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Vilnius
P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. gruodžio 16 d.
įsakymą Nr. A1-246 „Dėl fungicido Cantus perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį
išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO CANTUS PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. gruodžio 3 d. protokole
Nr.AS1-6 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į Cantus klasifikavimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,
p e r r e g i s t r u o j u fungicidą Cantus, BASF A/S profesionaliajam naudojimui.
Veiklioji medžiaga: boskalidas 500 g/kg.
Fungicido forma: vandenyje dispersiškos granulės.
Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
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Mūvėti apsaugines pirštines.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
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 1 metro apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.
Pakuotė: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg.
Fungicidas naudojamas:
Žieminiams rapsams.
Norma: 0,5 kg/ha.
Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėtligės, fomozės.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

Vasariniams rapsams.
Norma: 0,5 kg/ha.
Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėtligės, fomozės.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.
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