VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO OHAYO 500 SC ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
2014 m. balandžio 11 d. Nr. A1-132
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m.
birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos
produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127) ir ISK BioSciences Europe N.V. pateikta
informacija,
į r e g i s t r u o j u

fungicidą

Ohayo 500 SC, ISK BioSciences Europe NV,

profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. vasario 28 d.
Veiklioji medžiaga: fluazinamas 500 g/l.
Fungicidas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
Aplinkai pavojingas.
Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
Gali pakenkti negimusiam vaikui.
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Vengti patekimo ant odos.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Siekiant apsaugoti dirvos organizmus, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra fluazinamo dažniau kaip kas dvejus metus tame pačiame lauke.
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Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną purškiant
bulves ir 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais, purškiant svogūnus iki
paviršinio vandens telkinių.
Pakuotė: 1 l.
Fungicidas naudojamas:
Bulvėms.
Norma: 0,4 l/ha.
Saugo nuo bulvių maro.
Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 8 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau
kaip 7 d.
Svogūnams.
Norma: 0,4 l/ha.
Saugo nuo lapų dėmėtligės ir netikrosios miltligės.
Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau
kaip 7 d.
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