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P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. liepos 27 d. įsakymą
Nr. A1-201 „Dėl repelento Plantskydd įregistravimo individualiam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja
redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL REPELENTO PLANTSKYDD ĮREGISTRAVIMO NEPROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. liepos 10 d. protokole Nr. 5 pateiktomis
rekomendacijomis, atsižvelgdamas į Plantskydd klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB
bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1),
išvadas ir į Plantskydd AB 2015 m. birželio 22 d. ir 2016 m. sausio 29 d. prašymus:
1.

Į r e g i s t r u o j u repelentą Plantskydd, Plantskydd AB, neprofesionaliajam

naudojimui iki 2016 m. gruodžio 31 d.
1.1.

Veiklioji medžiaga: kraujo miltai 99 proc.

1.2.

Repelento forma: dispersiški milteliai.

1.3.

Repelentas klasifikuojamas:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

2
Talpyklą šalinti pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
1.4.

Pakuotė: 1 kg.

1.5.

Repelentas naudojamas:

Lapuočių ir spygliuočių sodinukams, dekoratyviniams augalams.
Norma: 1,1 kg 1000 augalų.
Saugo nuo kiškių, stirnų, elnių ir briedžių apgraužimo.
Augalus apipurkšti arba aptepti nuo rugsėjo iki kovo mėn.
2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“
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