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P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2008 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. A1-216 „Dėl fungicido Previcur Energy įregistravimo
profesionaliajam ir neprofesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO PREVICUR ENERGY ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM IR NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
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), Konsultavimo komisijos 2008 m. spalio
2 d. protokole Nr. AS1-5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdama į Previcur Energy
klasifikavimo 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
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 bei SIA Bayer 2018 m. rugsėjo 5 d.
prašymą:
1.

Įregistruoju

fungicidą Previcur Energy, Bayer AG, profesionaliajam

naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.
1.1. Veikliosios medžiagos − propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l.
1.2. Fungicido forma – tirpus koncentratas.
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1.3. Fungicidas 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. Signalinį žodį „Atsargiai“.
1.3.2. Pavojingumo frazę − Gali sukelti alerginę odos reakciją.
1.3.3. Atsargumo frazes:
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia, kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
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.
1.4. Pakuotės: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 50 l.
1.5. Fungicidas naudojamas:
Substrato daržovėms, dekoratyviniams augalams auginti šiltnamiuose dezinfekcijai.
Naudojamas 1,25 proc. tirpalas (250 ml/20 l vandens 1 m3 substrato).
Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinių (Fusarium spp. Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phoma
spp., Phytophthora spp., Alternaria spp.).
Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.
Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų, brokolinių kopūstų, briuselinių
kopūstų, salotų daigams.
Daigai laistomi 0,15 proc. tirpalu (15 ml/10 l vandens).
Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinių sukėlėjų (Phytophthora spp., Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.).
Laistoma ne daugiau kaip 2 kartus.
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Agurkams, pomidorams, paprikai, auginamiems šiltnamiuose.
Norma − 3,0 l/ha arba 30 ml/100 m2.
Laistoma lašeline drėkinimo sistema natūraliame substrate.
Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinių sukėlėjų (Phytophthora spp., Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.).
Laistoma vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą ne vėliau kaip iki
derliaus nuėmimo likus 3 dienoms.
Agurkams, pomidorams, paprikai, auginamiems šiltnamiuose.
Norma − 3,0 l/ha arba 30 ml/100 m2.
Laistoma lašeline drėkinimo sistema mineraliniame substrate.
Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinių sukėlėjų (Phytophthora spp., Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.).
Laistoma vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, paskutinį kartą ne vėliau kaip iki
derliaus nuėmimo likus 3 dienoms.

Dekoratyviniams augalams.
Naudojamas 0,2 proc. tirpalas ( 20 ml/10 l vandens).
Saugo nuo fitoftorozės, pašaknio ir šaknų puvinių sukėlėjų (Phytophthora spp., Pythium
spp., Rhizoctonia spp.).
Laistoma ne daugiau kaip 2 kartus.

Dekoratyviniams augalams.
Norma − 2,5 l/ha arba 25 ml/100 m2.
Saugo nuo netikrosios miltligės (Peronospora spp., Bremia spp.).
Purškiama vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

2.

Įregistruoju

fungicidą Previcur Energy, Bayer AG, neprofesionaliajam

naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.
2.1. Veikliosios medžiagos − propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l.
2.2. Fungicido forma – tirpus koncentratas.
2.3. Fungicidas 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:
2.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.
2.3.2. Pavojingumo frazę − Gali sukelti alerginę odos reakciją.
2.3.3. Atsargumo frazes:
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
2.3.4. 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.
2.4. Pakuotės: 15 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml.
2.5. Fungicidas naudojamas substrato daržovėms, dekoratyviniams augalams auginti
šiltnamiuose dezinfekcijai.
Naudojamas 1,25 proc. tirpalas (2,5 ml/200 ml vandens) sulaistyti 10 l substrato laistytuvu
su smulkių skylučių tinkleliu ir išmaišyti.
Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.
Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų, brokolinių, briuselinių kopūstų,
salotų daigams.
Laistoma 0,15 proc. tirpalu (15 ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m2).
Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinių sukėlėjų (Phytophthora spp., Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.).
Laistoma ne daugiau kaip 2 kartus.

Dekoratyviniams augalams.
Naudojamas 0,2 proc. tirpalas (20 ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m2).

5

Saugo nuo fitoftorozės, pašaknio ir šaknų puvinių sukėlėjų (Phytophthora spp., Pythium
spp., Rhizoctonia spp.).
Laistoma ne daugiau kaip 2 kartus.

Dekoratyviniams augalams.
Norma − 25 ml/100 m2.
Saugo nuo netikrosios miltligės (Peronospora spp., Bremia spp.).
Purškiama vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.
3.

P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė

