VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO HUSSAR ACTIV PLUS OD ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
2017 m. rugpjūčio 3 d. Nr. A1- 431
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), atsižvelgdamas į Hussar Activ Plus OD
registracijos ataskaitos išvadas:
1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą Hussar Activ Plus OD, Bayer Crop Science AG,
profesionaliajam naudojimui iki 2025 m. birželio 30 d.
1.1. Veikliosios
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metiljodsulfuronas + metiltienkarbazonas 300 (199)+10+7,5 g/l.
1.2. Herbicido forma: aliejinė koncentruota suspensija.
1.3. Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojinga.
Dirgina odą .
Smarkiai paž eidž ia akis.
Gali dirginti kvė pavimo takus.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Sudėtyje yra 2,4-D ir riebių jų alkoholių etoksilatų alkilo eterio. Gali sukelti alerginę
reakciją.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Stengtis neį kvė pti rū ko / garų / aerozolio.
Mū vė ti apsaugines pirštines, dė vė ti apsauginius drabuž ius ir naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
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Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lę šius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolė s ir informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją .
Laikyti gerai vė dinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai už darytą .
Surinkti ištekė jusią medž iagą .
Talpyklą šalinti pagal nacionalinė s teisė s aktų reikalavimus.
Neuž teršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo
į renginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenaž ą iš sodybų ar nuo
kelių ).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, bū tina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių .
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, bū tina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne
ž emė s ū kio paskirties ž emė s.
1.4. Pakuotė : 5 l.
1.5. Herbicidas naudojamas:
Žieminiams kviečiams, kvietrugiams.
Norma: 1,0 l/ha.
Naikina dirvines smilguoles ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti nuo treč io šoninio ū glio susiformavimo tarpsnio iki pasirodo pirmas bamblys
(BBCH 23–31), ne daugiau kaip 1 kartą .
Žieminiams rugiams.
Norma: 1,0 l/ha.
Naikina dirvines smilguoles ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti nuo treč io šoninio ū glio susiformavimo tarpsnio iki krū mijimosi pabaigos
(BBCH 23–29) 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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