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1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2012 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. A1-342 „Dėl herbicido Roundup Express (MON
79436) įregistravimo neprofesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO ROUNDUP EXPRESS ĮREGISTRAVIMO
NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
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straipsniu,

įgyvendindama 2017 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2017/2324,
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš
dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL 2017 L 333,
p. 10), ir atsižvelgdama į Scotts Poland Sp. Z o.o. 2018 m. liepos 18 d. prašymą:
1. Į r e g i s t r u o j u paruoštą naudoti herbicidą Roundup Express, Evergreen Garden Care
Poland Sp. Z o.o., neprofesionaliajam naudojimui iki 2018 m. gruodžio 15 d.
1.1. Veikliosios medžiagos: glifosatas 7,2 g/l + pelargono rūgštis 20,4 g/l.
1.2. Herbicido forma: vandeninis tirpalas.
1.3. Herbicidas 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
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Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam
priskiriant:
1.3.1. Signalinis žodis nepriskiriamas.
1.3.2. Pavojingumo frazės nepriskiriamos.
1.3.3. Atsargumo frazes:
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpykloje.
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 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 1 metro apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.
Pavojingas bitėms. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu.
1.4. Pakuotė: 1 l, 2,5 l, 3 l, 5 l.
1.5. Herbicidas naudojamas:
Piktžolėms naikinti tarp šaligatvio plytelių, pakelėse, sodo takeliuose, palei tvoras ir sienas.
Norma: 2 l Roundup Express 1 arui nupurkšti.
Naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes bei vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes
piktžoles.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.“
2. P a n a i k i n u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
2012 m. lapkričio 30 d. išduoto registracijos liudijimo Nr. 0442H/12 galiojimą.
3. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.
4. 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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