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Vilnius
P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2011 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. A1-398 „Dėl insekticido Foray 76B įregistravimo
profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO FORAY 76B ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. gruodžio 8 d. protokole Nr. AS1-7
pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į Foray 76B

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,
į r e g i s t r u o j u insekticidą Foray 76B, Sumitomo Chemical Agro Europe SA,
profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.
Veiklioji medžiaga: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, štamas ABTS-351.
Insekticidas klasifikuojamas:
Sudėtyje yra Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki štamas ABTS-351. Gali sukelti alerginę
reakciją.
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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.
Patekus ant odos: plauti dideliu vandens kiekiu.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
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 50 metrų apsaugos zoną (purškiant
aviacine technika) ir 10 metrų (naudojant antžeminius purkštuvus) iki paviršinio vandens telkinių.
Pakuotė: 200 l, 1000 l.
Insekticidas naudojamas:
Miškams.
Norma: 2,0–2,5 l/ha.
Naikina lapus ir spyglius graužiančių drugių (pušinių verpikų, vienuolių verpikų, ąžuolinių
lapsukių) vikšrus.
Purkšti iš lėktuvų tik masinio kenkėjų išplitimo metu, kai kitais būdais sunaikinti jų
neįmanoma, ne daugiau kaip 2 kartus.
Pastabos:
Būtina iš anksto informuoti gyvenamųjų vietovių gyventojus bei visuomenę apie
planuojamus miško purškimus iš lėktuvų: jų tikslus, plotus, atlikimo laiką, naudojamą augalų
apsaugos produktą ir saugos būdus.
Draudžiama purkšti miškų plotus žmonių poilsio zonose bei arčiau kaip 100 metrų nuo
žmonių gyvenamųjų vietų.
Nuo visų numatytų nupurkšti plotų ribų ne mažesniu kaip 100 metrų atstumu turi būti
išdėstyti gerai matomi pranešimai – įspėjimai, draudžiantys eiti į nupurkštą teritoriją. Perspėjamoji
informacija nuimama tik pasibaigus draudimui lankytis miške.
Gyventojams eiti į apdorotus plotus ir į 100 metrų zoną aplink apdorotus plotus galima tik
praėjus ne mažiau kaip parai nuo purškimo iš lėktuvų.“
Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
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