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P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. A1-307 „Dėl insekticido-akaricido Fibro įregistravimo
profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO-AKARICIDO FIBRO ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 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 (OL
2009 L309, p. 1) 51 straipsniu, bei atsižvelgdamas į UAB „Alta agro“ 2019 m. vasario 26 d.
prašymą:
1. Į r e g i s t r u o j u

insekticidą-akaricidą Fibro, Belchim Crop Protection NV,

profesionaliajam naudojimui iki 2021 m. gruodžio 31 d.
1.1. Veiklioji medžiaga − parafino aliejus 797 g/l;
1.2. Insekticido forma − koncentruota emulsija;
Insekticidas 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
keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą
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(EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio
4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1480 (OL 2018 L 251, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas
jam priskiriant:
1.3.1. Signalinį žodį „Pavojingas“;
1.3.2. Pavojingumo frazes:
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
1.3.3. Atsargumo frazes:
Prarijus nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
1.3.4. Papildomas ir specialiąsias saugos frazes:
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu arba jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių purškiant sodus.
Siekiant apsaugoti dirvos organizmus, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra parafino aliejaus, daugiau kaip 8 kartus per sezoną ir dažniau kaip kas
trejus metus tame pačiame lauke purškiant bulves.
Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos
produkto augalų žydėjimo ir bičių aktyvaus maitinimosi metu.
1.4. Pakuotė: 5 l, 20 l.
1.5. Insekticidas naudojamas:
Bulvėms.
Naikina amarus, kaip virusų pernešėjus.
Norma − 10 l/ha.
Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 8 kartus.
Obelims, kriaušėms, vyšnioms, slyvoms.
Naikina rausvąsias sodines erkes.
Norma: 20–30 l/ha.
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Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.
Kriaušėms.
Naikina kriaušines blakutes.
Norma: 20–30 l/ha.
Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba. Jei purškiama 2 kartus, naudoti 20 l/ha normą.
Šilauogėms (Fibro registruotas pagal 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 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį.
Naikina amarus, skydamarius, erkes, pumpurines erkes, sodines erkes.
Norma − 10 l/ha.
Purkšti pavasarį, nuo pumpurų sprogimo pradžios (matomos pirmos lapų viršūnėlės) iki
pirmieji žiediniai pumpurai atsiskiria nuo ištįsusios skrotelės (BBCH 07-57), arba purkšti rudenį,
prasidėjus senėjimo tarpsniui iki nukrenta visi lapai (BBCH 90-97), ne daugiau kaip 2 kartus.
2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.
3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių
ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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