VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL BEICO MAXIM EXTRA 050 FS (A8533G) PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
2012 m. liepos 24 d. Nr. A1-231
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013;
2012, Nr. 63-3162) 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 Maxim
extra 050 FS registracijos ataskaitos išvadomis,
p e r r e g i s t r u o j u beicą Maxim extra 050 FS (A8533G), Syngenta Crop Protection AG,
profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Veikliosios medžiagos: fludijoksonilas 25 g/l + difenokonazolas 25 g/l.
Beicas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
Aplinkai pavojingas.
Rizikos frazės:
Kenksmingas įkvėpus.
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.
Neįkvėpti garų.
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).
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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).
Siekiant apsaugoti paukščius / laukinius gyvūnus, būtina augalų apsaugos produktą visiškai
įterpti į dirvą, ypač užtikrinant visišką įterpimą vagų gale.
Siekiant apsaugoti paukščius / laukinius gyvūnus, pabiręs augalų apsaugos produktas
pašalinamas.
Pakuotė: 5 l, 20 l, 220 l.
Beicas naudojamas:
Žieminiams kviečiams.
Norma: 1,5 l/t.
Saugo nuo pavasarinio pelėsio, kietųjų kūlių, daigų pašaknio ligų, šaknų puvinių, daigų
septoriozės.
Beicuojama praskiedus 1,5 l/t Maxim extra 050 FS 4-8 l vandens arba neskiestu produktu.

Vasariniams kviečiams.
Norma: 1,5 l/t.
Saugo nuo kietųjų kūlių, daigų pašaknio ligų, šaknų puvinių, daigų septoriozės.
Beicuojama praskiedus 1,5 l/t Maxim extra 050 FS 4-8 l vandens arba neskiestu produktu.
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