VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M. SPALIO
17 D. ĮSAKYMO NR. A1-214 „DĖL HERBICIDO BETANAL 160 SE ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAM IR INDIVIDUALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO
2015 m. balandžio 24 d. Nr. A1- 278
Vilnius
P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. spalio 17 d. įsakymą
Nr. A1-214 „Dėl herbicido Betanal 160 SE įregistravimo profesionaliam ir individualiam
naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO BETANAL ĮREGISTRAVIMO NEPROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokole Nr. AS1-5
pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į Betanal 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 Betanal, Bayer Crop Science AG, neprofesionaliajam
naudojimui.
Veiklioji medžiaga: fenmedifamas 160 g/l
Herbicido forma: suspoemulsija
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
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Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
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 iki melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
Pakuotė: 30 ml, 60 ml, 500 ml, 1 l
Herbicidas naudojamas:
Derančiame braškyne.
Norma: 60 ml/a
Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.
Purkšti anksti pavasarį iki braškių žydėjimo po tarpueilių purenimo ant ką tik sudygusių
piktžolių arba po derliaus nuėmimo po tarpueilių purenimo ant naujai sudygusių piktžolių 3 kartus
po 20 ml/arui arba 2 kartus po 30 ml/arui produkto, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje.
Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus.
Naujai įveistame braškyne.
Norma: 60 ml/a
Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.
Purkšti praėjus vienai savaitei po daigų pasodinimo 30 ml/a, purškimą pakartoti pasirodžius
naujai piktžolių bangai naudojant 30 ml/a. Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus.“

Veiklos planavimo ir kontrolės skyriaus vedėja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė

