VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL BEICO PREPPER ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
2019 m. gegužės 3 d. Nr. A1-308
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 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), bei atsižvelgdamas į Prepper registracijos ataskaitos išvadas:
1. Į r e g i s t r u o j u

beicą Prepper, Globachem NV, profesionaliajam naudojimui iki

2020 m. spalio 31 d.
1.1. Veiklioji medžiaga: fludioksonilas 25 g/l.
1.2. Beico forma: takus koncentratas.
1.3. Beicas 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
keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą
(EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio
4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1480 (OL 2018 L 251, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas
jam priskiriant:
1.3.1. Signalinį žodį „Pavojinga“.
1.3.2. Pavojingumo frazes:
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
1.3.3. Atsargumo frazes:
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
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Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra
ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
1.3.4. Papildomas ir specialiąsias saugos frazes:
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir 2-metil-izotiazol-3-ono.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti paukščius / laukinius gyvūnus, būtina produktą visiškai įterpti į dirvą;
užtikrinti, kad produktas būtų visiškai įterptas vagų gale.
Siekiant apsaugoti paukščius / laukinius gyvūnus, pašalinti pabiras ar išsiliejusį produktą.
1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 1000 l.
1.5. Beicas naudojamas:
Žieminiams ir vasariniams kviečiams.
Norma: 2,0 l/t.
Saugo nuo kietųjų kūlių, daigų pašaknio puvinių, daigų septoriozės.
Beicuoti naudojant 4,0–10 l/t tirpalo.
Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.
Norma: 2,0 l/t.
Saugo nuo kietųjų kūlių, daigų pašaknio puvinių, daigų septoriozės.
Beicuoti naudojant 4,0–10 l/t tirpalo.
Žieminiams rugiams.
Norma: 2,0 l/t.
Saugo nuo daigų pašaknio puvinių, stiebinių kūlių.
Beicuoti naudojant 4,0–10 l tirpalo.
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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3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių
ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Direktorius

Sergejus Fedotovas

