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Vilnius
P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. liepos 17 d. įsakymą
Nr. A1-140 „Dėl insekticido Actara 25 WG perregistravimo profesionaliam ir individualiam
naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO ACTARA 25 WG REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. birželio 19 d. protokole Nr. AS1-4
pateiktomis rekomendacijomis, įgyvendindamas 2013 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamento (ES) Nr. 485/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr.
540/2011 nuostatos dėl veikliųjų medžiagų klotianidino, tiametoksamo ir imidakloprido
patvirtinimo sąlygų ir dėl draudimo naudoti augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra šių
veikliųjų medžiagų, apdorotas sėklas ir jomis prekiauti (OL 2013 L 139, p. 12), nuostatas, ir
atsižvelgdamas į Actara 25 WG klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,
a t n a u j i n u insekticido Actara 25 WG, Syngenta Polska Sp. z o.o., registraciją
profesionaliajam naudojimui.
Veiklioji medžiaga: tiametoksamas 250 g/kg
Insekticido forma: vandenyje dispersiškos granulės
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Insekticidas klasifikuojamas:
Pavojinga.
Smarkiai pažeidžia akis.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.
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 vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant
bulves ir 20 metrų apsaugos zoną purškiant vaismedžius iki paviršinio vandens telkinių bei 1 metro
iki melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną
purškiant bulves ir 30 metrų apsaugos zoną purškiant vaismedžius iki ne žemės ūkio paskirties
žemės.
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, augalų
apsaugos produkto nenaudoti augalų žydėjimo metu. Nenaudoti augalų apsaugos produkto, kai yra
žydinčių piktžolių. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu.
Pakuotė: 40 g, 250 g.
Insekticidas naudojamas:
Bulvėms.
Norma: 80 g/ha.
Naikina kolorado vabalus, amarus.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau
kaip 14 dienų.
Obelims, kriaušėms.
Norma: 200 g/ha.
Naikina amarus.
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Purkšti tik po žydėjimo ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip
14 dienų.
Dekoratyviniams augalams šiltnamiuose.
Purškiama 0,04–0,08 proc. tirpalu (40–80 g 100 l vandens).
Naikina šiltadaržinius baltasparnius, vakarinius tripsus.
Purškiama 0,02 proc. tirpalu (20 g 100 l vandens).
Naikina amarus.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.
1–2 metų pušies sodmenims.
Naikina pušinius straubliukus.
Prieš sodinimą sodmenų šaknis pamerkti į 0,4–0,5 proc. Actara 25 WG vandens ir molio
tirpalą.
3–5 metų eglės sodmenims.
Naikina pušinius straubliukus.
Prieš sodinimą sodmenų šaknis pamerkti į 0,2–0,3 proc. Actara 25 WG vandens ir molio
tirpalą.“

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
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