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Vilnius
P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. birželio 12 d.
įsakymą Nr. A1-152 „Dėl herbicido Fusilade forte 150 EC perregistravimo profesionaliam
naudojimui“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr.46-510) ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO FUSILADE FORTE 150 EC PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. birželio 6 d. protokole Nr. 4
pateiktomis rekomendacijomis ir įgyvendindamas 2011 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamentą (ES) Nr.788/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr.1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų tiekimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga
fluazifopas-P ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr.540/2011 priedas
(OL 2011 L 203, p.21), atsižvelgdamas į veikliosios medžiagos fluazifopo-P tapatumo patikrinimo
išvadas,
p e r r e g i s t r u o j u herbicidą Fusilade forte 150 EC Syngenta Ltd, profesionaliajam
naudojimui iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Veiklioji medžiaga: fluazifop-P- butilas 150 g/l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
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Aplinkai pavojingas.
Rizikos frazės:
Gali pakenkti negimusiam vaikui.
Dirgina odą.
Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
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.
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti (kuo – nurodo gamintojas).
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).
Specialiosios saugos frazės:
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Pakuotė: 1 l, 5 l.
Herbicidas naudojamas:
Vaismedžių pomedžiams.
Norma: 1,0–1,5 l/ha.
Naikina vienmetes vienskiltes piktžoles.
Purkšti, kai vienmetės vienskiltės piktžolės išskleidžia 2–4 lapelius ne daugiau kaip 1 kartą,
iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Vaismedžių pomedžiams.
Norma: 2,0–3,0 l/ha.
Naikina daugiametes vienskiltes piktžoles.
Purkšti, kai daugiametės vienskiltės piktžolės išskleidžia 4–6 lapelius ne daugiau kaip 1
kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.
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Pušų, eglių, kedrų sėjinukams.
Norma: 1,5–2,0 l/ha.
Naikina vienametes ir daugiametes vienskiltes piktžoles.
Purkšti prieš spygliuočių sėklų sudygimą arba antroje vegetacijos pusėje, kai vienametės
vienskiltės piktžolės išskleidžia 2–4, o daugiametės vienaskiltės 4–6 lapelius ne daugiau kaip 1
kartą.”

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas

