VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO STEWARD ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
2014 m. liepos 7 d. Nr. A1-213
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m.
spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 40
straipsnio 1 (a) punktu (OL 2009 L 309, p. 1), 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 Steward registracijos ataskaitos išvadomis,
į r e g i s t r u o j u insekticidą Steward, Du Pont Finland Ltd., profesionaliajam naudojimui
iki 2018 m. spalio 31 d.
Veiklioji medžiaga: indoksakarbas 300 g/kg.
Insekticidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Kenksmingas prarijus.
Gali pakenkti nervų sistemos organams.
Sudėtyje yra indoksakarbo. Gali sukelti alerginę reakciją.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Esant sąlyčiui arba blogai pasijutus: Skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurą arba kreiptis į gydytoją.
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti
augalų žydėjimo metu, kai purškiami vaismedžiai. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu.
Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių. Sunaikinti
piktžoles iki jų žydėjimo.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
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Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki
paviršinių vandens telkinių, kai purškiami vaismedžiai.
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: 0,120 kg, 0,25 kg, 0,5 kg.
Insekticidas naudojamas:
Obelims, kriaušėms.
Naikina gluosninių lapsukių, tinkluotųjų lapsukių, vaismedinių lapsukių, rožinių lapsukių,
pelėdgalvių ir obuolinių vaisėdžių lervas.
Norma: 170–250 g /ha.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei
7 dienoms.
Žiediniams kopūstams, brokoliniams kopūstams, baltagūžiams ir raudongūžiams kopūstams,
savojiniams kopūstams.
Naikina baltukų, kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių lervas.
Norma: 85 g/ha.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei
1 dienai.
Briuseliniams kopūstams.
Naikina baltukų, kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių lervas.
Norma: 85 g/ha.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei
28 dienoms.
Agurkams, cukinijoms, moliūgams, pomidorams, paprikoms, aitriosioms paprikoms,
baklažanams, melionams, auginamiems šiltnamiuose.
Naikina žvilgūnų, kopūstinių pelėdgalvių, daržinių pelėdgalvių, žiemsprindžių, gaminių
žvilgūnų ir lapsukių lervas.
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Norma: 85–125 g/ha.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei
1 dienai.

Direktorius
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