VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO TAIFUN B REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
2018 m. rugsėjo 14 d. Nr. A1-526
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 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), bei atsižvelgdama į Taifun B
registracijos ataskaitos išvadas:
1. A t n a u j i n u

herbicido Taifun B, Adama Registrations B.V., registraciją

neprofesionaliajam naudojimui iki 2023 m. gruodžio 15 d.
1.1. Veiklioji medžiaga − glifosatas 360 g/l.
1.2. Herbicido forma − vandens 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
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam
priskiriant:
1.3.1. Signalinis žodis nepriskirtas.
1.3.2. Pavojingumo frazę − Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
1.3.3. Atsargumo frazes:
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės 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).
1.3.4. Papildomas ir specialiąsias saugos frazes:
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Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
2,4 procento mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
1.4. Pakuotės: 100 ml, 250 ml, 500 ml.
1.5. Herbicidas naudojamas vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiams ir uogakrūmių
pokrūmiams.
Norma: 200 ml + 10 l vandens, apdorojant 500 m2.
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti aktyvaus piktžolių augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį, ne daugiau kaip
1 kartą. Naudoti atskiriems kelmams / augalams purkšti arba tepti. Stengtis neliesti medžių šakų ar
lapų.
Plotams, skirtiems sodams ir uogynams įveisti.
Norma: 150–200 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m².
Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga, turi 3–4 lapelius arba yra 10–12 cm aukščio, ne daugiau
kaip 1 kartą.
Aukštaūgėms piktžolėms naikinti gėlynuose, vejose.
Norma: 1 dalis Taifun B ir 3 dalys vandens.
Aukštaūges piktžoles naikinti pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu, ne daugiau
kaip 1 kartą.
Pastaba: aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų viršūnės.
Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų.
Plotams, skirtiems kitų metų augalams auginti.
Norma: 150 ml + 10 l vandens, apdorojant 500 m².
Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti po derliaus nuėmimo, kai piktžolės aktyviai auga, t. y. varpučiai yra 10–20 cm
aukščio, o usnys ir kitos daugiametės piktžolės – skrotelės tarpsnyje, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: žemės darbus galima pradėti dirbti 10 dienų po purškimo.
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Plotams prieš bulvių, kopūstų, sodinimą, morkų sėją.
Norma: 150 ml + 10 l vandens, apdorojant 500 m².
Purkšti vegetuojančias piktžoles, 10 dienų prieš sėją / sodinimą, kai varpučiai yra 10 cm
aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.
Mėgėjų sodų žemės sklypams, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypams,
rekreacinio naudojimo žemės sklypams, rekreacinėms teritorijoms.
Norma: 200 ml + 10 l vandens.
Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Pavienius kelmus / augalus purkšti arba tepti. Apsaugoti augalus, kurių nenorima sunaikinti.
Pastaba: didžiausia naudojimo norma yra 400 ml /100 m² 2 proc. tirpalo.
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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