VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO-AKARICIDO FIBRO ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
2013 m. rugsėjo 12 d. Nr. A1-307
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 Fibro
registracijos ataskaitos išvadomis,
į r e g i s t r u o j u

insekticidą-akaricidą Fibro, Belchim Crop Protection NV,

profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l.
Insekticidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, pagal nacionalinius teisės
aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu arba jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių, purškiant sodus.
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Siekiant apsaugoti dirvos organizmus, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra parafino aliejaus, daugiau kaip 8 kartus per sezoną ir dažniau kaip kas
trejus metus tame pačiame lauke, purškiant bulves.
Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos
produkto augalų žydėjimo ir bičių aktyvaus maitinimosi metu.
Pakuotė: 5 l, 20 l.
Insekticidas naudojamas:
Bulvėms.
Naikina amarus, kaip virusų pernešėjus.
Norma: 10 l/ha.
Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 8 kartus.

Obelims, kriaušėms, vyšnioms, slyvoms.
Naikina rausvąsias sodines erkes.
Norma: 20–30 l/ha.
Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Kriaušėms.
Naikina kriaušines blakutes.
Norma: 20–30 l/ha.
Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: jei purškiama 2 kartus, naudoti 20 l/ha normą.
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