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P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. sausio 26 d. įsakymą
Nr. A1-015 „Dėl herbicido Focus Ultra perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau
nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO FOCUS ULTRA REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. liepos 4 d. protokole Nr. 5 ir 2007 m.
sausio 16 d. protokole Nr. 1 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į Focus Ultra
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:
1. A t n a u j i n u

herbicido Focus Ultra, BASF A/S, registraciją profesionaliajam

naudojimui iki 2016 m. lapkričio 30 d.
1.1. Veiklioji medžiaga: cikloksidimas 100g/l.
1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.
1.3. Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Dirgina odą.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
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Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos griovių.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
1.4. Pakuotė: 5 l, 10 l.
1.5. Herbicidas naudojamas:
Cukriniams, pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams.
Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes piktžoles.
Normos. Purškiant per 2 kartus: pirmą kartą – 1,0 l/ha Focus Ultra + 0,5–1,0 l/ha Dash HC,
kai piktžolės turi 2–4 lapelius. Antrą kartą – 1,0 l/ha Focus Ultra + 0,5–1,0 l/ha Dash HC, kai
ataugę varpučiai turi 2–3 lapelius. Purškiant per 1 kartą: 1,5–2,0 l/ha Focus Ultra + 0,5–1,0 l/ha
Dash HC, kai piktžolės turi 3–5 lapelius. Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus.
Linams, rapsams, bulvėms, morkoms, gūžiniams ir žiediniams kopūstams.
Norma: 1,5–2,0 l/ha Focus Ultra + 0,5–1,0 l/ha Dash HC.
Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes piktžoles.
Purkšti, kai piktžolės turi 3–5 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.
Didžiausias purškimų skaičius – 1.
Jaunoms ir derančioms braškėms.
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Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes piktžoles.
Norma: 1,5–2,0 l/ha Focus Ultra + 0,5–1,0 l/ha Dash HC
Purkšti, kai piktžolės turi 3–5 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.
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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