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P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2005 m. spalio 21 d.
įsakymą Nr. 189 „Dėl fungicido Comet perregistravimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO COMET PERREGISTRAVIMO
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2005 m. rugsėjo 27 d. protokole Nr. 5
pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į pareiškėjo BASF A/S pateiktą informaciją,
p e r r e g i s t r u o j u fungicidą Comet, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui.
Veiklioji medžiaga: piraklostrobinas 250 g/l.
Fungicidas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
Aplinkai pavojingas.
Rizikos frazės:
Kenksmingas įkvėpus.
Kenksmingas prarijus.
Dirgina odą.
Dirgina kvėpavimo takus.
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.
Saugos frazės:
Saugoti nuo vaikų.
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Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Specialiosios saugos frazės:
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 15 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
Fungicidas naudojamas:
Žieminiams kviečiams.
Norma: 1 l/ha.
Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės,
miltligės.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip
35 dienoms.

Vasariniams miežiams.
Norma: 1 l/ha.
Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių, septoriozės,
miltligės.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip
35 dienoms.“

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
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