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Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m.
spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką ir panaikinančiu Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL
2009 L 309, p. 1) 43 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),
įgyvendindamas 2015 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1397,
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos florasulamo patvirtinimo galiojimas
ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL 2015 L
216 p.3), ir atsižvelgdamas į Tombo registracijos ataskaitos išvadas:
1. A t n a u j i n u

herbicido Tombo, Dow AgroSciences Denmark A/S, registraciją

profesionaliajam naudojimui iki 2025 m. balandžio 30 d.
1.1. Veikliosios medžiagos: piroksulamas 50 g/kg + florasulamas 25 g/kg + aminopiralidas
50 g/kg.
1.2. Herbicido forma: vandenyje dirpersiškos granulės.
1.3. Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Sudėtyje yra klokvintocet-meksilo ir piroksulamo. Gali sukelti alerginę reakciją.
61 procentą mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

2

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
paviršinių vandens telkinių melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
1.4. Pakuotė: 1 kg, 2,5 kg, 10 kg.
1.5. Herbicidas naudojamas:
Žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams.
Norma: 0,1–0,2 kg/ha + 0,5 l/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos Dassoil.
Naikina vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai javai yra krūmijimosi–antrojo bamblio formavimosi tarpsniuose (BBCH 21–32),
ne daugiau kaip 1 kartą.
Vasariniams kviečiams.
Norma: 0,1–0,15 kg/ha + 0,5 l/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos Dassoil.
Naikina vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai javai yra krūmijimosi–antrojo bamblio formavimosi tarpsniuose (BBCH 21–32),
ne daugiau kaip 1 kartą.
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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