VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO MARACAS ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. A1-563
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 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) ir Maracas registracijos ataskaitos
išvadomis,
į r e g i s t r u o j u fungicidą Maracas, Adama Registrations B.V., profesionaliajam
naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.
Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 50 g/l + prochlorazas 225 g/l
Fungicido forma: koncentruota emulsija
Fungicidas klasifikuojamas:
Pavojinga.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Sudėtyje yra propano rūgšties 2-hidroksi–2-etilheksilesterio. Gali sukelti alerginę reakciją.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
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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 10 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.
Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su
oro kondicionavimo / filtravimo sistemas.
Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo / filtravimo
sistema).
Inžinerinės kontrolės priemonės gali pakeisti asmens apsaugos priemones, jeigu jos
užtikrina lygiavertę arba didesnę apsaugą.
Fungicidas naudojamas:
Žieminiams ir vasariniams kviečiams.
Norma: 1,0 – 2,0 l/ha.
Saugo nuo stiebalūžės, lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, miltligės, rudųjų ir
geltonųjų rūdžių.
Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30 – 59) 2 kartus po 1,0
l/ha, arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Apsaugai nuo
stiebalūžės purkšti 2,0 l/ha BBCH30-32. Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha.
Pastaba: Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant
ligoms.
Žieminiams ir vasariniams miežiams.
Norma: 1,0 – 2,0 l/ha.
Saugo nuo tinkliškosios ir rudadėmės dryžligės, rinchosporiozės, miltligės, smulkiųjų
rūdžių, miežių septoriozės.
Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49) 2 kartus po 1,0
l/ha, arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Didžiausia norma
per sezoną 2,0 l/ha.
Pastaba: Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant
ligoms.
Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.
Norma: 1,0 – 2,0 l/ha.
Saugo nuo miltligės, lapų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių.
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Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30 – 59) 2 kartus po 1,0
l/ha, arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Didžiausia norma
per sezoną 2,0 l/ha.
Pastaba: Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant
ligoms..

Rugiams
Norma: 1,0 – 2,0 l/ha.
Saugo nuo rinchosporiozės, miltligės, rudųjų rūdžių.
Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49) 2 kartus po 1,0
l/ha, arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Didžiausia norma
per sezoną 2,0 l/ha.
Pastaba: Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant
ligoms.
Avižoms
Norma: 1,0 – 2,0 l/ha.
Saugo nuo vainikuotųjų rūdžių, avižų dryžligės.
Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49) 2 kartus po 1,0
l/ha, arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Didžiausia norma
per sezoną 2,0 l/ha.
Pastaba: Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant
ligoms.

Direktorius

Sergejus Fedotovas

