VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO SEKATOR OD PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. A1-333
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 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 Sekator OD registracijos ataskaitos
išvadomis,
p e r r e g i s t r u o j u herbicidą Sekator OD, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam
naudojimui iki 2017 m. spalio 31 d.
Veikliosios medžiagos: amidosulfufronas 100 g/l + natrio metiljodosulfuronas 25 g/l
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia, kreiptis į gydytoją.
Jeigu akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
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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
paviršinių vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 5 l
Herbicidas naudojamas:
Žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams.
Norma: 0,15 l/ha
Naikina dviskiltes piktžoles.
Purkšti pavasarį javų vegetacijos metu nuo trečiojo lapo tarpsnio iki paskutiniojo lapo
pasirodymo (BBCH 13–37) ne daugiau kaip 1 kartą.
Vasariniams kviečiams, kvietrugiams, miežiams.
Norma: 0,10–0,15 l/ha
Naikina dviskiltes piktžoles.
Purkšti javų vegetacijos metu nuo trečiojo lapo tarpsnio iki paskutiniojo lapo pasirodymo
(BBCH 13–37) ne daugiau kaip 1 kartą.
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