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Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2009 m. spalio
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų
pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309,
p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentu (ES)
2018/605 (OL 2018 L 101, p. 33), 40 straipsnio 1 dalies b punktu, 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 atsižvelgdamas į Delmetros 100 SC registracijos ataskaitos
išvadas:
1. Į r e g i s t r u o j u insekticidą Delmetros 100 SC, Innvigo Sp. z o.o, profesionaliajam
naudojimui iki 2020 m. spalio 31 d.
1.1. Veiklioji medžiaga: deltametrinas 100 g/l.
1.2. Insekticido forma: koncentruota suspensija.
1.3. Insekticidas 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 keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2018 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1480 (OL 2018 L 251, p. 1), klasifikuojamas ir
ženklinamas jam priskiriant:
1.3.1. Signalinis žodis nepriskiriamas.
1.3.2. Pavojingumo frazes:
Kenksminga prarijus.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
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Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
1.3.3. Atsargumo frazes:
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
1.3.4. Papildomas ir specialiąsias saugos frazes:
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. 3 procentus mišinio
sudaro nežinomo toksiškumo prarijus sudedamosios dalys. 3,6 procento mišinio sudaro nežinomo
toksiškumo susilietus su oda ir įkvėpus sudedamosios dalys.
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 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus būtina išlaikyti 5 m apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti
augalų apsaugos produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu.
1.4. Pakuotės: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l.
1.5. Insekticidas naudojamas:
Žieminiams kviečiams.
Norma: 0,05 l/ha.
Naikina raudonkrūtinius lemus.
Purkšti nuo tada, kai matyti pirmieji akuotai iki pieninės brandos pabaigos (BBCH 49–79), ne
daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.
Vasariniams miežiams.
Norma: 0,05 l/ha.
Naikina raudonkrūtinius lemus.
Purkšti nuo nuo vamzdelėjimo vidurio iki pieninės brandos vidurio (BBCH 45–75), ne
daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.
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Bulvėms.
Norma: 0,05 l/ha.
Naikina kolorado vabalų lervas.
Purkšti nuo tada, kai matomi pirmojo žiedyno pumpurai, iki išsiskleidžia 50 proc. pirmojo
žiedyno žiedų (BBCH 51–65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7
dienoms.
Žieminiams rapsams.
Norma: 0,05 l/ha.
Naikina rapsines sprages, pavasarines kopūstines muses.
Purkšti rudenį, kai rapsai turi 2–5 tikruosius lapelius (BBCH 12–15);
arba
Naikina rapsinius žiedinukus.
Purkšti nuo tada, kai pagrindinio žiedyno butonai išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę, iki matomi
pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (geltoni butonai) (BBCH 55–59);
arba
Naikina ankštarinius paslėptastraublius, ankštarinius gumbauodžius.
Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki pirmųjų ankštarų formavimosi pradžios (BBCH 67–72).
Purkšti žieminius rapsus tik 1 kartą per auginimo sezoną, iki derliaus nuėmimo likus ne
mažiau kaip 45 dienoms.
Gūžiniams kopūstams (Delmetros 100 SC registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į
rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) 51
straipsnį).
Norma: 0,05 l/ha.
Naikina kopūstinius baltukus, ropinius baltukus, kopūstinius amarus, kopūstinius
pelėdgalvius, pavasarines kopūstines muses.
Purkšti nuo gūžės formavimosi pradžios iki susiformuoja būdingas gūžės dydis, forma ir
kietumas (BBCH 41–49), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14
dienų.
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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3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių
ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas
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