INSEKTICIDAI (augalų apsaugos produktai kenkėjams naikinti)

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

1.

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

Naudojimo reglamentai
Veikliosios
medžiagos
pavadinimas, kiekis

Apdorojami
augalai

Deltametrinas 50 g/l
Žirniai, pupos

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

2.

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

Azadirachtinas A 10
g/l

Pomidorai
šiltnamiuose

Agurkai
paprika,
dekoratyviniai

Augalų apsaugos
produkto
paskirtis

preparato
kiekis
ml,g/10 l
vandens
Žirniniai amarai, 4 ml/10 l
pupiniai amarai,
vandens
žirniniai
vaisėdžiai,
gumbeliniai
straubliukai
Kolorado vabalai 4 ml/10 l
vandens
Baltukai,
4 ml/10 l
kryžmažiedės
vandens
spragės,
kopūstinius
pelėdgalvius,
amarus
Morkinės musės
4 ml/10 l
vandens
Cikadelės,
4 ml/10 l
amarai
vandens
Amarai,
4 ml/10 l
lapsukiai,
vandens
obeliniai
žiedgraužiai,
obuoliniai
vaisėdžiai,
pjūkleliai
Purškiama prieš
Purškiama
amarus, tripsus,
0,5%
baltasparnius,
tirpalu
voratinklines
erkes
Purškiama prieš
Purškiama
amarus, tripsus,
0,5%
baltasparnius,
tirpalu

Pastabos

Karencijo
s
laikotarpi
s
20

2

20

2

14

2

30

2

Didžiausias
apdorojimų
skaičius

2
30

2

3

3

2

3.

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

Taufluvalinatas 240 g/l

augalai
šiltnamiuose

voratinklines
erkes

Kopūstai

Purškiama prieš
baltukus,
pelėdgalvius

Purškiama
0,5%
tirpalu

Bulvės

Naikina kolorado
vabalų lervas

5 ml/10 l
vandens

14

1

Morkos

Naikina morkines
blakutes

5 ml/10 l
vandens

14

2

3

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

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

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas, kiekis

Vario hidroksidas
77% (500 g/kg
vario)

Apdorojami
augalai

Augalų apsaugos
produkto paskirtis

Naudojimo reglamentai
preparato kiekis
ml,g/10 l
vandens

Obelys

Purškiama prieš rauples. 50 g preparato
Ankstyvasis sodų
10 l vandens
purškimas iki vegetacijos (0,5% tirpalu)
pradžios prieš pumpurų
brinkimą.

Bulvės

Purškiama prieš bulvių
marą, sausligę

Didžiausias
apdorojimų
skaičius

Karencijos
laikotarpis
7

1

63 g preparato 7
10 l vandens (1
arui bulvių
nupurkšti reikia
25 g preparato, 4
l tirpalo)

4

Pastabos

3
2.

3.

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

Infinito
Bayer Crop
Science AG
0337F/12,

Fenamidonas+
propamokarbo
hidrochloridas 75
+ 375 g/l

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

Bulvės

Purškiamos vegetacijos 20 ml/a
metu, kai susidaro
palankios sąlygos
marui, sausligei plisti,
bet ne vėliau kaip
pasirodžius pirmiesiems
ligų požymiams

7

3

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sudėtyje yra propamokarbo hidrochlorido
ir 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti
alerginę reakciją.
Labai toksiškas vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių
sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
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
nariuotakojus, būtina išlaikyti 3 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties
žemės.
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį,
nenaudoti šio ar kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios
medžiagos fenamidono, dažniau kaip kas
dvejus metus tame pačiame lauke.
Pakuotė: 40 ml, 100ml, 200 ml

Bulvės

Purškiama vegetacijos
metu nuo maro

7

2

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.

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

4
2021-05-31

4.

Previcur 607
SL

Svogūnai

Purškiama vegetacijos
metu nuo netikrosios
miltligės

Agurkai,
auginami
šiltnamiuose

7

1

Purškiama vegetacijos 14 ml/ 10 l
metu nuo netikrosios vandens
miltligės 0,14% tirpalo

3

2

Gūžiniai,
žiediniai,
Briuselio
kopūstai,
brokoliai

Purškiama vegetacijos
metu nuo netikrosios
miltligės

30 ml/10 l
vandens ir
nupurkšti 200
m2

14

1

Porai

Purškiama vegetacijos
metu nuo netikrosios
miltligės

30 ml/10 l
vandens ir
nupurkšti 170
m2

14

1

Propamokarbas 607 Kompostas ir
g/l
kiti substratai

Dezinfekcija prieš
pašaknio ir šaknų
puvinius

30 ml/10 l
vandens ir
nupurkšti 200
m2

300-400 ml
preparato 20 l
vandens 1 m3
substrato

Labai toksiškas vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių
sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
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 10 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki
melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus
nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra
didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10
metrų
apsaugos
zoną,
apželdintą
daugiamečiais augalais.
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį,
nenaudoti
produkto
rūgščiuose
dirvožemiuose.
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį,
naudoti
produktą
pagal
nurodytus
naudojimo reglamentus ne dažniau kaip
kas trejus metus tame pačiame lauke.
Pakuotė: 30 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 500
ml

5
Bayer Crop Science
atstovybė Baltijos
šalims,
0065F/06,
2016-03-25

Agurkų,
Laistoma 0,15% tirpalu
pomidorų ir
prieš pašaknio ir šaknų
kopūstų daigai puvinius
Auginiai

Gėlių
svogūnėliai
Spygliuočių ir
lapuočių
medžių
sodmenys
Agurkai
šiltnamiuose
Agurkai lauke

Pomidorai
šiltnamiuose
Dekoratyviniai
augalai
Dekoratyviniai
augalai

Mirkoma 0,15 % tirpale
15–20 minučių prieš
pašaknio ir šaknų
puvinius
Mirkoma 0,3 % tirpale
15–20 minučių prieš
pašaknio ir šaknų
puvinius
Laistoma 0,15–0,3 %
tirpalu prieš infekcinį
nykimą
Purškiama prieš
3
netikrąją miltligę 0,25%
tirpalu
Purškiama prieš netikrąją 20-40 ml 1 arui 5
miltligę
(išpurškiant 810
litrų tirpalo
1 arui)

3

Purškiama prieš marą
0,25% tirpalu
Laistoma 0,15-0,3%
tirpalu nuo pašaknio ir
šaknų puvinių
Purškiama pasirodžius
pirmiesiems netikrosios
miltligės požymiams
0,15%
tirpalu

2

5

3

3

6
5.

6.

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

Revus 250 SC
Syngenta Crop
Protection
AG
0345F/08
2015-12-31

Propamokarbas
530 g/l + fosetilas
310 g/l

Mandipropamidas
250 g/l

Substratas
daržovių,
dekoratyvinių
augalų
auginimui

Naudojamas 1,25 %
(2,5 ml/200 ml vandens)
tirpalas. Saugo nuo
šaknų puvinių (Fusarium
spp., Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.,
Phoma spp.,
Phytophotora spp.,
Alternaria spp)

1

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

Laistoma 0,15% tirpalu. 15
ml/10
l
Saugo nuo pašaknio ir vandens
ir
šaknų puvinių sukėlėjų palaistyti 5 m²
Phytophotora spp.,
Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.)

2

Laistoma 0,2% tirpalu.
Saugo nuo pašaknio ir
šaknų puvinių sukėlėjų
Phytophotora spp.,
Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.)

20ml/10
l
vandens
ir
palaistyti 5 m²

2

Dekoratyviniai
augalai

Saugo nuo netikrosios
miltligės (Peronospora
spp., Bremia spp.)

25 ml/100 m²

2

Bulvės

Saugo bulves nuo maro 6 ml/a

Pomidorai
Saugos pomidorus nuo
auginami lauke maro
ir šiltnamiuose

6 ml/a

3

3

3

3

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių
sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
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.
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: 15 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml

7
7.

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

Difenkonazolas 250 Obelys,
g/l
kriaušės

Purškiama prieš rauples, 2
miltligę apsaugos iš
( 0,02 proc.
dalies
tirpalo
koncentracija)

21

2

14

2

prieš miltligę 5 ml

3

1

prieš miltligę 5 ml

3

2

prieš miltligę

3

1

prieš tamsiąją 5 ml

20

1

prieš miltligę 3 ml

28

1

-

1

Slyvos, vyšnios Moniliozė

8.

Topas 100 EC
(A6209G)
Syngenta Polska
Sp.zo.o.,
AS2-20F/2015
2020-12-31

Penkonazolas 100
g/l

Agurkai,
Purškiama
arbūzai,
cukinijos,
melionai,
moliūgai lauke
Agurkai,
Purškiama
arbūzai,
cukinijos,
melionai,
moliūgai
šiltnamiuose
Pomidorai lauke Purškiama
ir šiltnamiuose
Juodieji,
Purškiama
raudonieji
miltligę
serbentai,
agrastai
Vynuogės
Purškiama

2 ( 0,02 proc.
tirpalo
koncentracija)

5 ml

Dekoratyviniai Purškiama prieš miltligę 5 ml
augalai lauke ir
šiltnamiuose

Fungicido forma: koncentruota emulsija.
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į
gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
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 ml, 10 ml, 100 ml.

8
Dekoratyviniai
augalai

Purškiama prieš miltligę 5 (0,05%)
ligai pasireiškus

2

HERBICIDAI (augalų apsaugos produktai piktžolėms naikinti)

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

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

Naudojimo reglamentai
Veikliosios medžiagos
pavadinimas, kiekis

Dikamba 480 g/l

Apdorojami
augalai

Augalų apsaugos produkto
paskirtis

preparato
kiekis
ml, g/10 l
vandens

Naujai įrengtos
vejos

Purkšti
pavasarį–vasarą, 100 ml /
kai vejų žolės turi 3 200 m2
lapelius, o vienametės
piktžolės yra ne aukštesnės
kaip 15 cm.
Naikina
vienametes ir daugiametes
dviskiltes piktžoles.

Senos vejos

Purkšti
pavasarį–vasarą, 100 ml /
kai daugiametės piktžolės 100 m2
intensyviai auga, bet ne
vėliau žiedinio pumpuro
pasirodymo.
Naikina
vienametes ir daugiametes
dviskiltes piktžoles.

Pastabos
Karencijos
laikotarpis

Didžiausias
apdorojimų
skaičius
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 augalus,

9
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: 5 ml, 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100
ml, 250 ml.
2.

3.

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

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

Fenmedifamas 160 g/l

Glifosatas 360 g/l

Derančios
braškės

Purkšti anksti pavasarį iki
60 ml/arui
braškių žydėjimo, po
tarpueilių purenimo, ant
ką tik sudygusių piktžolių
arba po derliaus nuėmimo,
po tarpueilių purenimo ant
naujai sudygusių piktžolių
3 kartus po 20 ml/arui
arba 2 kartus po 30
ml/arui produkto, kai
piktžolės yra skilčialapių
augimo tarpsnyje.

3

Naujai įveistos
braškės

Purkšti praėjus vienai
savaitei po daigų
pasodinimo 30 ml/arui,
purškimą pakartoti
pasirodžius naujai piktžolių
bangai, naudojant 30
ml/arui.
Naikina daugiametes ir
vienmetes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą arba
rudenį, apsaugant
vaismedžius ir
uogakrūmius

60 ml/arui

2

150 ml
apdorojant
500 m²

1

Vaismedžių,
uogakrūmių
pomedžiai

Herbicido forma: vandens tirpalas.
Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Smarkiai pažeidžia akis.
Kenksmingas įkvėpus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplink
rizikos, būtina vykdyti naudojimo
nurodymus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

10
Plotai, skirti
sodų ir uogynų
įveisimui

Naikina daugiametes ir
vienmetes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės, kai
jos turi 3-4 lapus arba yra
10-12 cm aukščio
Gėlynai, vejos
Aukštaūgės piktžolės
naikinamos pavasarį arba
vasarą aplikacijos (tepimo)
būdu. Vengti tirpalo
nutekėjimo ant kultūrinių
augalų.
Plotai, skirti kitų Purškiama po derliaus
metų augalų
nuėmimo. Purškiamos
auginimui
aktyviai augančios
piktžolės, kai varpučiai 1020 cm aukščio, o
usnys ir kitos
daugiametės dviskiltės skrotelės stadijoje. Po
purškimo 5 dienas
nepradėti žemės dirbimo.
Plotai prieš
Purškiamos vegetuojančios
bulvių, kopūstų
piktžolės, kai varpučiai 10
sodinimą, morkų cm aukščio, daugiametės
sėją
dviskiltės
skrotelės
stadijoje, pavasarį 5 dienos
prieš
sėją,
sodinimą.
Nepurkšti šalnų metu!
4.

Ecoplug
AB Ecoplug
Sweden
0406H/11
2020-03-04

Glifosatas 204 g/l

Nepageidaujami
medžiai ir
krūmai

Kapsulės įkalamos į kelmą,
atsižvelgus
į
kelmo
diametrą
Stabdo
nepageidaujamą medžių ir
krūmų atžėlimą iš kelmų ir
šaknų

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1

1 dalis
Dalgis ir 3
dalys
vandens

1

150 ml
apdorojant
500 m2

1

100 ml
apdorojant
500 m2

1

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti
drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plau
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir je
galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų k
informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų
informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius t
reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos pro
pakuote (neplauti purškimo įrenginių šali
vandens telkinių / vengti taršos per drenaž
ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, bū
1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vanden
melioracijos griovių.
Pakuotė: 50 ml, 100 ml.
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6.

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

Glifosatas 360 g/l

Vaismedžių
pomedžiai

Naikina vienmetes ir
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą arba
rudenį. Purškiant saugoti,
kad herbicidas nepatektų
ant vaismedžių žaliųjų
dalių
Plotai, skirti
Naikina vienmetes ir
sodams ir
daugiametes vienaskiltes ir
uogynams
dviskiltes piktžoles.
veisti
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės, kai
išsprogsta 3–4 lapai arba
kai išauga iki 10–12 cm
aukščio
Plotai, skirti kitų Naikina vienmetes ir
metų augalams
daugiametes vienaskiltes ir
auginti
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės po
derliaus nuėmimo:
varpučiui esant 10–20 cm
aukščio, usnims ir kitoms
daugiametėms
plačialapėms piktžolėms –
skrotelės tarpsnyje
Plotai, prieš
Naikina vienmetes ir
bulvių, kopūstų
daugiametes vienaskiltes
sodinimą, morkų ir dviskiltes piktžoles.
sėją
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, kai varputis yra
10 cm aukščio,
daugiametės plačialapės
piktžolės – skrotelės
stadijos

150 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

150–200 ml
10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

150 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

120 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

5

12
Gėlynai, vejos

7.

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

Glifosatas 360 g/l

Vaismedžių
pomedžiai

Plotai, skirti
sodams ir
uogynams
veisti

Plotai, skirti kitų
metų augalams
auginti

Aukštaūgės piktžolės
naikinamos pavasarį arba
vasarą aplikacijos (tepimo)
būdu

1 dalis
Glyfos Bio
360 SL ir 3
dalys
vandens
(1:3)
Naikina vienmetes ir
150 ml 10 l
daugiametes vienaskiltes ir vandens,
dviskiltes piktžoles.
apdorojant
Purškiamos aktyviai
500 m2
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą arba
rudenį. Purškiant saugoti,
kad herbicidas nepatektų
ant vaismedžių žaliųjų
dalių
Naikina vienmetes ir
150–200 ml
daugiametes vienaskiltes ir 10 l
dviskiltes piktžoles.
vandens,
Purškiamos aktyviai
apdorojant
augančios piktžolės, kai
500 m2
išsprogsta 3–4 lapai arba
kai išauga iki 10–12 cm
aukščio
Naikina vienmetes ir
150 ml 10 l
daugiametes vienaskiltes ir vandens,
dviskiltes piktžoles.
apdorojant
Purškiamos aktyviai
500 m2
augančios piktžolės po
derliaus nuėmimo:
varpučiui esant 10–20 cm
aukščio, usnims ir kitoms
daugiametėms
plačialapėms piktžolėms –
skrotelės tarpsnyje

1

1

1
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Plotai, prieš
bulvių, kopūstų
sodinimą, morkų
sėją

Gėlynai, vejos

8.

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

Glifosatas 450 g/l

Vaismedžių
pomedžiai

Plotai, skirti
sodams ir
uogynams
veisti

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

120 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

5

Naikina vienmetes ir
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą arba
rudenį. Purškiant saugoti,
kad herbicidas nepatektų
ant vaismedžių žaliųjų
dalių
Naikina vienmetes ir
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės, kai
išsprogsta 3–4 lapai arba
kai išauga iki 10–12 cm
aukščio

120 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

120–160 ml
10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

1 dalis
Glyfos 360
SL ir 3 dalys
vandens
(1:3)
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Plotai, skirti kitų
metų augalams
auginti

Naikina vienmetes ir
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės po
derliaus nuėmimo:
varpučiui esant 10–20 cm
aukščio, usnims ir kitoms
daugiametėms
plačialapėms piktžolėms –
skrotelės tarpsnyje
Plotai, prieš
Naikina vienmetes ir
bulvių, kopūstų
daugiametes vienaskiltes ir
sodinimą, morkų dviskiltes piktžoles.
sėją
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, kai varputis yra
10 cm aukščio,
daugiametės plačialapės
piktžolės – skrotelės
stadijos
Gėlynai, vejos
Aukštaūgės piktžolės
naikinamos pavasarį arba
vasarą aplikacijos (tepimo)
būdu

9.

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

Glifosatas 450 g/l

Vaismedžių
pomedžiai

120 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

100 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1 dalis
Glyfos Bio
450 SL ir 4
dalys
vandens
(1:4)
Naikina vienmetes ir
120 ml 10 l
daugiametes vienaskiltes ir vandens,
dviskiltes piktžoles.
apdorojant
Purškiamos aktyviai
500 m2
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą arba
rudenį. Purškiant saugoti,
kad herbicidas nepatektų
ant vaismedžių žaliųjų
dalių

1

5

1

1
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Plotai, skirti
sodams ir
uogynams
veisti

Plotai, skirti kitų
metų augalams
auginti

Gėlynai, vejos

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

120–160 ml
10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

120 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

1 dalis
Glyfos
supreme
450 SL ir 4
dalys
vandens
(1:4)
Plotai, prieš
Naikina vienmetes ir
100 ml 10 l
bulvių, kopūstų
daugiametes vienaskiltes ir vandens,
sodinimą, morkų dviskiltes piktžoles.
apdorojant
sėją
Purškiamos vegetuojančios 500 m2
piktžolės, kai varputis yra
10 cm aukščio,
daugiametės plačialapės
piktžolės – skrotelės
stadijos

5

1
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10.

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

Glifosatas 360 g/l

Vaismedžių,
uogakrūmių
pomedžiai

Naikina daugiametes ir
vienmetes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą arba
rudenį, apsaugant
vaismedžius ir
uogakrūmius
Plotai, skirti
Naikina daugiametes ir
sodų ir uogynų
vienmetes vienaskiltes ir
įveisimui
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės, kai
jos turi 3-4 lapus arba yra
10-12 cm aukščio
Gėlynai, vejos
Aukštaūgės piktžolės
naikinamos pavasarį arba
vasarą aplikacijos (tepimo)
būdu. Vengti tirpalo
nutekėjimo ant kultūrinių
augalų.
Plotai, skirti kitų Purškiama po derliaus
metų augalų
nuėmimo. Purškiamos
auginimui
aktyviai augančios
piktžolės, kai varpučiai 1020 cm aukščio, o
usnys ir kitos daugiametės
dviskiltės - skrotelės
stadijoje
Plotai prieš
Purškiamos vegetuojančios
bulvių, kopūstų
piktžolės, kai varpučiai 10
sodinimą, morkų cm aukščio, daugiametės
sėją
dviskiltės
skrotelės
stadijoje, pavasarį 5 dienos
prieš
sėją,
sodinimą.
Nepurkšti šalnų metu!

150 ml
apdorojant
500 m²

1

150 ml
apdorojant
500 m2

1

1 dalis
Glyphomax
ir 3 dalys
vandens

1

150 ml
apdorojant
500 m2

1

100 ml
apdorojant
500 m2

1

17
11.

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

MCPA
750 g/l

12.

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

Glifosatas 480 g/l

Vejos

Naikina vienametes ir kai
kurias daugiametes
dviskiltes piktžoles.
Purškiama, kai kiaulpienės
yra pilnos rozetės
stadijoje, bet prieš
žiedinio pumpuro
susidarymą, kai vejoje
vyrauja herbicidui jautrios
piktžolės
Vaismedžių
Naikina vienmetes ir
pomedžiai
daugiametes vienaskiltes
ir dviskiltes piktžoles.
Purškiant saugoti, kad
herbicidas nepatektų ant
vaismedžių ir uogakrūmių
žaliųjų dalių
Plotais,
skirti Naikina vienmetes ir
vaismedžiams ir daugiametes vienaskiltes
uogynams
ir dviskiltes piktžoles.
veisti
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės, kai
išsprogsta 3–4 lapai arba
kai jos išauga iki 10–12
cm aukščio
Plotai, skirti kitų Naikina vienmetes ir
metų augalų
daugiametes vienaskiltes
auginimui
ir dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės, kai
išsprogsta 3–4 lapai arba
kai jos išauga iki 10–12 cm
aukščio
Plotai prieš
Naikina vienmetes ir
bulvių kopūstų
daugiametes vienaskiltes ir
sodinimą, morkų dviskiltes piktžoles.
sėją
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, kai varputis yra
10 cm aukščio,
daugiametės plačialapės
piktžolės – skrotelės
stadijos

70 ml/ 10
litrų
vandens,
nupurškiant
300m²
vejos

1

113 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

113–150 ml
10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

1

113-150 ml
apdorojant
500 m2

1

90 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m2

5

1
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13.

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

Glifosatas 360 g/l

Gėlynai, vejos

Aukštaūgės piktžolės
naikinamos pavasarį arba
vasarą aplikacijos (tepimo)
būdu

1 dalis
Kernel 480
SL ir 4 dalys
vandens
(1:4)

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

Naikina
vienametes
ir
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles. Purkšti
piktžolių aktyvaus augimo
metu pavasarį, vasarą arba
rudenį.

150 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m².

Vaismedžių ir
uogakrūmių
pomedžiai

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

150 ml 10 l
vandens,
apdorojant
500 m².

Gėlynai, vejos

Naikina vienametes ir
daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles. Tepti
aukštaūges piktžoles jų
aktyvaus augimo metu
pavasarį arba vasarą.
Tepant šepetėliai turi
būtine žemiau kaip 10 cm
iki kultūrinių augalų
viršūnių.

1 dalis
Klinik 360
SL ir 3 dalys
vandens

Žemę galima pradėti dirbti 10 dienų po
purškimo
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14.

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

MCPA
750 g/l

15.

Ouragan with Glifosatas 360 g/l
system
4
Syngenta Ltd.,
0244H/06,
2016-03-04

Vejos

Naikina vienmetes ir kai
kurias daugiametes
dviskiltes piktžoles. Purkšti
jaunas, aktyviai augančias
piktžoles

70 ml/ 10
litrų
vandens,
nupurškiant
300m²
vejos

1

Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

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

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1

Bulvės iki
sudygimo

Naikina daugiametes ir
150-200 ml
vienametes vienaskiltes ir apdorojant
dviskiltes piktžoles.
500 m2
Purškiamos vegetuojančios
piktžolės 2-3 dienos iki
bulvių sudygimo

1

Plotai iki grikių
sėjos

Naikina daugiametes ir
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles.
Purškiamos
vegetuojančios piktžolės iki
grikių sėjos
Purkšti vegetacijos metu.
Naikina daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes, ir
vienametes vienaskiltes ir
dviskiltes

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1

2l
paruošto
naudoti
herbicido
Roundup
Express 1
arui
nupurkšti

1

Vaismedžių
pomedžiai

20.

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

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

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

Herbicido forma: vandeninis tirpalas
Herbicidas klasifikuojamas:
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpykloje.
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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.
Pavojingas bitėms. Nenaudoti bičių
aktyvaus maitinimosi metu.
Pakuotė: 1 l, 2,5 l, 3 l, 5 l
22.

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

Fluroksipiras 180 g/l

Vejos

Naikina rūgštynes,
dilgėles, kiaulpienes
trikertes žvagines, dirvines
nemiršėles, daržines
žliūges, gysločius,
vėdrynus. Purškiama, kai
piktžolės aktyviai auga.

23.

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

Glifosatas 360 g/l

Vaismedžių
(obelų, kriaušių)
pomedžiai

Daugiametės ir vienametės 200 ml
vienaskiltės ir dviskiltės.
apdorojant
Purkšti, kai piktžolės
500 m2
aktyviai auga pavasarį,
vasarą arba rudenį,
apsaugant
vaismedžius

1

Plotai, skirti
sodams ir
uogynams
įveisti

Daugiametės ir
vienametės vienaskiltės ir
dviskiltės. Purkšti, kai
piktžolės aktyviai auga,
turi 3-4 lapelius arba yra
10-12 cm aukščio
Aukštaūgės piktžolės
naikinamos pavasarį arba
vasarą aplikacijos (tepimo)
būdu. Vengti tirpalo
nutekėjimo ant kultūrinių
augalų!

1

Gėlynai, vejos

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

150-200 ml
apdorojant
500 m2

1 dalis
Taifun ir 3
dalys
vandens

2

Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne
arčiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų
viršūnių. Vengti tirpalo nutekėjimo ant
kultūrinių augalų!
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Plotai skirti kitų
metų augalų
auginimui

Daugiametės ir
150 ml
vienametės vienaskiltės ir apdorojant
dviskiltės. Purkšti po
500 m2
derliaus nuėmimo, kai
piktžolės aktyviai auga,
t.y. varpučiai yra 10-12 cm
aukščio, o usnys ir kitos
daugiametės piktžolės
skrotelės tarsnyje

1

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

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

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas, kiekis

Geležies fosfatas
9,9 g/kg

Naudojimo reglamentai
Apdorojami augalai

Uogynai, lauko ir
uždaro grunto
daržovės,
dekoratyviniai augalai

Augalų apsaugos
produkto paskirtis

Naudoti pastebėjus
šliužų ir sraigių
pakenkimus

Preparato
kiekis
g/ m2
2 ,5-5

Didžiausias
apdorojimų
skaičius
4

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

Kraujo miltai
99%

2. Trico Garden
Kwizda Agro GmbH
0461R/13
2020-08-31

Avių riebalai
65 g/l

Lapuočių,
spygliuočių
sodinukai,
dekoratyviniai
augalai
Spygliuočiams ir
lapuočiams,
dekoratyviniams
augalams

Apsaugo nuo
1,1 kg 1000 augalų.
kiškių, stirnų, elnių
ir briedžių
apgraužimo
Apsaugo nuo elnių,
stirnų, briedžių
apgraužimo

10-20 ml/10 m2

Augalai apipurškiami
arba aptepami nuo
rugsėjo iki kovo mėn.

Purkšti vegetacijos
metu ne daugiau kaip
4 kartus

Pakuotė
200 g, 500 g, 1 kg,
2 kg
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