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DĖL FUNGICIDO ALIETTE ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
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Vilnius
Vadovaudamasi 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 dalies a punktu (OL 2009 L309, 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 atsižvelgdama į Aliette registracijos ataskaitos išvadas:
1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą Aliette, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam
naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.
1.1. Veiklioji medžiaga: aliuminio fosetilas 800 g/kg.
1.2. Fungicido forma: vandenyje dispersiškos granulės.
1.3. Fungicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Talpyklą šalinti 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).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.
1.4. Pakuotė: 1 kg, 5 kg.
1.5. Fungicidas naudojamas:
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Salotoms, prieš persodinimą.
Norma: 3 kg/ha.
Saugo nuo netikrosios miltligės.
Purkšti prieš persodinimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Salotoms, po persodinimo.
Norma: 3 kg/ha.
Saugo nuo netikrosios miltligės.
Purkšti po persodinimo praėjus 1 savaitei, kai augalai gerai įsišaknija ir turi 2–4 lapelius, kas
7–14 dienų, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Agurkams, auginamiems lauke.
Norma: 3–4 kg/ha.
Saugo nuo netikrosios miltligės.
Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos ligai plisti, kas 8–14 dienų, ne daugiau
kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.
arba
Agurkams, auginamiems lauke.
Norma: 4 kg/ha.
Saugo nuo netikrosios miltligės.
Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, kas 8–14 dienų, ne daugiau kaip 4 kartus,
iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.
Agurkams, auginamiems šiltnamiuose.
Norma: 0,3–0,4 proc. tirpalas.
Saugo nuo netikrosios miltligės.
Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos ligai plisti, kas 8–14 dienų, ne daugiau
kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.
Dekoratyviniams augalams, auginamiems šiltnamiuose.
Norma: 0,05–0,1 proc. tirpalas.
Saugo nuo šaknų ir pašaknio ligų, kurias sukelia (Pythium spp., Phytophthora spp.)
patogenai.
Laistyti prieš arba po sodinimo, ne daugiau kaip 1 kartą.
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arba
Dekoratyviniams augalams, auginamiems šiltnamiuose.
Norma: 0,25–0,5 proc. tirpalas.
Saugo nuo šaknų ir pašaknio ligų, kurias sukelia (Pythium spp., Phytophthora spp.)
patogenai.
Apdoroti naudojant laistymo sistemą prieš pasireiškiant ligos požymiams, kas 10 dienų, ne
daugiau kaip 2 kartus.
Pastaba: Mažesniąją normą naudoti smulkesniems augalams ir jei infekcija nėra intensyvi.
Orchidėjoms.
Norma: 0,125 proc. tirpalas.
Saugo nuo šaknų ir pašaknio ligų, kurias sukelia (Pythium spp., Phytophthora spp.)
patogenai.
Apdoroti naudojant laistymo sistemą prieš pasireiškiant ligos požymiams, ne daugiau kaip 2
kartus.
2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.
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