VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO AXIAL ONE 50 EC ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
2011 m. birželio 6 d. Nr. A1- 178
Vilnius

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. gegužės 24 d. protokole Nr. AS1-4
pateiktomis rekomendacijomis,
į r e g i s t r u o j u herbicidą Axial One 50 EC, Syngenta Crop Science AG,
profesionaliajam naudojimui 3 metų laikotarpiui.
Veikliosios medžiagos: pinoksadenas 45 g/l + florasulamas 5 g/l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Dirginantis.
Aplinkai pavojingas.
Rizikos frazės:
Dirgina kvėpavimo takus ir odą.
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.
Saugos frazės:
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Neįkvėpti aerozolių.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Specialiosios saugos frazės:

2
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.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių.
Pakuotė: 1 l, 5 l.
Herbicidas naudojamas:
Žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, miežiams.
Norma: 1,0 l/ha.
Naikina dirvines smilguoles, tuščiąsias avižas, gausiažiedes svidres, vienmetes ir tam tikras
daugiametes dviskiltes piktžoles.
Purkšti pavasarį, kai javai yra krūmijimosi–stiebo augimo (BBCH 25–32) tarpsniuose ne
daugiau kaip 1 kartą.
Žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, miežiams.
Norma: 1,3 l/ha.
Naikina pelinius pašiaušėlius.
Purkšti pavasarį, kai javai yra krūmijimosi–stiebo augimo (BBCH 25–32) tarpsniuose ne
daugiau kaip 1 kartą.
Vasariniams kviečiams, miežiams.
Norma: 1,0 l/ha.
Naikina tuščiąsias avižas, gausiažiedes svidres, vienmetes ir kai kurias daugiametes
dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai javai yra krūmijimosi pabaigoje–stiebo augimo (BBCH 29–32) tarpsniuose ne
daugiau kaip 1 kartą.
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