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Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m.
spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 40
straipsnio 1 dalies a punktu (OL 2009 L309, p. 1), 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 atsižvelgdamas į Envidor registracijos ataskaitos išvadas:
1. Įregistruoju insekticidą Envidor, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui
iki 2021 m. liepos 31 d.
1.1. Veiklioji medžiaga: spirodiklofenas 240 g/l.
1.2. Insekticido forma: koncentruota suspensija.
1.3. Insekticidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
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.
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).
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Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną purškiant
vaismedžius, vaiskrūmius ir dekoratyvinius augalus iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos
griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną
purškiant vaismedžius, 5 metrų apsaugos zoną purškiant vaiskrūmius ir dekoratyvinius augalus iki
ne žemės ūkio paskirties žemės.
Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu.
Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių / sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo.
1.4. Pakuotė: 1 l.
1.5. Insekticidas naudojamas:
Obelims.
Norma: 0,2 l/ha purškiant 1 m lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,2 l/ha
normą reikia dauginti iš medžio lajos aukščio.
Naikina paprastąsias voratinklines erkes, raudonąsias sodines erkes, rusvąsias sodines erkes.
Purkšti nuo žiedynų formavimosi pradžios iki žiedpumpurių rausvėjimo pradžios (BBCH
51–57) arba nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85) ne daugiau kaip 1
kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.
Pastaba: didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.

Kriaušėms.
Norma: 0,2 l/ha purškiant 1 metro lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,2
l/ha normą reikia dauginti iš medžio lajos aukščio.
Naikina paprastąsias voratinklines erkes, raudonąsias sodines erkes, rusvąsias sodines erkes,
kriaušines blakutes.
Purkšti nuo žiedynų formavimosi pradžios iki žiedpumpurių rausvėjimo pradžios (BBCH
51–57) arba nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85) ne daugiau kaip 1
kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.
arba
Pastaba: didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.
Braškėms.
Norma: 0,4 l/ha.
Naikina paprastąsias voratinklines erkes.
Purkšti prieš žydėjimą (BBCH 49–59) arba po derliaus nuėmimo (BBCH >91) ne daugiau
kaip 1 kartą.
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Dekoratyviniams augalams, išskyrus rožes.
Norma: 0,2–0,4 l/ha.
Naikina voratinklines erkes, raudonąsias sodines erkes.
Purkšti prieš žydėjimą arba iš karto po žydėjimo ne daugiau kaip 2 kartus, pirmą kartą
0,4 l/ha, antrą kartą – 0,2 l/ha.
Pastaba: didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.
2. Pavedu Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas

