
smulkiosios rūdys,

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl juos
apsivelkant.
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 40
metrų apsaugos zoną purškiant
sodus, 10 metrų apsaugos zoną
purškiant vynmedžius ir 5
metrų apsaugos zoną purškiant
bulves
ir
pomidorus
iki
paviršinio vandens telkinių.
Pakuotė: 5 kg, 10 kg, 25 kg.
Fungicido forma: koncentruota
suspensija
Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Kenksmingas įkvėpus.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali pakenkti negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
Pakartotinis poveikis gali sukelti
odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.

40

miežiai

0,5-0,75

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,0

Žieminiai rugiai

miltligė, tinkliškoji
dryžligė,
rinchosporiozė, dalinai
rudadėmė dryžligė,
dalinai ramuliarija
(vasariniai miežiai)
Miežių septoriozė,
smulkiosios rūdys,
miltligė, tinkliškoji
dryžligė,
rinchosporiozė, dalinai
rudadėmė dryžligė,
dalinai ramuliarija
(vasariniai miežiai)
Rudosios rūdys

0,75-1,0

Cukriniai
runkeliai

arba

0,5-0,75

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

35

1

Baltuliai, rudmargė,
miltligė, rūdys

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

28

1

arba
Cukriniai
runkeliai

Baltuliai, rudmargė,
miltligė, rūdys

Purkšti vegetacijos
metu

28

2

57.

Mentor
BASF A/S,
0177F/99,
2015-12-31

Krezoksim
metilas +
fenpropimorfas
150 + 300 g/l

0,35-0,7

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Miltligė, septoriozė,
rusvoji dėmėtligė,
rūdys

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

20

1

58.

Menara
(A9856G)
Syngenta Crop
Protection AG

Propikonazolas +
ciprokonazolas
250+160 g/l

0,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Geltonosios, rudosios
rūdys, miltligė, lapų ir
varpų septoriozė,
kviečių dryžligė

Purkšti vegetacijos
metu

42

1

Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
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 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1
metro – iki melioracijos griovių.
Pakuotė: 5 l
Didesnė norma naudojama
ligoms intensyviai plintant.
Saugoti nuo patekimo į
vandens telkinius.
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Įtariama,
kad
kenkia
negimusiam vaikui.
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AS2-13F/2014
2022-05-31

59.

Merpan 80 WG
Adama
Registrations B.V.
AS2-12F/2015

Kaptanas 800 kg

0,5

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

0,5

Žieminiai rugiai

0,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,8-2,225

Obelys

Geltonosios, rudosios
rūdys, miltligė, lapų ir
varpų septoriozė,
kviečių dryžligė,
rinchosporiozė
Rudosios rūdys,
miltligė,
rinchosporiozė
Smulkiosios rūdys,
miltligė,
rinchosporiozė,
tinkliškoji dryžligė

Purkšti vegetacijos
metu

42

1

Purkšti vegetacijos
metu

42

1

Purkšti vegetacijos
metu

42

1

Rauplės

Purkšti vegetacijos
metu

21

4

Sukelia smarkų akių dirginimą.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje yra propikonazolo.
Gali sukelti alergiją.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant sąlyčiui arba jeigu
numanomas sąlytis, kreiptis į
gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina,
kreiptis į gydytoją.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į
pavojingų atliekų surinkimo
aukštelę, 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).
Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.
Fungicido forma: vandenyje
dispersiškos granulės
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.

42

2018-09-30

1,8-2,225

Kriaušės

Rauplės, vaisių
puviniai

Purkšti vegetacijos
metu

21

4

1,8-2,225

Vyšnios

Kokomikozė

Purkšti vegetacijos
metu

21

3

Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
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.
Stengtis neįkvėpti dulkių / rūko
/ garų / aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Naudoti
kvėpavimo
takų
apsaugos priemones.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:
Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti
prieš
vėl
juos
apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą
šalinti
pagal
nacionalinius
teisės
aktų
reikalavimus.
Operatorius purškimo metu turi
dirbti uždaroje kabinoje (su oro
kondicionavimo (oro filtravimo)
sistema).
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo
pakuote (neplauti purškimo
įrenginių
šalia
paviršinio
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60.

Mirage 45 EC
Adama registrations
B.V.
0230F/02,
2015-12-31

Prochlorazas
450 g/l

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

1 ml/m2

Grybai

Stiebalūžė, tinkliškoji
dryžligė, rudadėmė
dryžligė,
rinchosporiozė,
miltligė
Stiebalūžė, lapų
septoriozė, varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, miltligė
Stiebalūžė, lapų
septoriozė, varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė,
rinchosporiozė,
miltligė
Sausasis ir šlapiasis
puvinys

Purkšti vegetacijos
metu

20

1

Purkšti vegetacijos
metu

20

1

Purkšti vegetacijos
metu

20

1

Purškiama praėjus
3–4 paroms po
durpės uždėjimo

8

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 ir 1
metro – iki melioracijos griovių.
Jei žemės paviršiaus nuolydis
iki paviršinio vandens telkinių
yra didesnis nei 2 proc., būtina
taikyti ir papildomą 10 metrų
apsaugos
zoną,
apželdintą
daugiamečiais
augalais
(purškiant obelis bei kriaušes).
Pakuotė: 5 kg.
Fungicidas klasifikuojamas:
Aplinkai pavojingas.
Rizikos frazės:
Labai
toksiškas
vandens
organizmams,
gali
sukelti
ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.
Saugos frazės:
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto,
gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir
nerūkyti.
Vengti patekimo ant odos ir į
akis.
Atliekos ir pakuotė turi būti
saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką.
Naudotis
specialiomis
instrukcijomis
(saugos
duomenų lapais).
Specialiosios saugos frazės:
Neužteršti vandens augalų
apsaugos produktu ar jo
pakuote (neplauti purškimo
įrenginių
šalia
paviršinio
vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų
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61.

Mystic
Nufarm GmbH&Co
KG
0403F/11
2021-04-14

Tebukonazolas
250 g/l

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

1,0

Žieminiai rugiai

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
rapsai

Rudosios rūdys, varpų
septoriozė, varpų
fuzariozė, lapų
septoriozė, kviečių
dryžligė, miltligė
Rudosios rūdys, varpų
septoriozė, varpų
fuzariozė, kviečių
dryžligė, miltligė
Rudosios rūdys,
rinchosporiozė
Rudosios rūdys,
varpų fuzariozė,
miltligė,
rinchosporiozė,
tinkliškoji dryžligė,
juodligė
Fomozė, baltasis
(sklerotinis) puvinys,
juodoji dėmėtligė,
pilkasis puvinys,
netikroji miltligė
(dalinai efektyvus)

Purkšti vegetacijos
metu

30

2

Purkšti vegetacijos
metu

30

2

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

30

2

30

2

Purkšti vegetacijos
metu

56

2

ar nuo kelių).
Pakuotė: 5 l
Fungicido forma: koncentruota
emulsija.
Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Įtariama, kad kenkia
negimusiam vaikui.
Toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Patekus į akis: Kelias minutes
atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra
ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl juos
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apsivelkant.
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 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1
metro – melioracijos griovių.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.
62.

63.

Nando 500 SC
Nufarm GmbH&Co
KG
0411F/11
2020-02-28
Ohayo 500 SC
ISK BioSciences
Europe NV
AS2-19F/2014
2020-02-28

Fluazinamas 500
g/l

0,3-0,4

Bulvės

Bulvių maras, sausligė

Purkšti vegetacijos
metu

7

8

Fluazinamas 500
g/l

0,4

Bulvės

Bulvių maras

7

8

0,4

Svogūnai

Lapų dėmėtligė,
netikroji miltligė

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

7

3

Fungicidas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
Aplinkai pavojingas.
Gali sukelti alergiją susilietus su
oda.
Gali pakenkti negimusiam
vaikui.
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.
Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius ir mūvėti tinkamas
pirštines.
Prarijus nedelsiant kreiptis į
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gydytoją ir parodyti šią pakuotę
arba etiketę.
Atliekos ir pakuotė turi būti
saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką.
Naudotis specialiomis
instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
Siekiant
apsaugoti
dirvos
organizmus, nenaudoti šio ar
bet kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra
fluazinamo dažniau kaip kas
dvejus metus tame pačiame
lauke.
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną purškiant
bulves ir 10 metrų apsaugos
zoną, apželdintą daugiamečiais
augalais, purškiant svogūnus iki
paviršinio vandens telkinių.
Pakuotė: 1 l.
64.

65.

Opera
BASF A/S,
0225F/05,
2015-11-07

Opera N
BASF A/S
AS2-9F/2015
2018-01-31

Piraklostrobinas
+
epoksikonazolas
133 + 50 g/l

Piraklostrobinas
+epoksikonazolas
85+62,5 g/l

0,75–1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Septoriozė, rūdys,
kviečių dryžligė

0,75–1,0

Vasariniai
miežiai
Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Vasariniai
miežiai

Septoriozė, dryžligė,
rūdys, rinchosporiozė
Kviečių dryžligė, lapų
ir varpų septoriozė,
miltligė
Kviečių dryžligė, lapų
ir varpų septoriozė,
miltligė
Tinkliškoji dryžligė,
rudadėmė dryžligė,
miežių septoriozė,
miltligė, smulkiosios
rūdys, rinchosporiozė
Tinkliškoji dryžligė,
rudadėmė dryžligė,

2,0
1,0
2,0

1,0

Vasariniai
miežiai

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
Maksimali suminė
norma hektarui 1,5
l/ha
Purškiama
vegetacijos metu
Purkšti vegetacijos
metu arba

35

2

35

1

35

1 arba
2

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

35

1
arba

Purkšti vegetacijos
metu

2

Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Dirgina odą.
Kenksmingas įkvėpus.
Kenksmingas prarijus.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Itariama, kad sukelia vėžį.
Gali
pakenkti
negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
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1,0-1,2

Kukurūzai

miežių septoriozė,
miltligė, smulkiosios
rūdys, rinchosporiozė
Kukurūzų dryžligė,
rudoji dėmetligė

Purkšti vegetacijos
metu

1

pakitimus.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti
prieš
vėl
juos
apsivelkant.
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 10
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1
metro – iki melioracijos griovių.
Jei žemės paviršiaus nuolydis
iki paviršinių vandens telkinių
yra didesnis nei 2 proc., būtina
išlaikyti 10 metrų apsaugos
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66.

Opus
BASF A/S,
AS2-35F/2014,
2020-04-30

Epoksikonazolas
125 g/l

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, geltonosios ir
rudosios rūdys

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

1

0,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

2

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Purškiama
vegetacijos metu

35

1

0,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

Purškiama
vegetacijos metu

35

1

0,5

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, geltonosios ir
rudosios rūdys
Smulkiosios rūdys,
geltonosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, miežių
septoriozė, miltligė
Smulkiosios rūdys,
geltonosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, miežių
septoriozė, miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, geltonosios ir
rudosios rūdys,
rinchosporiozė
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, geltonosios ir
rudosios rūdys,

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

zoną, apželdintą daugiamečiais
augalais.
Operatorius purškimo metu turi
dirbti uždaroje kabinoje (su oro
kondicionavimo / filtravimo
sistema). Purkšti galima tik
traktoriniais lauko purkštuvais /
traktoriais, turinčiais sandarias
kabinas su oro kondicionavimo
/ filtravimo sistema, turinčiais
didesnes nei 2000 l rezervuaro
talpas vandeniui ir užgriebio
plotį nuo 18 metrų.
Pakuotė: 5 l, 10 l
Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Dirgina odą.
Kenksmingas įkvėpus.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali
pakenkti
negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol3(2H)-ono su 2-metilizotiazol3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę
reakciją.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą arba kreiptis
į gydytoją.
Esant poveikiui arba jeigu
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rinchosporiozė

67.

Opus EC
BASF A/S
AS2-34F/2014
2020-04-30

Epoksikonazolas
83 g/l

1,0

Žieminiai rugiai

0,5

Žieminiai rugiai

1,0

Avižos

0,5

Avižos

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

0,75

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Rudosios rūdys,
rinchosporiozė,
miltligė
Rudosios rūdys,
rinchosporiozė,
miltligė
Vainikuotosios rūdys,
miltligė
Vainikuotosios rūdys,
miltligė

Purškiama
vegetacijos metu

35

1

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu

35

1

35

2

Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, geltonosios ir
rudosios rūdys,
miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, geltonosios ir
rudosios rūdys,
miltligė
Smulkiosios rūdys,
geltonosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, miežių
septoriozė, miltligė

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

1

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

2

Purškiama
vegetacijos metu

35

1

numanomas poveikis: kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda: kreiptis
į gydytoją.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką
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 10
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių. Jei
žemės paviršiaus nuolydis yra
didesnis nei 2 proc., būtina
išlaikyti 10 metrų apsaugos
zoną, apželdintą daugiamečiais
augalais.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksmingas įkvėpus.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali
pakenkti
negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Pakartotinis poveikis gali sukelti
odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
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0,75

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,5

Žieminiai rugiai

0,75

Žieminiai rugiai

1,5

Avižos

Smulkiosios rūdys,
geltonosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, miežių
septoriozė, miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, geltonosios ir
rudosios rūdys,
rinchosporiozė,
miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, geltonosios ir
rudosios rūdys,
rinchosporiozė,
miltligė
Rudosios rūdys,
rinchosporiozė,
miltligė
Rudosios rūdys,
rinchosporiozė,
miltligė
Vainikuotosios rūdys

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

0,75

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

0,75

Avižos

Vainikuotosios rūdys

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

Purškiama
vegetacijos metu

35

1

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

Purškiama
vegetacijos metu

35

1

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

Purškiama
vegetacijos metu

35

1

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant sąlyčiui arba jeigu
numanomas sąlytis: kreiptis į
gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą arba kreiptis
į gydytoją.
Jeigu
akių
dirginimas
nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.
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 10
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių. Jei
žemės paviršiaus nuolydis yra
didesnis nei 2 proc., būtina
išlaikyti 10 metrų apsaugos
zoną, apželdintą daugiamečiais
augalais.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l.
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68.

69.

Orius 250 EW
Adama
Registrations B.V.
0288F/06,
2016-03-23

Orvego
BASF A/S
AS2-5F/2015
2018-09-30

Tebukonazolas
250 g/l

Ametoktradinas
+
dimetomorfas
300+225 g/l

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Miltligė, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rudosios
rūdys, varpų fuzariozė

Purškiama
vegetacijos metu

30

1

1,0

Žieminiai
rapsai

Purškiama
vegetacijos metu

56

1

1,0

Vasariniai
rapsai

Purškiama
vegetacijos metu

56

1

0,8

Bulvės

Juodoji dėmėtligė,
baltasis puvinys,
netikroji miltligė,
fomozė
Juodoji dėmėtligė,
netikroji miltligė,
fomozė
Bulvių maras

Purkšti vegetacijos
metu

7

3

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
Sudėtyje
yra
1,2benzisothiazolin-3-ono.
Gali
sukelti alerginę reakciją.
Kenksmingas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines.
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 1
metro apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir
melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti požeminį
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70.

Osiris
BASF A/S
AS2-8F/2015
2019-04-30

Epoksikonazolas
+ metkonazolas
37,5 + 27,5 g/l

2,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

2,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

2,0

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

2,0

Žieminiai rugiai

Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, miltligė,
rudosios ir geltonosios
rūdys, varpų fuzariozė
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, miltligė,
rudosios ir geltonosios
rūdys, varpų fuzariozė
Smulkiosios rūdys,
geltonosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
miltligė
Smulkiosios rūdys,
geltonosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė, rudosios
rūdys, geltonosios
rūdys, kviečių
dryžligė, miltligė,
varpų fuzariozė
Rudosios rūdys,
miltligė,
rinchosporiozė

Purkšti vegetacijos
metu

35

1
arba

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1
arba

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

vandenį nenaudoti šio ar bet
kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra
ametoktradino, dažniau kaip
kartą per trejus metus tame
pačiame lauke.
Pakuotė: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l
Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali
pakenkti
negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
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.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti
prieš
vėl
juos
apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą
šalinti
pagal
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71.

Osiris Star
BASF A/S
AS2-17F/2014
2020-04-30

Epoksikonazolas
+metkonazolas
56,25 + 41,25
g/l.

1,33

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,33

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

1,33

Žieminiai rugiai

Lapų ir varpų
septoriozė,
geltonosios ir rudosios
rūdys, kviečių
dryžligė, miltligė,
varpų fuzariozė
Lapų ir varpų
septoriozė,
geltonosios ir rudosios
rūdys, kviečių
dryžligė, miltligė,
varpų fuzariozė
Rudosios rūdys,
miltligė,
rinchosporiozė

Purkšti vegetacijos
metu 1-2 kartus,
ne daugiau kaip
1,33 l/ha per
sezoną

35

Purkšti vegetacijos
metu 1-2 kartus,
ne daugiau kaip
1,33 l/ha per
sezoną

35

Purkšti vegetacijos
metu 1-2 kartus,
ne daugiau kaip
1,33 l/ha per
sezoną

35

nacionalinius
teisės
aktų
reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo
pakuote
(neplauti
šalia
paviršinio vandens telkinių /
vengti taršos per drenažą iš
sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1
metro – iki melioracijos griovių.
Pakuotė: 5 l, 10 l
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali
pakenkti
negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
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 ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones. Esant sąlyčiui arba
jeigu
numanomas
sąlytis:
kreiptis į gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:
kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
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išskalbti
prieš
vėl
juos
apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į
pavojingų atliekų surinkimo
aukštelę, pagal nacionalinių
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 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinių vandens telkinių.
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.
72.

73.

Penncozeb 75 DG
Cerexagri S.A.S,
0250F/09,
2019-11-02

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

Mankocebas
750 g/kg

Propamokarbas
530 g/l +
fosetilas 310 g/l

2,0

Bulvės

Maras sausligė

2,0

Svogūnai

Netikroji miltligė

2,0

Obelys,
kriaušės
Substratas
daržovių,
dekoratyvinių
augalų
auginimui

Rauplės

1,25 %
(250 ml/ 20
l vandens 1
m³
substrato)
0,15 %
(15/10 l
vandens)

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

Pašaknio ir šaknų
puviniai (Fusarium
spp., Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.,
Phoma spp.,
Phytophotora spp.,
Alternaria spp)
Pašaknio ir šaknų
puvinių sukėlėjai
(Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.,
Phytophotora spp.)

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

Laistoma
vegetacijos metu

20

3

20

4

20

3
1

2
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74.

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

Propamokarbas
607 g/l

3,0 l/ha
arba 30
ml/100 m²

Agurkai,
pomidorai,
paprikos

3,0 l/ha
arba 30
ml/100 m²

Agurkai,
pomidorai,
paprikos

0,2 %
(20 ml/10 l
vandens)

Dekoratyviniai
augalai

2,5 l/ha
arba 25
ml/100 m²
1,5

Dekoratyviniai
augalai
Bulvės

Pašaknio ir šaknų
puvinių sukėlėjai
(Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.,
Phytophotora spp.)
Pašaknio ir šaknų
puvinių sukėlėjai
(Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.,
Phytophotora spp.)
Pašaknio ir šaknų
puvinių sukėlėjai
(Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.,
Phytophotora spp.)
Netikroji miltligė
(Peronospora spp.,
Bremia spp.)
Maras

2,0-4,0

Agurkai lauke

Netikroji miltligė

0,25 %
tirpalas
0,25 %
tirpalas
0,15 %
tirpalas

Agurkai
šiltnamiuose
Pomidorai
šiltnamiuose
Agurkų,
pomidorų ir
kopūstų daigai
Auginiai

Netikroji miltligė

0,3 %
tirpalas

Gėlių
svogūnėliai

Pašaknio ir šaknų
puviniai

0,3-0,4 l/m3

Komposto ir
kitų substratų
dezinfekcija

Pašaknio ir šaknų
puviniai

0,15 %
tirpalas

Dekoratyviniai
augalai

Netikroji miltligė

0,15 %
tirpalas

Maras
Pašaknio ir šaknų
puviniai
Pašaknio ir šaknų
puviniai

Laistoma
vegetacijos metu

3

Laistoma
vegetacijos metu

3

2

Laistoma lašeline drėkinimo
sistema natūraliame substrate

4

Laistoma lašeline drėkinimo
sistema mineraliniame
substrate

Purškiama
vegetacijos metu

2

Purškiama
vegetacijos metu

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
Mirkoma 15–20
minučių prieš
sodinimą
Mirkoma 15–20
minučių prieš
sodinimą
Laistoma laistytuvu
su smulkių skylučių
tinkleliu ir
išmaišoma
Purškiama
vegetacijos metu

14

2

5

3

3

3

5

2

3

Naudoti mišinyje su 1,5 kg/ha
Dithane NT.
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75.

Prolectus
Sumitomo Chemical
Agro Europe S.A.S.
AS2-9F/2014
2023-12-31

Fenpirazaminas
500 g/kg

0,15-0,3%
tirpalas

Dekoratyviniai
augalai

Pašaknio ir šaknų
puviniai

Purkšti vegetacijos
metu

0,8-1,2

Pomidorai,
baklažanai,
paprika,
agurkai,
cukinijos
auginami
šiltnamiuose
Braškės,
auginamos po
danga

Kekerinis puvinys
(Botrytis cinerea)

Purkšti vegetacijos
metu

1

3

Kekerinis puvinys

Purkšti vegetacijos
metu

1

3

Žieminiai ir
vasariniai
rapsai

Baltasis (sklerotinis)
puvinys, juodoji
dėmėtligė, pilkasis
(kekerinis) puvinys

Purkšti vegetacijos
metu

56

1

0,8-1,2

76.

Propulse
Bayer Crop Science
AG
0435F/12
2015-06-18

Fluopiramas +
protiokonazolas
125 + 125 g/l

0,8-1,0

(Botrytis cinerea)

Fungicidas klasifikuojamas:
Toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
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).
Pakuotė: 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg,
1,2 kg, 2,4 kg, 3,5 kg.
Fungicido forma: suspoemulsija
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali pakenkti kepenims, jeigu
medžiaga veikia ilgai arba
kartotinai.
Toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje yra 1,2-benziszotiazol3(2H)-ono
ir
2-[2-(1chlorciklopropil)-2-hidroksi-3fenilpropil]-2,4-dihidro-3H1,2,4-triazol-3-tiono.
Gali
sukelti alerginę reakciją.
Siekiant
išvengti
žmonių
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77.

Prosaro
Bayer CropScience
AG
AS2-2F/2015
2019-07-31

Protiokonazolas
+ tebukonazolas
125 + 125 g/l

0,75-1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

0,75-1,0

Žieminiai
miežiai
Vasariniai
miežiai

0,75-1,0

0,75-1,0
0,75-1,0
1,0

Žieminiai
kvietrugiai
Vasariniai
kvietrugiai
Žieminiai
rapsai

Miltligė, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rudosios
rūdys, varpų fuzariozė
Miltligė,
rinchosporiozė
Miltligė, smulkiosios
rūdys, rinchosporiozė,
tinkliškoji ir rudadėmė
dryžligė, miežių
septoriozė
Septoriozė, rudosios
rūdys, varpų fuzariozė
Miltligė, septoriozė,
rudosios rūdys, varpų
fuzariozė
Juodoji dėmėtligė,
fomozė, sklerotinis ir

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

35

1

35

1

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu u

35

1

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

56

1

sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Pasijutus blogai, kreiptis į
gydytoją.
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 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1
metro iki melioracijos griovių.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Įtariama,
kad
kenkia
negimusiam vaikui.
Pakartotinis poveikis gali sukelti
odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje
yra
2-[2-(1chlorciklopropil)-2-hidroksi-3fenilpropil]-2,4-dihidro-3H1,2,4-triazol-3-tiono.
Gali
sukelti alerginę reakciją.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
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pilkasis puvinys
1,0
1,0

1,0

Vasariniai
rapsai
Žirniai
(registruotas
pagal Europos
Parlamento ir
Tarybos
Reglamento
(EB) Nr.
1107/2009 51
straipsnį)
Pupos
(registruotas
pagal Europos
Parlamento ir
Tarybos
Reglamento
(EB) Nr.
1107/2009 51
straipsnį)

Juodoji dėmėtligė,
sklerotinis puvinys
Askochitozė, rudoji
dėmėtligė, miltligė

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

56

1

35

1

Askochitozė, rudoji
dėmėtligė, rūdys

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Operatorius purškimo metu turi
dirbti uždaroje kabinoje (su oro
kondicionavimo / filtravimo
sistema).
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 purškiant žieminius
javus, pupas, žirnius ir rapsus,
būtina išlaikyti 10 metrų
apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir 1 metro – iki
melioracijos griovių. Jei žemės
paviršiaus nuolydis iki paviršinio
vandens telkinių yra didesnis
nei 2 proc., būtina išlaikyti 10
metrų
apsaugos
zoną,
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apželdintą
daugiamečiais
augalais.
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus purškiant vasarinius
javus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir 1 metro – iki
melioracijos griovių.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l,
25 l, 50 l HDPE
78.

79.

80.

Ranman Top
ISK BioSciences
Europe S.A.,
0389F/10
2020-06-02
Revus 250 SC
Syngenta Crop
Protection AG
0345F/08
2015-12-31

Ciazofamidas
160 g/l

0,5

Bulvės

Bulvių maras

Purkšti vegetacijos
metu

7

6

Mandipropamidas
250 g/l

0,6

Bulvės

Bulvių maras

3

3

0,6

Pomidorai
auginami lauke
ir šiltnamiuose

Maras

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

3

3

Revus Top

Mandipropamidas
+
difenokonazolas
250+250 g/l

0,6

Bulvės

Bulvių maras, sausligė

Purkšti vegetacijos
metu

3

2

(A14576A)

Syngenta Crop
Protection AG
AS2-8F/2014
2019-12-31

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti atiduodant į
pavojingų atliekų surinkimo
aukštelę pagal nacionalinius
teisės aktų reikalavimus.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol3(2H)-ono. Gali sukelti alergiją.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo
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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 iki
paviršinių vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet
kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra
difenokonazolo, daugiau kaip
kartą per trejus metus tame
pačiame lauke.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.
81.

82.

83.

Ridomil Gold MZ
68 WG
Syngenta Crop
Protection AG,
0237F/09,
2019-10-19
Rovral Aqua Flo
BASF A/S
0354F/08,
2018-07-21

Rubric
Cheminova A/S,
0468F/13,
2020-04-30

Metalaksilas-m +
mankocebas
4 % + 64 %

2,5

Bulvės

Maras

Purkšti vegetacijos
metu

20

3

Iprodionas 500
g/l

1,0

Žirniai

14

3

vegetacijos

14

3

1,5

Briuselio
kopūstai
Braškės

vegetacijos

14

3

1,0-1,5

Avietės

vegetacijos

14

3

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu

vegetacijos

1,0

Pilkasis (kekerinis)
puvinys
Juodoji dėmėtligė
(alternariozė)
Pilkasis (kekerinis)
puvinys
Pilkasis (kekerinis)
puvinys
Lapų septoriozė

vegetacijos

35

2

Varpų septoriozė,
miltligė, rudosios
rūdys, geltonosios
rūdys, kviečių dryžligė
Tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
smulkiosios rūdys,
miltligė
Lapų septoriozė

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos

35

2

Epoksikonazolas
125 g/l

0,5-1,0

0,5-1,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,0

Žieminiai ir

Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Kenksmingas įkvėpus.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali pakenkti negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
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0,5-1,0

vasariniai
kvietrugiai
Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

metu

0,5-1,0

Žieminiai rugiai

0,5-1,0

Avižos

Varpų septoriozė,
miltligė, rudosios
rūdys, geltonosios
rūdys, kviečių
dryžligė,
rinchosporiozė
Miltligė, rudosios
rūdys, rinchosporiozė
Miltligė

0,5-1,0

Cukriniai
runkeliai

Baltuliai, rudmargė,
miltligė, rūdys

Purkšti vegetacijos
metu

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

35

2

35

1

28

2

rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę
reakciją.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
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 10
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių. Jei
žemės paviršiaus nuolydis yra
didesnis nei 2 proc., būtina
išlaikyti 10 metrų apsaugos
zoną, apželdintą daugiamečiais
augalais.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l
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84.

85.

86.

87.

Score 250 EC
(A7402T)
Syngenta Crop
Protection AG,
0047F/13,
2019-12-31

Difenokonazolas
250 g/l

0,2

Obelys,
kriaušės

Rauplės, miltligė (iš
dalies)

Purkšti vegetacijos
metu

21

2

0,2

Vyšnios, slyvos

Moniliozė

14

2

Fenamidonas +
mankocebas
100 + 500 g/kg

1,0-1,25

Bulvės

Maras, sausligė

Purkšti vegetacijos
metu
Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

Sereno 60 WG
Bayer CropScience
atstovybė Baltijos
šalims,
0251F/06,
2016-04-29
Shirlan 500 SC
ISK Biosciences
Europe S.A.,
0207F/13,
2020-02-28
Signum
BASF A/S,
0314F/09,
2019-12-16

7

2

Fluazinamas
500 g/l

0,4

Bulvės

Bulvių maras

7

8

0,4

Svogūnai

Lapų dėmėtligė,
netikroji miltlogė

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

7

3

1,0

Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu

2

14

2

1,5

Porai

Alternariozė, baltosios
rūdys
Juodoji dėmėtligė,
miltligė, dalinai
sklerotinis puvinys
Puviniai

14

0,75-1,0

Gūžiniai
kopūstai
Morkos

14

3

1,5

Salotos

14

2

1,0

Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu

21

2

1,8

Žirniai, pupos
(grūdams)
Braškės

7

3

0,2

Bulvės

Pilkasis kekerinis
puvinys, sklerotinis
puvinys
Pilkasis kekerinis
puvinys, pupų rūdys
Pilkasis kekerinis
puvinys, šviesmargė,
miltligė, braškių
juodoji dėmėtligė
Bulvių alternariozė

Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu

14

4

1,5

Svogūnai

Puviniai

14

2

0,75

Vyšnios, slyvos

Pilkasis kekerinis
puvinys, moniliozė,
vaisių rudasis puvinys,
kokomikozė

Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu
Purškiama
vegetacijos metu

7

2

Boskalidas +
piraklostrobinas
267 + 67 g/kg
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88.

Siltra Xpro
Bayer Crop Science
AG
AS2-1F/2015
2019-07-31

Biksafenas +
protiokonazolas
60 + 200 g/l

1,0

Juodieji
serbentai

Deguliai, miltligė,
kekerinis puvinys

1,0

Juodieji
serbentai

1,5

Avietės

Šviesmargė, deguliai,
miltligė, kekerinis
puvinys
Žievėplaiša, kekerinis
puvinys

0,75-1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

0,75-1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

0,75-1,0

Žieminiai rugiai

0,75-1,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rudosios ir
geltonosios rūdys,
miltligė, varpų
fuzariozė
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė,
rinchosporiozė,
rudosios ir geltonosios
rūdys, miltligė, varpų
fuzariozė
Miltligė,
rinchosporiozė,
rudosios rūdys, varpų
fuzariozė
Miltligė, tinkliškoji
dryžligė,
rinchosporiozė,
smulkiosios rūdys,
ramuliarija, varpų
fuzariozė

Purškiama
žydėjimo pradžioje
– brandos
pradžioje (BBC 59 75)
Purškiama po
derliaus nuėmimo

7

2

Purškiama
vegetacijos metu

7

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

1

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Mūvėti apasaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:
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89.

90.

Sportak 45 EC
BASF A/S,
0017F/00,
2015-12-31

Switch 62,5 WG
Syngenta Crop
Protection AG
AS2-39F/2014
2018-04-30

Prochlorazas
450 g/l

0,75-1,0

Avižos

Avižų dryžligė, varpų
fuzariozė

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

1,0

Žieminiai
kviečiai
Vasariniai
miežiai

Stiebalūžė, septoriozė,
miltligė
Stiebalūžė, miltligė,
rinchosporiozė,
tinkliškoji dryžligė
Dėmėtligės

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

20

1

20

1

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

20

1

10

2

10

2

3

1

1

1

3

2

1,0

Ciprodinilas +
fludioksonilas
375+250 g/kg

1,0

Varpinės žolės

1,0
1,0

Avietės,
gervuogės
Serbentai

1,0

Braškės lauke

1,0

Braškės
šiltnamiuose
Pomidorai,

1,0

Pilkasis kekerinis
puvinys, žievėplaiša
Pilkasis kekerinis
puvinys, antraknozė
Pilkasis kekerinis
puvinys, antraknozė
Pilkasis kekerinis
puvinys, antraknozė
Pilkasis kekerinis

Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti
prieš
vėl
juos
apsivelkant.
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 10
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1
metro – iki melioracijos griovių.
Jei žemės paviršiaus nuolydis
iki paviršinio vandens telkinių
yra didesnis nei 2 proc., būtina
išlaikyti 10 metrų apsaugos
zoną, apželdintą daugiamečiais
augalais.
Pakuotė: 5 l, 15 l

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje yra ciprodinilo. Gali
sukelti alerginę reakciją.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos

65

šiltnamiuose

91.

Syllit 544 SC
Agriphar S.A.
AS2-4F/2015
2022-05-31

Dodinas 544 g/l

1,0

Žirniai, pupos

1,0

Dekoratyviniai
augalai lauke ir
šiltnamiuose

1,25

Obelys,
kriaušės
Vyšnios,
trešnės

1,25

puvinys, sklerotinis
puvinys
Pilkasis kekerinis
puvinys, sklerotinis
puvinys, iš dalies
Mycosphaerella
pinoises, Ascochyta
Pilkasis kekrinis
puvinys

metu

Rauplės

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

Kokomikozė

Purkšti vegetacijos
metu

14

Purkšti vegetacijos
metu

2

2

60

2

14

2

rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Naudoti
kvėpavimo
takų
apsaugos priemones.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą
šalinti
pagal
nacionalinių
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 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinių vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 1 metro
apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
Pakuotė: 0,1 kg, 0,25 kg, 0,4
kg, 1 kg
Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Kenksmingas
prarijus
ir
įkvėpus.
Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
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Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
naudoti
akių
apsaugos
priemones.
Patekus į akis: Kelias minutes
atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra
ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant
skambinti
į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą arba kreiptis
į gydytoją.
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 15
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1
metro – iki melioracijos griovių.
Pakuotė:
1
l
polietileno
tereftalato (PET) ir didelio
tankio
polietileno
(DTPE)
buteliai; 5 l PET ir DTPE
konteineriai.
92.

93.

Tattoo 550 SC
Bayer CropScience
atstovybė Baltijos
šalims,
0066F/06,
2016-04-29
Tango Flex SC
BASF A/S
AS2-48F/2014

Propamokarbo
hidrochloridas +
mankocebas
248 + 302 g/l

3,0-4,0

Bulvės

Maras, sausligė

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

14

3

Metrafenonas +
epoksikonazolas
100+83 g/l

0,75

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Kviečių dryžligė, lapų
septoriozė, miltligė,
rudosios rūdys,

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Fungicido forma: koncentruota
suspensija.
Fungicidas klasifikuojamas:
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2019-04-30
1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

0,75

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

1,5

Žieminiai rugiai

1,5

Avižos

geltonosios rūdys,
stiebalūžė
Kviečių dryžligė, lapų
septoriozė, miltligė,
rudosios rūdys,
geltonosios rūdys,
stiebalūžė
Tinkliškoji dryžligė,
miltligė,
rinchosporiozė,
smulkiosios rūdys
Tinkliškoji dryžligė,
miltligė,
rinchosporiozė,
smulkiosios rūdys
Lapų septoriozė,
miltligė, geltonosios ir
rudosios rūdys,
kviečių dryžligė,
stiebalūžė
Miltligė,
rinchosporiozė,
rudosios rūdys,
stiebalūžė
Miltligė, vainikuotosios
rūdys

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Pavojingas.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali
pakenkti
negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
Kenksmingas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol3(2H)-ono su 2-metilizotiazol3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę
reakciją.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:
Kreiptis į gydytoją.
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 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1
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94.

Tango super
BASF A/S,
AS2-49F/2014
2020-04-30

Fenpropimorfas
+
epoksikonazolas
250 + 84 g/l

1,5

0,75

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
arba
Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

075-1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

0,75-1,5

Žieminiai
kvietrugiai ir
miežiai

0,75-1,5

Žieminiai rugiai

0,75-1,5

Avižos

Lapų ir varpų
septoriozė, miltligė,
kviečių dryžligė,
rudosios ir geltonosios
rūdys

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Lapų ir varpų
septoriozė, miltligė,
kviečių dryžligė,
rudosios ir geltonosios
rūdys
Lapų ir varpų
septoriozė, miltligė,
kviečių dryžligė,
rudosios ir geltonosios
rūdys

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Dryžligė, miltligė,
rinchosporiozė,
smulkiosios rūdys,
geltonosios rūdys
Miltligė,
rinchosporiozė,
rudosios rūdys
Miltligė

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

metro apsaugos zoną iki
melioracijos griovių.
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Kenksmingas įkvėpus.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali
pakenkti
negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
Toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol3(2H)-ono su 2-metilizotiazol3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę
reakciją.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti rūko.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
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
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kelių).
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių. Jei
žemės paviršiaus nuolydis yra
didesnis nei 2 proc., būtina
išlaikyti 10 metrų apsaugos
zoną, apželdintą daugiamečiais
augalais.
Operatorius purškimo metu turi
dirbti uždaroje kabinoje (su oro
kondicionavimo / filtravimo
sistema).
Purkšti galima tik traktoriniais
lauko purkštuvais / traktoriais,
turinčiais sandarias kabinas su
oro kondicionavimo / filtravimo
sistema, turinčiais didesnes nei
2000 l rezervuaro talpas
vandeniui ir didesnį nei 18
metrų užgriebio plotį.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l
95.

96.

97.

Tanos 50 WG
Du Pont Finland
Ltd.,
0226F/06,
2016-04-29
Taspa 500 EC
Syngenta Crop
Protection AG
0370F/09
2019-04-06
Tazer
Nufarm GmbH&Co
KG
AS2-3F/2015
2022-12-31

Famoksadonas +
cimoksanilas
250 + 250 g/kg

0,6-0,7

Bulvės

Maras, sausligė

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

14

6

Propikonazolas +
difenokonazolas
250 + 250 g/l

0,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Septoriozė, kviečių
dryžligė, geltonosios ir
rudosios rūdys,
miltligė (dalinai)

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

1

Azoksistrobinas
250 g/l

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

1,0

Žieminiai ir

Miltligė, rudosios
rūdys, geltonosios
rūdys, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė
Miltligė, rudosios
rūdys, geltonosios
rūdys, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė
Miltligė, smulkiosios

Purkšti vegetacijos

35

1

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sudėtyje
yra
1,2benzisothiazolin-3-ono.
Gali
sukelti alerginę reakciją.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Labai
toksiškas
vandens
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vasariniai
miežiai

98.

Tebusha 25%
EW
Sharda Europe
b.v.b.a.
0429F/12
2020-08-31

Tebukonazolas
250 g/l

1,0

Žieminiai rugiai

1,0

Avižos

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
rapsai

0,5

Bulvės

rūdys, geltonosios
rūdys, rinchosporiozė,
tinkliškoji dryžligė
Miltligė, rudosios
rūdys, rinchosporiozė
Miltligė, vainikuotosios
rūdys, septoriozė
Juodoji dėmėtligė,
pilkasis (kekerinis)
puvinys, baltasis
(sklerotinis) puvinys
Sausligė

tang

Pomidorai,
auginami
šiltnamiuose

Maras, netikroji
miltligė, miltligė,
sausligė

1,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Miltligė, lapų ir varpų
septoriozė, rudosios
rūdys, varpų fuzariozė
Tinkliškoji dryžligė,
smulkiosios rūdys,
rinchosporiozė,

1,0

metu
Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

35

1

35

1

21

1

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

7

1

3

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
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, purškiant javus
būtina
išlaikyti
5
metrų
apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir 1 metro – iki
melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, purškiant rapsus
būtina išlaikyti 10 metrų
apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir 1 metro – iki
melioracijos griovių. Jei žemės
paviršiaus nuolydis iki paviršinio
vandens telkinių yra didesnis
nei 2 proc., būtina išlaikyti 10
metrų
apsaugos
zoną,
apželdintą
daugiamečiais
augalais.
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, purškiant bulves
būtina
išlaikyti
1
metro
apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos
griovių.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l HPDE.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.
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99.

100.

101.

Tilmor
Bayer Crop Science
AG
0383F/10
2020-04-08

Tilt 250 EC
Syngenta Crop
Protection AG,
0119F/08,
2018-05-23

Topas 100 EC
Syngenta Polska
Sp.zo.o.,
AS2-20F/2015,
2020-12-31

Tebukonazolas
+
protiokonazolas
160 + 80 g/l

Propikonazolas
250 g/l

0,75

Žieminiai
rapsai

1,0

Žieminiai
rapsai
Žieminiai
rapsai

0,8-1,2

0,8-1,2

Vasariniai
rapsai

0,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai rugiai

0,5

Penkonazolas
100 g/l

0,5

Vasariniai
miežiai

0,5

Obelys,
kriaušės
Agurkai lauke
ir šiltnamiuose
Pomidorai
lauke ir
šiltnamiuose
Paprika lauke ir
šiltnamiuose
Arbūzai,
cukinijos,
melionai,
moliūgai lauke
ir šiltnamiuose
Juodieji,
raudonieji
serbentai,
agrastai

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

miltligė, varpų
fuzariozė
Fomozė
Juodoji dėmėtligė,
baltasis puvinys
Fomozė, juodoji
dėmėtligė, baltasis
(sklerotinis) puvinys,
pilkasis (kekerinis)
puvinys, šviesmargė,
miltligė
Juodoji dėmėtligė,
baltasis (sklerotinis)
puvinys, šviesmargė,
miltligė, fomozė
Lapų ir varpų
septoriozė, miltligė
Rudosios rūdys
Tinkliškoji dryžligė,
miltligė, smulkiosios
rūdys, rinchosporiozė
Miltligė
Miltligė
Miltligė
Miltligė
Miltligė

Tamsioji miltligė

Purkšti rudenį, kai
rapsai yra 4-6
lapelių tarpsnyje
Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

1
60

1

56

2

Purkšti vegetacijos
metu

56

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

2

Pasėliai purškiami
vegetacijos metu
Pasėliai purškiami
vegetacijos metu

35

2

35

2

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

14

2

3

2

3

2

Purkšti vegetacijos
metu
Purkšti vegetacijos
metu

3

2

3

2

Purkšti vegetacijos
metu

20

1

Fungicido forma: koncentruota
emulsija.
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Jeigu akių dirginimas
nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
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0,5

102.

Toprex 375 SC
(A14049A)
Syngenta Crop
Protection AG
AS2-26F/2014
2019-12-31

Paklobutrazolas
125 g/l +
difenokonazolas
250 g/l

Miltligė

0,3

Braškės lauke
ir šiltnamiuose
Vynuogės

0,5

Vyšnios

Kokomikozė

0,5

Dekoratyviniai
augalai lauke ir
šiltnamiuose

Miltligė

0,35

Žieminiai ir
vasariniai
rapsai

Saugo nuo fomozės,
juodosios demėtligės,
šviesmargės, taip pat
nuo augalų ištįsimo ir
išgulimo

Miltligė

Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu
Purkšti
metu

vegetacijos

3

2

vegetacijos

28

2

vegetacijos

20

2

vegetacijos

Purškiama pavasarį
nuo stiebo ilgėjimo
pradžios, kol
išsiskirsto, tačia
naišsiskleidžia
pagrindinio žiedyno
butonas (BBCH 3155)

1

1

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 1
metro apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir
melioracijos griovių
Siekiant apsaugoti požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet
kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra
penkonazolo, dažniau nei du
kartus per trejus metus tame
pačiame lauke.
Pakuotė: 250 ml, 500 ml, 1 l, 5
l.
Fungicidas-augalų augimo
reguliatorius klasifikuojamas:
Pavojingas.
Įtariama, kad kenkia
negimusiam vaikui.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę
reakciją.
Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.
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103.

Variano Xpro
Bayer Crop Science
AG
AS2-16F/2014
2019-07-31

Biksafenas +
fluoksastrobinas
+
protiokonazolas
40+50+100 g/l

1,0-1,25

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,0-1,25

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

1,0-1,25

Žieminiai rugiai

1,0-1,25

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rudosios
rūdys, miltligė, varpų
fuzariozė
Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rudosios
rūdys, miltligė,
rinchosporiozė, varpų
fuzariozė
Rudosios rūdys,
miltligė,
rinchosporiozė
Tinkliškoji dryžligė,
smulkiosios rūdys,
miltligė,
rinchosporiozė, varpų

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Mūvėti apsaugines pirštines /
dėvėti apsauginius drabužius.
Esant sąlyčiui arba jeigu
numanomas sąlytis: kreiptis į
gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į
pavojingų atliekų surinkimo
aukštelę, 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 požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet
kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra
difenokonazolo ir / arba
paklobutrazolo daugiau kaip
kartą per trejus metus tame
pačiame lauke.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Įtariama,
kad
kenkia
negimusiam vaikui.
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,
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fuzariozė

104.

105.

Vista 228 SE
BASF A/S,
0222F/02,
2015-12-31

Prochlorazas +
flunkvinazolas
174 + 54 g/l

Viverda
BASF A/S
0424F/12
2020-04-30

Boskalidas +
epoksikonazolas
+
piraklostrobinas
140+50+60 g/l

1,5-1,7

Žieminiai
kviečiai

1,5

Vasariniai
kviečiai

2,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Septoriozė, rūdys,
miltligė, kviečių
dryžligė stiebalūžė
Rūdys, septoriozė,
miltligė, kviečių
dryžligė
Lapų ir varpų
septoriozė,
geltonosios rūdys,
rudosios rūdys,
kviečių dryžligė,
stiebalūžė, miltligė

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

Purškiama
vegetacijos metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant sąlyčiui arba jeigu
numanomas sąlytis: kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:
kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti
prieš
vėl
juos
apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į
pavojingų atliekų surinkimo
aukštelę, 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
paviršinių vandens telkinių.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l.
Saugoti nuo patekimo į
vandens telkinius.

Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksmingas įkvėpus.
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1,25

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

2,5

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

1,25

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

2,5

Žieminiai rugiai

1,25

Žieminiai rugiai

2,5

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

1,25

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Lapų ir varpų
septoriozė,
geltonosios rūdys,
rudosios rūdys,
kviečių dryžligė,
stiebalūžė, miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė,
geltonosios rūdys,
rinchosporiozė,
rudosios rūdys,
kviečių dryžligė,
stiebalūžė, miltligė
Lapų ir varpų
septoriozė,
geltonosios rūdys,
rinchosporiozė,
rudosios rūdys,
kviečių dryžligė,
stiebalūžė, miltligė
Rinchosporiozė,
rudosios rūdys,
stiebalūžė, miltligė
Rinchosporiozė,
rudosios rūdys,
stiebalūžė, miltligė

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Smulkiosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, stiebalūžė,
muiltligė
Smulkiosios rūdys,
tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
ramuliarija, stiebalūžė,
miltligė

Purkšti vegetacijos
metu

35

1

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali pakenkti negimusiam
vaikui. Įtariama, kad kenkia
vaisingumui.
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.
Stengtis neįkvėpti rūko.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant poveikiui arba jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Jeigu
akių
dirginimas
nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti
prieš
vėl
juos
apsivelkant.
Laikyti užrakintą.
Talpyklą
šalinti
pagal
nacionalinius
teisės
aktų
reikalavimus.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
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
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106.

Winby 500 SC
ISK BioSciences
Europe NV
AS2-20F/2014
2020-02-28

Fluazinamas 500
g/l

0,4

Bulvės

Bulvių maras

Purkšti vegetacijos
metu

7

8

0,4

Svogūnai

Lapų dėmėtligė,
netikroji miltligė

Purkšti vegetacijos
metu

7

3

organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių. Jei
žemės paviršiaus nuolydis yra
didesnis nei 2 proc., būtina
išlaikyti 10 metrų apsaugos
zoną, apželdintą daugiamečiais
augalais.
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
Fungicidas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
Aplinkai pavojingas.
Gali sukelti alergiją susilietus su
oda.
Gali pakenkti negimusiam
vaikui.
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.
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).
Siekiant
apsaugoti
dirvos
organizmus, nenaudoti šio ar
bet kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra
fluazinamo dažniau kaip kas
dvejus metus tame pačiame
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lauke.
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną purškiant
bulves ir 10 metrų apsaugos
zoną, apželdintą daugiamečiais
augalais, purškiant svogūnus iki
paviršinio vandens telkinių.
Pakuotė: 1 l.
107.

Xemium
BASF A/S
0417F/11
2015-12-31

Fluksapiroksadas
62,5 g/l

2,0

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

2,0

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

2,0

Žieminiai ir
vasariniai
rugiai
Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai
Avižos

2,0

2,0

103.

Zantara
Bayer Crop Science
AG
0394F/10
2015-03-31

Tebukonazolas +
biksafenas
166+50 g/l

0,9-1,2

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,5

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai
Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

0,9-1,2

Lapų ir varpų
septoriozė, miltligė,
rudosios rūdys,
geltonosios rūdys ir
kviečių dryžligė.
Tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė,
smulkiosios rūdys,
miltligė ir ramuliarija
Rudosios rūdys,
miltligė ir
rinchosporiozė
Rudosios rūdys,
miltligė, lapų ir varpų
septoriozė
Vainikuotosios rūdys ir
miltligė

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rudosios ir
geltonosios rūdys,
miltligė
Varpų fuzariozė

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Lapų ir varpų
septoriozė, kviečių
dryžligė, rudosios ir
geltonosios rūdys,
miltligė,
rinchosporiozė

Purkšti vegetacijos
metu

35

2
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1,5

0,9-1,2

0,9-1,2

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai
Žieminiai rugiai

Varpų fuzariozė

Rinchosporiozė,
rudosios rūdys

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Tinkliškoji dryžligė,
miltligė, smulkiosios
rūdys, rinchosporiozė

Purkšti vegetacijos
metu

35

2

