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Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2015 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. A1-104 „Dėl herbicido Betanal MaxxPro OD
perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
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Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo

5 straipsniu,

įgyvendindamas 2018 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/1796,
kuriuo dėl veikliųjų medžiagų amidosulfurono, bifenokso, chlorpirifoso, metilchlorpirifoso,
klofentenzino,

dikambos,

difenokonazolo,

diflubenzurono,

diflufenikano,

dimoksistrobino,

fenoksapropo-P, fenpropidino, lenacilo, mankozebo, mekopropo-P, metiramo, nikosulfurono,
oksamilo, pikloramo, piraklostrobino, piriproksifeno ir tritosulfurono patvirtinimo laikotarpių
pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL 2018 L 88, p. 4),
bei atsižvelgdamas į Bayer AG 2018 m. lapkričio 5 d. prašymą:
1.

Į r e g i s t r u o j u herbicidą Betanal MaxxPro OD, Bayer AG, profesionaliajam

naudojimui iki 2020 m. gruodžio 31 d.
1.1. Veiklioji medžiaga − desmedifamas 47 g/l + etofumezatas 75 g/l + lenacilas 27 g/l +
fenmedifamas 60 g/l.
1.2. Herbicido forma – aliejinė koncentruota suspensija.
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1.3. Herbicidas 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. Signalinį žodį „Pavojinga“.
1.3.2. Pavojingumo frazes:
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
1.3.3. Atsargumo frazes:
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų /aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / 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.
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 netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne
žemės ūkio paskirties žemės.
1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l.
1.5. Herbicidas naudojamas:
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Cukriniams ir pašariniams runkeliams, raudoniesiems burokėliams.
Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.
Purkšti per 3 kartus po 1,25–1,5 l/ha, pirmą kartą – cukriniams ir pašariniams runkeliams
ar raudoniesiems burokėliams esant skilčialapių tarpsnyje (BBCH 10), piktžolėms taip pat esant
skilčialapių tarpsnyje, antrą kartą – sudygus naujoms piktžolėms, t. y. po 5–10 dienų nuo pirmojo
purškimo, trečią kartą – sudygus naujoms piktžolėms, t. y. po 5–10 dienų nuo antrojo purškimo.
2.

P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.
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

Rasa Rimkutė

