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Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2015 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-547 „Dėl beico Latitude XL įregistravimo
profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖ S AUGALININKYSTĖ S TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
Į SAKYMAS
DĖL BEICO LATITUDE XL ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 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), atsižvelgdamas į Latitude XL
registracijos ataskaitos išvadas ir į Certis Europe B.V. 2017 m. kovo 14 d. prašymą:
1. Į r e g i s t r u o j u beicą Latitude XL, Certis Europe B.V., profesionaliajam naudojimui
iki 2017 m. spalio 31 d.
1.1. Veiklioji medžiaga: siltiofamas 125 g/l.
1.2. Fungicido forma: takus koncentratas sėklų beicavimui.
1.3. Beicas klasifikuojamas:
Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazolin-3-ono ir 1-(3-chloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano.
Gali sukelti alerginę reakciją.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.
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Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu arba jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, beicuotas sėklas būtina visiškai įterpti į
dirvą; užtikrinti, kad beicuotos sėklos būtų visiškai įterptos lauko gale.
Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti
pašalinamos.
1.4. Pakuotė: 20 l, 200 l, 640 l, 1000 l.
1.5. Beicas naudojamas:
Žieminiams kviečiams, vasariniams kviečiams, spelta kviečiams, žieminiams ir vasariniams
kvietrugiams.
Norma: 2,0 l/t.
Saugo nuo javaklupė s (Gaeumannomyces graminis).
Beicuoti naudojant 10 l/t paruošto tirpalo.
2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį į sakymą
Valstybinė s augalininkystė s tarnybos prie Ž emė s ū kio ministerijos interneto svetainė je.“
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