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Vilnius
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), ir Toprex 375 SC (A14049A)
registracijos ataskaitos išvadomis,
į r e g i s t r u o j u fungicidą-augimo reguliatorių Toprex 375 SC (A14049A, Syngenta Crop
Protection AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Veikliosios medžiagos: paklobutrazolas 125 g/l + difenokonazolas 250 g/l.
Fungicidas-augalų augimo reguliatorius klasifikuojamas:
Pavojingas.
Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.
Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę, 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).
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Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra difenokonazolo ir / arba paklobutrazolo daugiau kaip kartą per trejus
metus tame pačiame lauke.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.
Fungicidas-augimo reguliatorius naudojamas:
Žieminiams ir vasariniams rapsams.
Saugo nuo fomozės, juodosios dėmėtligės, šviesmargės, taip pat nuo augalų ištįsimo ir
išgulimo.
Norma: 0,35 l/ha.
Purkšti pavasarį nuo stiebo ilgėjimo pradžios, kol išsiskirsto, tačiau neišsiskleidžia
pagrindinio žiedyno butonai (BBCH 31–55) ne daugiau kaip 1 kartą.
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