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straipsniu,

atsižvelgdamas į pareiškėjo ISK BioSciences Europe N.V. 2012 m. rugsėjo 13 d. paraišką ir į
Fornet 4 OD

klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. 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 (OL, 2008 L 353, p.1) išvadas,
į r e g i s t r u o j u herbicidą Fornet 4 OD, ISK Biosciences Europe N.V. profesionaliajam
naudojimui iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Veiklioji medžiaga: nikosulfuronas 40 g/l.
Herbicido forma: aliejinė koncentruota suspensija.
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
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Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra nikosulfurono dažniau kaip kartą per trejus metus.
Siekiant apsaugoti požemį vandenį nenaudoti lengvos mechaninės sudėties dirvožemiuose.
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 10 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki
paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną,
apželdintą daugiamečiais augalais.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
Pakuotė: 5 l.
Herbicidas naudojamas:
Kukurūzams.
Norma: 0,75 l/ha.
Naikina kai kurias vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai kukurūzai turi 3–4 lapelius, o vienametės dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės turi
2–6 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.“
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