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

NeemAzal T/S
Trifolio M GmbH,
AS2-52I/2016,
2022-05-31

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis

Azadirachtinas A 10
g/l

Apdorojami
augalai

Prieskoniniai
augalai,
auginami
šiltnamiuose
Pomidorai,
agurkai,
paprikos,
cukinijos,
baklažanai,
moliūgai,
auginami
šiltnamiuose
Dekoratyvinių
augalų
daigams,
auginamiems
šiltnamiuose
Dekoratyviniai
augalai,
auginami
šiltnamiuose

2.

Karate Spray
Syngenta Polska
Sp. z o.o.
AS2-53I(2017)
2019-12-31

Lambda cihalotrinas
0,015 g/l

Bulvės

Morkos,
pastarnokai,
ropės

Augalų
apsaugos
produkto
paskirtis

Saugo nuo
čiulpiančių,
griaužiančių,
lapus
minuojančių
vabzdžių
Saugo nuo
čiulpiančių,
griaužiančių,
lapus
minuojančių
vabzdžių

Naudojimo reglamentai
Preparato
kiekis
Karencijos
ml,g/10 l laikotarpis
vandens
0,6 proc. 14
tirpalas
(30
ml/arui)
0,3 proc.
tirpalas
(20-30
ml/arui).

3

Pastabos
Didžiausias
apdorojimų
skaičius
3

Nenaudoti laiškiniams česnakams.

3

Saugo nuo
daiginių
uodelių

0,5 proc.
tirpalas.

4

Nenaudoti dekoratyviniams spygliuočiams.

Saugo nuo
čiulpiančių,
griaužiančių,
lapus
minuojančių
vabzdžių

0,15
proc.
tirpalas
(30
ml/arui).

4

Nenaudoti dekoratyviniams spygliuočiams.

Naikina
kolorado
vabalus,
amarus
Naikina
morkines
blakutes,
muses,
amarus

300–1000 14
ml/10 m2

2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

300–1000 14
ml/10 m2

2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

2

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

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis

Apdorojami
augalai

Burokėliai

Salierai

Ridikėliai
Pomidorai
lauke ir
šiltnamiuose

Baklažanai
šiltnamiuose.

Paprikos
šiltnamiuose

Augalų
apsaugos
produkto
paskirtis

Naikina
runkelines
muses,
amarus
Naikina
morkines
blakutes,
muses,
amarus.
Naikina
kryžmažiedines
sprages.
Naikina
šiltnaminius
baltasparnius,
amarus,
kandis,
paprastąsias
voratinklines
erkes
Naikina
šiltnaminius
baltasparnius,
amarus,
kandis,
paprastąsias
voratinklines
erkes
Naikina
šiltnaminius
baltasparnius,
amarus,
paprastąsias
voratinklines

Naudojimo reglamentai
Preparato
kiekis
Karencijos
ml,g/10 l laikotarpis
vandens
300–1000 3
ml/10 m2

Pastabos
Didžiausias
apdorojimų
skaičius
2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

300–1000 14
ml/10 m2

2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

300–1000 7
ml/10 m2

2

300–1000 3
ml/10 m2

2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų
Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

300–1000 3
ml/10 m2

2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

300–1000 3
ml/10 m2

2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

3

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

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis

Apdorojami
augalai

Augalų
apsaugos
produkto
paskirtis

Naudojimo reglamentai
Preparato
kiekis
Karencijos
ml,g/10 l laikotarpis
vandens

Pastabos
Didžiausias
apdorojimų
skaičius

erkes
Agurkai,
cukinijos
lauke
Agurkai,
cukinijos
šiltnamiuose

Gūžiniai,
žiediniai,
briuseliniai
kopūstai
Salotos
Pupos

Žirniai

Naikina
tripsus,
amarus, kandis
Naikina
šiltnaminius
baltasparnius,
tripsus,
amarus,
kandis.
Naikina
kopūstinius
baltukus,
kandis, amarus
Naikina
tripsus,
amarus, kandis
Naikina
gumbelinius
straubliukus,
pupinius
amarus,
tripsus,
žirninius
vaisėdžius
Naikina
gumbelinius
straubliukus,
žirninius
amarus,
tripsus,
žirninius
vaisėdžius

300–1000 5
ml/10 m2

2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų
Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

300–1000 3
ml/10 m2

2

300–1000 7
ml/10 m2

2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

300–1000 7
ml/10 m2

2

300–1000 7
ml/10 m2

2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų
Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

300–1000 3
ml/10 m2

2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

4

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

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis

Apdorojami
augalai

Braškės,
vynuogės.

3.

Mavrik
ADAMA
Registrations
B.V.,
AS2-45I(2017),
2022-05-31

Augalų
apsaugos
produkto
paskirtis

Naikina
paprastąsias
voratinklines
erkes, amarus,
pjūklelius,
lapsukius
Juodieji
Naikina
serbentai,
paprastąsias
raudonieji
voratinklines
serbentai,
erkes, amarus,
agrastai
pjūklelius,
lapsukius.
Avietės,
Naikina
gervuogės
paprastąsias
voratinklines
erkes, amarus,
pjūklelius,
lapsukius
Dekoratyviniai Naikina
augalai
amarus,
blakes,
erkutes,
cikadeles
Tau-fluvalinatas 240 Žirniai (žalieji) Saugo nuo
g/l
sitonų, tripsų,
žirninių,
pupinių amarų,
žirninių drugių.
Žirniai
Saugo nuo
(grūdams)
sitonų, tripsų,
žirninių,
pupinių amarų,
žirninių drugių.

Naudojimo reglamentai
Preparato
kiekis
Karencijos
ml,g/10 l laikotarpis
vandens
300–1000 7
ml/10 m2

Pastabos
Didžiausias
apdorojimų
skaičius
2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

300–1000 14
ml/10 m2

2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

300–1000 28
ml/10 m2

2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

300–1000
ml/10 m2

2

Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo
geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi
nutekėti nuo augalų

0,05
7
proc.
tirpalas
(5 ml/10 l
vandens).
0,05
14
proc.
tirpalas
(5 ml/10 l
vandens).

1

1

5

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

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis

Apdorojami
augalai

Augalų
apsaugos
produkto
paskirtis

Naudojimo reglamentai
Preparato
kiekis
ml,g/10 l
vandens
0,05
proc.
tirpalas
(5 ml/10 l
vandens).
0,05
proc.
tirpalas
(5 ml/10 l
vandens).
0,05
proc.
tirpalas
(5 ml/10 l
vandens).
0,05
proc.
tirpalas
(5 ml/10 l
vandens).

Pastabos
Karencijos
laikotarpis

Didžiausias
apdorojimų
skaičius

14

1

Saugo nuo
7
kolorado
vabalų, bulvių
amarų,
cikadelių.
Morkos
Saugo nuo
30
morkinės
blakutės,
morkinės
musės.
Žiediniai
Saugo nuo
7
kopūstai,
kopūstinių
brokoliai,
amarų,
gūžiniai ir
kopūstinių
briuseliniai
baltukų,
kopūstai
griežtinių
baltukų,
kopūstinių
pelėdgalvių,
kopūstinių
kandžių,
kopūstinių
musių,
kryžmažiedinių
spragių.
Dekoratyviniai Saugo nuo
0,05
augalai
amarų, vabalų, proc.
blakučių.
tirpalas
(5 ml/10 l

2

Minimalus intervalas tarp purškimų – 14 dienų.

2

Minimalus intervalas tarp purškimų – 14 dienų.

Pupos
(grūdams)

Bulvės

Saugo nuo
sitonų, amarų.

1

2

Minimalus intervalas tarp purškimų – 7-14 dienų.

6

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

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis

Apdorojami
augalai

Augalų
apsaugos
produkto
paskirtis

Naudojimo reglamentai
Preparato
kiekis
Karencijos
ml,g/10 l laikotarpis
vandens
vandens).

Pastabos
Didžiausias
apdorojimų
skaičius

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

Gloria
Bayer AG,
0290F/06,
2019-10-31

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas, kiekis

Fenamidonas+
propamokarbo
hidrochloridas 75
+ 375 g/l

Apdorojami
augalai

Augalų apsaugos
produkto paskirtis

Naudojimo reglamentai
preparato kiekis
ml,g/10 l
vandens

Bulvės

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

Didžiausias
apdorojimų
skaičius

Karencijos
laikotarpis
7

Pastabos

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

7
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
2.

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

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

Bulvės

Purškiama vegetacijos
metu nuo maro

Svogūnai

Purškiama vegetacijos
metu nuo netikrosios
miltligės

Agurkai,
auginami
šiltnamiuose

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

7

2

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

Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Labai toksiškas vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių
sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.
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

8

3.

Previcur
Energy
Bayer AG
0356F/08
2020-04-30

Propamokarbas
530
g/l
+
fosetilas 310 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

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
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

9
4.

5.

Revus 250 SC
Syngenta Polska
Sp. z o.o.
AS2-13F/2016
2024-07-31

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

Mandipropamidas
250 g/l

Bulvės

Saugo bulves nuo maro 6 ml/a

3

3

Pomidorai
Saugo pomidorus nuo
auginami lauke maro
ir šiltnamiuose

6 ml/a

3

3

Baklažanai
auginami
šiltnamiuose

Saugo baklažanus nuo
maro

6 ml/a

3

3

Salotos,
špinatai,
mangoldai,
pipirnės,
prieskoniniai
augalai
auginami
šiltnamiuose
Difenkonazolas 250 Obelys,
g/l
kriaušės

Saugo nuo netikrosios
miltligės

6 ml/a

7

1

21

2

14

2

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

Slyvos, vyšnios Moniliozė

2 ( 0,02 proc.
tirpalo
koncentracija)

10
6.

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

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

5 ml

Dekoratyviniai Purškiama prieš miltligę 5 ml
augalai lauke ir
šiltnamiuose
Dekoratyviniai Purškiama prieš miltligę 5 (0,05%)
augalai
ligai pasireiškus

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.

2

HERBICIDAI (augalų apsaugos produktai piktžolėms naikinti)
Augalų apsaugos produkto pavadinimas,
forma,
registracijos
savininkas,
registracijos numeris,
registracijos galiojimo
laikas

Naudojimo reglamentai
Veikliosios
medžiagos
pavadinimas, kiekis

Apdorojami
augalai

Augalų apsaugos
produkto paskirtis

preparato
kiekis
ml, g/10 l
vandens

Pastabos
Karencijos
laikotarpis

Didžiausias
apdorojimų
skaičius
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1.

Banvel 4S
Nufarm GmbH & Co KG
AS2-62H(2018)
2019-12-31

Dikamba 480
g/l

Naujai įrengtos
vejos

Senos vejos

Purkšti pavasarį–vasarą,
kai vejų žolės turi 3
lapelius, o vienametės
piktžolės
yra
ne
aukštesnės kaip 15 cm.
Naikina vienametes ir
daugiametes dviskiltes
piktžoles.
Purkšti pavasarį–vasarą,
kai
daugiametės
piktžolės
intensyviai
auga, bet ne vėliau
žiedinio
pumpuro
pasirodymo.
Naikina
vienametes
ir
daugiametes dviskiltes
piktžoles.

10 ml /
200 m2

10 ml /
100 m2

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,
būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne
žemės ūkio paskirties
žemės.
Neužteršti
vandens
augalų
apsaugos
produktu ar jo pakuote
(neplauti
purškimo
įrenginių
šalia

12
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.

Betanal
Bayer AG
0355H/08
2020-07-31

Fenmedifamas 160 g/l

Derančios
braškės

Naujai įveistos
braškės

Purkšti anksti pavasarį
60 ml/arui
iki braškių žydėjimo, po
tarpueilių purenimo, ant
ką tik sudygusių
piktžolių arba po
derliaus nuėmimo, po
tarpueilių purenimo ant
naujai sudygusių
piktžolių 3 kartus po 20
ml/arui arba 2 kartus po
30 ml/arui produkto, kai
piktžolės yra skilčialapių
augimo tarpsnyje.
Purkšti praėjus vienai
60 ml/arui
savaitei po daigų
pasodinimo 30 ml/arui,
purškimą pakartoti
pasirodžius naujai
piktžolių bangai,
naudojant 30 ml/arui.

3

2
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4.

Dalgis XL
Monsanto Crop Science Denmark
A/S
AS2-23H/2016
2018-12-31

Vaismedžių
pomedžiai,
aplink
dekoratyvinius
krūmus

Vaismedžių
pomedžiai,
aplink
dekoratyvinius
krūmus

Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui
Plotai, kur
augalai
nepageidaujami:
ant takelių,
namų kiemuose,
prie tvorų, vejų
pakraščiuose
Plotai, kur
augalai
nepageidaujami:
ant takelių,
namų kiemuose,

Naikina vienametes
vienaskiltes piktžolesw,
mažai išplitusias
daugiametes
vienaskiltespiktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles, apsaugant
žaliąsias vaismedžių ir
dekoratyvinių krūmų
dalis
Naikina daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles,
apsaugant
žaliąsias vaismedžių ir
dekoratyvinių
krūmų
dalis
Naikina
vienametes
vienaskiltes piktžolesw,
mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltespiktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles
Naikina daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles
Naikina
vienametes
vienaskiltes piktžolesw,
mažai
išplitusias
daugiametes
vienaskiltespiktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles
Naikina daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles

20 ml 5 l
vandens,
apdorojant
100 m2

14

1

40 ml 5 l
vandens,
apdorojant
100 m2

14

1

20 ml 5 l
vandens,
apdorojant
100 m2

1

40 ml 5 l
vandens,
apdorojant
100 m2

1

30 ml 5 l
vandens,
apdorojant
100 m2

1

60 ml 5 l
vandens,
apdorojant
100 m2

1

14
prie tvorų, vejų
pakraščiuos
7.

MCPA 750
Nufarm
GmbH&Co KG
0116H/10,
2020-02-08

MCPA
750 g/l

Vejos

9.

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

MCPA
750 g/l

Vejos

10.

Ouragan with system 4
Syngenta Ltd.,
0244H/06,
2023-12-15

Glifosatas
360 g/l

Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

Vaismedžių
pomedžiai

Naikina vienametes ir
kai kurias daugiametes
dviskiltes piktžoles.
Purškiama, kai
kiaulpienės yra pilnos
rozetės stadijoje, bet
prieš žiedinio pumpuro
susidarymą, kai vejoje
vyrauja herbicidui
jautrios piktžolės
Naikina vienmetes ir kai
kurias daugiametes
dviskiltes piktžoles.
Purkšti jaunas, aktyviai
augančias piktžoles

Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės po
derliaus nuėmimo:
varpučiui esant 10 – 20
cm aukščio, usnims ir
kitoms daugiametėms
plačialapėms piktžolėms
– skrotelės tarpsnyje.
Naikina vienmetes
vienaskiltes bei
daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purškiamos aktyviai
augančios piktžolės
pavasarį, vasarą arba
rudenį.
Naikina vienmetes ir
daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.

70 ml/ 10
litrų
vandens,
nupurškiant
300m²
vejos

1

70 ml/ 10
litrų
vandens,
nupurškiant
300m²
vejos

1

150-200 ml
10 l
vandens
apdorojant
500 m2

1

150-200 ml
10 l
vandens
apdorojant
500 m2

1

Purškiant saugoti, kad
herbicidas nepatektų
ant vaismedžių žaliųjų
dalių. Naudoti specialią
kamienų apsaugą.

15
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12.

Roundup 60
Monsanto Crop Science Denmark
A/S
AS2-21H/2017
2018-12-15

Roundup B
Monsanto Crop Science Denmark
A/S
AS2-6H/2016
2018-12-31

Glifosatas 60 g/l

Glifosatas 360 g/l

Sodai, ant
takelių, namų
kiemai, prie
tvorų, vejų
pakraščiai,
plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui.
Sodai, ant
takelių, namų
kiemai, prie
tvorų, vejų
pakraščiai,
plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui.
Sodai, ant
takelių, namų
kiemai, prie
tvorų, vejų
pakraščiai,
plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui.
Vejos
atnaujinimas

Naikina vienametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purkšti ne aukštesnes
nei 10–15 cm piktžoles

20 ml 0,5 l
vandens,
apdorojant
10 m2

3

Naikina daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles

30 ml 0,5 l
vandens,
apdorojant
10 m2

3

Naikina barščius,
didžiąsias dilgeles,
paprastąją garšvą.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles.

40 ml 0,5 l
vandens,
apdorojant
10 m2

3

Naikina vienametes ir
daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles

20 ml 1,5 l
vandens,
apdorojant
30 m2

3

Sodai, ant
takelių, namų
kiemai, prie
tvorų, vejų
pakraščiai,
plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui.

Naikina vienametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purkšti ne aukštesnes
nei 10–15 cm piktžoles

10 ml 1,5 l
vandens,
apdorojant
30 m2

3
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13.

Roundup Biactive
Monsanto Crop Science Denmark
A/S
AS2-8H/2016
2018-12-15

Sodai, ant
takelių, namų
kiemai, prie
tvorų, vejų
pakraščiai,
plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui.
Sodai, ant
takelių, namų
kiemai, prie
tvorų, vejų
pakraščiai,
plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui.
Vejos
atnaujinimas

Naikina daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles

15 ml 1,5 l
vandens,
apdorojant
30 m2

3

Naikina barščius,
didžiąsias dilgeles,
paprastąją garšvą.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles.

20 ml 1,5 l
vandens,
apdorojant
30 m2

3

Naikina vienametes ir
daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles

20 ml 1,5 l
vandens,
apdorojant
30 m2

3

Medžių kelmai,
krūmai,
krūmokšniai

Nupjovus medį ar krūmą 20 ml 80 ml
iš karto tirpalu užtepti
vandens
visą kelmo paviršių

Piktžolės su
tuščiaviduriais
stiebais

Nupjovus stiebus,
paliekant 20 cm virš
žemės, 5–10 ml
Roundup B įpilti į
tuščiavidurį stiebą.
Naikina vienametes
vienaskiltes piktžolesw,
mažai išplitusias
daugiametes
vienaskiltespiktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles, apsaugant
žaliąsias vaismedžių ir
dekoratyvinių krūmų

Vaismedžių
pomedžiai,
aplink
dekoratyvinius
krūmus

Saugoti, kad nepatektų
ant šalia augančių
augalų.

20 ml 80 ml
vandens

20 ml 5 l
vandens,
apdorojant
100 m2

14

1

17
dalis

Vaismedžių
pomedžiai,
aplink
dekoratyvinius
krūmus

Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

Plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui

Plotai, kur
augalai
nepageidaujami:
ant takelių,
namų kiemuose,
prie tvorų, vejų
pakraščiuose
Plotai, kur
augalai
nepageidaujami:
ant takelių,
namų kiemuose,
prie tvorų, vejų
pakraščiuos

Naikina daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles, apsaugant
žaliąsias vaismedžių ir
dekoratyvinių krūmų
dalis
Naikina vienametes
vienaskiltes piktžolesw,
mažai išplitusias
daugiametes
vienaskiltespiktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles
Naikina daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles

40 ml 5 l
vandens,
apdorojant
100 m2

Naikina vienametes
vienaskiltes piktžolesw,
mažai išplitusias
daugiametes
vienaskiltespiktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles
Naikina daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles

14

1

20 ml 5 l
vandens,
apdorojant
100 m2

1

40 ml 5 l
vandens,
apdorojant
100 m2

1

30 ml 5 l
vandens,
apdorojant
100 m2

1

60 ml 5 l
vandens,
apdorojant
100 m2

1
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14.

Roundup
Express
Evergreen Garden Care
Poland Sp. Z o.o.
AS2-58H(2018),
2018-12-15

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

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

Purkšti vegetacijos
metu. Naikina
daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes,
ir vienametes
vienaskiltes ir dviskiltes

15.

Roundup G
Monsanto Crop Science Denmark
A/S
AS2-7H/2016
2018-12-31

Glifosatas 120 g/l

Sodai, ant
takelių, namų
kiemai, prie
tvorų, vejų
pakraščiai,
plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui.
Sodai, ant
takelių, namų
kiemai, prie
tvorų, vejų
pakraščiai,
plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui.
Sodai, ant
takelių, namų
kiemai, prie
tvorų, vejų
pakraščiai,
plotai, skirti kitų
metų augalų
auginimui.
Vejos
atnaujinimas

Naikina vienametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purkšti ne aukštesnes
nei 10–15 cm piktžoles

2l
paruošto
naudoti
herbicido
Roundup
Express 1
arui
nupurkšti
20 ml 1,0 l
vandens,
apdorojant
20 m2

1

Naikina daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles

30 ml 1,0 l
vandens,
apdorojant
20 m2

3

Naikina barščius,
didžiąsias dilgeles,
paprastąją garšvą.
Purkšti vegetuojančias
piktžoles.

40 ml 1,0 l
vandens,
apdorojant
20 m2

3

Naikina vienametes ir
daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles

40 ml 1,0 l
vandens,
apdorojant
20 m2

3

3
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16..

Roundup
Gel
Evergreen Garden Care
Poland Sp. Z o.o.
AS2-59H(2018),
2018-12-15

Glifosatas 7,2 g/l

17.

Roundup
Gel Max
Evergreen Garden Care
Poland Sp. Z o.o.
AS2-60H(2018),
2018-12-15

Glifosatas 72 g/l

Medžių kelmai,
krūmai,
krūmokšniai

Nupjovus medį ar krūmą 60 ml 40 ml
iš karto tirpalu užtepti
vandens
visą kelmo paviršių

Saugoti, kad nepatektų
ant
šalia
augančių
augalų.

Piktžolės su
tuščiaviduriais
stiebais

Nupjovus stiebus,
paliekant 20 cm virš
žemės, 5–10 ml
Roundup G įpilti į
tuščiavidurį stiebą.

60 ml 40 ml
vandens

Piktžolių
naikinimas
soduose, vejose,
gėlynuose,
aplink
dekoratyvinius
augalus, ant
takelių, namų
kiemuose,
plotuose,
skirtuose kitų
metų augalų
auginimui.
Piktžolių
naikinimas
soduose, vejose,
gėlynuose,
aplink
dekoratyvinius
augalus, ant
takelių, namų
kiemuose,
plotuose,
skirtuose kitų
metų augalų
auginimui.

Naikina vienametes ir
daugiametes
vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles

Tepti
piktžolių
lapų
paviršių (30
proc.),

2

Naikina daugiametes
dviskiltes piktžoles

2,5 ml/m2

1

Tepkite lapo paviršių
(30 proc.)
Saugokite,
kad
nepatektų ant šalia
augančių augalų

20

18.

Taifun B
Feinchemie
Schwebda
GmbH,
0261H/06,
2023-12-15

Glifosatas 360 g/l

Piktžolių
naikinimas
soduose, vejose,
gėlynuose,
aplink
dekoratyvinius
augalus, ant
takelių, namų
kiemuose,
plotuose,
skirtuose kitų
metų augalų
auginimui.
Medžių
kelmams,
krūmams,
krūmokšniams
Vaismedžių
(obelų, kriaušių)
pomedžiai

Naikina sumedėjusias
piktžoles

5 ml/m2

Saugo nuo atžėlimo.

2,5 ml/2–4
cm2 kelmo
ploto

Daugiametės ir
vienametės vienaskiltės
ir dviskiltės. Purkšti, kai
piktžolės aktyviai auga
pavasarį, vasarą arba
rudenį. Stengtis neliesti
medžių šakų ir lapų.

200 ml +
10 l
vandens
apdorojant
500 m2

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!

150-200 ml
+ 10 l
vandens
apdorojant
500 m2

1

Gėlynai, vejos

1 dalis
Taifun ir 3
dalys
vandens

1

Tepkite lapo paviršių
(30 proc.)
Saugokite,
kad
nepatektų ant šalia
augančių augalų

Nupjovus
medį
ar
krūmą,
iš
karto
užtepkite visą kelmo
paviršių

Aplikatoriaus
šepetėliai turi būti ne
arčiau kaip 10 cm iki
kultūrinių
augalų
viršūnių. Vengti tirpalo
nutekėjimo
ant
kultūrinių augalų!

21
Plotai skirti kitų
metų augalų
auginimui

Daugiametės ir
vienametės vienaskiltės
ir dviskiltės. Purkšti po
derliaus nuėmimo, kai
piktžolės aktyviai auga,
t.y. varpučiai yra 10-12
cm aukščio, o usnys ir
kitos daugiametės
piktžolės skrotelės
tarsnyje
Plotai prieš
Daugiametės ir
bulvių, kopūstų
vienametės vienaskiltės
sodinimą, morkų ir dviskiltės. Purškiamos
sėją
vegetuojančios
piktžolės, kai varputis
yra 10 cm aukščio.

150 ml +
10 l
vandens
apdorojant
500 m2

1

Po purškimo 10 dienų
nepradėti žemės
darbų.

150 ml +
10 l
vandens
apdorojant
500 m2

1

Purkšti 10 dienų prieš,
sėją, sodinimą.
Nepurkšti šalnų metu.

Mėgėjų sodų
žemės sklypai,
sodininkų
bendrijų
bendrojo
naudojimo
žemės sklypai,
rekreacinio
naudojimo
žemės sklypai,
rekreacinės
teritorijos

200 ml
Taifun B ir
10 L
vandens

1

Naudojamas
nugariniais purkštuvais
bei lašeliniais
aplikatoriais.
Maksimali leidžiama
produkto naudojimo
norma yra 0,4 dL/100
m2 su 2 %
praskiedimu.

Naikina vienmetes ir
daugiametes piktžoles.
Pavienius
kelmus/augalus purkšti
arba tepti. Apsaugoti
augalus, kurie turi išlikti.

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

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis

Naudojimo reglamentai
Apdorojami augalai

Augalų apsaugos
produkto paskirtis

Preparato
kiekis
g/m2

Didžiausias
apdorojimų
skaičius

Karencijos
laikotarpis

Pakuotė

22
1

Ferramol
W.Neudorff GmbH KG,
AS2-58M/2016
2031-12-31

Geležies fosfatas
9,9 g/kg

2.

Gusto
Adama Registrations B.V.,
AS2-17M/2016,
2022-05-31

Metaldehidas 30
g/kg

Uogynai, lauko ir
uždaro grunto
daržovės,
dekoratyviniai
augalai
Braškėms,
auginamoms lauke ir
šiltnamiuose

Naudoti pastebėjus
šliužų ir sraigių
pakenkimus

1,25–2,5

4

Naudoti pastebėjus
šliužus ar jų
pažeidimus ant
augalų

60

2

Bulvėms

Naudoti pastebėjus
šliužus ar jų
pažeidimus ant
augalų
Naudoti pastebėjus
šliužus ar jų
pažeidimus ant
augalų

60

2

60

2

ne vėliau
kaip iki
matomi 9
augalo
lapeliai

Naudoti pastebėjus
šliužus ar jų
pažeidimus ant
augalų

60

2

Gūžiniams
kopūstams

Naudoti pastebėjus
šliužus ar jų
pažeidimus ant
augalų

60

2

Lapiniams kopūstams

Naudoti pastebėjus
šliužus ar jų
pažeidimus ant
augalų

60

2

ne vėliau
kaip iki
žiedynai
pasiekia
būdingą dydį
ir formą
ne vėliau
kaip iki gūžė
pasiekia
būdingą
formą ir
standumą
ne vėliau
kaip iki lapai
pasiekia
veislei
būdingą dydį

Morkoms,
burokėliams,
salierams,
svogūnams, „shallot“
svogūnams,
česnakams;
pomidorams,
baklažanams,
auginamiems lauke ir
šiltnamiuose
Žiediniams
kopūstams

200 g, 500 g, 1
kg, 2 kg

ne vėliau nei
pradeda
formuotis
dukteriniai
augalai
3 d.

0,25 kg, 0,5 kg,
0,75 kg, 1,0 kg,
5,0 kg.

23

Lima Oro
Sharda Cropchem España
AS2-13M(2018)
2022-05-31

Metaldehidas 50
g/kg

Salotoms, špinatams,
šviežiems
prieskoniniams
augalams,
auginamiems lauke ir
šiltnamiuose.
Šparaginėms
pupelėms

Naudoti pastebėjus
šliužus ar jų
pažeidimus ant
augalų

60

2

ne vėliau
kaip iki
išsiskleidžia
9 tikrieji
lapeliai

Naudoti pastebėjus
šliužus ar jų
pažeidimus ant
augalų

60

2

Žirniams, pupelėms

Naudoti pastebėjus
šliužus ar jų
pažeidimus ant
augalų

60

2

ne vėliau
kaip iki
pasirodant
pirmiesiems
pumpurams
ne vėliau
kaip iki
išsiskleidžia
9 tikrieji
lapeliai

Dekoratyviniams
augalams

Naudoti pastebėjus
šliužus ar jų
pažeidimus ant
augalų
Nuo sėjos iki 9
lapelių tarpsnio
(BBCH 19)

60

2

0,7

2

20

Nuo pasodinimo iki
vegetacijos
pabaigos (BBCH
97).
Pastaba. Produktas
gumbų nuo šliužų
pažeidimų
neapsaugo.
Nuo pasodinimo iki
žydėjimo pabaigos
(BBCH 69).
Pastaba. Produktas
uogų nuo šliužų
pažeidimų
neapsaugo.

0,7

2

3

0,7

2

Vėliausiai
galima
naudoti iki
žydėjimo
pabaigos
(BBCH 69)

Salotos

Bulvės

Uogakrūmiai
(išskyrus braškes ir
žemuoges)

24
Vejos

Nuo sėjos iki
vegetacijos
pabaigos

0,7

2

-

Repelentai
1. Cervacol extra
Cheminova Deutschland
GmbH & Co. KG ,
AS2-58R(2017),
2020-08-31
Detia Wühlmausgas
Detia Freyberg GmbH
AS2-49R(2018)
2023-08-31

Kvarcinis
smėlis
251 g/kg

3,0-4,0 kg/1000
augalų

Lapuočių ir
spygliuočių želdiniai

Saugo nuo stirnų ir
elnių nugraužimo

Tepti lapuočių ir spygliuočių viršūninio ūglio 510 cm rudenį pasibaigus vegetacijai

Kalcio karbidas
800 g/kg

5g

Lauko, sodo, daržo,
dekoratyvinių
augalų auginimo
plotai, pievos

Atbaido pelėnus

Į pelėno urvą įdėti vieną maišelį, po to angą
uždengti

20 g

Lauko, sodo, daržo,
dekoratyvinių
augalų auginimo
plotai, pievos

Atbaido kurmius

Į kurmio urvą įdėti keturis maišelius, po to
angą uždegti

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

Apsaugo nuo
0,8-1,6 kg/1000
kiškių, stirnų, elnių augalų.
ir briedžių.

Augalus apipurkšti arba aptepti nuo rugsėjo iki
kovo mėnesio.

Apsaugo nuo elnių,
stirnų, briedžių
apgraužimo

10-20 ml/10 m2

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip
4 kartus

Lapuočių ir
spygliuočių
želdiniams

Apsaugo nuo
kanopinių gyvūnų
apgraužimo

2,5-4,0 kg/1000
augalų

Tepti lapuočių ir spygliuočių viršutinio ūglio 510 cm rudenį, pasibaigus vegetacijai

2. Plantskydd
Plantskydd AB
AS2-61R(2016)
2020-08-31

Kraujo miltai
990 g/kg

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

Avių riebalai
65 g/l

4. WAM Extra
Witasek Pflanzenschutz
GmbH
AS2-48R/2015
2020-08-31

Kvarcinis
smėlis 300
g/kg

