Eil.Nr.

1.

. Augalų apsaugos produkto
pavadinimas, forma,
registracijos savininkas,
registracijos numeris,
registracijos galiojimo laikas
Agroxone 75
Nufarm GmbH & Co KG
0131H/10
2020-02-08

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis
MCPA
750 g/l

Naudojimo
norma
kg/ha,
l/ha
0,7-1,0
0,7-1,0

0,8-1,0

2.

Accurate 200 WG
Cheminova A/S
0400H/10
2020-11-09

Metsulfuron
metilas 200 g/kg

Apdorojami
augalai

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai
Vasariniai
kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, avižos
Javai su dobilų
įsėliu

1,0-1,3

Linai

1,3-1,7

Pievos, ganyklos

1,3-1,7

Varpinės žolės
sėklai

20 g/ha

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai
Vasariniai kviečiai,
miežiai, avižos

15 g/ha

Piktžolės

Apdorojimo laikas

Didžiausias
apdorojimų
skaičius

Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės

Purkšti nuo 3-4 lapelių iki
pirmojo bamblio
pasirodymo
Purkšti nuo 3-4 lapelių iki
pirmojo bamblio
pasirodymo

1

Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametė
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės
Dviskiltės
piktžolės

Purkšti, kai dobilai yra 1-2
tikrųjų lapelių, o javai –
krūmijimosi tarpsnyje
Purkšti, kai linai „eglutės”
tarpsnyje (3-8 cm aukščio)

1

Purškiamos jaunos, aktyviai
augančios piktžolės

1

Purškiama aktyvaus
piktžolių augimo metu

1

Purkšti pavasarį iki stiebo
augimo pradžios (BBCH 32)

1

Dviskiltės
piktžolės

Purkšti nuo 3 lapelių iki
krūmijimosi tarpsnio
pabaigos (BBCH 13-29)

1

Pastabos

1

1
Nešienauti ir neganyti galvijų 4
savaites po purškimo

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius
teisės aktų reikalavimus.
Siekiant apsaugoti vandens

2
organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki paviršinio vandens
telkinių ir 1 metro – iki melioracijos
griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Neužteršti vandens augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių, vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar nuo
kelių).
Pakuotė: 0,1 kg, 0,25 kg, 0,5 kg
3.

Activus 330 EC
Adama Registrations B.V.
0387H/10
2020-04-07

Pendimetalinas
330 g/l

4,0

Vasariniai miežiai

Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

4,0

Vasariniai miežiai
su dobilų įsėliu

Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0

Pašariniai
kukurūzai

Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0

Žirniai

2,0-3,0

Svogūnai, porai

Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti po sėjos iki
sudygimo arba sudygus,
kai miežiai yra 1-3 lapelių
tarpsnyje, iki kol piktžolės
yra dviejų lapelių tarpsnio
Purkšti po sėjos iki
sudygimo arba sudygus,
kai miežiai yra 1-3 lapelių
tarpsnyje, iki kol piktžolės
yra dviejų lapelių tarpsnio.
Purškiant po sudygimo
dobilai turi turėti bent
vieną tikrąjį lapelį
Purkšti per 5 dienas po
kukurūzų sėjos arba
kukurūzams turint 1 - 4
lapelius
Purkšti nuo sėjos iki
sudygimo arba kai žirniai
yra 3-6 cm aukščio
Auginant iš sėklų, purkšti
tuoj po svogūnų / porų
sėjos, auginant iš ropelių,
purkšti prieš sodinimą arba
po sudygimo, kai svogūnai
/ porai turi ne mažiau 1
lapelį

1

1

1

1
Galima
purkšti 2
kartus po
2,0 l/ha

3
4,0

Morkos,
pastarnokai

Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

4,0

Briuselio kopūstai,
gūžiniai kopūstai,
žiediniai kopūstai,
brokoliai
Vyšnios, slyvos,
obelys, kriaušės

4,0
4,0

4,0

4.

Alister Grande
Bayer Crop Science AG
0327H/13,
2019-12-31

Natrio metiljodosulfuronas +
metil
mezosulfuronas+
diflufenikanas
4,5+6+180 g/l

0,8

Gervuogės, aviečių
ir gervuogių
hibridai, avietės,
juodieji serbentai,
agrastai
Braškės

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, rugiai

1

Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti iki morkų /
pastarnokų sudygimo arba
kai morkos bei pastarnokai
turi 2 visiškai išsivysčiusius
lapelius
Purkšti prieš kopūstų
sudygimą arba prieš daigų
persodinimą

Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti vėlai rudenį arba
anksti pavasarį, kol augalai
ramybės būklės
Purkšti, kol augalai
ramybės būklės iki
pumpurų susiformavimo

1

Nenaudoti pirmais vaismedžių
pasodinimo metais

1

Nenaudoti pirmais uogakrūmių

Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti, braškių vegetacijos
pabaigoje arba pavasarį,
vėliausiai iki žiedyno
pasirodymo
Purkšti rudenį sudygus
javams, nuo trečio lapelio
išsiskleidimo iki matomo
trečiojo šoninio ūglio
tarpsnio (BBCH13-23)

1

Nepurkšti ką tik pasodintų braškių,
taip pat nepurkšti dirvos, kurioje
bus sodinamos braškės

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Dirgina odą.
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.
Mūvėti apsaugines pirštines /
dėvėti apsauginius drabužius /
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Užterštų darbo drabužių negalima
išnešti iš darbo vietos.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:

Vienaskiltės ir
dviskiltės

1

pasodinimo metais

4
kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš
vėl juos apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų
surinkimo aikštelę pagal
nacionalinius teisės aktų
reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio
sudėtyje
yra
metiljodosulfurono
arba
metilmezosulfurono dažniau kaip
kartą per dvejus metus.
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną, apželdintą
daugiamečiais augalais iki
paviršinio vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 5 l.
5.

Ally Max SX
Du Pont Finland Ltd
0437H/12
2017-02-28

Metsulfuron
metilas +
tribenuron
metilas 143 +
143 g/kg

0,021 +
paviršiaus
aktyvioji
medžiaga

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai

Dviskiltės
piktžolės

0,021 +
paviršiaus
aktyvioji
medžiaga

Vasariniai kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, avižos

Dviskiltės
piktžolės

Purkšti, kai javai yra
krūmijimosi-paskutiniojo
lapo (BBCH 20-39)
tarpsnyje, o piktžolės yra
nuo skilčialapių iki 4 lapelių
tarpsnio
Purkšti, kai javai yra dviejų
lapelių-paskutiniojo lapo
(BBCH 12-39) tarpsnyje, o
piktžolės yra nuo

1

1

5
6.

7.

8.

Amega
Nufarm GmbH&Co KG,
0324H/07
2016-02-09

Glifosatas
360 g/l

3,0

Varpiniai javai

Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės

3,0-4,0

Žirniai

3,0-4,0

Linai

3,0-4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės

2,0-4,0

Pūdymai

2,0-4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,0-4,0

Vaismedžių
pomedžiai

Žieminiai kviečiai,
rugiai
Vasariniai kviečiai,
miežiai

Dviskiltės
piktžolės
Dviskiltės
piktžolės

Žieminiai rugiai,
kviečiai, miežiai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
piktžolės

Aminopielik 600 SL
Adama Registrations B.V.
0366H/09
2019-02-25

2,4-dichorfenoksi
acto rūgštis 600
g/l

1,25

Arelon flussig
Stahler International GmbH
& Co.
0320H/07,

Izoproturonas
500 g/l

2,0-3,0

1,25

skilčialapių iki 4 lapelių
tarpsnio
Purkšti 2 savaitės prieš pjūtį,
kai grūdų drėgmė varpose
yra mažesnė nei 30 %, ne
vėliau nei iki derliaus
nuėmimo likus 14 d.
Purkšti, kai paruduoja
75% ne vėliau nei iki
derliaus nuėmimo likus 14
d.
Purkšti, kai linų sėklų
drėgmė yra mažesnė nei 30
%, ne vėliau nei iki derliaus
nuėmimo likus 10 d.
Purkšti, kai vidutinė rapsų
sėklų drėgmė mažesne˙
kaip 30%, ne vėliau nei
iki derliaus nuėmimo likus
10 d.

Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės
Purkšti javų krūmijimosi
metu
Purkšti, kai javai turi 4-5
lapelius iki krūmijimosi
tarpsnio pabaigos
Pasėliai purškiami 3,0 l/ha
rudenį, 1 lapelio tarpsnyje;
pavasarį 2,0 - 3,0 l/ha –
iki krūmijimosi pabaigos

1

Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų
pasėliuose

1

Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose

1

Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose

1

Nenaudoti sėklinių rapsų
pasėliuose

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

1

Nenaudoti 1-2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

1
1
1

6
2015-12-31

9.

Ariane S
Dow AgroSciences
Denmark A/S,
0229H/11,
2015-12-31

Fluroksipiras +
klopiralidas +
MCPA
40 + 20 + 200
g/l

2,0

Vasariniai miežiai,
kviečiai

2,0-2,5

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai

2,0-2,5

Vasariniai kviečiai,
miežiai, rugiai,
kvietrugiai, avižos

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
piktžolės
Dviskiltės
piktžolės
Dviskiltės
piktžolės

Pasėliai purškiami nuo 1
lapelio tarpsnio iki
krūmijimosi pabaigos

1

Purkšti pavasarį, kai javai
yra krūmijimosi pradžioje –
pirmojo bamblio tarpsnio
(BBCH21-31)
Purkšti, kai javai yra
krūmijimosi pradžioje –
pirmojo bamblio tarpsnio
(BBCH21-31)

1

1

Herbicido forma: aliejinė vandens
emulsija
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
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 apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius ir naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
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 netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 1

7

10.

Arrat
BASF A/S,
AS2-51H/2014
2019-11-30

Tritosulfuronas +
dikamba
250 + 500 g/kg

0,2 kg/ha +
0,5 l/ha Dash

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, rugiai,
miežiai

Dviskiltės
piktžolės

0,15 kg/ha +
0,5 l/ha Dash

Vasariniai kviečiai,
miežiai

Dviskiltės
piktžolės

0,2 kg/ha +
0,5 l/ha Dash

Kukurūzai

Dviskiltės
piktžolės

Purkšti pavasarį, prasidėjus
aktyviai vegetacijai iki
krūmijimosi pabaigos
(BBCH 13–29)
Purkšti, kai javai yra nuo 3
lapelių iki krūmijimosi
vidurio (BBCH 13–25)
Purkšti, kai kukurūzai turi
3-5 lapelius (BBCH 13-15)

1

1
1

metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos
griovių.
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
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.
Stengtis neįkvėpti dulkių /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius ir naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
Jeigu sudirginama oda: 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 1
metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos
griovių.
Siekiant apsaugoti požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
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kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra tritosulfurono,
dažniau kaip kartą per trejus metus
tame pačiame lauke. Veikliosios
medžiagos tritosulfurono kiekis
neturi viršyti 50 g/ha.
Pakuotė: 0,8 kg.
11.

12.

Attribut
Bayer Crop Science AG
0202H/06,
2016-04-29

Agil 100 EC
Adama Registrations B.V.
0020H/03,
2015-05-31

Natrio propoksikarbazonas
700 g/kg

Propakvizafopas
100 g/l

0,06-0,1

Žieminiai kviečiai

Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir kai
kurios vienmetės
dviskiltės

Pasėliai purškiami nuo 3
lapo išsiskleidimo iki
krūmijimosi pabaigos.
Varputis jautriausias, kai
išskleidžia 3–5, o kitos
piktžolės – 2–3 lapelius

1

0,06

Vasariniai kviečiai

Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir kai
kurios vienmetės
dviskiltės

Pasėliai purškiami nuo 3
lapo išsiskleidimo iki
krūmijimosi pabaigos.
Varputis jautriausias, kai
išskleidžia 3–5, o kitos
piktžolės – 2–3 lapelius

1

1,5

Cukriniai runkeliai
Linai, bulvės,
žieminiai ir
vasariniai rapsai,
žirniai, gūžiniai
kopūstai,
svogūnai,
česnakai,
valgomieji
burokėliai, kmynai,
morkos, pašarinės
pupos, lubinai,
baltieji ir
raudonieji dobilai,
pašariniai

Purškiama, kai piktžolės yra
3-5 lapelių tarpsnio (10-15
cm aukščio)
Purškiama, kai piktžolės yra
3-5 lapelių tarpsnio (10-15
cm aukščio)

1

1,0

Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės
Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Dirginantis.
Aplinkai pavojingas.
Gali smarkiai pažeisti akis.
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.
Neįkvėpti aerozolių.
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Patekus į akis, nedelsiant gerai
praplauti vandeniu ir kreiptis į
gydytoją.
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1,5-2,0

13.

Axial 50 EC
Syngenta Crop Protection
AG, 0332H/07,
2016-05-31

Pinoksadenas 50
g/l

Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės

Purškiama, kai piktžolės yra
3-5 lapelių tarpsnio (10-15
cm aukščio)

1

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, rugiai,
miežiai
Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, rugiai,
miežiai
Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, rugiai,
miežiai
Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, rugiai,
miežiai
Vasariniai kviečiai,
miežiai

Dirvinės
smilguolės

Purkšti javų krūmijimosi
pabaigoje- stiebo augimo
metu
Purkšti javų paskutinio lapo
tarpsnyje

1

Purkšti javų krūmijimosi
pabaigoje- stiebo augimo
metu
Purkšti javų paskutinio lapo
tarpsnyje

1

1

0,9

Vasariniai kviečiai,
miežiai

Tuščiosios
avižos

Purkšti javų krūmijimosi
pabaigoje- stiebo augimo
metu
Purkšti javų paskutinio lapo
tarpsnyje

1,0

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai

Dirvinės
smilguolės,
tuščiosios
avižos,
gausiažiedės

Purkšti pavasarį, kai javai
yra krūmijimosi– stiebo
augimo (BBCH 25-32)
tarpsniuose

1

0,6
0,9
0,9
1,2
0,6

14.

Axial One 50 EC
Syngenta Crop Protection
0409H/11,
2016-05-31

Pinoksadenas
florasulamas
45+5 g/l

runkeliai,
brokoliai,
garstyčios,
braškės, juodieji ir
raudonieji
serbentai, avietės,
agrastai,
dekoratyviniai
augalai
Vaismedžių
pomedžiai

Dirvinės
smilguolės
Peliniai
pašiaušėliai
Peliniai
pašiaušėliai
Tuščiosios
avižos

Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, mūvėti tinkamas pirštines
ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Purškiant naudoti tinkamas
kvėpavimo takų apsaugos
priemones.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis
specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
Neužteršti vandens augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.
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15.

Banvel 4S
Syngenta Crop Protection
AG,
AS2-28H/2014
2019-12-31

Dikamba
480 g/l

svidrės,
vienmetės ir kai
kurias
daugiametės
dviskiltės
piktžolės
Peliniai
Purkšti pavasarį, kai javai yra
pašiaušėliai
krūmijimosi– stiebo augimo
(BBCH 25-32) tarpsniuose

1,3

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai

1,0

Vasariniai kviečiai,
miežiai

Tuščiosios
avižos,
gausiažiedės
svidrės,
vienmetės ir kai
kurias
daugiametės
dviskiltės
piktžolės

Purkšti, kai javai yra
1
krūmijimosi pabaigoje–
stiebo augimo (BBCH 25-32)
tarpsniuose

0,15 – 0,2

Žieminiai kviečiai,
rugiai, miežiai,
kvietrugiai
Vasariniai kviečiai,
miežiai, avižos

Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės

Pasėliai purškiami
krūmijimosi tarpsniu (BBCH
21 – 29)
Pasėliai purškiami
krūmijimosi tarpsniu (BBCH
21 – 29)
Pasėliai purškiami, kai
kukurūzai turi 2 - 8 lapelių
tarpsnyje, (BBCH 12 - 18)
Purkšti pavasarį piktžolėms
intensyviai augant iki
žiedinių pumpurų
pasirodymo
Purkšti po derliaus
nuėmimo sudygus
išbirusioms sėkloms

0,15 - 02
0,3 – 0,6

Kukurūzai

0,3 – 1,0

Pūdymai

0,75

Ražienos

Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės

1

1
1
1
1

1

Herbicidas 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.
Jei akių dirginimas nepraeina:
kreiptis į gydytoją.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius
teisės aktų reikalavimus.
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 1
metro apsaugos zoną iki paviršinių
vandens telkinių.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
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augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5l.
16.

Basagran 480
BASF A/S,
0038H/06,
2016-04-29

Bentazonas
480 g/l

2,0-3,0

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai,
miežiai; rugiai,
avižos
Javai su dobilų
įsėliu

Vienmetės
dviskiltės

Pasėliai purškiami javų
krūmijimosi tarpsnyje

1

Vienmetės
dviskiltės

1

2,0-3,0

Javai su liucernos
įsėliu

Vienmetės
dviskiltės

2,0-3,0

Kukurūzai

Vienmetės
dviskiltės

2,0-3,0

Linai

Vienmetės
dviskiltės

2,0-3,0

Vienmetės
dviskiltės

2,0-3,0

Žirnių-avižų,
žirnių-miežių
mišiniai grūdams
Žirniai grūdams

2,0-3,0

Vienmetės svidrės

3,0-4,0

Dobilai sėklai

Vienmetės
dviskiltės
Vienmetės
dviskiltės

2,0

Liucerna sėjos
metais

Pasėliai purškiami javų
krūmijimosi tarpsnyje, o
dobilai turi turėti nors vieną
tikrąjį lapelį
Pasėliai purškiami javų
krūmijimosi tarpsnyje, o
liucerna turi turėti nors 1–2
tikruosius lapelius
Pasėliai purškiami, kai
išsiskleidžia 2–5 kukurūzų
lapeliai
Pasėliai purškiami „eglutės”
tarpsnyje , t.y. 3–8 cm
aukščio, o piktžolės
išskleidžia 3–5 lapelį
Pasėliai purškiami, kai
išsiskleidžia 3–6 žirnių
lapeliai
Pasėliai purškiami, kai
išsiskleidžia 3–6 žirnių
lapeliai
Pasėliai purškiami svidrėms
krūmijantis
Pasėliai purškiami, kai
dobilai yra 10–15 cm
aukščio
Pasėliai purškiami, kai
išsiskleidžia bent 1–2

2,0-3,0

Vienmetės
dviskiltės

Vienmetės
dviskiltės

1

1
1

1
1
1
1
1
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17.

Barclay Barbarian 360
Barclay Chemicals (R&D)
Limited, 0340H/07,
2017-12-17

Glifosatas 360 g/l

liucernos lapeliai (BBCH
11–12), o piktžolės yra
sudygusios
Pasėliai purškiami, kai
liucerna yra 10–15 cm
aukščio
Purškiama, kai grūdų
drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%, kai iki
derliaus nuėmimo lieka ne
mažiau kaip 14 d.
Purškiama, paruduoja
75% anksčių, kai iki
derliaus nuėmimo lieka ne
mažiau kaip 14 d

2,0

Liucerna sėklai

Vienmetės
dviskiltės

1

3,0

Žieminiai ir
vasariniai javai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0-4,0

Žirniai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0-4,0

Linai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama, kai vidutinė linų
sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%, kai iki
derliaus nuėmimo lieka ne
mažiau kaip 10 d.

1

3,0-4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama, kai vidutinė
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%, kai iki
derliaus nuėmimo lieka ne
mažiau kaip 14 d.

1

2,0-4,0

Pūdymai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

2,0-4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

1

Nenaudoti sėkliniams javų
pasėliams

1

Nenaudoti sėkliniams žirnių
pasėliams. Mažesnioji norma
naikina vienmetes vienaskiltes ir
dviskiltes, mažai išplitusias
daugiametes vienaskiltes.
Didesnioji – daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes.
Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
Nenaudoti sėklinių rapsų
pasėliuose. Mažesnioji norma
naikina vienmetes vienaskiltes ir
dviskiltes, mažai išplitusias
daugiametes vienaskiltes.
Didesnioji – daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
Žemę galima pradėti dirbti po 14 d.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
Žemę galima pradėti dirbti po 14 d.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
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dviskiltės

18.

Barclay Barbarian
Biograde 360 Barclay
Chemicals (R&D) Limited,
0341H/07,
2017-12-17

Glifosatas 360 g/l

2,0-4,0

Vaismedžių
pomedžiai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

3,0

Žieminiai ir
vasariniai javai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

3,0-4,0

Žirniai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama, kai grūdų
drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%, kai iki
derliaus nuėmimo lieka ne
mažiau kaip 14 d.
Purškiama, paruduoja
75% anksčių, kai iki
derliaus nuėmimo lieka ne
mažiau kaip 14 d

3,0-4,0

Linai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama, kai vidutinė linų
sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%, kai iki
derliaus nuėmimo lieka ne
mažiau kaip 10 d.

1

3,0-4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama, kai vidutinė
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%, kai iki
derliaus nuėmimo lieka ne
mažiau kaip 14 d.

1

2,0-4,0

Pūdymai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

1

mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
1-2 metų soduose naudoti tik su
specialia kamienų apsauga.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
Nenaudoti sėkliniams javų
pasėliams

Nenaudoti sėkliniams žirnių
pasėliams. Mažesnioji norma
naikina vienmetes vienaskiltes ir
dviskiltes, mažai išplitusias
daugiametes vienaskiltes.
Didesnioji – daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes.
Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
Nenaudoti sėklinių rapsų
pasėliuose. Mažesnioji norma
naikina vienmetes vienaskiltes ir
dviskiltes, mažai išplitusias
daugiametes vienaskiltes.
Didesnioji – daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
Žemę galima pradėti dirbti po 14 d.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
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19.

Barbarian Hi-Aktiv
Barclay Chemicals (R&D)
Limited, 0339H/07,
2017-12-17

Glifosatas 490 g/l

2,0-4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

2,0-4,0

Vaismedžių
pomedžiai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

2,2

Žieminiai ir
vasariniai javai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

2,2-2,9

Žirniai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama, kai grūdų
drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%, kai iki
derliaus nuėmimo lieka ne
mažiau kaip 14 d.
Purškiama, paruduoja
75% anksčių, kai iki
derliaus nuėmimo lieka ne
mažiau kaip 14 d

2,2-2,9

Linai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama, kai vidutinė linų
sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%, kai iki
derliaus nuėmimo lieka ne
mažiau kaip 10 d.

1

2,2-2,9

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama, kai vidutinė
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%, kai iki
derliaus nuėmimo lieka ne
mažiau kaip 14 d.

1

1

vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
Žemę galima pradėti dirbti po 14 d.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
1-2 metų soduose naudoti tik su
specialia kamienų apsauga.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
Nenaudoti sėkliniams javų
pasėliams

Nenaudoti sėkliniams žirnių
pasėliams. Mažesnioji norma
naikina vienmetes vienaskiltes ir
dviskiltes, mažai išplitusias
daugiametes vienaskiltes.
Didesnioji – daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes.
Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
Nenaudoti sėklinių rapsų
pasėliuose. Mažesnioji norma
naikina vienmetes vienaskiltes ir
dviskiltes, mažai išplitusias
daugiametes vienaskiltes.
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20.

Belvedere extra
Adama Registrations B.V.
AS2-14H/2014
2018-07-31

Fenmedifamas +
desmedifamas +
etofumezatas
150+50+200 g/l

1,5-2,9

Pūdymai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

1,5-2,9

Laukai po derliaus
nuėmimo

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

1,5-2,9

Vaismedžių
pomedžiai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
valgomieji
burokėliai

Vienametes
dviskiltes ir kai
kurias
vienaskiltes

Purkšti po 0,75–1,25 l/ha,
kai piktžolės yra skilčialapių
tarpsnio, nepriklausomai
nuo runkelių išsivystymo
tarpsnio

4

Didesnioji – daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
Žemę galima pradėti dirbti po 14 d.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
Žemę galima pradėti dirbti po 14 d.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
1-2 metų soduose naudoti tik su
specialia kamienų apsauga.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
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.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į
pavojingų
atliekų
surinkimo
aikštelę pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
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21.

Betanal Expert
Bayer Crop Science AG
0113H/09,
2019-02-25

Fenmedifamas +
desmedifamas +
etofumezatas
91+71+112 g/l

3,0-3,75

Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
valgomieji
burokėliai

Dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

22.

Betanal
Bayer Crop Science AG
0355H/08
2018-10-18

Fenmedifamas
160 g/l

6,0

Derančios braškės

Vienmetės
dviskiltės

Naujai įveistas
braškynas

Vienmetės
dviskiltės

Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
raudonieji
burokėliai

Dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

23.

Betanal MaxxPro
OD
Bayer Crop Science AG
0452H/13
2019-12-31

Fenmedifamas +
desmedifamas +
etofumezatas +
lenacilas
60 + 47 + 75 +
27 g/l

Pasėliai purškiami per 3
kartus po 1,0-1,25 l/ha
nepriklausimai nuo runkelių
vystymosi tarpsnio, o
piktžolėms esant
skilčialapių tarpsnio,
purškiant 2 kartus: pirmą
kartą 1,3 l/ha, antrą - 1,7
l/ha, purškiant 1 kartą - 3,0
l/ha, kai runkeliai turi 4
tikrus lapelius.
Purškiama po tarpueilių
purenimo ant naujai
sudygusių piktžolių 3 kartus
po 2 l/ha arba 2 kartus po
3 l/ha produkto, kai
piktžolės yra skilčialapių
augimo tarpsnyje
Purškiama praėjus vienai
savaitei po daigų sodinimo
3 l/ha, purškimą pakartoti
pasirodžius naujai piktžolių
bangai naudojant 3,0 l/ha
Purkšti per 3 kartus po
1,25–1,5 l/ha, pirmą kartą
– cukriniams ir pašariniams
runkeliams
ar
raudoniesiems burokėliams
esant skilčialapių tarpsnio

3

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 etofumezato,
daugiau kaip 1,0 kg/ha per trijų
auginimo sezonų laikotarpį.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
Nenaudoti burokėlių lapų maistui

3

3

Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius

17
(BBCH 10), piktžolėms taip
pat skilčialapių tarpsnio,
antrą kartą – sudygus
naujoms piktžolėms, t. y.
po 5–10 dienų po pirmojo
purškimo, trečią kartą –
sudygus
naujoms
piktžolėms, t. y. po 5–10
dienų po antrojo purškimo.

pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines /
dėvėti apsauginius drabužius /
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Patekus ant odos: Nuplauti dideliu
kiekiu muilo ir vandens.
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.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš
vėl juos apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų
surinkimo
aikštelę
pagal
nacionalinius
teisės
aktų
reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l.
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24.

Betasana SC
United Phosphorus Ltd.,
0268H/04,
2017-07-31

Fenmedifamas
160 g/l

4,5

Cukriniais ir
pašariniai runkeliai

Vienmetės
dviskiltės

25.

Biathlon 4D
BASF A/S,
0467H/13,
2019-11-30

Tritosulfuronas +
florasulamas
714 + 54 g/kg

0,055-0,070 +
Dash

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, rugiai
Vasariniai kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, avižos

Dviskiltės
piktžolės

0,040-0,070 +
Dash

Dviskiltės
piktžolės

Purškiama 3 kartus po 1,5
l/ha, pirmą kartą, kai
piktžolės yra skilčialapių
stadijoje, nepriklausomai
nuo runkelių išsivystymo,
antrą kartą po 5-8 dienų,
trečią kartą po 10-14 dienų
po antro purškimo. Per 2
kartus po 2,25 l/ha: pirmą
kartą kai piktžolės yra iki 4
lapelių stadijos, o runkeliai
turi 2 lapelius, antrą kartą
– po 5-10 dienų.
Purkšti pavasarį nuo 3
lapelių iki paskutiniojo lapo
tarpsnio (BBCH 13-39)
Purkšti nuo 3 lapelių
tarpsnio iki paskutiniojo
lapo tarpsnio (BBCH 13-39)

3

1
1

Herbicidas klasifikuojamas:
Kenksmingas prarijus.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Prarijus: Pasijutus blogai skambinti
į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją.
Išskalauti burną.
Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų
surinkimo
aikštelę
pagal
nacionalinius
teisės
aktų
reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 5
metrų apsaugos zoną iki paviršinio

19

26.

Boxer 800 EC
Syngenta Crop Protection
AG,
0308H/13,
2019-10-31

Prosulfokarbas
800 g/l

2,0-2,5

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, rugiai

Vienmetės
vienskiltės ir
dviskiltės

Purkšti po sėjos-iki
sudygimo (BBCH 00-10)

1

3,0-4,0

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, rugiai

Vienmetės
vienskiltės ir
dviskiltės

Purkšti pradėjus dygti
javams iki krūmijimosi
pradžios (BBCH 11-21)

4,0-5,0

Žirniai

Purkšti po sėjos-iki
sudygimo (BBCH 00-10)

1

4,0-5,0

Bulvės

Vienmetės
vienskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienskiltės ir
dviskiltės

Purkšti po sodinimo-iki
sudygimo (BBCH 00-09).
Ankstyvosioms bulvėms
paskutinis purškimo
terminas iki derliaus
nuėmimo likus 42 dienoms.

1

4,0-5,0

Kmynai

Vienmetės
vienskiltės ir
dviskiltės

Purkšti po sėjos-iki
sudygimo (BBCH 00-10)

1

vandens telkinių.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra tritosulfurono
dažniau kaip kartą per trejus
metus.
Pakuotė: 0,1 kg, 0,35 kg, 0,5 kg,
1,05 kg.
Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo
takus, gali sukelti mirtį.
Dirgina odą.
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.
Laikyti užrakintą.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius ir naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
Prarijus: Nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją.
Patekus ant odos: Nuplauti dideliu
kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: Kelias minutes
atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti.
Toliau plauti akis.
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27.

Brasan 540 EC
Syngenta Crop Protection
AG
AS2-23H/2014
2019-10-31

Dimetachloras +
klomazonas
500+40 g/l

2,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

Purškiama po sėjos iki
sudygimo

1

Neskatinti vėmimo.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Jeigu akių dirginimas nepraeina:
Kreiptis į gydytoją.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti
odą ir akis.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų
surinkimo
aikštelę
pagal
nacionalinius
teisės
aktų
reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną iki paviršinio
vandens
telkinių.
Jei
žemės
paviršiaus nuolydis yra didesnis nei
2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų
apsaugos
zoną,
apželdintą
daugiamečiais augalais.
Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Mūvėti apsaugines pirštines /
dėvėti apsauginius drabužius.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: kreiptis į gydytoją.
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28.

Butisan Avant
BASF A/S,
AS2-47H/2014
2017-10-31

Metazachloras +
dimetenamidas-P
+kvinmerakas
300+100 +100

2,0-2,5

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienametės
dviskiltės

Purkšti po sėjos iki
sudygimo (BBCH00-09)
arba skilčialapių-4 lapelių
tarpsniu (BBCH 10-14)

1

Užterštus drabužius išskalbti prieš
vėl juos apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į
pavojingų atliekų surinkimo
aikštelę, pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
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.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra dimetachloro ir /
arba klomazono dažniau kaip kartą
per trejus metus tame pačiame
lauke.
Pakuotė: 5 l, 20 l.
Herbicido forma: suspoemulsija
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
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g/l

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 /
dėvėti apsauginius drabužius.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Esant
poveikiui
arba
jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Užterštus drabužius 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.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
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29.

Butisan Kombi
BASF A/S,
AS2-2H/2014
2017-10-31

Metazachloras +
dimetenamidas-P
200+200 g/l

2,5

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

Purkšti po sėjos iki
sudygimo (BBCH00-09)
arba skilčialapių-8 lapelių
tarpsniu (BBCH 10-18)

1

kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra metazachloro,
dimetenamido-P,
kvinmerako,
dažniau kaip kartą per trejus metus
tame pačiame lauke.
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksmingas įkvėpus.
Kenksmingas prarijus.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo
takus, gali sukelti mirtį.
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 /
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Prarijus: Nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Jeigu akių dirginimas nepraeina:
Kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui arba jei numatomas
sąlytis: Kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš
vėl juos apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
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Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą
šalinti
atiduodant
į
pavojingų
atliekų
surinkimo
aikštelę pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną iki paviršinio
vandens
telkinių.
Jei
žemės
paviršiaus nuolydis yra didesnis nei
2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų
apsaugos
zoną,
apželdintą
daugiamečiais augalais.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra metazachloro ir
/ arba dimetenamido-P dažniau
kaip kartą per trejus metus tame
pačiame lauke.
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.
30.

31.

Butisan Star
BASF A/S,
0293H/06,
2015-04-30
Butisan 400
BASF A/S,
AS2-4H/2014
2020-07-31

Metazachloras +
kvinmerakas
333 + 83 g/l

2,0-2,5

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienmetės
dviskiltės ir
vienaskiltės

Metazachloras
400 g/l

1,875

Žieminiai ir
vasariniai rapsai,
žieminiai ir
vasariniai
rapsiukai,
garstyčios

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Pasėliai purškiami po sėjos
iki išsiskleidžia 2 lapeliai,
piktžolės neturėtų būti
didesnės nei 3–4 lapelių
Purkšti po sėjos iki
sudygimo (BBCH 00-09)
arba skilčialapių-8 lappelių
tarpsniu (BBCH 10-18)

1

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Sudėtyje yra metazachloro. Gali
sukelti alerginę reakciją.
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1,875

Gūžiniai kopūstai,
žiediniai kopūstai,
briuseliniai
kopūstai, lapiniai
kopūstai, brokoliai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti 7-12 d. po daigų
išsodinimo

1

Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines /
dėvėti apsauginius drabužius.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Esant
sąlyčiui
arba
jeigu
numanomas sąlytis: Kreiptis į
gydytoją.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą
šalinti
atiduodant
į
pavojingų
atliekų
surinkimo
aikštelę pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną iki paviršinio
vandens
telkinių.
Jei
žemės
paviršiaus nuolydis yra didesnis nei
2 proc. būtina išlaikyti 10 metrų
apsaugos
zoną,
apželdintą
daugiamečiais augalais.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra metazachloro,
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dažniau kaip kartą per trejus metus
tame pačiame lauke.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
32.

Butoxone
Nufarm GmbH & Co.KG,
0402H/11
2021-02-14

MCPB 400 g/l

33.

Caliban Duo
Stahler International
GmbH&Co. KG,
0374H/09,
2019-06-15

Propoksikarbazona 0,25
s
+ jodosulfuronas
168 + 10 g/kg

34.

Calibre 50 SX
DuPont Finland Ltd.,
0325H/07,
2017-03-22

Tifensulfuronmeti
las +
tribenuronmetilas
333 + 167 g/kg

3,0-4,0

Žirniai

Dviskiltės
piktžolės

Purkšti, kai žirniai turi 3-6
lapelius

1

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai

Dirvinės
smilguotės ir
vienametės
dviskiltės
(išskyrus
kibiuosius
lipikus, jei jie
labai išplitę)
Paprastieji
varpučiai,
peliniai
pašiaušėliai ir
vienametės
dviskiltės
(išskyrus
kibiuosius
lipikus, jei jie
labai išplitę)
Dirvinės
smilguotės ir
vienametės
dviskiltės
(išskyrus
kibiuosius
lipikus, jei jie
labai išplitę)
Vienmetės ir kai
kurios
daugiametės
dviskiltės

Purkšti atsinaujinus
vegetacijai iki krūmijimosi
pabaigos (BBCH29)

1

0,333

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai

0,25

Žieminiai rugiai

0,0225-0,03 +
PAM

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, miežiai

Purkšti atsinaujinus
vegetacijai iki krūmijimosi
pabaigos (BBCH29)

Purkšti atsinaujinus
vegetacijai iki krūmijimosi
pabaigos (BBCH29)

Pasėliai purškiami, kai javai
yra nuo antro lapo tarpsnio
iki paskutinio lapo
pasirodymo

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
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).
Pakuotė: 1 kg
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0,0225-0,03 +
PAM

Vasariniai kviečiai,
miežiai

35.

Caribou 50 WG
Du Pont Finland Ltd.,
0148H/03,
2015-05-31

Triflusulfuron
metilas
500 g/kg

0,02-0,03

Cukriniai ir
pašariniai runkeliai

Vienmetės ir kai
kurios
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir kai
kurios
daugiametės
dviskiltės
Vienametės
dviskiltės

36.

Ceridor MCPA 750
Nufarm GmbH & Co KG
0380H/10
2020-02-08

MCPA
750 g/l

0,7-1,0

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai

Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės

Pasėliai purškiami, kai javai
yra nuo antro lapo tarpsnio
iki paskutinio lapo
pasirodymo
Pasėliai purškiami, kai javai
yra nuo antro lapo tarpsnio
iki paskutinio lapo
pasirodymo
Pasėliai purškiami
mišiniuose su Betanal
Expert1,0-1,25 l/ha: pirmą
kartą - kai sudygę 90%
runkelių ir piktžolės yra nuo
skilčialapių iki 2 tikrųjų
lapelių stadijos, antrą kartą
- po 8-10 dienų.
Purkšti nuo 3-4 lapelių iki
pirmojo bamblio
pasirodymo

0,0225-0,03 +
PAM

Javai su varpinių
žolių įsėliu

0,7-1,0

Vasariniai
kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, avižos
Javai su dobilų
įsėliu

Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės

Purkšti nuo 3-4 lapelių iki
pirmojo bamblio
pasirodymo

1

Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametė
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienskiltės

Purkšti, kai dobilai yra 1-2
tikrųjų lapelių, o javai –
krūmijimosi tarpsnyje
Purkšti, kai linai „eglutės”
tarpsnyje (3-8 cm aukščio)

1

Purškiamos jaunos, aktyviai
augančios piktžolės

1

Purškiama aktyvaus
piktžolių augimo metu

1

Purkšti, kai braškės yra 2
pilnų lapelių tarpsnyje iki
kol žiedai su vainiklapiais
suformuoja vainikėlį (BBCH
12–59) arba po derliaus
nuėmimo, kai vienametės
vienaskiltės piktžolės yra

1

0,8-1,0

37.

Centurion Plus
Arysta Life Science S.A.S.
AS2-22H/2015
2022-05-31

Kletodimas 120
g/l

1,0-1,3

Linai

1,3-1,7

Pievos, ganyklos

1,3-1,7

Varpinės žolės
sėklai

1,0-2,0

Braškės

2

Saugoti nuo patekimo į vandens
telkinius

1

1
Nešienauti ir neganyti galvijų 4
savaites po purškimo

Herbicido forma: koncentruota
emulsija.
Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo
takus, gali sukelti mirtį.
Gali sukelti mieguistumą arba
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1,0-2,0

Bulvės

Vienametės ir
daugiametės
vienskiltės

1,0-2,0

Morkos

Vienametės ir
daugiametės
vienskiltės

1,0-2,0

Svogūnai

Vienametės ir
daugiametės
vienskiltės

nuo 3 lapelių–iki
krūmijimosi pradžios, o
daugiametės vienaskiltės –
15–20 cm aukščio iki
derliaus nuėmimo likus ne
mažiaus kaip 30 d.
Purkšti, kai išsiskleidžia
pagrindinio stiebo antras
lapas iki kol tarpueiliuose
susilieja 30 proc. augalų
(BBCH 12–33), vienametės
vienaskiltės piktžolės yra
nuo
3
lapelių–iki
krūmijimosi pradžios, o
daugiametės vienaskiltės –
15–20
cm
aukščio,iki
derliaus nuėmimo likus ne
mažiau kaip 56 dienoms.
Purkšti, kai išsiskleidę du
tikrieji lapeliai, kol šaknis
padidėja iki 50 proc.
būdingo dydžio (BBCH 12–
45),
vienametės
vienaskiltės piktžolės yra
nuo
3
lapelių–iki
krūmijimosi pradžios, o
daugiametės vienaskiltės –
15–20 cm aukščio, iki
derliaus nuėmimo likus ne
mažiau kaip 40 dienų.
Purkšti, kai gerai matomas
antras lapelis iki svogūnų
gumbai yra 50 proc.
skersmens (BBCH 12–45),
vienametės
vienaskiltės
piktžolės yra nuo 3 lapelių–
iki krūmijimosi pradžios, o
daugiametės vienaskiltės –
15–20 cm aukščio, iki
derliaus nuėmimo likus ne
mažiau nei 56 dienoms.

1

1

1

galvos svaigimą.
Toksiškas vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Sudėtyje yra kletodimo. Gali sukelti
alerginę reakciją.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir
aerozolio.
Prarijus: Nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
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 1
metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos
griovių.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 10 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 5 l.
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1,0-2,0

Baltagūžiai,
raudongūžiai,
briuseliniai,
savojiniai kopūstai

Vienametės ir
daugiametės
vienskiltės

1,0

Pupos

Vienametės ir
daugiametės
vienskiltės

1,0

Žirniai

Vienametės ir
daugiametės
vienskiltės

1,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienametės ir
daugiametės
vienskiltės

Purkšti, kai gerai matomas
2 lapelis iki kol augalai
pradeda formuoti gūžes
(BBCH 12–41), vienametės
vienaskiltės piktžolės yra
nuo
3
lapelių–iki
krūmijimosi pradžios, o
daugiametės vienaskiltės –
15–20 cm aukščio, iki
derliaus nuėmimo likus ne
mažiau kaip 28 dienoms.
Purkšti, kai pupos yra 2
tikrųjų lapelių tarpsnyje iki
kol
išsiskleidžia
9
ar
daugiau lapelių (BBCH 12–
19),
vienametės
vienaskiltės piktžolės yra
nuo
3
lapelių–iki
krūmijimosi pradžios, o
daugiametės vienaskiltės –
15–20 cm aukščio, iki
derliaus nuėmimo likus ne
mažiau kaip 30 dienų.
Purkšti, kai žirniai yra 2
tikrųjų lapelių tarpsnyje iki
matomi 9 ar daugiau
tarpubamblių (BBCH 12–
39),
vienametės
vienaskiltės piktžolės yra
nuo
3
lapelių–iki
krūmijimosi pradžios, o
daugiametės vienaskiltės –
15–20 cm aukščio, iki
derliaus nuėmimo likus ne
mažiau kaip 56 dienoms.
Purkšti, kai rapsai turi 2
lapelius iki stiebo ilgėjimo
pradžios (BBCH 12–30),
vienametės
vienaskiltės
piktžolės yra nuo 3 lapelių–
iki krūmijimosi pradžios, o
daugiametės vienaskiltės –

1

1

1

1

30

38.

39.

40.

Chwastox 750 SL
Zaklady Chemiczne
„Organika-Sarzyna“ S.A.
0378H/10,
2020-02-08

MCPA 750 g/l

Chwastox 500 SL
Zaklady Chemiczne
„Organika - Sarzyna“ S.A.
0427H/12,
2017-04-30

MCPA 500 g/l

Dalgis
Monsanto Crop
Science Denmark A/S,

Glifosatas
360 g/l

1,0-2,0

Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
burokėliai

Vienametės ir
daugiametės
vienskiltės

1,0

Linai

Vienametės ir
daugiametės
vienskiltės

1,0

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai

0,75

Vasariniai
kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, avižos
Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai

Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
dviskiltės
Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir

1,5

1,1

3,0

Vasariniai
kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, avižos
Varpiniai javai

15–20 cm aukščio, iki
derliaus nuėmimo likus ne
mažiau kaip 90 dienų.
Purkšti, kai išsiskleidę 2
tikrieji lapeliai, kol lapai
uždengia
30
proc.
tarpueilių (BBCH 12–33),
vienametės
vienaskiltės
piktžolės yra nuo 3 lapelių–
iki krūmijimosi pradžios, o
daugiametės vienaskiltės –
15–20 cm aukščio, iki
derliaus nuėmimo likus ne
mažiau kaip 56 dienoms.
Purkšti, kol linai pasiekia 20
cm aukščio, vienametės
vienaskiltės piktžolės yra
nuo
3
lapelių–iki
krūmijimosi pradžios, o
daugiametės vienaskiltės –
15–20 cm aukščio, iki
derliaus nuėmimo likus ne
mažiau kaip 70 dienų.
Purkšti krūmijimosi metu

1

1

1

Purkšti krūmijimosi metu

1

Purkšti pavasarį,
atsinaujinus žieminių javų
vegetacijai iki krūmijimosi
pabaigos
Pukšti javų krūmijimosi
metu

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra

1

Pakuotė: 1 l, 5l, 10 l, 20 l

1

Nenaudoti sėkliniuose javų
pasėliuose
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0235H/06,
2016-02-09

3,0

Žirniai

4,0

Žirniai

3,0

Linai

4,0

Linai

3,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

dviskiltės

mažesnė nei 30%

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

1

1

Nenaudoti sėkliniuose žirnių
pasėliuose

Nenaudoti sėkliniuose linų
pasėliuose

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose
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2,0

4,0

41.

Dicoherb super 750 SL
Nufarm GmbH&Co KG
0436H/12
2019-12-31

MCPA + dicamba
660 + 90 g/l

Pūdymai

Pūdymai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

2,0

Vaismedžių
pomedžiai

4,0

Vaismedžių
pomedžiai

1,0

Žieminiai kviečiai,
rugiai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės
dviskiltės

1,0

Vasariniai kviečiai,
miežiai, avižos

Vienametės
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės.

1

Žemę galima pradėti dirbti
po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės.
Žemę galima pradėti dirbti
po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis
Purkšti pavasarį, prasidėjus
intensyviai vegetacijai iki
krūmijimosi pabaigos
(BBCH 31)
Purkšti, kai javai yra nuo 3
lapelių iki krūmijimosi
pabaigos (BBCH 13-31)

1

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

1
1

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Kenksmingas prarijus.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
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 apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius ir naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
Patekus akis: Kelias minutes
atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti.
Toliau plauti akis.
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Nedelsiant
skambinti
į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą / 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.
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 1
metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos
griovių.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
42.

DMA 6 2,4-D Retro
Dow Agro Sciences
Danmark A/S,
0098H/07,
2017-12-17

2,4-dichlorfenoksi
acto rūgštis
683 g/l

1,0-1,5

Žieminiai kviečiai,
miežiai, rugiai

1,0-1,2

Vasariniai kviečiai,
miežiai, avižos

1,0-1,5

Kukurūzai

0,6

Daugiametės

Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienametės

Purškiama javų krūmijimosi
metu

1

Purškiama javų krūmijimosi
metu

1

Purškiama, kai kukurūzai
išleidžia 3-5 lapelius

1

Purškiama daugiamečių

1

34
varpinės žolės

dviskiltės

žolių krūmijimosi metu

3.0

Daugiametės
varpinės žolės
Varpiniai javai

Daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės

2,0-4,0

Žirniai

3,0-4,0

Linai

Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės

3,0-4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės

Purškiama daugiamečių
žolių krūmijimosi metu
Pasėliai purškiami 2
savaitės iki derliaus
nuėmimo, kai grūdų
drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30 %
Pasėliai purškiami 2
savaites iki derliaus
nuėmimo, kai paruduoja
75 % anksčių
Pasėliai purškiami kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30 %, ne
vėliau nei iki derliaus
nuėmimo likus 10 dienų.
Pasėliai purškiami kai
vidutinė rapsų sėklų
drėgmė yra mažesnė nei 30
%, ne vėliau nei iki derliaus
nuėmimo likus 10 dienų.

2,0-4,0

Pūdymai

3,0-4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,0-4,0

Vaismedžių
pomedžiams

1,0

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai

1,0

Vasariniai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai, avižos

Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
dviskiltės

1,5
43.

44.

Dominator
Dow Agro Sciences
Danmark A/S,
0310H/07,
2016-03-16

2,4-D Nufarm
Nufarm GmbH,
0060H/06,
2016-10-05

Glifosatas
360 g/l

2,4-dichlorfenoksi
acto rūgštis
600 g/l

1
1

Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

1

1

1

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

1

Purškiama piktžolių
vegetacijos metu

1

Purkšti pavasarį
atsinaujinus vegetacijai iki
krūmijimosi pabaigos

1

Purkšti nuo 3 lapelių iki
krūmijimosi pabaigos
(BBCH 13-29)

1

Nenaudoto 1-2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos
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45.

Duplosan super
Nufarm GmbH & Co KG,
0083H/11,
2021-02-14

Mekopropas-P +
MCPA +
dichlorpropas-P
130 + 160 + 310
g/l

1,5

Pievos, ganyklos

Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
dviskiltės

Purkšti vegetacijos metu,
kai piktžolės jaunos ir
aktyviai auga

1

0,8

Baltieji dobilai

Purkšti, kai baltieji dobilai
turi 2-3 lapelius

1

1,0

Kukurūzai

Purkšti, kai kukurūzai
išskleidžia 3-5 lapelius
(BBCH 13-15)

1

1,5-2,5

Žieminiai kviečiai

Dviskiltės
piktžolės

1

Vasariniai miežiai

Dviskiltės
piktžolės

Purkšti nuo krūmijimosi
pradžios iki bamblėjimo
pradžios (BBCH 21-30)
Purkšti nuo antro lapo
pasirodymo iki bamblėjimo
pradžios (BBCH 12-30)

1,5-2,5

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Kenksmingas prarijus.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
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 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.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą / kreiptis į
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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
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 1
metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos
griovių.
Pakuotė: 10 l.
46.

Estet 600 EC
Nufarm GmbH & Co KG,
0313H/07,
2017-03-22

2,4 –
dichlorfenoksi
acto rūgštis
600 g/l

0,5-1,0

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai

0,5-1,0

Vasariniai kviečiai,
miežiai, avižos

0,5

Kukurūzai

1,0-2,0

Varpinės žolės

1,0-2,0

Ganyklos be
ankštinių žolių

Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės

Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės

Purškiama kai javai yra 4
lapelių – antro bamblio
susiformavimo tarpsniuose
Purškiama kai javai yra 4
lapelių – antro bamblio
susiformavimo tarpsniuose
Purškiama iki kukurūzų 6
lapelių tarpsnio

1

Purškiama pavasarį,
krūmijimosi – vamzdelėjimo
tarpsnio pradžioje, kai
daugiametės dviskiltės
piktžolės yra lapų skrotelės
vystymosi tarpsnyje
Purškiama pavasarį,
krūmijimosi – vamzdelėjimo
tarpsnio pradžioje, kai

1

1
1

1
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47.

48.

49.

Ergon
Rotam Agrochemical Europe
Limited
0384H/10
2020-04-01

Metsulfuron
metilas 68 g/kg +
tifensulfuron
metilas 682 g/kg

Ethofol SC
AgroDan A/S,
0172H/08,
2018-04-16
Ethosat 500 SC
Adama Registrations B.V.
0315H/07,
2017-03-22

daugiametės dviskiltės
piktžolės yra lapų skrotelės
vystymosi tarpsnyje
Purkšti nuo krūmijimosi iki
antrojo bamblio
tarpsnio(BBCH 21-31)

15 g/ha +
paviršiaus
aktyvioji
medžiaga
10 g/ha +
paviršiaus
aktyvioji
medžiaga

Žieminiai kviečiai

Dviskiltės
piktžolės

1

Vasariniai kviečiai,
miežiai

Dviskiltės
piktžolės

Purkšti, kai augalai turi tris
lapelius iki antrojo bamblio
tarpsnio (BBCH 13-31)

1

Etofumezatas
500 g/l

1,2

Cukriniai ir
pašariniai runkeliai

0,8-1,2

Cukriniai ir
pašariniai runkeliai

Pasėliai purškiami Ethofol
po 0,4 l/ha mišinyje su
Betasana 1,5 l/ha ir alyvos
0,2-0,7 l/ha per 3 kartus.
Pasėliai purškiami per 3
kartus po 0,4 l/ha mišinyje
su Kontakt 320 SC ir Goltix
700 SC, kai piktžolės yra
skilčialapių augimo
tarpsnyje, nepriklausomai
nuo runkelių išsivystymo

3

Etofumezatas
500 g/l

Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės
Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

3

Herbicidas 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 nacionalinius
teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ir 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.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 120 g, 300 g, 500 g.
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tarpsnio. Purškiant per 2
kartus po 0,6 l/ha mišinyje
su Kontakt 320 SC ir Goltix
700 SC pirmą kartą, kai
piktžolės yra iki 4 tikrųjų
lapelių augimo tarpsnio.
50.

Etna
AgriChem B.V.
0438H/12,
2016-12-31

Glifosatas 360 g/l

2,0-3,0

2,0-4,0

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai,
miežiai, rugiai,
avižos
Žirniai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti, kai grūdų drėgmė
varpose yra mažesnė nei
30% , ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį
Purkšti, kai paruduoja 75%
ankščių, ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį

3,0

Pupos

1,5 -2,0

Ražienos

3,0-4,0

Ražienos

4,0-6,0

Varpinių sėklinių
žolių ražienos

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Javų pabiros,
vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Paprastieji
varpučiai
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0-6,0

Pievos, ganyklos
numatytos
atnaujinti

3,0-6,0

Vaismedžių
(obelų, kriaušių,
vyšnių, slyvų)
pomedžiai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

Nenaudoti sėkliniams pasėliams

1

Nenaudoti sėkliniams pasėliams

Purkšti, kai paruduoja 75%
ankščių, ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį

1

Nenaudoti sėkliniams pasėliams

Purkšti
piktžoles

vegetuojančias

1

Purkšti
piktžoles
Purkšti
piktžoles

vegetuojančias

1

vegetuojančias

1

Didesnė norma naudojama
pievinių miglių, raudonųjų eraičinų
ražienose, mažesnė – kitų sėklinių
žolių ražienose. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų.

Purkšti
piktžoles

vegetuojančias

1

Mažesnė
norma
naikina
paprastuosius
varpučius,
kitas
vienaskiltes piktžoles,
didesnė –
daugiametes dviskiltes piktžoles.
Nenaudoti
1–2
metų
vaismedžių sodų pomedžiams

Purkšti
vegetuojančias
piktžoles,
apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis
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51.

Fenix
Bayer Crop Science AG
0305H/13
2020-07-31

Aklonifenas
600 g/l

2,5 -3,0

Bulvės

Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

Purkšti po galutinio vagų
suformavimo (paskutinio
bulvių kaupimo), bet ne
vėliau kaip 1 savaitė iki
bulvių daigų pasirodymo

1

3,0

Žirniai, pupos

Purškiama po sėjos, iki
žirnių ar pupų sudygimo

1

2,5

Morkos,
pastarnokai,
šakninės
petražolės

Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės
Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

2,5

Svogūnai,
sodinami iš
ropelių, česnakai

Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

2,0

Kmynai

2,5

Lapinės petražolės

2,0-3,0

Krapai

Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės
Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės
Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

Purkšti vieną kartą prieš
sudygimą 2,5 l/ha arba
purkšti per du kartus:
pirmą kartą iškart po
svogūnų pasodinimo 1,5
l/ha, antrą kartą, kai
daržovės turi 1-2 lapelius, o
piktžolės yra skilčialapių
tarpsnio 1,0 l/ha.
Purkšti po sėjos iki kmynų
sudygimo

Purkšti vieną kartą prieš
sudygimą 2,5 l/ha arba
purkšti per du kartus:
pirmą kartą prieš
sudygstant pasėliams 1,5
l/ha, antrą kartą
purškiama, kai daržovės
turi 2 tikruosius lapelius, o
piktžolės yra skilčialapių
augimo tarpsnyje 1,0 l/ha.

1

Purkšti po sėjos iki lapinių
petražolių sudygimo

1

Purkšti po sėjos iki krapų
sudygimo

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje yra aklonifeno. Gali
sukelti alerginę reakciją.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Esant sąlyčiui arba jeigu
numanomas sąlytis, kreiptis į
gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą
šalinti
atiduodant
į
pavojingų
atliekų
surinkimo
aikštelę pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
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.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 15 metrų
apsaugos zoną, kai naudojimo
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2,5-3,0

Saulėgrąžos

1,5-2,5

Gluosninių šeimos
augalai

Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės
Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės
Vienmetės
dviskiltės ir
vienaskiltės
piktžolės

Purkšti po sėjos, bet ne
vėliau kaip savaitė iki
saulėgrąžų sudygimo

1

Purkšti po pasodinimo prieš
naujų ūglių formavimąsi

1

Pasėliai purškiami rudenį,
kai išsiskleidžia 1–3
žieminių kviečių lapeliai

1

52.

Flight
BASF A/S,
0291H/06,
2016-03-25

Pendimetalinas +
pikolinafenas
330 + 7,5 g/l

2,5

Žieminiai kviečiai

53.

Flight forte
BASF A/S,
0292H/06,
2016-03-25
Focus ultra
BASF A/S,
0103H/07,
2015-05-31

Pendimetalinas +
pikolinafenas
320 + 16 g/l

2,5

Žieminiai kviečiai

Vienmetės
dviskiltės ir
vienaskiltės

Pasėliai purškiami rudenį,
kai žieminiai kviečiai turi 1–
3 lapelius

1

Cikloksidimas
100 g/l

1,5-2,0 l/ha
+0,5-1,0 l/ha
Dash HC

Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
valgomieji
burokėliai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės

2

1,5-2,0 l/ha
+0,5-1,0 l/ha
Dash HC

Linai, rapsai,
bulvės, morkos,
gūžiniai ir žiediniai
kopūstai
Jaunos ir
derančios braškės

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės

Purškiant 2 kartus: pirmą
kartą 1,0 l/ha Focus ultra
+0,5-1,0 l/ha Dash HC, kai
piktžolės turi 2-4 lapelius,
antrą kartą 1,0 l/ha Focus
ultra +0,5-1,0 l/ha Dash
HC, kai ataugęs varputis
turi 2-3 lapelius. Purškiant
per 1 kartą 1,5-2,0 l/ha
Focus ultra +0,5-1,0 l/ha
Dash HC, kai piktžolės turi
2-4 lapelius
Purškiama, kai piktžolės
turi 3-5 lapelius
Purškiama kai piktžolės turi
3-5 lapelius

1

Purkšti, kai kukurūzai turi
3-4 lapelius, o vienametės
dviskiltės ir vienaskiltės
piktžolės turi 2-4 lapelius

1

54.

55.

Fornet 4 OD
ISK BioSciences Europe
N.V.
0445H/12
2019-12-31

Nikosulfuronas 40
g/l

1,5-2,0 l/ha
+0,5-1,0 l/ha
Dash HC
0,75

Kukurūzai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės
Kai kurios
vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

norma yra 3,0 l/ha arba 2,5 l/ha, ir
10 metrų apsaugos zoną, kai
naudojimo norma yra 2,0 l/ha
arba purškiama 2 kartus (1,5 l/ha
+ 1,0 l/ha), iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l.
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56.

Fornet 6 OD
ISK BioSciences Europe
N.V.
0447H/12
2019-12-31

Nikosulfuronas 60
g/l

0,5

Kukurūzai

57.

Fox 480 SC
Adama Registrations B.V.
0398H/13
2019-12-31

Bifenoksas 480
g/l

0,75-1,0

Vasariniai rapsai

58.

Foxtrot 69 EW
Cheminova A/S
0448H/12
2019-12-31

Fenoxaprop-Petilas 69 g/l

1,0-1,2

Žieminiai kviečiai,
rugiai, žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
vienaskiltės ir
vienametės
dviskiltės
Vienametės
dviskiltės

Purkšti, kai kukurūzai turi
3-4 lapelius, dviskiltės ir
vienaskiltės piktžolės turi 24 lapelius, o varputis 4-6
lapelius arba yra 15-25 cm
aukščio
Purkšti, kai rapsai turi 3-6
lapelius
0,75-1,0 l/ha arba
po 0,5 l/ha, kai rapsai turi
3-6 lapelius, kas 7-10 d.

1

Vienametės
vienaskiltės
(dirvinės
smilguolės,
tuščiosios
avižos,
paprastosios
rietmenės,
peliniai

Purkšti, kai javai yra nuo 3
lapelių iki krūmijimosi
pabaigos (BBCH 13-32), o
piktžolės yra nuo 2 lapelių
iki krūmijimosi tarpsnių
(BBCH 12-29)

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Aplinkai pavojingas.
Labai toksiškas vandens
organizmams, gali sukelti
ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų
ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti,
nerūkyti.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis
specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
Neužteršti vandens augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną iki paviršinių
vandens telkinių.
Pakuotė: 5 l.
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pašiaušėliai)
1,0

Vasariniai kviečiai,
žieminiai ir
vasariniai miežiai

59.

Fiesta T
BASF A/S,
0204H/06,
2015-04-30

Chloridazonas +
kvinmerakas
360 + 60 g/l

6,0

Cukriniai ir
pašariniai runkeliai

60.

Fuego top
Adama Registrations B.V.
AS2-6H/2015
2022-04-30

Metazachloras +
kvinmerakas
375 + 125 g/l

1,75-2,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienametės
vienaskiltės
(dirvinės
smilguolės,
tuščiosios
avižos,
paprastosios
rietmenės,
peliniai
pašiaušėliai)
Vienametės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

Vienmetės
dviskiltės ir
vienaskiltės
piktžolės

Purkšti, kai javai yra nuo 3
lapelių iki krūmijimosi
pabaigos (BBCH 13-32), o
piktžolės yra nuo 2 lapelių
iki krūmijimosi tarpsnių
(BBCH 12-29)

1

Pasėliai purškiami per 3
kartus: pirmą kartą 1,5 l/ha
Fiesta T+ Regio 2,0 l/ha+
1,0 l/ha augalinio aliejaus,
kai piktžolės yra skilčialapių
- 2 tikrųjų lapelių tarpsnyje,
o runkeliai turi gerai
išvystytus skilčialapius;
antrą - 2,0 l/ha Fiesta T+
2,0 l/ha Regio+ 1,0 l/ha
augalinio aliejaus po 7-12
dienų; trečią - 2,5 l/ha
Fiesta T+ 2,0 l/ha Regio+
1,0 l/ha augalinio aliejaus
po 7-12 dienų; per 1 kartą:
5,0 l/ha Fiesta T prieš sėją
arba po sėjos - iki
sudygimo
Purkšti po sėjos - 3 tikrųjų
lapelių tarpsniu (BBCH 0013)

3

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sudėtyje yra metazachloro ir 1,2benzizotiazolin-3-ono. Gali sukelti
alerginę reakciją.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
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nurodymus.
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 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
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra metazachloro ir
/ ar kvinmerako dažniau kaip kartą
per trejus metus.
Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l
61.

62.

Fusilade forte 150 EC
Syngenta Ltd.,
0073H/01,
2015-12-31
Galera
Dow AgroSciences Denmark
A/S,
AS2-44H/2014

Fluazifop-Pbutilas
150 g/l

1,0-1,5

Klopiralidas +
pikloramas
267 + 67 g/l

0,3

2,0-3,0

Vaismedžių
pomedžiai
Vaismedžių
pomedžiai
Žieminiai rapsai

Vienmetės
vienskiltės
Daugiametės
vienaskiltės
Vienmetės ir kai
kurios
daugiametės
dviskiltės

Purškiama kai piktžolės
išskleidžia 2-4 lapelius
Purškiama kai piktžolės
išskleidžia 4-6 lapelius
Purkšti pavasarį nuo stiebo
ilgėjimo pradžios iki kol
lapai uždengia butonus
(BBCH 30-50)

1
1
1

Herbicidas klasifikuojamas:
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
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63.

Glyphogan 360 SL
Adama Registrations B.V.
0161H/06,
2016-03-04

Glifosatas
360 g/l

0,3

Vasariniai rapsai

Vienmetės ir kai
kurios
daugiametės
dviskiltės

Purkšti, kai vasariniai rapsai
yra 2–4 lapelių (BBCH 12–
14) tarpsnio

1

3,0

Varpiniai javai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

3,0

Žirniai

4,0

Žirniai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama 14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%.
Nenaudoti sėkliniuose
javų pasėliuose
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių.
Nenaudoti sėklinių
žirnių pasėliuose

1

3,0

Linai

4,0

Linai

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių.
Nenaudoti sėklinių
žirnių pasėliuose
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%.
Nenaudoti sėklinių linų
pasėliuose
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%.

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

1

1

nurodymus.
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
požeminį
vandenį nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra klopiralido ir
pikloramo, dažniau kaip kartą per
dvejus metus.
Herbicido
forma:
vandeninis
tirpalas.
Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Smarkiai pažeidžia akis.
Kenksmingas įkvėpus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
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.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą / kreiptis į
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3,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,0

Pūdymai

4,0

Pūdymai

2,0

Vaismedžių
pomedžiai

4,0

Vaismedžių
pomedžiai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, javų
pabiros, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Nenaudoti sėklinių linų
pasėliuose
Purškiama 14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%.
Nenaudoti sėklinių
rapsų pasėliuose
Purškiama 14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10
dienų

1

1

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10
dienų

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis.
Nenaudoti 1–2 metų
soduose be specialios
kamienų apsaugos
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis.
Nenaudoti 1–2 metų
soduose be specialios

1

1

1

1

gydytoją.
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.
Pakuotė: 5 l, 20 l, 200 l
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kamienų apsaugos
64.

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

Glifosatas
360 g/l

3,0

Varpiniai javai

2,0

Žirniai

4,0

Žirniai

3,0

Linai

4,0

Linai

3,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,0

Pūdymai

4,0

Pūdymai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir

Purškiama 14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%
Purškiama 14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų
pasėliuose

1

Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose

Purškiama 14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės. Žemę galima

1

1

1

1

Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose

Nenaudoti sėklinių rapsų
pasėliuose
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65.

Glyphomax 480
Dow AgroSciences Denmark
A/S,
0439H/12,
2016-12-31

Glifosatas 480 g/l

dviskiltės

pradėti dirbti po 10 dienų

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, javų
pabiros ir mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

3,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,0

Vaismedžių
pomedžiai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės

4,0

Vaismedžių
pomedžiai

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

1,5-2,25

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

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

1,5-3,0

Žirniai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti, kai grūdų drėgmė
varpose yra mažesnė nei
30% , ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį
Nenaudoti sėkliniams
pasėliams
Purkšti, kai paruduoja 7075% ankščių, ne vėliau
kaip 10 dienų iki derliaus
nuėmimo, ne daugiau kaip
1 kartą.
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias daugiametes
vienaskiltes, didesnė –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Nenaudoti sėkliniams

1

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

Herbicido
forma:
tirpus
koncentratas
Herbicidas klasifikuojamas:
Kenksmingas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
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
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pasėliams.

2,25-3,0

Pupos

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti, kai paruduoja 7075% ankščių, ne vėliau
kaip 10 dienų iki derliaus
nuėmimo, ne daugiau kaip
1 kartą.
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias daugiametes
vienaskiltes, didesnė –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Nenaudoti
sėkliniams
pasėliams
Purkšti, kai sėklų drėgmė
varpose yra mažesnė nei
30% , ne vėliau kaip 10
dienų
prieš
pjūtį
Nenaudoti
sėkliniams
pasėliams
Purkšti
vegetuojančias
piktžoles
Žemę galima pradėti
dirbti po 10 dienų.

1

2,25-3,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

2,25-4,5

Pūdymai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1,125-1,5

Ražienos

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti
vegetuojančias
piktžoles
Žemę galima pradėti
dirbti po 10 dienų.

1

2,25-3,0

Ražienos

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti
vegetuojančias
piktžoles
Žemę galima pradėti
dirbti po 10 dienų.

1

1

nuo kelių).
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l,
640 l
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66.

Glyphomax Plus
Dow AgroSciences Danmark
A/S,
0328H/07,
2017-07-27

Glifosatas 360 g/l

2,25-4,5

Sėklinių žolių
ražienos

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti
piktžoles

vegetuojančias

1

1,5-4,5

Vaismedžių
(obelų, kriaušių,
vyšnių, slyvų)
pomedžiai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

0,75-1,5

Plotai prieš sėją

Javų pabiros

Purkšti
vegetuojančias
piktžoles,
apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis
Nenaudoti 1–2 metų
vaismedžių
sodų
pomedžiuose
Purkšti
vegetuojančias
piktžoles prieš pavasarinį
dirvos dirbimą

2,25

Plotai prie sėją

Varpučiai

Purkšti
vegetuojančias
piktžoles prieš pavasarinį
dirvos dirbimą

1,5-3,0

Sėjant į ražienas

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0

Varpiniai javai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

2,0 – 4,0

Žirniai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti
po
sėjos
vegetuojančias
piktžoles
Mažesnė norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltes,
didesnė
–
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Sėklos turi būti gerai
įterptos į dirvą.
Purškiama 14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%.
Nenaudoti sėkliniuose
varpinių javų pasėliuose
Purkšti, kai paruduoja
75%anksčių, kai iki derliaus
nuėmimo lieka ne mažiau
kaip 14 d. Mažesnė
norma naikina
vienametes

1

1

1

1

Herbicido
forma:
vandeninis
tirpalas
Herbicidas klasifikuojamas:
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius
teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų
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3,0-4,0

Linai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0-4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

vienaskiltes, dviskiltes
ir mažai išplitusias
daugiametes
vienaskiltes. Didesnė
norma naikina
daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles. Nenaudoti
sėklinių žirnių
pasėliuose.
Purkšti, kai vidutinė linų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30%, kai iki derliaus
nuėmimo lieka ne mažiau
kaip 10 d. Mažesnė
norma naikina
vienametes
vienaskiltes, dviskiltes
ir mažai išplitusias
daugiametes
vienaskiltes. Didesnė
norma naikina
daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles. Nenaudoti
sėklinių linų pasėliuose.
Purkšti, kai vidutinė rapsų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30%, kai iki derliaus
nuėmimo lieka ne mažiau
kaip 10 d. Mažesnė
norma naikina
vienametes
vienaskiltes, dviskiltes
ir mažai išplitusias
daugiametes
vienaskiltes. Didesnė
norma naikina
daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles. Nenaudoti
sėklinių linų pasėliuose

1

1

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.
Pakuotė: 10 l, 20 l
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2,0-4,0

Pūdymai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0-4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

2,0-4,0

Vaismedžių
pomedžiai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės. Mažesnė norma
naikina vienametes
vienaskiltes, dviskiltes ir
mažai išplitusias
daugiametes vienaskiltes.
Didesnė norma naikina
daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles. Žemę galima
pradėti dirbti po 10
dienų.
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Mažesnė
norma naikina
vienametes
vienaskiltes, dviskiltes
ir mažai išplitusias
daugiametes
vienaskiltes. Didesnė
norma naikina
daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles. Žemę galima
pradėti dirbti po 10
dienų.
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės. Mažesnė
norma naikina
vienametes
vienaskiltes, dviskiltes
ir mažai išplitusias
daugiametes
vienaskiltes. Didesnė
norma naikina
daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles. Nenaudoti 12 metų soduose be
specialios kamienų
apsaugos

1

1

1
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67.

68.

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

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

Glifosatas
450 g/l

Glifosatas
360 g/l

2,4

2,4

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai,
žieminiai ir
vasariniai miežiai
Žirniai

2,4-3,2

Lubinai

2,4-3,2

Linai

2,4-3,2

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,4-4,0

Pūdymai, dirvonai

2,4-3,2

Plotai, skirti žemės
ūkio augalams sėti
ar sodinti

2,4-3,2

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,4-4,0

Vaismedžių
pomedžiai

3,0

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai
ir miežiai

3,0

Žirniai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose
mažesnė nei 30%
Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% anksčių

1

Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

1

Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių.

1

Nenaudoti sėklinių lubinų
pasėliuose.

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai sėklų
drėgmė mažesnė nei 30%

1

Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose.

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai sėklų
drėgmė mažesnė nei 30%

1

Nenaudoti sėklinių rapsų
pasėliuose.

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Žemę galima pradėti dirbti po 2
savaičių

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Žemę galima pradėti dirbti po 2
savaičių

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Žemę galima pradėti dirbti po 2
savaičių

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

1-2 m. soduose naudoti tik su
specialia kamienų apsauga.

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose
mažesnė nei 30%
Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai

1

Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

1

Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose
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69.

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

Glifosatas
360 g/l

3,0-4,0

Lubinai

3,0-4,0

Linai

3,0-4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

3,0-5,0

Pūdymai, dirvonai

3,0-4,0

Plotai, skirti žemės
ūkio augalų sėjai
ar sodinimui

3,0-4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

3,0-5,0

Vaismedžių
pomedžiai

3,0

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai
ir miežiai

3,0

Žirniai

3,0-4,0

Lubinai

vienaskiltės ir
dviskiltės
Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

paruduoja 75% anksčių
Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

Nenaudoti sėklinių lubinų
pasėliuose

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai sėklų
drėgmė mažesnė nei 30%

1

Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai sėklų
drėgmė mažesnė nei 30%

1

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Žemę galima pradėti dirbti po 2
savaičių

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Žemę galima pradėti dirbti po 2
savaičių

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Žemę galima pradėti dirbti po 2
savaičių

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose
mažesnė nei 30%
Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% anksčių

1

Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

1

Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

Nenaudoti sėklinių lubinų
pasėliuose
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70.

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

Glifosatas 450 g/l

3,0-4,0

Linai

3,0-4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

3,0-5,0

Pūdymai, dirvonai

3,0-4,0

Plotai, skirti žemės
ūkio augalams sėti
ar sodinti

3,0-4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

3,0-5,0

Vaismedžių
pomedžiai

2,4

2,4

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai,
žieminiai ir
vasariniai miežiai
Žirniai

2,4-3,2

Lubinai

2,4-3,2

Linai

Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai sėklų
drėgmė mažesnė nei 30%

1

Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai sėklų
drėgmė mažesnė nei 30%

1

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Žemę galima pradėti dirbti po 2
savaičių

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Žemę galima pradėti dirbti po 2
savaičių

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Žemę galima pradėti dirbti po 2
savaičių

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose
mažesnė nei 30%
Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% anksčių

1

Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

1

Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių.

1

Vienmetės ir
daugiametės

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai sėklų

1

Nenaudoti sėklinių lubinų
pasėliuose. Mažesnioji norma
naikina vienmetes vienaskiltes ir
dviskiltes, mažai išplitusias
daugiametes vienaskiltes.
Didesnioji – daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes.
Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose.
Mažesnioji norma naikina

55
vienaskiltės ir
dviskiltės

drėgmė mažesnė nei 30%

2,4-3,2

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai sėklų
drėgmė mažesnė nei 30%

1

2,4-4,0

Pūdymai, dirvonai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

2,4-3,2

Plotai, skirti žemės
ūkio augalams sėti
ar sodinti

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

2,4-3,2

Laukai po derliaus
nuėmimo

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

2,4-4,0

Vaismedžių
pomedžiai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes.
Nenaudoti sėklinių rapsų
pasėliuose. Mažesnioji norma
naikina vienmetes vienaskiltes ir
dviskiltes, mažai išplitusias
daugiametes vienaskiltes.
Didesnioji – daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes. Žemę galima pradėti
dirbti po 2 savaičių
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes. Žemę galima pradėti
dirbti po 2 savaičių
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes. Žemę galima pradėti
dirbti po 2 savaičių
1-2 m. soduose naudoti tik su
specialia kamienų apsauga.
Mažesnioji norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes. Didesnioji –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes.
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73.

Glean 75 DF
Du Pont Finland Ltd.,
0030H/06,
2016-03-23
Go-Low Power
Nufarm Limited
0350H/08
2018-04-11

Goltix 700 SC
Adama Registrations B.V.
AS2-15H/2015
2020-08-31

Chlorsulfuronas
750 g/kg
MCPA 300 g/l

Metamitronas
700 g/l

0,005-0,007+
paviršiaus
aktyvioji
medžiaga
2,0

Linai

Vienmetės
dviskiltės

Pasėliai purškiami „eglutės“
stadijoje (3-8 cm aukščio)

1

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, rugiai,
miežiai

Dviskiltės
piktžolės

1

2,0

Vasariniai kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, avižos

Dviskiltės
piktžolės

3,0

Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
burokėliai

Vienmetės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

Purkšti atsinaujinus
vegetacijai iki pirmo
bamblio susiformavimo
tarpsnio (BBCH 13-30)
Purkšti nuo krūmijimosi
pradžios iki pirmo bamblio
susiformavimo tarpsnio
(BBCH 21-30)
Purkšti, kai runkeliai ar
burokėliai
yra
nuo
skilčialapių iki 8 tikrųjų
lapelių
(BBCH
10–18)
tarpsnio, o piktžolės turi 2–
4 tikruosius lapelius: per 2
kartus – po 1,5 l/ha, per 3
kartus – po 1,0 l/ha, per 4
kartus – po 0,75 l/ha, kas
10–15 dienų.

1

3

Herbicido forma: koncentruota
suspensija
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-3(2H)izotiazolono mišinio su 2-metil3(2H)-izotiazolonu. Gali sukelti
alerginę reakciją.
Kenksminga prarijus.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal
nacionalinius teisės aktų
reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo ir įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 1
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74.

Goltix Super
Adama Registrations B.V.
AS2-13H/2015
2017-07-31

Metamitronas
+ etofumezatas
350+ 150 g/l

3,5-4,5

Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
burokėliai

Vienmetės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

Purkšti vegetacijos metu
per 3 kartus: kai piktžolės
yra skilčialapių tarpsnio
(nepriklausomai nuo
runkelių ar burokėlių
augimo tarpsnio): pirmą
kartą 1,0 l/ha, antrą kartą
1,0-1,5 l/ha, trečią kartą
1,5-2,0 l/ha

3

metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos
griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant apsaugoti gruntinį vandenį
nenaudoti šio ar bet kurio kito
augalų apsaugos produkto, kurio
sudėtyje yra metamitrono, dažniau
kaip kas trejus metus tame
pačiame lauke.
Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l
Herbicido forma: koncentruota
suspensija
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sudėtyje yra 1,2-benzistiazolin-3ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius
teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir 1 metro – iki
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75.

Goltix Queen
Adama Registrations B.V.
AS2-22H/2014
2020-08-31

Metamitronas
+ kvinmerakas
525+ 40 g/l

Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
valgomieji
burokėliai

Vienmetės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

Purkšti po 1,5–2,0 l/ha, kai
piktžolės yra skilčialapių
tarpsnio, o runkeliai ar
burokėliai
skilčialapių –
devynių lapelių išsivystymo
tarpsnio (BBCH 10-19) ne
daugiau kaip 3 kartus.

3

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 netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra metamitrono ir /
arba etofumezato dažniau kaip kas
trejus metus tame pačiame lauke,
neviršijant 1 kg/ha etofumezato.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Toksiškas vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į
pavojingų
atliekų
surinkimo
aukštelę, pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
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77.

Granstar Preemia 50 SX
Du Pont Finland Ltd.,
0278H/05,
2015-11-07

Grodyl
Bayer Crop Science AG
0097H/13,
2019-12-31

Tribenuron
metilas
500 g/kg

Amidosulfuronas
750 g/kg

0,015–0,0225

Žieminiai kviečiai,
rugiai

Dviskiltės
piktžolės

Purškiama kai piktžolės turi
2–4 lapelius, javai yra nuo
2 lapelių iki paskutinio lapo
tarpsnio

1

0,015–0,0225

Vasariniai miežiai,
kviečiai

Dviskiltės
piktžolės

Purškiama kai piktžolės turi
2–4 lapelius, javai yra nuo
2 lapelių iki paskutinio lapo
tarpsnio

1

0,020-0,040

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai

Vienmetės
dviskiltės

1

0,020-0,040

Vasariniai kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, avižos.

Vienmetės
dviskiltės

Purkšti pavasarį
atsinaujinus javų
vegetacijai iki
vamzdelėjimo tarpsnio
pabaigos (BBCH 49)
Purkšti nuo trečiojo lapo
pasirodymo iki
vamzdelėjimo tarpsnio
pabaigos (BBCH 13–49)

0,020-0,040

Linai

Vienmetės
dviskiltės

Purkšti, kai linai yra 3–12
lapelių tarpsnio

1

1

kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra metamitrono ir /
arba kvinmerako, daugiau kaip
kartą per trejus metus tame
pačiame lauke.
Pakuotė: 5 l.
Siekiant išvengti atsparumo
išsivystymo, nenaudoti augalų
apsaugos produkto, kurio sudėtyje
yra tribenuron metilas daugiau kaip
1 kartą per sezoną.

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą
šalinti
atiduodant
į
pavojingų
atliekų
surinkimo
aikštelę pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 10 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 500 g.
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78.

Harmony 50 SX
Du Pont Finland Ltd,
0300H/06,
2016-06-29

Tifensulfuron
metilas
500 g/kg

0,011-0,015 +
PAM

Pašariniai
kukurūzai

Dviskiltės
piktžolės

Pasėliai purškiami kai
piktžolės išskleidžia 2, o
kukurūzai 3-6 lapelius

1

0,023 + PAM

Vasariniai ir
žieminiai kviečiai,
vasariniai ir
žieminiai miežiai,
avižos su/be
varpinių žolių
įsėliu
Vasariniai ir
žieminiai kviečiai,
vasariniai ir
žieminiai miežiai,
avižos su liucernos
įsėliu

Dviskiltės
piktžolės

Pasėliai purškiami kai
piktžolės išskleidžia 2, o
žieminiai javai yra nuo
krūmijimosi iki antro
bamblio tarpsnio, vasariniai
– išskleidę 1-4 lapelius

1

Dviskiltės
piktžolės

1

0,03-0,038 +
PAM

Varpinių žolių
pievos ir ganyklos

Dviskiltės
piktžolės

Pasėliai purškiami kai
piktžolės išskleidžia 2, o
žieminiai javai yra nuo
krūmijimosi iki antro
bamblio tarpsnio, vasariniai
– išskleidę 1-4 lapelius,
liucerna turi 1 tikrąjį lapelį
Purškiama 2-3 savaitės po
šienavimo, kai piktžolės
intensyviai atauga. Didesnę
normą naudoti rūgštynėms
naikinti
Purkšti pavasarį,
atsinaujinus vegetacijai

1

Žieminiuose rugiuose naudoti iki
BBCH 25 tarpsnio, žieminiuose
kviečiuose, miežiuose,
kvietrugiuose – iki krūmijimosi
pabaigos (BBCH 29)

Purškiama nuo javų trečio
lapo išsiskleidimo iki antro
bamblio pasirodymo (BBCH
13-32)

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo
takus, gali sukelti mirtį.
Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Smarkiai pažeidžia akis.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai
ir aplinkai keliamos rizikos, būtina

0,015 + PAM

79.

Herbaflex
Stahler International GmbH
& Co KG
0353H/08
2018-07-17

Izoproturonas+
beflubutamidas
500+85 g/l

2,0

Žieminiai kviečiai,
miežiai, rugiai,
kvietrugiai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
piktžolės

80.

Hussar Activ OD
Bayer Crop Science AG
0344H/08
2018-02-20

Natrio metiljodsulfuronas+
2,4-D 2etilheksilo esteris
10+377 g/l

0,75-1,0

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, rugiai

Vienmetės
vienaskiltės bei
kai kurios
daugiametės
dviskiltės

Siekiant išvengti atsparumo
išsivystymo, nenaudoti augalų
apsaugos produkto, kurio sudėtyje
yra tifensulfuronmetilo dažniau
kaip 1 kartą per sezoną.

1
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81.

Jablo
Monsanto Crop Science
Danmark A/S,

Glifosatas
360 g/l

3,0

Varpiniai javai

Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra

1

vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius ir naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
Prarijus: nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
Patekus į akis: atsargiai plauti
vandeniu kelias minutes. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti.
Toliau plauti akis.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia, kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš
vėl juos apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų
surinkimo
aikštelę
pagal
nacionalinius
teisės
aktų
reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 1
metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20l.
Nenaudoti sėkliniuose javų
pasėliuose
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0302H/06,
2016-08-24

3,0

Žirniai

4,0

Žirniai

3,0

Linai

4,0

Linai

3,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,0

Pūdymai

4,0

Pūdymai

2,0

Laukai po derliaus

dviskiltės

mažesnė nei 30%

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios

1

Nenaudoti sėkliniuose žirnių
pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose linų
pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose

1

1
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nuėmimo

82.

Kalif 360 CS
Adama Registrations B.V.
0421H/12
2019-10-31

Klomazonas 360
g/l

4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,0

Vaismedžių
pomedžiai

4,0

Vaismedžių
pomedžiai

0,2-0,33

Žieminiai rapsai

0,15-0,25

Vasariniai rapsai

0,2-0,25

Bulvės

vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Kai kurios
dviskitės ir
vienaskiltės
Kai kurios
dviskitės ir
vienaskiltės
Kai kurios
dviskitės ir
vienaskiltės

piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis
Purkšti ne vėliau kaip 3
dienos po sėjos

1

Nenaudoti 1-2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Gali sukelti ilgalaikius nepalankius
vandens ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų
ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir
nerūkyti.
Dėvėti
tinkamus
apsauginius
drabužius ir mūvėti tinkamas
pirštines.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis
specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų

Purkšti ne vėliau kaip 3
dienos po sėjos

1

Purkšti pasodinus bulves,
ne vėliau kaip 5 dienos iki
sudygimo

1
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83.

Kalif mega
Adama Registrations B.V.
0456H/13
2020-07-31

Metazachloras +
klomazonas
250+ 33 g/l

2,5-3,0

Žieminiai rapsai

2,5

Vasariniai rapsai

Dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės
Dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

Purkšti pirmas 3 dienas po
sėjos

1

Purkšti pirmas 3 dienas po
sėjos

1

apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant apsaugoti požeminį
vandenį, nenaudoti augalų
apsaugos produkto, kurio sudėtyje
yra klomazono, dažniau kaip kas
trejus metus tame pačiame lauke.
Pakuotė: 1 l, 5 l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
Aplinkai pavojingas.
Įtariama, kad gali sukelti vėžį.
Gali sukelti alergiją susilietus su
oda.
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.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos.
Dėvėti
tinkamus
apsauginius
drabužius ir mūvėti tinkamas
pirštines.
Prarijus
nedelsiant
kreiptis į
gydytoją ir parodyti šią pakuotę
arba etiketę.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis
specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
požeminį
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84.

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

Glifosatas
480 g/l

2,3

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai
ir miežiai

2,3

Žirniai

2,3-3,0

Lubinai

2,3-3,0

Linai

2,3-3,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,3-3,8

Pūdymai, dirvonai

2,3-3,0

Plotai, skirti žemės
ūkio augalų sėjai

Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės

vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra klomazono ir /
ar metazachloro dažniau kaip kartą
per trejus metus tame pačiame
lauke.
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, iki paviršinio vandens
telkinių būtina išlaikyti 10 metrų
apsaugos zoną, apželdintą
daugiamečiais augalais.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

Purškiami 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose
mažesnė nei 30%
Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

1

Nenaudoti sėkliniuose žirnių
pasėliuose

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

Nenaudoti sėkliniuose lubinų
pasėliuose

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė sėklų drėgmė
mažesnė nei 30%
Purškiama 14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė sėklų drėgmė
mažesnė nei 30%
Purškiama vegetacijos
metu

1

Nenaudoti sėkliniuose linų
pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

Purškiama vegetacijos
metu

1

Žemę galima pradėti dirbti po 14
dienų
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85.

Klinik 360 SL
Nufarm UK Ltd.,
0233H/06,
2016-02-09

Glifosatas
360 g/l

2,3-3,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,3-3,8

Vaismedžių
pomedžiai

3,0

Varpiniai javai

3,0

Žirniai

4,0

Žirniai

3,0

Linai

4,0

Linai

3,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo

1

Žemę galima pradėti dirbti po 14
dienų

Purškiama vegetacijos
metu

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose
mažesnė nei 30% ne vėliau
nei iki derliaus nuėmimo
likus 14 d.
Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių ne
vėliau nei iki derliaus
nuėmimo likus 14 d.

1

Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų
pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose žirnių
pasėliuose

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių ne
vėliau nei iki derliaus
nuėmimo likus 14 d.
Purškiama kai vidutinė
sėklų drėgmė mažesnė nei
30% ne vėliau nei iki
derliaus nuėmimo likus 10
d.

1

Purškiama kai vidutinė
sėklų drėgmė ne mažesnė
kaip 30% ne vėliau nei iki
derliaus nuėmimo likus 10
d.
Purškiama kai vidutinė
sėklų drėgmė mažesnė nei
30% ne vėliau nei iki
derliaus nuėmimo likus 10

1

1

1

Nenaudoti sėkliniuose linų
pasėliuose

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose
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86.

Kyleo
Nufarm GmbH & Co KG,
AS2-11H/2014
2016-12-31

Glifosatas + 2,4D 240+160 g/l

4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,0

Pūdymai

4,0

Pūdymai

2,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,0

Vaismedžių
pomedžiai

4,0

Vaismedžių
pomedžiai

3,0-5,0

Vaismedžių
pomedžiai

daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės
dviskiltės

d.
Purškiama kai vidutinė
sėklų drėgmė ne mažesnė
kaip 30% ne vėliau nei iki
derliaus nuėmimo likus 10
d.
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

Purškiama
vegetacijos
metu apsaugant žaliąsias
vaismedžių dalis iki derliaus
nuėmimo likus ne mažiaus
kaip
30
dienų.
Pastaba: mažesnė norma
naudojama, kai piktžolės

1

1

1

1

1–2 metų soduose nenaudoti be
specialios kamienų apsaugos

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Toksiškas vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
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4,0-5,0

Vaismedžių
pomedžiai

Daugiametės
dviskiltės ir
vienametės
vienaskiltės

5,0

Vaismedžių
pomedžiai

Daugiametės
vienaskiltės

2,0-3,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

Vienametės
dviskiltės

3,0-5,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

Daugiametės
dviskiltės

3,0

Laukai po derliaus
nuėmimo
Laukai po derliaus
nuėmimo
Pūdymai, dirvonai

Vienametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės
Vienametės
dviskiltės

5,0
2,0-3,0

nedidelės
ir
mažai
išplitusios, didesnė – kai
piktžolės didelės ir labai
išplitusios.
Purškiama
vegetacijos
metu apsaugant žaliąsias
vaismedžių dalis iki derliaus
nuėmimo likus ne mažiaus
kaip 30 dienų Pastaba:
mažesnė
norma
naudojama, kai piktžolės
nedidelės
ir
mažai
išplitusios, didesnė – kai
piktžolės didelės ir labai
išplitusios.
Purškiama vegetacijos
metu apsaugant žaliąsias
vaismedžių dalis iki derliaus
nuėmimo likus ne mažiaus
kaip 30 dienų
Purkšti vegetacijos metu.
Pastaba: mažesnė norma
naudojama, kai piktžolės
nedidelės
ir
mažai
išplitusios, didesnė – kai
piktžolės didelės ir labai
išplitusios.
Purkšti vegetacijos metu.
Pastaba: mažesnė norma
naudojama, kai piktžolės
nedidelės ir mažai
išplitusios, didesnė – kai
piktžolės didelės ir labai
išplitusios.
Purkšti vegetacijos metu

1

1

1

1

1

Purkšti vegetacijos metu

1

Purkšti vegetacijos metu.
Pastaba: mažesnė norma
naudojama, kai piktžolės
nedidelės ir mažai

1

aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius ir naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia, kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina,
kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš
vėl juos apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į
pavojingų
atliekų
surinkimo
aikštelę pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 5
metrų apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 0,25 l, 1 l, 5 l, 10 l, 15 l,
20 l, 25 l, 220 l, 640 l, 1000 l.
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3,0-5,0

Pūdymai, dirvonai

Daugiametės
dviskiltės

3,0

Pūdymai, dirvonai

5,0

Pūdymai, dirvonai

2,0-3,0

Laukams prieš
javų sėją

Vienametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės
Vienametės
dviskiltės

3,0-5,0

Laukams prieš
javų sėją

Daugiametės
dviskiltės

3,0

Laukams prieš
javų sėją
Laukams prieš
javų sėją
Žieminiai kviečiai,
rugiai,, kvietrugiai,
miežiai

Vienametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės
Dirvinė
smilguolė,
dviskiltės
piktžolės

5,0
87.

Komplet
Bayer Crop Science AG
0408H/11
2018-12-31

Flufenacetas +
diflufenikanas
280+280 g/l

0,4-0,5

išplitusios, didesnė – kai
piktžolės didelės ir labai
išplitusios.
Purkšti vegetacijos metu.
Pastaba: mažesnė norma
naudojama, kai piktžolės
nedidelės ir mažai
išplitusios, didesnė – kai
piktžolės didelės ir labai
išplitusios.
Purkšti vegetacijos metu

1

1

Purkšti vegetacijos metu

1

Purkšti vegetacijos metu.
Pastaba: mažesnė norma
naudojama, kai piktžolės
nedidelės ir mažai
išplitusios, didesnė – kai
piktžolės didelės ir labai
išplitusios.
Purkšti vegetacijos metu.
Pastaba: mažesnė norma
naudojama, kai piktžolės
nedidelės ir mažai
išplitusios, didesnė – kai
piktžolės didelės ir labai
išplitusios.
Purkšti vegetacijos metu

1

Purkšti vegetacijos metu

1

Purkšti rudenį, kai sudygsta
javai, iki trijų lapelių
išsiskleidimo (BBCH 11-13)
tarpsnio

1

1

1

Herbicido forma: vandeninė
koncentruota suspensija
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Gali pakenkti nervų sistemai, jeigu
medžiaga veikia ilgai arba kartotinai
prarijus.
Labai toksiškas vandens organizmams,
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sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius ir naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Pasijutus blogai: 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 netikslinius augalus,
būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną
iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
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: 1 l, 5 l, 15 l
88.

Kontakt 320 SC
Adama Registrations B.V.
0316H/07,
2017-03-22

Fenmedifamas
320 g/l

1,5-3,0

Cukriniai ir
pašariniai runkeliai

Vienmetės
dviskiltės

Pasėliai purškiami per 3
kartus po 0,5 l/ha
mišiniuose su Ethosat ir
Goltix , kai piktžolės yra
skilčialapių augimo
tarpsnyje, nepriklausomai
nuo runkelių išsivystymo

3
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89.

Legacy Pro
Adama Registrations B.V.
0432H/12
2019-12-31

Diflufenikanas +
pendimetalinas +
chlorotoluronas
40+300+250 g/l

2,0

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, miežiai

Vienaskiltės ir
dviskiltės
piktžolės

tarpsnio arba pirmą kartą
Kontakt 320 SC 0,75 l/ha
mišiniuose su Goltix , antrą
kartą - Kontakt 320 SC
0,75 l/ha mišiniuose su
Goltix, trečią kartą Kontakt 320 SC 1,0 l/ha
mišiniuose su Ethosat.
Purškiant per 2 kartus:
pirmą kartą, kai piktžolės
yra iki 4 tikrųjų lapelių
augimo tarpsnio Kontakt
320 SC 0,75 l/ha
mišiniuose su Ethosat ir
Goltix, antrą kartą 5-10
dienų po pimojo purškimo
Kontakt 320 SC 0,75 l/ha
mišiniuose su Ethosat ir
Goltix.
Purkšti rudenį, kai javai turi
1-3 lapelius (BBCH 10-13)

1

Herbicido forma: koncentruota suspensija
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sudėtyje yra pendimetalino ir 1,2-benzizo
3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Įtariama, kad sukelia vėžį
Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.
Labai toksiškas vandens organizmams,
ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
keliamos rizikos, būtina vykdyti na
instrukcijos nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcija
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti aps
drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu numanomas p
Kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės a
reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produ
jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių ša
paviršinio vandens telkinių / vengti taršos
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90.

Legacy 500 SC
Adama Registrations B.V.
AS2-24H/2014
2019-12-31

Diflufenikanas
500 g/l

0,15-0,2 arba
0,20-0,25 arba

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai

Dviskiltės
piktžolės

Purkšti po sėjos iki dviejų
lapelių tarpsniu (BBCH 0012) arba

1

purkšti 3-4 lapelių tarpsniu
(BBCH 13-14) arba
0,15-0,20

91.

Leopard
Adama Registrations B.V.
0450H/13
2020-11-30

Kvizalofop-Petilas 50 g/l

0,15-0,20

Vasariniai kviečiai,
miežiai, avižos

Dviskiltės
piktžolės

1,0-1,5

Žieminiai ir
vasariniai rapsai,
cukriniai ir
pašariniai

Vienametės
vienaskiltės,
javų pabiros

purkšti pavasrį,
atsinaujinus vegetacijai iki
pirmojo bamblio tarpsnio
(iki BBCH 31)
Purkšti po sėjos iki pirmojo
bamblio tarpsnio (BBCH 0031)

Purkšti, kai piktžolės turi 24 lapelius

1

1

drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, b
išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki pavirš
vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijo
griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki p
vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., b
išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdin
daugiamečiais augalais.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, bū
išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žem
paskirties žemės.
Pakuotė: 5 l, 10 l, 20
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų
surinkimo
aikštelę
pagal
nacionalinius
teisės
aktų
reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną iki paviršinių
vandens telkinių.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.
Herbicido forma: koncentruota
emulsija
Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
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2,0-2,5

2,0-2,5

runkeliai, morkos,
bulvės, gūžiniai
kopūstai, žiediniai
kopūstai, Briuselio
kopūstai, brokoliai,
svogūnai,
česnakai, žirniai,
pupos, lubinai,
linai
Žieminiai ir
vasariniai rapsai,
cukriniai ir
pašariniai
runkeliai, morkos,
bulvės, gūžiniai
kopūstai, žiediniai
kopūstai, Briuselio
kopūstai, brokoliai,
svogūnai,
česnakai, žirniai,
pupos, lubinai,
linai
Obelų pomedžiai,
dekoratyviniai
augalai

Daugiametės
vienaskiltės

Purkšti, kai piktžolės turi 46 lapelius

1

Daugiametės ir
vienametės
vienaskiltės

Purkšti, kai piktžolės turi 46 lapelius

1

Įtariama, kad sukelia vėžį.
Pakartotinis poveikis gali sukelti
odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo
takus, gali sukelti mirtį.
Gali sukelti mieguistumą arba
galvos svaigimą.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
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.
Prarijus: Nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
Esant
poveikiui
arba
jeigu
numanomas poveikis: Kreiptis į
gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:
Kreiptis į gydytoją.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius
teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
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92.

Lentagran WP
Belchim Crop Protection NV
0367H/09
2019-04-04

Piridatas 45%

1,5-2,0

Garbanotieji,
raudongūžiai,
baltagūžiai,
žiediniai kopūstai,
brokoliai
Briuseliniai
kopūstai

Vienametės
dviskiltės

Purkšti po sudygimo, kai
kopūstai turi 6 lapelius arba
3-4 savaitės po daigų
pasodinimo, kai kopūstai
turi mažiausiai 6 lapelius
Purkšti 3-4 savaitės po
daigų pasodinimo, kai
kopūstai turi mažiausiai 6
lapelius

1

1,0-1,5

Svogūnai
auginami iš sėklų
arba iš sėjinukų

Vienametės
dviskiltės

Purkšti po sudygimo nuo 2
lapelių tarpsnio po 0,5
kg/ha kas 10-12 dienų 2-3
kartus

3

1,5-2,0

Porai

Vienametės
dviskiltės

Purkšti po sudygimo, nuo
2-3 lapelių tarpsnio arba
po daigų pasodinimo
(BBCH 13)

1

0,15-0,18

Žieminiai kviečiai,
rugiai

Dviskiltės
piktžolės

Pasėliai purškiami nuo 3-4
lapelių iki krūmijimosi
pabaigos

1

0,12-0,15

Vasariniai kviečiai,
miežiai

Dviskiltės
piktžolės

Pasėliai purškiami nuo 2
lapelių iki krūmijimosi
pabaigos

1

1,5-2,0

93.

Lintur 70 WG
Syngenta Crop Protection
AG,
0140H/05,
2015-12-31

Triasulfuronas +
dikamba
41 + 659 g/kg

Vienametės
dviskiltės

1

Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 10 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 5 l, 10 l
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
L abai toksiškas
vandensorganizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, 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
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 produkto
dirvožemiuose su mažu organinės
medžiagos kiekiu.
Pakuotė: 1 kg
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94.

Lingo
Belchim Crop Protection NV
0432H/12
2016-07-31

Linuronas +
klomazonas
240+45 g/l

2,0

Bulvės, pupos,
žirniai

Vienmetės
piktžolės

Purkšti iki augalų sudygimo

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali pakenkti vaisingumui arba
negimusiam vaikui.
Gali pakenkti organams, jeigu
medžiaga veikia ilgai arba
kartotinai.
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.
Neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
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 ik paviršinio
vandens telkinių ir 1 metro
apsaugos zoną iki melioracijos
griovių.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
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Pakuotė: 1 l, 5 l

95.

96.

Logran 20 WG
Syngenta Crop Protection
AG,
0265H/04,
2015-12-31
Lontrel 72 SG
Dow AgroSciences Denmark
A/S,
0043H/11
2021-06-06

Triasulfuronas
200 g/kg

0,025-0,04

Žieminiai kviečiai,
vasariniai miežiai

Vienmetės
dviskiltės
piktžolės

Pasėliai purškiami, kai javai
yra nuo 2 lapelių iki
krūmijimosi pabaigos

1

Klopiralidas
720 g/kg

0,125-0,165

Žieminiai
kviečiai, rugiai,
kvietrugiai, miežiai

Dviskiltės
piktžolės

1

0,125-0,165

Vasariniai kviečiai,
miežiai, rugiai,
kvietrugiai, avižos

Dviskiltės
piktžolės

0100-0,165

Žieminiai rapsai

Dviskiltės
piktžolės

0100-0,165

Vasariniai rapsai

Dviskiltės
piktžolės

0,165

Kukurūzai

0125-0,165

Cukriniai,
pašariniai
runkeliai,
burokėliai

Dviskiltės
piktžolės
Dviskiltės
piktžolės

0,165

Braškės

0,125-0,165

Varpinės žolės
sėklai

Purkšti, kai javai yra
krūmijimosi- paskutinio
lapo pasirodymo (BBCH 2137) tarpsnio
Purkšti, kai javai yra
krūmijimosi- paskutinio
lapo pasirodymo (BBCH 2137) tarpsnio
Purkšti, kai rapsų 1
tarpubamblis ištįsęs- žali
butonai matosi iš viršaus
(BBCH 31-51)
Purkšti, kai rapsų išsivystęs
antras lapas – žali butonai
matosi iš viršaus (BBCH 1251)
Purkšti, kai kukurūzai turi
3-6 lapelius (BBCH 13-16)
Purkšti, kai cukriniai ir
pašariniai runkeliai arba
burokėliai turi 2-4
tikruosius lapelius (BBCH
12-15 ).
Usnims esant 15-20 cm
aukščio naudoti 0,165
kg/ha normą
Purkšti nuėmus braškių
derlių
Purkšti, kai varpinės žolės
sėklai yra krūmijimosipaskutinio lapo pasirodymo

Dviskiltės
piktžolės
Dviskiltės
piktžolės

1

1

1

1
1

1
1

Herbicido forma: vandenyje
tirpiosios granulės
Herbicidas klasifikuojamas:
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
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 netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 1
metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos
griovių.
Pakuotė: 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 3
kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
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97.

98.

99.

Maister OD
Bayer Crop Science AG
0363H/09
2019-02-25
Maister WG
Bayer Crop Science
atstovybė Baltijos šalims,
0287H/06,
2016-03-23
MCPA 750
Nufarm GmbH& Co KG
0116H/10,
2020-02-08

Foramsulfuronas
+ natrio metil
jodosulfuronas
30 g/l + 1 g/l
Foramsulfuronas
+ natrio metil
jodosulfuronas
300 g/l + 10 g/l
MCPA
750 g/l

0,125-0,165

Ganyklos

Dviskiltės
piktžolės

0,125

Linai

Dviskiltės
piktžolės

0,125-0,165

Gūžiniai, žiediniai
kopūstai

Dviskiltės
piktžolės

0,125-0,165

Juodieji ir
raudonieji
serbentai

Dviskiltės
piktžolės

1,5

Kukurūzai

0.15 + 2,0
l/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos
0,7-1,0

Kukurūzai

Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

0,7-1,0

0,8-1,0
1,0-1,3

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai
Vasariniai
kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, avižos
Javai su dobilų
įsėliu
Linai

(BBCH 21-37) tarpsnio
Purkšti, kai ganyklos yra
krūmijimosi–paskutinio lapo
pasirodymo (BBCH 21–37)
tarpsnio
Purkšti, kai linai yra
pirmųjų tikrųjų lapelių–
eglutės (BBCH 12-19)
tarpsnio, o piktžolės –
skrotelės tarpsnio
Purkšti, kai kopūstai yra
vėlesnio nei dviejų tikrųjų
lapelių tarpsnio (>BBCH
12), o piktžolės – skrotelės
tarpsnio
Purkšti serbentų
pokrūmius, apsaugant
žaliąsias serbentų dalis, kai
piktžolės yra skrotelės
tarpsnio
Purkšti, kai kukurūzai turi
2–6, o piktžolės 2–3
lapelius

1

1

1

1

1

Purškiama kai kukurūzai
turi 2–6, o piktžolės 2–3
lapelius

1

Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės

Purkšti nuo 3-4 lapelių
tarpsnio iki pirmojo bamblio
pasirodymo
Purkšti nuo 3-4 lapelių
tarpsnio iki pirmojo bamblio
pasirodymo

1

Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės

Purkšti, kai dobilai yra 1-2
tikrųjų lapelių, o javai krūmijimosi tarpsnyje
Purkšti, kai linai „eglutės”
tarpsnyje (3-8 cm aukščio)

1

1

1

Nešienauti ir neganyti galvijų 4
savaites po purškimo
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100.

MCPA Super
Nufarm GmbH & Co KG
0118H/10,
2020-02-08

MCPA
500 g/l

1,3-1,7

Pievos, ganyklos

1,0-1,5

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai
Vasariniai kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, avižos
Javai su dobilų
įsėliu

1,0-1,5
0,8-1,2

101.

Metazamix
Dow Agro Sciences
Denmark A/S
AS2-21H/2015
2019-12-31

Pikloramas +
aminopiralidas +
metazachloras
13,3 + 5,3 + 500
g/l

Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės

2,0

Bulvės

1,0

Bulvės

1,5-2,0

Pievos ir ganyklos

0,8-1,2

Raudonieji dobilai
sėklai

0,8

Žieminiai rapsai

Dviskiltės ir
vienametės
miglės

1,0

Vasariniai rapsai

Dviskiltės ir
vienametės
miglės

Purškiamos jaunos, aktyviai
augančios piktžolės

1

Purkšti nuo 3-4 lapelių
tarpsnio iki pirmojo bamblio
pasirodymo
Purkšti nuo 3-4 lapelių
tarpsnio iki pirmojo bamblio
pasirodymo
Purkšti, kai dobilai yra 1-2
tikrųjų lapelių, o javai krūmijimosi tarpsnyje
Purkšti iki bulvių sudygimo
vegetuojančias piktžoles

1

Purkšti, kai bulvės yra 3-8
cm aukščio

1

Purkšti, kai piktžolės jaunos
ir aktyviai auga

1

Nešienauti ir neganyti galvijų 4
savaites po purškimo

Purkšti sėklų nuėmimo
metais nuo atžėlimo
pradžios 2-3 savaičių
laikotarpyje
Purkšti nuo skilčialapių iki 4
tikrųjų lapelių tarpsnio
(BBCH 10–14)

1

Kūlenas gyvuliams šerti galima
naudoti tik praėjus 45 dienoms po
purškimo

1

Purkšti po sėjos iki
sudygimo (BBCH 00–09)

1

Herbicido forma: koncentruota
suspensija.
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Sudėtyje
yra
metazachloro,
pikloramo
monoetanolamino
druskos ir 1,2-benzisotiazol-3(2H)ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines /

1
1
1
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102.

Metric
Belchim Crop Protection NV
0385H/10
2020-04-07

Klomazonas +
metribuzinas
60 + 233 g/l

1,0-1,5

Bulvės

Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti iki piktžolių ir
bulvių sudygimo

1

dėvėti apsauginius drabužius.
Esant
poveikiui
arba
jei
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 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
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti 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
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(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: 5 l
103.

Mezzo WG
Nufarm GmbH & Co KG
0351H/08
2018-04-11

Metsulfuron
metilas 200 g/kg

15 g/ha

Žieminiai kviečiai

Trumpaamžės
dviskiltės

30 g/ha

Žieminiai kviečiai

Trumpaamžės
dviskiltės

10 g/ha

Vasariniai kviečiai,
miežiai, avižos

Trumpaamžės
dviskiltės

20 g/ha

Vasariniai kviečiai,
miežiai, avižos

Trumpaamžės
dviskiltės

Purkšti su paviršiaus
aktyviąja medžiaga 0,05%
tirpalo kiekio javų
krūmijimosi-stiebo augimo
tarpsniuose (BBCH 21-32),
esant palankioms augimo
sąlygoms ir vyraujant 2-4
lapelių dydžio jautrioms
piktžolių rūšims
Purkšti su paviršiaus
aktyviąja medžiaga 0,05%
tirpalo kiekio javų
krūmijimosi-paskutinio lapo
tarpsniuose (BBCH 21-39),
mažiau palankiomis augimo
sąlygomis ir vyraujant
daugiau kaip 4 lapelių
dydžio piktžolėms
Purkšti su paviršiaus
aktyviąja medžiaga 0,05%
tirpalo kiekio javų dviejų
lapelių – krūmijimosi
tarpsniuose (BBCH 12-25),
esant palankioms augimo
sąlygoms ir vyraujant 2-4
lapelių dydžio jautrioms
piktžolių rūšims
Purkšti su paviršiaus
aktyviąja medžiaga 0,05%
tirpalo kiekio javų
krūmijimosi-paskutinio lapo

1

1
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104.

Milagro 4 OD
ISK BioSciences Europe
N.V.
0270H/12,
2019-12-31

Nikosulfuronas
40 g/l

0,75

Kukurūzai

Kai kurios
vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

tarpsniuose (BBCH 21-39),
mažiau palankiomis augimo
sąlygomis ir vyraujant
daugiau kaip 4 lapelių
dydžio piktžolėms
Purkšti, kai kukurūzai turi
3- 4 lapelius, o vienametės
dviskiltės ir vienaskiltės
piktžolės turi 2–6 lapelius

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Dirginantis.
Aplinkai pavojingas.
Dirgina odą.
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.
Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius ir mūvėti tinkamas
pirštines.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis
specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant apsaugoti požeminį
vandenį nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra nikosulfurono
dažniau kaip kartą per trejus
metus.
Siekiant apsaugoti požeminį
vandenį nenaudoti lengvos
mechaninės sudėties
dirvožemiuose.
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105.

Milagro extra 6 OD
ISK BioSciences Europe
N.V.
0440H/12,
2019-12-31

Nikosulfuronas
60 g/l

0,5

Kukurūzai

Vienametės ir
kai kurias
daugiametės
vienaskiltės ir
vienametės
dviskiltės

Purkšti, kai kukurūzai turi
3- 4 lapelius, o dviskiltės ir
vienametės vienaskiltės
piktžolės turi 2–6 lapelius,
varputis 4–6 lapelius arba
yra 15–25 cm aukščio

1

Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną apželdintą
daugiamečiais augalais /
daugiametėmis žolėmis iki
paviršinio vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 5 l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
Aplinkai pavojingas.
Kenksmingas įkvėpus.
Dirgina akis.
Gali sukelti alergiją susilietus su
oda.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams,
gali
sukelti
ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų
ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir
nerūkyti.
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Dėvėti
tinkamus
apsauginius
drabužius,
mūvėti
tinkamas
pirštines ir naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
Prarijus
nedelsiant
kreiptis į
gydytoją ir parodyti šią pakuotę
arba etiketę.
Patekus į akis, nedelsiant gerai
praplauti vandeniu ir kreiptis į
gydytoją.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis
specialiomis instrukcijomis (saugos
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106.

Mustang
Dow AgroSciences Danmark
A/S,
0212H/06,
2016-06-22

Florasulamas +
2,4-D 2etiloheksilo
esteris
6,25 + 452,5 g/l

0,4-0,6

Žieminiai kviečiai

Vienmetės ir kai
kurios
daugiametės
dviskiltės

0,4-0,6

Vasariniai kviečiai,
miežiai

Vienmetės ir kai
kurios
daugiametės
dviskiltės

Purkšti, kai piktžolės turi 2–
4 lapelius, o žieminiai
kviečiai - 2 lapelius, iki kol
susiformuoja
antras
bamblys. Didesniąją normą
naudoti, kai pasėlyje želia
raudonžiedė
notrelė,
dirvinė usnis.
Purkšti, kai piktžolės turi 2–
4 lapelius, o javai - 2
lapelius,
iki
kol
susiformuoja
antras
bamblys. Didesniąją normą
naudoti, kai pasėlyje želia

1

1

duomenų lapais).
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra nikosulfurono
dažniau kaip kartą per trejus
metus.
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį
nenaudoti
lengvos
mechaninės
sudėties
dirvožemiuose.
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną apželdintą
daugiamečiais
augalais
/
daugiametėmis
žolėmis
iki
paviršinio vandens telkinių.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 5 l.
Herbicido forma: koncentruota suspensija
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
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.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
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raudonžiedė
dirvinė usnis

107.

Mustang forte
Dow AgroSciences Danmark
A/S,
0373H/09,
2016-06-30

Aminopiralidas +
Florasulamas +
2,4-D etilheksilo
esteris
10 + 5 + 180 g/l

0,8-1,0

Žieminiai kviečiai

Dviskiltės
piktžolės

0,6-0,8

Vasariniai kviečiai,
miežiai, avižos

Dviskiltės
piktžolės

notrelė,

Purkšti nuo krūmijimosi
pradžios iki antrojo bamblio
tarpsnio (BBCH 21-32)
Purkšti nuo krūmijimosi
pradžios iki antrojo bamblio
tarpsnio (BBCH 21-32)

1
1

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
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.
Pakuotė: 5 l
Herbicido forma: suspoemulsija.
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
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.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
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.
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108.

Nicogan
Adama Registrations B.V.
AS2-38H/2014
2019-12-31

Nikosulfuronas 40
g/l

0,75

Kukurūzai

Kai kurios
vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti, kai kukurūzai yra
2-8 lapelių tarpsnio

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 netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 1
metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos
griovių.
Pakuotė: 2 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 210
l
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams,
gali
sukelti
ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, 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 apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius
teisės aktų reikalavimus.
Siekiant
apsaugoti
požeminį
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109.

Nimbus SE
BASF A/S
AS2-5H/2014
2019-10-31

Metazachloras +
klomazonas
250 + 33,3 g/l

2,0-3,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienametės
dviskiltės ir
vienaskiltės

Purkšti 3 dienos po sėjos
(BBCH 00-09)

1

vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra nikosulfurono,
daugiau kaip 30 g/ha nikosulfurono
per
trijų
auginimo
sezonų
laikotarpį.
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną, apželdintą
daugiamečiais augalais /
daugiametėmis žolėmis, iki
paviršinio vandens telkinių.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Esant
sąlyčiui
arba
jeigu
numanomas sąlytis: Kreiptis į
gydytoją.
Mūvėti apsaugines pirštines /
dėvėti apsauginius drabužius.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš
vėl juos apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą
šalinti
atiduodant
į
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pavojingų
atliekų
surinkimo
aikštelę pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra metazachloro,
dažniau kaip kartą per trejus metus
tame pačiame lauke.
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.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
110.

Nortron
Bayer Crop Science AG
0036H/07,
2017-03-22

Etofumezatas
500 g/l

0,4

Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
valgomieji
burokėliai

Vienmetės
dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

Purškiama mišinyje su
Betanal Expert per 2 kartus
po 0,2 l/ha, kai piktžolės
yra skilčialapių stadijoje,
nepriklausomai nuo
runkelių išsivystymo
stadijos; per 2 kartus po
0,2l/ha, pirmą kartą, kai
piktžolės yra iki 4 lapelių
stadijos, runkeliai dviejų
lapelių stadijoje, antrą - po
5-10 dienų; per 1 kartą 0,4
l/ha, kai runkeliai yra 4
lapelių stadijoje

3
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111.

112.

Nuance 75 WG
Cheminova A/S
0441H/12
2017-02-28

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

Tribenuron
metilas 750 g/kg

MCPA
750 g/l

0,01 +
paviršiaus
aktyvioji
medžiaga Lip
Top
0,0075 +
paviršiaus
aktyvioji
medžiaga Lip
Top

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai.

Dviskiltės

Purkšti pavasarį,
atsinaujinus javų
vegetacijai iki paskutiniojo
lapo tarpsnio (iki BBCH39)

1

Vasariniai kviečiai,
miežiai, avižos

Dviskiltės

Purkšti, kai javai yra 4
lapelių- matomo trečiojo
šoninio ūglio (BBCH14-23)
tarpsniuose

1

1,0-1,3

Linai

Purkšti, kai linai „eglutės“
tarpsnyje (3-8 cm aukščio)

1

0,7-1,0

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai

Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės

Purkšti nuo 3-4 lapelių iki
pirmo bamblio pasirodymo

1

Herbicido forma: vandenyje
disperguojančios granules.
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Sudėtyje yra tribenuronmetilo. Gali
sukelti alerginę reakciją.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
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 požeminį
vandenį nenaudoti šarminės
reakcijos (pH > 7) dirvožemiuose.
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 10 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 1
metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir iki melioracijos
griovių.
Pakuotė: 0,1 kg, 0,25 kg, 0,5 kg
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0,7-1,0
0,8-1,0

113.

Nuflon 450 SC
Belchim crop Protection NV
0430H/12
2016-07-31

Linuronas 450 g/l

Vasariniai kviečiai,
kvietrugiai,
miežiai, avižos
Javai su dobilų
įsėliu

Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir
daugiametės
dviskiltės
Dviskiltės
piktžolės

1,3-1,7

Pievos ir ganyklos

1,5-2,0

Bulvės

1,0-1,5

Žirniai, pupos,
pastarnokai,
šakninės
petražolės

Dviskiltės
piktžolės

1,0-1,5

Morkos

Dviskiltės
piktžolės

Purkšti nuo 3-4 lapelių iki
pirmo bamblio pasirodymo

1

Purkšti, kai dobilai yra 1-2
tikrųjų lapelių, o javai
krūmijimosi tarpsnyje
Purškiamos jaunos, aktyviai
augančios piktžolės

1
1

Nešienauti ir neganyti galvijų 4
savaites po purškimo

Purkšti piktžolėms
sudygus, kai jos yra
skilčialapių tarpsnyje iki
bulvių sudygimo
Purkšti piktžolėms
sudygus, kai jos yra
skilčialapių tarpsnyje prieš
3 dienas iki žirnių, pupų,
pastarnokų, šakninių
petražolių sudygimo
Purkšti prieš piktžolių ir
morkų sudygimą arba po
sudygimo – kai sudygsta
piktžolės, o morkos turi 2-3
tikruosius lapelius

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Kenksmingas prarijus.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali pakenkti vaisingumui arba
negimusiam vaikui.
Gali pakenkti organams, jeigu
medžiaga veikia ilgai arba
kartotinai.
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.
Neįkvėpti rūko / garų / aerozolių.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jei
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

1

1
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114.

Optica Trio
Nufarm GmbH& Co KG
0197H/11
2021-02-14

Mekopropas-P +
dichlorpropas-P +
MCPA
130+310+160 g/l

1,5-2,5

Žieminiai kviečiai

Dviskiltės
piktžolės

1,5-2,5

Vasariniai miežiai

Dviskiltės
piktžolės

Purkšti nuo krūmijimosi
pradžios iki bamblėjimo
pradžios (BBCH 21-30)
Purkšti nuo antro lapo
pasirodymo tarpsnio iki
bamblėjimo pradžios (BBCH
12-30)

1
1

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
apsaugos zoną 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: 1 l, 5 l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Kenksmingas prarijus.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
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 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
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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
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 1
metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos
griovių.
Pakuotė: 10 l.
115.

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

Glifosatas
360 g/l

3,0

Laukai, skirti
žemės ūkio augalų
sėjai ar sodinimui

5,0

Laukai, skirti
žemės ūkio augalų
sėjai ar sodinimui
Vaismedžių
pomedžiai

4,0

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo.

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo.
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1
1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos
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vienaskiltės

5,0

Vaismedžių
pomedžiai

3,0

Žieminiai kviečiai

4,0

Žieminiai kviečiai

3,0

Bulvės

4,0

Bulvės

2,0

Grikiai

3,0

Grikiai

3,0

Pūdymai

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis
Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%

1

Purškiama 2 savaitės iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%
Purškiama 2–3 dienos iki
bulvių sudygimo

1

Purškiama 2–3 dienos iki
bulvių sudygimo

1

Purškiama iki grikių sėjos

1

Purškiama iki grikių sėjos

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

1

Nenaudoti sėkliniams žieminių
kviečių pasėliams

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų
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vienaskiltės

116.

Quick 5% EC
Sharda Europe b.v.b.a.
0464H/13
2020-11-30

Kvizalofop-Petilas 50 g/l

5,0

Pūdymai

1,0-1,5

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės
vienaskiltės

2,0-2,5

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Paprastieji
varpučiai

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Purkšti, kai piktžolės yra
dviejų lapelių–krūmijimosi
tarpsnių (BBCH 12–29)
Purkšti, kai paprastieji
varpučiai yra 10–15 cm
aukščio

1
1

Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo
takus, gali sukelti mirtį.
Gali sukelti mieguistumą arba
galvos svaigimą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Stengtis neįkvėpti aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius ir naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
Prarijus: Nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją.
Patekus į akis: Atsargiai plauti
vandeniu kelias minutes. 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.
Naudoti tik lauke arba gerai
vėdinamoje patalpoje.
Neskatinti vėmimo.
Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į
gryną orą; jam būtina ramybė ir
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117.

Pantera 40 EC
Crompton (Uniroyal
Chemical) Registrations Ltd,
AS2-18H/2014
2020-11-30

Kvizalofop-Ptefurilas
40 g/l

0,6

Žieminiai rapsai

Javų pabiros

1,0

Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
valgomieji
burokėliai,
žieminiai ir
vasariniai rapsai,
linai, bulvės,
pupos, žirniai,
morkos
Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
valgomieji
burokėliai,
žieminiai ir
vasariniai rapsai,
linai, bulvės,
pupos, žirniai,

Vienmetės
vienskiltės
(tuščiosios
avižos,
paprastosios
rietmenės,
tikrosios soros)

1,0–1,5

Varpučiai

Purkšti, kai javų pabiros yra
2-5 lapelių tarpsnio
Purkšti, kai piktžolės yr
nuo 2 lapelių tarpsnio iki
krūmijimosi pabaigos

1

Purkšti, kai varpučiai yra 4–
6 lapelių tarpsnio iki stiebo
augimo pradžios
(mažiausiai 10-15 cm
aukščio)

1

1

padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti užrakintą.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti atiduodant į
pavojingų atliekų surinkimo
aikštelę pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 5 l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Gali pakenkti vaisingumui arba
negimusiam vaikui.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo
takus, gali sukelti mirtį.
Įtariama, kad gali sukelti
genetinius defektus.
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 /
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morkos

118.

Powertwin 400 SC
Adama Registrations B.V.
0348H/08
2018-02-20

Fenmedifamas +
etofumezatas
200+200 g/l

1,75

Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
valgomieji
burokėliai,
žieminiai ir
vasariniai rapsai,
linai, bulvės,
pupos, žirniai,
morkos

Varpučiai, kai jų
>50 vnt./m2

Purkšti, kai varpučiai yra
nuo 4 lapelių tarpsnio, kol
pirmas bamblys pakyla
daugiau kaip 1 cm

1

4,5-5,0

Cukriniai ir
pašariniai
runkeliai,
raudonieji
burokėliai

Dviskiltės ir kai
kurios
vienaskiltės

Kai purškiama per 3 kartus,
naudojama po 1,5 – 1,65
l/ha: pirmą kartą – kai
piktžolės yra skilčialapių
augimo tarpsnio

3

dėvėti apsauginius drabužius /
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Prarijus: nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
Patekus į akis: kelias minutes
atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti.
Toliau plauti akis.
Esant sąlyčiui arba jeigu
numanomas sąlytis: kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius 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 netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.
Herbicido forma: koncentruota
suspensija
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
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(nepriklausomai nuo
runkelių ar burokėlių
augimo tarpsnio); antrą
kartą - praėjus 5-10 dienų
po pirmojo purškimo, trečią
- 5-10 dienų po antrojo
purškimo. Kai purškiama
per 2 kartus, naudojama po
2,0 - 2,5 l/ha: pirmą kartą runkeliams turint 2
tikruosius lapelius (kai
piktžolės turi ne daugiau
kaip 2 lapelius); antrą kartą
- sudygus naujoms
piktžolėms (praėjus 5-10
dienų po pirmojo
purškimo).
Kai purškiama tik 1 kartą,
naudojama 4,5 – 5,0 l/ha
herbicido runkeliams ar
burokėliama turint 4
tikruosius lapelius( kai
piktžolės turi 2 ir daugiau
lapelių).

Toksiškas vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius
teisės aktų reikalavimus.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /
aerozolio.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
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 Powertwin 500
SC ar kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra
etofumezato, daugiau kaip 1,0
kg/ha etofumezato per sezoną arba
2,0 kg/ha per trijų auginimo
sezonų laikotarpį.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pavojingas bitėms, jei naudojama
5,0 l/ha Powertwin 500 SC. Siekiant
apsaugoti
bites
ir
kitus
apdulkinančius
vabzdžius,
nenaudoti
augalų
apsaugos
produkto augalų žydėjimo metu.
Pakuotė: 1 l, 5 l
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120.

Primus
Dow AgroSciences
Danmark A/S,
0198H/06,
2016-01-19

Primus XL
Dow AgroSciences
Denmark A/S,
AS2-15H/2014
2016-12-31

Florasulamas
50 g/l

Florasulams +
fluroksipiras 5 +
100 g/l

0,075-0,1

Žieminiai kviečiai,
rugiai

Vienmetės ir kai
kurios
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir kai
kurios
daugiametės
dviskiltės
Vienmetės ir kai
kurios
daugiametės
dviskiltės
Dviskiltės
piktžolės

0,075

Vasariniai kviečiai,
miežiai

0,1

Varpinės žolės,
taip pat
auginamos sėklai

0,75-1,0

Vasariniai kviečiai,
miežiai

0,75-1,0

Avižos

Dviskiltės
piktžolės

0,75-1,0

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, rugiai,
miežiai

Dviskiltės
piktžolės

Pasėliai purškiami
krūmijimosi – bamblėjimo
tarpsnyje

1

Pasėliai purškiami nuo 3
lapelio iki bamblėjimo
pabaigos

1

Pasėliai purškiami
prasidėjus vegetacijai iki
bamblėjimo pabaigos

1

Purkšti nuo krūmijimosi
pradžios iki paskutiniojo
lapo tarpsnio (BBCH 20–
39)
Purkšti nuo krūmijimosi
pradžios iki pirmojo
bamblio tarpsnio (BBCH
20–31)
Purkšti nuo krūmijimosi
pradžios iki paskutiniojo
lapo tarpsnio (BBCH 20–
39)

1

1

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Degus skystis ir garai.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo
takus, gali sukelti mirtį.
Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Gali sukelti mieguistumą arba
galvos svaigimą.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių
/ žiežirbų / atviros liepsnos / karštų
paviršių. Nerūkyti.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Mūvėti apsaugines pirštines /
dėvėti apsauginius drabužius /
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Prarijus: Nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą arba kreiptis į
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121.

Protugan super
Adama Registrations B.V.
0459H/13,
2019-12-31

Izoproturonas +
bifenoksas +
mekopropas-P
300+150+145 g/l

2,5-3,0

Žieminiai kviečiai

2,5-3,0

Vasariniai kviečiai,
miežiai

Vienametės
dviskiltės ir
vienaskiltės
Vienametės
dviskiltės ir
vienaskiltės

Purkšti pavasarį, iki
krūmijimosi pabaigos
(BBCH29)
Purkšti, kai javai yra nuo
trečiojo lapo iki krūmijimosi
pabaigos (BBCH13-29)

1
1

gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Jeigu akių dirginimas nepraeina:
Kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš
vėl juos apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą
šalinti
atiduodant
į
pavojingų
atliekų
surinkimo
aikštelę pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l.
Herbicido forma: koncentruota suspensija
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Labai toksiškas vandens organizmams,
ilgalaikius pakitimus.
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcija
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti aps
drabužius ir naudoti akių (veido) a
priemones.
Esant poveikiui arba jeigu numanomas p
Kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gy
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės a
reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos prod
jo pakuote (neplauti purškimo įrengin
paviršinio vandens telkinių / vengti tar
drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
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122.

Puma universal
Bayer Crop Science AG
AS2-40H/2014
2019-12-31

Fenoksaprop-Petilas
69 g/l

1,0-1,2 l/ha

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, rugiai

0,8-1,0

Žieminiai miežiai

0,8-1,0

Vasariniai kviečiai,
kvietrugiai, miežiai

Vienmetės
vienaskiltės
(ypač dirvinės
smilguolės,
tuščiosios
avižos, peliniai
pašiaušėliai)
Vienmetės
vienaskiltės
(ypač dirvinės
smilguolės,
tuščiosios
avižos, peliniai
pašiaušėliai)
Vienmetės
vienaskiltės
(ypač dirvinės
smilguolės,
tuščiosios
avižos, peliniai
pašiaušėliai)

Purškiama kai javai yra trijų
lapelių-antrojo bamblio
tarpsniuose (BBCH 13-32),
o piktžolės yra dviejų
lapelių-krūmijimosi
tarpsniuose

1

Purškiama kai javai yra trijų
lapelių iki bamblėjimo
pradžios (BBCH 13-30), o
piktžolės yra dviejų lapeliųkrūmijimosi tarpsniuose

1

Purškiama kai javai yra trijų
lapelių-antrojo bamblio
tarpsniuose (BBCH 13-32),
o piktžolės yra dviejų
lapelių-krūmijimosi
tarpsniuose

1

Siekiant apsaugoti vandens organizmus
išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki p
vandens telkinių ir 1 metro – iki mel
griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki p
vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc.
išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, ap
daugiamečiais augalais.
Siekiant apsaugoti netikslinius aug
netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties
Siekiant apsaugoti gruntinį vandenį ne
sunkiuose molinguose dirvožemiuose, ku
užmirkti.
Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Toksiškas vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pakartotinis poveikis gali sukelti
odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines /
dėvėti apsauginius drabužius.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš
vėl juos apsivelkant.
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
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
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123.

Python
Dow AgroSciences Denmark
A/S
AS2-25H/2014
2017-07-31

Florasulamas
16,7 g/l +
mezotrionas 267
g/l

0,3

Kukurūzai

Vienametės
dviskiltės
piktžolės

Purškiama, kai pasirodo
pirmasis lapas iki šeštojo
lapo tarpsnio (BBCH 1016) arba po 0,15 l/ha pirmą
kartą, kai pasirodo pirmasis
lapas iki antrojo lapo
tarpsnio (BBCH 10-12),
antrą kartą – kai
išsiskleidžia penktas lapas
iki šeštojo lapo tarpsnio
(BBCH 15-16)

1

124.

Ranger
Monsanto Crop Science
Denmark A/S,
0234H/06,

Glifosatas
360 g/l

3,0

Varpiniai javai

Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%

1

apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 5 l, 15 l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę
reakciją.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į
pavojingų
atliekų
surinkimo
aikštelę, pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 5
metrų apsaugos zoną iki paviršinių
vandens telkinių.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 15 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1,0 l, 2,0 l,
3,0 l, 5,0 l.
Nenaudoti sėkliniuose javų
pasėliuose
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2016-02-09

3,0

Žirniai

4,0

Žirniai

3,0

Linai

4,0

Linai

3,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

1

1

1

Nenaudoti sėkliniuose žirnių
pasėliuose

Nenaudoti sėkliniuose linų
pasėliuose

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose
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Ranger XL
Monsanto Crop Science
Denmark A/S,
AS2-33H/2014
2016-12-31

Glifosatas 360 g/l

2,0

Pūdymai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

4,0

Pūdymai

2,0

Vaismedžių
pomedžiai

4,0

Vaismedžių
pomedžiai

3,0

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai,
miežiai,
kvietrugiai, rugiai

3,0 - 4,0

Žirniai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0 - 4l,0

Linai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0–4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis
Purkšti, kai grūdų drėgmė
varpose yra mažesnė nei
30%, ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose.
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose.
Purkšti, kai vidutinė linų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30 proc., ne vėliau kaip
10 dienų prieš pjūtį.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose.
Purkšti, kai vidutinė rapsų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30 proc., ne vėliau kaip
10 dienų prieš pjūtį.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose.

1

1

1

1

1

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir
aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius ir naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
Jei akių dirginimas nepraeina:
kreiptis į gydytoją.
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
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122.

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

Glifosatas
360 g/l

2,0–4,0

Pūdymai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

2,0–4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

2,0–4,0

Vaismedžių
(obelų, kriaušių,
vyšnių) pomedžiai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0

Varpiniai javai

3,0

Žirniai

Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės

Purkšti vegetuojančias .
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltes,
didesnė
–
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
piktžoles.
Žemę galima pradėti
dirbti po 10 dienų.
Purkšti vegetuojančias .
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltes,
didesnė
–
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Žemę galima pradėti
dirbti po 10 dienų.
Purkšti
vegetuojančias
piktžoles,apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis.
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltes,
didesnė
–
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Nenaudoti 1–2 metų
vaismedžių
sodų
pomedžiams
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

organizmus, būtina išlaikyti 1
metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 1 metro
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 20 l.

1

1

1

Nenaudoti sėkliniuose javų
pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose žirnių
pasėliuose
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vienaskiltės

4,0

Žirniai

3,0

Linai

4,0

Linai

3,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,0

Pūdymai

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

1

1

1

1

Nenaudoti sėkliniuose linų
pasėliuose

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose
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123.

Rodeo XL
Monsanto Crop Science
Denmark A/S,
AS2-31H/2014
2016-12-31

Glifosatas 360 g/l

4,0

Pūdymai

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

2,0

Vaismedžių
pomedžiai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės

4,0

Vaismedžių
pomedžiai

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis
Purkšti, kai grūdų drėgmė
varpose yra mažesnė nei
30% , ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose

1

3,0 l/ha

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai,
miežiai,
kvietrugiai, rugiai

3,0 - 4,0

Žirniai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

3,0 - 4,0

Linai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0–4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienametės ir
daugiametės

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose.
Purkšti, kai vidutinė linų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30 proc., ne vėliau kaip
10 dienų prieš pjūtį.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose.
Purkšti, kai vidutinė rapsų
sėklų drėgmė yra mažesnė

1

1

1

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Siekiant
išvengti
žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos,
būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Stengtis neįkvėpti rūko,
garų ir aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Jei akių dirginimas
nepraeina: kreiptis į
gydytoją.
Talpyklą šalinti pagal
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vienaskiltės ir
dviskiltės

124.

Rosate 36
Albaugh UK Limited
0393H/10

Glifosatas 360 g/l

nei 30 proc., ne vėliau kaip
10 dienų prieš pjūtį.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose
Purkšti vegetuojančias .
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltes,
didesnė
–
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
piktžoles.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose

2,0–4,0

Pūdymai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

2,0–4,0

Laukams po
derliaus nuėmimo

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti vegetuojančias .
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltes,
didesnė
–
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
piktžoles.
Žemę galima pradėti
dirbti po 10 dienų.

1

2,0–4,0

Vaismedžių
(obelų, kriaušių,
vyšnių) pomedžiai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

2,0

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai,
žieminiai ir

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai

Purkšti
vegetuojančias
piktžoles,apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis.
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltes,
didesnė
–
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
piktžoles.
Nenaudoti 1–2 metų
vaismedžių
sodų
pomedžiams
Purkšti, kai grūdų drėgmė
varpose yra mažesnė nei
30%, ne vėliau nei iki

1

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.
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 1 metro
apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
Pakuotė: 20 l.

Nenaudoti sėkliniuose kviečių,
miežių, avižų pasėliuose.

107
2020-10-22

vasariniai miežiai,
avižos
4,0

3,0-4,0

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai,
žieminiai ir
vasariniai miežiai,
avižos
Žieminiai ir
vasariniai rapsai

išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

derliaus nuėmimo likus 10
dienų

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti, kai vidutinė rapsų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30% ne vėliau nei iki
derliaus nuėmimo likus 14
dienų
Purkšti, kai vidutinė
garstyčių sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30% ne vėliau
nei iki derliaus nuėmimo
likus 10 dienų
Purkšti, kai grūdų drėgmė
yra mažesnė nei 30% ne
vėliau nei iki derliaus
nuėmimo likus 10 dienų
Purkšti, kai vidutinė linų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30% ne vėliau nei iki
derliaus nuėmimo likus 14
dienų
Purkšti vegetuojančias
piktžoles

1

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose garstyčių
pasėliuose

1

Nenaudoti sėklinių žirnių ar pupų
pasėliuose

1

Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

Purkšti vegetuojančias
piktžoles, žalienas

1

3,0-4,0

Garstyčios

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0-4,0

Žirniai, lauko
pupos

3,0-4,0

Linai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0-4,0

Ražienos, laukai
prieš sėją ar
sodinimą, išskyrus
sodus
Plotai žalienoms
atsėti, augalams
sodinti arba sėti

3,0

4,0

5,0

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Trumpos
sėjomainos
svidrės,
vienametės
piktžolės
2-4 metų
žalienos, kuriose
vyrauja
daugiametės
vienaskiltės
4-7 metų

108

6,0
4,0

Plotai, kuriuose
bus sodinami
sodai

5,0

125.

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

Glifosatas
360 g/l

5,0

Obelų, kriaušių,
slyvų, vyšnių sodai

3,0

Varpiniai javai

3,0

Žirniai

4,0

Žirniai

3,0

Linai

žalienos, kuriose
vyrauja
daugiametės
dviskiltės
Ilgalaikės
ganyklos
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
piktžolės
ariamoje žemėje
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
piktžolės pievose
arba ganyklose
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės, šaknų
atžalos

Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės

Purkšti vegetuojančias
piktžoles

1

Purkšti vegetuojančias
piktžoles

1

Purkšti, kai vaismedžiai
(obelys, kriaušės) numeta
lapus rudenį arba pavasarį
iki žaliojo pumpuro tarpsnio
arba iki vyšnių, slyvų
baltojo pumpuro tarpsnio
piktžolių vegetacijos metu
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė yra mažesnė
nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

Nenaudoti jaunesniuose nei 2 metų
soduose

1

Nenaudoti sėkliniuose javų
pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose žirnių
pasėliuose

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%

1
1

Nesodinti medelių 7 dienas po
purškimo

Nenaudoti sėkliniuose linų
pasėliuose
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vienaskiltės
4,0

Linai

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0-

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

2,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,0

Pūdymai

4,0

Pūdymai

2,0

Vaismedžių
pomedžiai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

1

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose

1

1

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos
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126.

Roundup Bioactive
Monsanto Crop Science
Denmark A/S,
0433H/12,
2016-12-31

Glifosatas 360 g/l

4,0

Vaismedžių
pomedžiai

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis
Purkšti, kai grūdų drėgmė
varpose yra mažesnė nei
30% , ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį
Purkšti, kai paruduoja 75%
, ne vėliau kaip 10 dienų
prieš pjūtį

1

3,0

3,0-4,0

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai,
miežiai,
kvietrugiai, rugiai
Žirniai

3,0-4,0

Linai

3,0-4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,0-4,0

Pūdymai

2,0-4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,0-4,0

Vaismedžių
(obelų, kriaušių,
vyšnių) pomedžiai

1

Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

Purkšti, kai vidutinė linų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30% , ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį
Purkšti, kai vidutinė rapsų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30% , ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį
Purkšti vegetuojančias
piktžoles

1

Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

1

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti vegetuojančias
piktžoles

1

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti vegetuojančias
piktžoles, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų.
Mažesnė norma naikina vienametes
vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes, didesnė –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų.
Mažesnė norma naikina vienametes
vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles,
mažai išplitusias daugiametes
vienaskiltes, didesnė –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
Nenaudoti 1-2 metų vaismedžių
sodų pomedžiuose. Mažesnė
norma naikina vienametes
vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles,
mažai išplitusias daugiametes
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127.

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

Glifosatas
360 g/l

3,0

Varpiniai javai

3,0

Žirniai

4,0

Žirniai

3,0

Linai

4,0

Linai

3,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

1

1

1

1

vienaskiltes, didesnė –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
Nenaudoti sėkliniuose javų
pasėliuose
Nenaudoti sėkliniuose žirnių
pasėliuose

Nenaudoti sėkliniuose linų
pasėliuose

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose
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128.

Roundup Classic XL
Monsanto Crop Science
Denmark A/S,
AS2-32H/2014
2016-12-31

Glifosatas 360 g/l

4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

2,0

Pūdymai

4,0

Pūdymai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

2,0

Vaismedžių
pomedžiai

4,0

Vaismedžių
pomedžiai

3,0

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai,
miežiai,
kvietrugiai, rugiai

3,0 - 4,0

Žirniai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

3,0 - 4,0

Linai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis
Purkšti, kai grūdų drėgmė
varpose yra mažesnė nei
30% , ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose

1

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose
Purkšti, kai vidutinė linų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30 proc., ne vėliau kaip
10 dienų prieš pjūtį.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose

1

1

1

1

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Stengtis neįkvėpti rūko, garų
ir aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius ir naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
Jei akių dirginimas nepraeina:
kreiptis į gydytoją.
Talpyklą šalinti pagal
nacionalinius teisės aktų
reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
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129.

Roundup Flex

Glifosatas 480 g/l

3,0–4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti, kai vidutinė rapsų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30 proc., ne vėliau kaip
10 dienų prieš pjūtį.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose
Purkšti vegetuojančias .
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltes,
didesnė
–
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
piktžoles.
Žemę galima pradėti
dirbti po 10 dienų.

1

2,0–4,0

Pūdymai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

2,0–4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti vegetuojančias .
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltes,
didesnė
–
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
piktžoles.
Žemę galima pradėti
dirbti po 10 dienų.

1

2,0–4,0

Vaismedžių
(obelų, kriaušių,
vyšnių) pomedžiai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

Žieminiai ir

Vienametės ir

Purkšti
vegetuojančias
piktžoles,apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis.
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltes,
didesnė
–
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Nenaudoti 1–2 metų
vaismedžių
sodų
pomedžiams
Purkšti, kai grūdų drėgmė

2,25-3,0

1

1

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.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 1 metro
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 15 l.

Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
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Monsanto Crop Science
Denmark A/S,
0423H/12,
2016-12-31

130.

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

Glifosatas
450 g/l

2,25-3,0

vasariniai kviečiai,
miežiai,
kvietrugiai, rugiai
Žirniai

2,25-3,0

Linai

2,25-3,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,25-3,75

Pūdymai

2,25-3,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,25-3,75

Vaismedžių
pomedžiai

2,4

Varpiniai javai

2,4

Žirniai

3,2

Žirniai

2,4

Linai

daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir

varpose yra mažesnė nei
30% , ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį
Purkšti, kai paruduoja 75%
, ne vėliau kaip 10 dienų
prieš pjūtį

1

Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

Purkšti, kai vidutinė linų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30% , ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį
Purkšti, kai vidutinė rapsų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30% , ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį
Purkšti vegetuojančias
piktžoles

1

Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų.

Purkšti vegetuojančias
piktžoles

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų.

Purkšti vegetuojančias
piktžoles, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

Nenaudoti 1-2 metų vaismedžių
sodų pomedžiuose

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

Nenaudoti sėkliniuose javų
pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose žirnių
pasėliuose

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai

1

Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose linų
pasėliuose
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3,2

Linai

2,4

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

3,2

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

1,6

Laukai po derliaus
nuėmimo

3,2

Laukai po derliaus
nuėmimo

1,6

Pūdymai

3,2

Pūdymai

1,6

Vaismedžių
pomedžiai

dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, javų
pabiros, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės

vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

1

1

1

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos
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vienaskiltės

123.

Roundup ACE ST
Monsanto Crop Science
Denmark A/S,
AS2-29H/2014
2016-12-31

Glifosatas 450 g/l

3,2

Vaismedžių
pomedžiai

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

2,4

Varpiniai javai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

2,4–3,2

Žirniai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

2,4–3,2

Linai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

2,4–3,2

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1,6–3,2

Pūdymai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti, kai grūdų drėgmė
varpose yra mažesnė nei
30% , ne vėliau kaip 10
dienų prieš pjūtį.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose
Purškiama 10 dienų iki
derliaus
nuėmimo,
kai
paruduoja 75% ankščių.
.Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias daugiametes
vienaskiltes, didesnė –
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose
Purkšti, kai vidutinė linų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30 proc., ne vėliau kaip
10 dienų prieš pjūtį.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose
Purkšti, kai vidutinė rapsų
sėklų drėgmė yra mažesnė
nei 30 proc., ne vėliau kaip
10 dienų prieš pjūtį.
Nenaudoti sėkliniuose
pasėliuose.
Purkšti
vegetuojančias
piktžoles .
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai

1

1

1

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius ir naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
Jei akių dirginimas nepraeina:
kreiptis į gydytoją.
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.
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 1 metro
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 20 l.
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išplitusias
daugiametes
vienaskiltes,
didesnė
–
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
piktžoles.
Žemę galima pradėti
dirbti po 10 dienų.

131.

Roundup Gold ST
Monsanto Crop Science
Denmark A/S,
0285H/06,
2016-02-09

Glifosatas
450 g/l

1,6–3,2

Laukai po derliaus
nuėmimo

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti
vegetuojančias
piktžoles.
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltes,
didesnė
–
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes
piktžoles.
Žemę galima pradėti
dirbti po 10 dienų.

1

1,6–3,2

Vaismedžių
(obelų, kriaušių,
vyšnių) pomedžiai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

2,4

Varpiniai javai

2,4

Žirniai

Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės

Purkšti
vegetuojančias
piktžoles,apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis.
Mažesnė norma naikina
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles, mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltes,
didesnė
–
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Nenaudoti 1–2 metų
vaismedžių
sodų
pomedžiams
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

Nenaudoti sėkliniuose javų
pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose žirnių
pasėliuose
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3,2

Žirniai

2,4

Linai

3,2

Linai

2,4

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

3,2

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

1,6

Laukai po derliaus
nuėmimo

3,2

Laukai po derliaus
nuėmimo

1,6

Pūdymai

3,2

Pūdymai

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, javų
pabiros, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

1

1

1

1

Nenaudoti sėkliniuose linų
pasėliuose

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų
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132.

Roundup FL 360
Monsanto Crop Science
Denmark A/S,
0284H/06,
2016-02-09

Glifosatas 360 g/l

1,6

Vaismedžių
pomedžiai

3,2

Vaismedžių
pomedžiai

3,0

Varpiniai javai

3,0

Žirniai

4,0

Žirniai

3,0

Linai

4,0

Linai

3,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

Nenaudoti sėkliniuose javų
pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose žirnių
pasėliuose

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai

1

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir

1

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

Nenaudoti sėkliniuose linų
pasėliuose

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose
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dviskiltės

133.

Roundup FL 540
Monsanto Crop Science
Denmark A/S,
0289H/06,
2016-03-04

Glifosatas
540 g/l

2,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,0

Pūdymai

2,0

Vaismedžių
pomedžiai

4,0

Vaismedžių
pomedžiai

2,0

Varpiniai javai

2,0

Žirniai

2,7

Žirniai

2,0

Linai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Daugiametės ir
vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir

rapsų sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo. Žemę galima
pradėti dirbti po 10 dienų

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
grūdų drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
paruduoja 75% ankščių
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai

1

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

1

Nenaudoti sėkliniuose javų
pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose žirnių
pasėliuose

1

Nenaudoti sėkliniuose linų
pasėliuose
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2,7

Linai

2,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,7

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

1,3

Pūdymai

2,7

Pūdymai

1,3

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,7

Laukai po derliaus
nuėmimo

1,3

Vaismedžių
pomedžiai

dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, javų
pabiros, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės

vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė linų sėklų drėgmė
yra mažesnė nei 30%
Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%

1

Purškiama 10–14 dienų iki
derliaus nuėmimo, kai
vidutinė sėklų drėgmė yra
mažesnė nei 30%
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės po derliaus
nuėmimo
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis

1

1

1

1

Nenaudoti sėkliniuose rapsų
pasėliuose

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos
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vienaskiltės

134.

Roundup Max
Monsanto Crop Science
Denmark A/S,
0381H/10,
2020-03-04

Glifosatas 680
g/kg

2,7

Vaismedžių
pomedžiai

1,6

Varpiniai javai,
išskyrus žieminius
rugius

1,6

Pūdymai

2,1

Pūdymai

1,6

Laukai po derliaus
nuėmimo

2,1

Laukai po derliaus
nuėmimo

135.

Samson 4 OD
ISK BioSciences Europe
N.V.
0446H/12
2019-12-31

Nikosulfuronas 40
g/l

0,75

Kukurūzai

136.

Samson 6 OD
ISK BioSciences Europe
N.V.
0444H/12
2019-12-31

Nikosulfuronas 60
g/l

0,5

Kukurūzai

137.

Saracen
Cheminova A/S
AS2-45H/2014

Florasulamas 50
g/l

0,075

Žieminiai kviečiai,
miežiai,
kvietrugiai, rugiai

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Daugiametes ir
vienametes
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Kai kurios
vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis
Purkšti, kai grūdų drėgmė
varpose yra mažesnė nei
30%

1
1

Purkšti ne vėliau kaip 10-14 d.
prieš derliaus nuėmimą.
Nepurkšti sėklinių javų plotų

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10 d.

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10 d.

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10 d.

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10 d.

Purkšti, kai kukurūzai turi
3-4 lapelius, o vienametės
dviskiltės ir vienaskiltės
piktžolės turi 2-6 lapelius

1

Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
vienaskiltės ir
vienametės
dviskiltės
Vienametės
dviskiltės

Purkšti, kai kukurūzai turi
3-4 lapelius, vienametės
dviskiltės ir vienaskiltės
piktžolės turi 2-6 lapelius, o
varputis 4-6 lapelius arba
yra 15-25 cm aukščio
Purkšti krūmijimosi meti
(BBCH 20-29)

1

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Labai toksiškas vandens
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2016-12-31

0,1

Žieminiai kviečiai,
miežiai,
kvietrugiai, rugiai
Vasariniai kviečiai,
miežiai, avižos

Vienametės
dviskiltės

Purkšti bamblėjimo metu
(BBCH 30-39)

Vienametės
dviskiltės

1

0,1

Vasariniai kviečiai,
miežiai, avižos

Vienametės
dviskiltės

Purkšti dviejų lapelių krūmijimosi metu (BBCH
12-29)
Purkšti bamblėjimo metu
(BBCH 30-39)

0,075

Sėklinės varpinės
žolės

Vienametės
dviskiltės

1

0,15
0,075

Sėklinės varpinės
žolės
Ganyklos

Vienametės
dviskiltės
Vienametės
dviskiltės

0,15

Ganyklos

0,15

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, rugiai

Vienametės
dviskiltės
Dviskiltės

Purkšti dviejų lapelių krūmijimosi metu (BBCH
12-29)
Purkšti bamblėjimo metu
(BBCH 30-39)
Purkšti dviejų lapelių krūmijimosi metu (BBCH
12-29)
Purkšti bamblėjimo metu
(BBCH 30-39)
Pasėliai purškiami javų
vegetacijos metu nuo
trečiojo lapo tarpsnio iki
paskutiniojo lapo

0,075

138.

Sekator OD
Bayer Crop Science AG
AS2-37H/2014
2017-10-31

Amidosulfuronas
+ natrio metil
jodosulfuronas
100 + 25 g/l

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
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
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 paviršinių
vandens telkinių.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 0,5 l.
Nešerti gyvulių Saracen apdorotų
sėklinių varpinių žolių šiaudais

1

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.

124
0,1-0,15

Vasariniai kviečiai,
kvietrugiai, miežiai

Dviskiltės

pasirodymo (BBCH 13-37)
Pasėliai purškiami javų
vegetacijos metu nuo
trečiojo lapo tarpsnio iki
paskutiniojo lapo
pasirodymo (BBCH 13-37)

1

Gali sukelti mieguistumą arba
galvos svaigimą.
Pakartotinas poveikis gali sukelti
odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines /
dėvėti apsauginius drabužius /
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia, kreiptis į gydytoją.
Jeigu akių dirginimas nepraeina,
kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš
vėl juos apsivelkant.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
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 1
metro apsaugos zoną iki paviršinių
vandens telkinių.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 5 l
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139.

Symbol
United Phosphorus Ltd.
0407H/11
2016-02-09

Glifosatas 360 g/l

3,0-4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti, kai rapsų sėklų
drėgmė yra mažesnė nei 30
proc

1

Paskutinis purškimas iki derliaus
nuėmimo 10 dienų.

2,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės

Purkšti vegetuojančias
piktžoles po derliaus
nuėmimo

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

4,0

Laukai po derliaus
nuėmimo

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

Pūdymai

Purkšti vegetuojančias
piktžoles po derliaus
nuėmimo
Purkšti vegetuojančias
piktžoles po derliaus
nuėmimo

1

2,0

1

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

4,0

Pūdymai

Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų

Obelų ir kriaušių
pomedžiai

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

4,0

Obelų ir kriaušių
pomedžiai

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

2,0

Vyšnių ir slyvų
pomedžiai

Purkšti vegetuojančias
piktžoles po derliaus
nuėmimo
Purkšti vegetuojančias
piktžoles, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis
po derliaus nuėmimo, arba
pavasarį prieš žiedynų
pasirodymą
Purkšti vegetuojančias
piktžoles, apsaugant
žaliąsias vaismedžių dalis
po derliaus nuėmimo, arba
pavasarį prieš žiedynų
pasirodymą
Purkšti vegetuojančias
piktžoles, apsaugant
žaliąsias vyšnių ir slyvų
dalis po derliaus nuėmimo,
arba pavasarį prieš butonų

1

2,0

Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

Vienametės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
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140.

Starane XL
Dow AgroSciences Denmark
A/S,
0323H/07,
2015-12-31

Fluroksipiras +
florasulamas
100 + 2,5 g/l

vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės

pabalimą
Purkšti vegetuojančias
piktžoles, apsaugant
žaliąsias vyšnių ir slyvų
dalis po derliaus nuėmimo,
arba pavasarį prieš butonų
pabalimą
Purkšti krūmijimosi – stiebo
augimo metu (BBCH 20-39)

4,0

Vyšnių ir slyvų
pomedžiai

1

Nenaudoti 1–2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

1,0-1,2

Žieminiai rugiai,
kviečiai, miežiai,
kvietrugiai ir
žieminiai javai su
varpinių žolių
įsėliu

Vienmetės ir kai
kurios
daugiametės
dviskiltės

1

Herbicido forma: koncentruota
emulsija
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Gali sukelti mieguistumą arba
galvos svaigimą.
Pakartotinis poveikis gali sukelti
odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Labai
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 apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius ir naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
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.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius
teisės aktų reikalavimus.

0,8-1,0

Vasariniai miežiai,
kviečiai,
kvietrugiai ir
vasariniai javai su
varpinių žolių
įsėliu

Vienmetės ir kai
kurios
daugiametės
dviskiltės

Purkšti krūmijimosi – stiebo
augimo metu (BBCH 20-39)

1

1,5-1,8

Varpinės žolės,
ganyklos ir silosui
skirtos žolės

Vienmetės ir kai
kurios
daugiametės
dviskiltės

Purkšti krūmijimosi – stiebo
augimo metu (BBCH 20-39)

1
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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
141.

142.

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

Stomp
BASF A/S,
0012H/08,
2018-06-02

Fluroksipiras
180 g/l

Pendimetalinas
330 g/l

0,6
0,4

Žieminiai kviečiai
Vasariniai miežiai

1,5-2,0

Kultūrinės pievos
ir ganyklos

3,0-5,0

Svogūnai,
česnakai

4,0

Porai

4,0

Šakninės
petražolės, morkos

3,0-5,0

Kopūstai

Vienmetės
dviskiltės (ypač
kibieji lipikai) o
taip pat
daugiametės
šakniaatžalinės
Rūgštynės,
dilgėlės,
kiaulpienės,
trikertės
žvaginės,
dirvinės
nemiršėlės,
daržinės žliūgės,
gysločiai,
vėdrynai
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama, kai piktžolės
aktyviai auga

1

Purškiama, kai piktžolės
aktyviai auga

1

Sėjant iš sėklų - purškiama
tuoj po sėjos prieš
sudygimą, sodinant
ropelėmis – prieš ropelių
išsodinimą
Purškiama tuoj po sėjos –
prieš sudygimą

1

Purškiama prieš morkų ir
petražolių sudygimą

1

Purškiama prieš kopūstų
daigų išsodinimą

1

1
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4,0

Kukurūzai

4,0-5,0

Žieminiai kviečiai,
rugiai, miežiai,
kvietrugiai
Dobilų/liucernos/v
arpinių žolių
pasėliai ir jų įsėliai
vasariniuose
kviečiuose arba
vasariniuose
miežiuose
Vasariniai kviečiai
arba vasariniai
miežiai su
raudonųjų dobilų
įsėliais
Vasariniai kviečiai
arba vasariniai
miežiai su
liucernos/baltųjų
dobilų įsėliais
Žirniai ir žirniųjavų mišiniai

2,0

2,0

2,0

4,0

143.

Stomp CS
BASF A/S,
0443H/12,
2017-07-31

Pendimetalinas
455 g/l

4,0

Pupos

2,0

Raudonieji, baltieji
dobilai ir liucerna
sėklai sėjos metais

4,0-6,0

Bulvės

2,9

Kukurūzai

2,9

Žirniai ir žirniųjavų mišiniai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti po kukurūzų sėjos
iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH
14)
Purkšti javams turint 1-3
lapelius ir ne vėliau, kaip
piktžolėms turint 2 lapelius
Purškiama, kai ankštinės
žolės ką tik sudygusios
mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha
Basagran 480

1

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama, kai dobilai turi
1-2 lapelius mišiniuose su
2,0 l/ha Basagran 480

1

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purškiama, kai liucerna ar
dobilai turi 1-2 lapelius
mišiniuose su 1,0- 2,0 l/ha
Basagran 480

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti prieš žirnių ir
mišinių sudygimą

1

Purkšti prieš pupų
sudygimą

1

Purškiama anksti pavasarį,
kai piktžolės turi 1-2
lapelius mišiniuose su 1,0 2,0 l/ha Basagran 480
Purškiama iki sudygimo, po
paskutinio kaupimoakėjimo
Purkšti po kukurūzų sėjos,
iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH
14)
Purkšti tuoj po sėjos, prieš
žirnių ir žirnių-javų
sudygimą

1

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1
1

1
1
1
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2,9

Pupos

0,88

Vasariniai kviečiai,
miežiai su dobilų,
liucernos arba
varpinių žolių
įsėliais
Dobilų, liucernos
arba varpinių žolių
pasėliai

0,88

0,88

0,88

0,88
2,9-4,35

2,18-3,6
2,18-3,6
2,9
2,9
2,18-3,6

Vasariniai kviečiai,
miežiai su
raudonųjų dobilų
įsėliais
Vasariniai kviečiai,
miežiai su
liucernos, baltųjų
dobilų įsėliais
Raudonieji, baltieji
dobilai, liucerna
sėklai sėjos metais
Bulvės

Svogūnai,
česnakai auginami
iš sėklų
Svogūnai,
česnakai auginami
iš ropelių
Porai auginami iš
sėklų
Morkos, šakninės
petražolės
Gūžiniai kopūstai

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti tuoj po sėjos, prieš
pupų sudygimą

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti, kai tik sudygsta
dobilai ar liucerna
mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha
Basagran 480
Purkšti, kai dobilai turi 1-2
lapelius mišiniuose su 2,0
l/ha Basagran 480

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės

1
1
1
1
1
1

Purkšti, kai dobilai ar
liucerna turi 1-2 lapelius
mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha
Basagran 480
Purkšti anksti pavasarį, kai
piktžolės turi 1-2 lapelius

1

1

ir

Purkšti po paskutinio
kaupimo, akėjimo, ne
vėliau kaip 7 dienos iki
bulvių sudygimo
Purkšti tuoj po sėjos, prieš
sudygimą

ir

Purkšti prieš ropelių
išsodinimą

ir

Purkšti tuoj po sėjos, iki
sudygimo

ir

Purkšti tuoj po sėjos iki
sudygimo

ir

Purkšti prieš kopūstų daigų
išsodinimą

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės
dviskiltės

Purkšti, kai tik sudygsta
dobilai ar liucerna
mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha
Basagran 480

1

1
1

1
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144.

Sultan 500 SC
Adama Registrations B.V.
AS2-5H/2014
2020-07-31

Metazachloras
500 g/l

1,5

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienmetės
dviskiltės

Purškiama po sėjos – iki
rapsų sudygimo (BBCH 0009)

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Kenksmingas prarijus.
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.
Mūvėti apsaugines pirštines /
dėvėti apsauginius drabužius.
Esant
sąlyčiui
arba
jeigu
numanomas sąlytis: Kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš
vėl juos apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą
šalinti
atiduodant
į
pavojingų
atliekų
surinkimo
aikštelę pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
vandens
organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną iki paviršinio
vandens
telkinių.
Jei
žemės
paviršiaus nuolydis yra didesnis nei
2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų
apsaugos
zoną,
apželdintą
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daugiamečiais augalais.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra metazachloro
dažniau kaip kartą per trejus metus
tame pačiame lauke.
Pakuotė: 5 l, 20 l.
145.

Sultan super
Adama Registrations B.V.
0460H/13,
2022-04-30

Metazachloras
375 g/l +
kvinmerakas 125
g/l

1,75-2,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienametės
dviskiltės ir
vienaskiltės

Purkšti po sėjos-3 tikrųjų
lapelių tarpsniu (BBCH 00–
13)

1
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sudėtyje yra metazachloro ir 1,2benzizotiazolin-3-ono. Gali sukelti
alerginę reakciją.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
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 10
metrų apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir 1 metro - iki
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146.

Supero
Sharda Europe b.v.b.a.
AS2-10H/2015
2020-11-30

Kvizalofop-Petilas 50 g/l

1,0-1,5

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,0-2,5

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Vienametės
vienaskiltės
piktžolės
Paprastieji
varpučiai

Purkšti, kai piktžolės yra
dviejų lapelių–krūmijimosi
tarpsnio (BBCH 12–29)
Purkšti, kai paprastieji
varpučiai yra 10–15 cm
aukščio

1
1

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
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
kurio sudėtyje yra metazachloro ir
/ ar kvinmerako dažniau kaip kartą
per trejus metus.
Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo
takus, gali sukelti mirtį.
Gali sukelti mieguistumą arba
galvos svaigimą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Labai
toksiškas
vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Stengtis neįkvėpti aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
apsauginius drabužius ir naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
Prarijus: Nedelsiant skambinti į
Apsinuodijimų
kontrolės
ir
informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją.
Patekus į akis: Atsargiai plauti
vandeniu kelias minutes. Išimti
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147.

Taifun B
Adama Registrations B.V.
0261H/06,
2016-02-09

Glifosatas
360 g/l

3,0

Pūdymai

6,0

Pūdymai

3,0

Ražienos

Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios
daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienmetės
vienaskiltės ir
dviskiltės, mažai
išplitusios

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

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.
Naudoti tik lauke arba gerai
vėdinamoje patalpoje.
Neskatinti vėmimo.
Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į
gryną orą; jam būtina ramybė ir
padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
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 netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 5 l
Žemę galima pradėti dirbti po 10
dienų
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148.

Targa super
Bayer Crop Science AG
0405F/11
2021-03-30

Kvizalofopo –Petilas
50 g/l

6,0

Ražienos

3,0

Varpiniai javai

3,0-4,0

Žirniai

3,0 – 4,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

4,0

Vaismedžių
pomedžiai

0,75-1,25

Žieminiai rapsai

0,75

Vasariniai rapsai,
cukriniai ir
pašariniai
runkeliai, bulvės

1,5-2,0

Žieminiai rapsai

1,5-2,0

Vasariniai rapsai,
cukriniai ir
pašariniai
runkeliai, bulvės

daugiametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės ir
dviskiltės
Vienametės
vienaskiltės
(išskyrus
vienametes
migles)
Vienametės
vienaskiltės
(išskyrus
vienametes
migles)
Paprastieji
varpučiai
Paprastieji
varpučiai

Purškiamos vegetuojančios
piktžolės

1

Pasėliai purškiami, kai
grūdų drėgmė varpose yra
mažesnė nei 30% iki
derliaus nuėmimo likus 14
d.
Pasėliai purškiami, kai
paruduoja 75% anksčių iki
derliaus nuėmimo likus 14
d.
Pasėliai purškiami, kai
vidutinė rapsų sėklų
drėgmė yra mažesnė nei
30% iki derliaus nuėmimo
likus 14 d.
Purškiama piktžolių
vegetacijos metu iki
derliaus nuėmimo likus 14
d.
Purkšti rudenį arba
pavasarį, kai piktžolės yra
dviejų lapelių-krūmijimosi
tarpsnyje (BBCH 12-29)

1

Nenaudoti sėkliniams varpinių javų
ir salyklinių miežių pasėliams

1

Nenaudoti sėklinių žirnių
pasėliams

1

Nenaudoti sėklinių rapsams
pasėliams

1

Nenaudoti 1-2 metų soduose be
specialios kamienų apsaugos

Purkšti pavasarį, kai
piktžolės yra dviejų lapeliųkrūmijimosi tarpsnyje
(BBCH 12-29)

1

Purkšti rudenį arba
pavasarį, kai paprastieji
varpučiai yra 10-15 cm
aukščio
Purkšti pavasarį, kai
paprastieji varpučiai yra
10-15 cm aukščio

1

1

1
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149.

Teridox 500 EC
Syngenta Crop Protection
AG,
AS2-21H/2014
2020-12-31

Dimetachloras
500 g/l

2,0

Žieminiai rapsai

2,0

Vasariniai rapsai

Vienmetės
dviskiltės, kai
kurios
vienaskiltės
Vienmetės
dviskiltės, kai
kurios
vienaskiltės

Purkšti po sėjos iki 4 tikrųjų
lapelių tarpsnio (BBCH 00–
14)

1

Purkšti po sėjos iki
sudygimo (BBCH 00–09)

1

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Jeigu sudirginama oda arba ją
išberia: kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš
vėl juos apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į
pavojingų atliekų surinkimo
aikštelę, pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti
naudojimo
instrukcijos
nurodymus.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant
apsaugoti
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.
Siekiant
apsaugoti
netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant
apsaugoti
požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
kito augalų apsaugos produkto,
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150.

Titus 25 DF
Du Pont Finland Ltd.,
0032H/11,
2018-01-31

Rimsulfuronas
250 g/kg

0,05 +
200 ml/ha
paviršiaus
aktyviosios
medžiagos
Trend

Bulvės

Dviskiltės ir
varpučiai

0,05 +
200 ml/ha
paviršiaus
aktyviosios
medžiagos
Trend

Kukurūzai

Dviskiltės ir
varpučiai

Purkšti 1 kartą 0,05 +200
ml/ha
paviršiaus aktyviosios
medžiagos, kai dviskiltės
piktžolės yra nuo
skilčialapių iki 2–4 lapelių
tarpsnio, varpučiai 10–15
cm aukščio
arba
purkšti per 2 kartus, po
0,025 kg/ha + 200 ml/ha
paviršiaus aktyviosios
medžiagos Trend, pirmą
kartą, kai dviskiltės
piktžolės yra nuo
skilčialapių iki 2–4 lapelių
tarpsnio, antrą kartą po 7–
10 dienų.
Purkšti 1 kartą 0,05 kg/ha
+ 200 ml/ha paviršiaus
aktyviosios medžiagos
Trend, kai kukurūzai turi 3–
4 lapelius, dviskiltės
piktžolės yra nuo
skilčialapių iki 2–4 lapelių
tarpsnio, varpučiai 10–15
cm aukščio ne daugiau kaip
1 kartą
arba
purkšti per 2 kartus, po
0,025 kg/ha + 200 ml/ha
paviršiaus aktyviosios
medžiagos Trend, pirmą
kartą, kai kukurūzai turi 3–
4 lapelius, dviskiltės
piktžolės yra nuo
skilčialapių iki 2–4 lapelių
tarpsnio, antrą kartą po 7–

kurio sudėtyje yra dimetachloro
dažniau kaip kartą per trejus metus
tame pačiame lauke.
Pakuotė: 5 l, 20 l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
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.
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Siekiant apsaugoti požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
kito produkto, kurio sudėtyje yra
veikliosios medžiagos rimsulfurono,
dažniau kaip kartą per dvejus
metus (purškiant 1 kartą 0,050
kg/ha norma arba per 2 kartus po
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10 dienų.

151.

Tombo
Dow Agro Sciences
Denmark A/S
0359H/08
2016-06-30

Piroksulamas +
florasulamas +
aminopiralidas
50 +25+50 g/kg

0,15-0,2 + 0,5
l/ha Dassoil

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai

Vienaskiltės ir
dviskiltės

0,15 + 0,5 l/ha Vasariniai kviečiai
Dassoil

Vienaskiltės ir
dviskiltės

Purkšti, kai javai yra
krūmijimosi- antrojo
bamblio formavimosi
tarpsniuose (BBCH 21-32)
Purkšti, kai javai yra
krūmijimosi- antrojo
bamblio formavimosi
tarpsniuose (BBCH 21-32)

1

1

0,025 kg/ha) tame pačiame lauke.
Siekiant apsaugoti požeminį
vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
kito produkto, kurio sudėtyje yra
veikliosios medžiagos rimsulfurono,
lengvos mechaninės sudėties
dirvožemiuose.
Pakuotė: 100 g HDPE buteliukai,
50 g (5x10 g vandenyje tirpiuose
pakeliuose, supakuoti į laminuotus
maišelius)
Herbicido forma: vandenyje
dispersiškos granulės.
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sudėtyje yra klokvintocet-meksilo ir
piroksulamo. Gali sukelti alerginę
reakciją.
Labai toksiškas vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina
vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines ir
dėvėti apsauginius drabužius.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius
teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų
apsaugos produktu ar jo pakuote
(neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 5
metrų apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir 1 metro – iki
melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius
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augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg.
152.

153.

154.

155.

Tomigan 180
Makhteshim-Agan Holland
B.V.,
0238H/07,
2015-12-21

Tooler
BASF A/S
0399H/10
2020-11-09

Trimmer 50 SG
Du Pont Finland Ltd.
0360H/08
2015-11-07

Trimmer 500 WG
Adama Registrations B.V.

Fluroksipiras
180 g/l

Tritosulfuronas
714 g/kg

Tribenuron
metilas 500 g/kg

Tribenuron
metilas 500 g/kg

0,6

Žieminiai kviečiai

Vienmetės
dviskiltės (ypač
kibieji lipikai),
daugiametės
šakniaatžalinės
Vienmetės
dviskiltės (ypač
kibieji lipikai),
daugiametės
Rūgštynės,
dilgėlės,
kiaulpienės,
trikertės
žvaginės,
dirvinės
nemiršėlės,
daržinės žliūgės,
gysločiai,
vėdrynai
Dviskiltės
piktžolės

0,4

Vasariniai miežiai

1,5-2,0

Kultūrinės pievos
ir ganyklos

50-70 g/ha

Žieminiai kviečiai

50 g/ha

Vasariniai miežiai

Dviskiltės
piktžolės

50 g/ha

Vasariniai kviečiai

Dviskiltės
piktžolės

15-22,5 g/ha

Žieminiai kviečiai,
rugiai

Dviskiltės
piktžolės

15-22,5 g/ha

Vasariniai kviečiai,
miežiai

Dviskiltės
piktžolės

15-22,5 g/ha
+ PAM

Žieminiai ir
vasariniai kviečiai,

Dviskiltės
piktžolės

Purškiama, kai piktžolės
aktyviai auga

1

Purškiama, kai piktžolės
aktyviai auga

1

Purškiama, kai piktžolės
aktyviai auga

1

Purkšti nuo krūmijimosi
pradžios iki bamblėjimo
pabaigos (BBCH 21-39)
Purkšti, kai javai turi 3
lapelius iki bamblėjimo
pabaigos
Purkšti, kai javai turi 3
lapelius iki bamblėjimo
pabaigos
Purkšti, kai javai yra nuo 2
lapelių iki paskutinio lapo
tarpsnio (BBCH 12-39), o
piktžolės turi 2-4 lapelius
Purkšti, kai javai yra nuo 2
lapelių iki paskutinio lapo
tarpsnio (BBCH 12-39), o
piktžolės turi 2-4 lapelius
Purkšti pavasarį, kai javai
yra nuo 2 lapelių iki

1

Purškiant Tooler pridėti paviršiaus
aktyviosios medžiagos

1
1
1

1

1

Siekiant išvengti atsparumo
išsivystymo, nenaudoti augalų
apsaugos produkto, kurio sudėtyje
yra tribenuron metilas daugiau kaip
1 kartą per sezoną.

Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
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AS2-7H/2015
2018-10-31

156.

U 46D
Nufarm GmbH&Co KG,
0099H/08,
2018-05-23

žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai,
žieminiai ir
vasariniai miežiai,
žieminiai rugiai

2,4-dichlorfenoksi
acto rūgštis
500 g/l

paskutinio lapo tarpsnio
(BBCH 12-39)

Sudėtyje yra tribenuronmetilo. Gali
sukelti alerginę reakciją.
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 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.
Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l didelio
tankio polietileno (DTPE) buteliai.

1,5

Žieminiai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai

Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
dviskiltės

Purškiama atsinaujinus
vegetacijai iki krūmijimosi
pabaigos

1

1,5

Vasariniai kviečiai,
rugiai, kvietrugiai,
miežiai, avižos

Vienametės ir
kai kurios
daugiametės

Purkšti, kai javai yra nuo 3
lapelių iki krūmijimosi
pabaigos (BBCh 13-29)

1
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1,0-1,5

Kukurūzai

0,75-1,0

Baltieji dobilai

2,0

Pievos ir ganyklos

dviskiltės
Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
dviskiltės
Vienametės ir
kai kurios
daugiametės
dviskiltės

Purkšti, kai kukuzūrai
išskleidžia 3-5 lapelius
(BBCH 13-15)

1

Purkšti baltiesiems
dobilams turint 2-3 lapelius

1

Purkšti kai piktžolės jaunos
ir aktyviai auga

1

