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Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir
atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 17 d. gautą Sharda Europe b.v.b.a. prašymą,
į r e g i s t r u o j u herbicidą Supero, Sharda Europe b.v.b.a., profesionaliajam naudojimui
iki 2020 m. lapkričio 30 d.
Veiklioji medžiaga: kvizalofop-P-etilas 50 g/l.
Herbicido forma: koncentruota emulsija.
Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Stengtis neįkvėpti aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją.
Patekus į akis: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
Neskatinti vėmimo.
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Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai
kvėpuoti.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti užrakintą.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
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 netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
Pakuotė: 5 l
Herbicidas naudojamas:
Žieminiams ir vasariniams rapsams.
Naikina vienametes vienaskiltes piktžoles.
Norma: 1,0–1,5 l/ha
Purkšti, kai piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnio (BBCH 12–29), ne daugiau
kaip 1 kartą.
Žieminiams ir vasariniams rapsams.
Naikina paprastuosius varpučius.
Norma: 2,0–2,5 l/ha
Purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.
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