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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir
atsižvelgdamas į Adama Registrations B.V. 2016 m. spalio 18 d. prašymą:
1. P a k e i č i u

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-484 „Dėl fungicido Orius 250 EW registracijos
atnaujinimo profesionaliajam naudojimui“ 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.5. Fungicidas naudojamas:
Žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.
Norma: 1,0 l/ha.
Saugo nuo miltligės, lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, varpų
fuzariozės.
Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69) ne daugiau kaip
1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.
Žieminiams rapsams.
Norma: 0,5 l/ha.
Saugo nuo fomozės ir išgulimo.
Purkšti rudenį, kaip rapsai yra 4–6 lapelių tarpsnio (BBCH 14–16), ne daugiau kaip 1 kartą;
arba
Žieminiams rapsams.
Norma: 1,0 l/ha.
Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo (sklerotinio) puvinio, netikrosios miltligės.
Purkšti pavasarį ar vasarą, kai žieminiai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios
iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne
mažiau kaip 56 dienoms.
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Vasariniams rapsams.
Norma: 1,0 l/ha
Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo (sklerotinio) puvinio.
Purkšti pavasarį ar vasarą, kai vasariniai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios
iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne
mažiau kaip 56 dienoms.
Spygliuočių sodinukams medelynuose (Orius 250 EW registruotas pagal 2009 m. spalio
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1)
51 straipsnį).
Norma: 1,0 l/ha.
Saugo nuo pušų paprastosios spygliakritės, pušų snieginės spygliakritės.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.
Lapuočių sodinukams medelynuose (Orius 250 EW registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).
Norma: 1,0 l/ha.
Saugo nuo ąžuolų lapų miltligės, klevų lapų miltligės, beržų lapų rūdžių, drebulių lapų
rūdžių, liepų lapų rudmargės, liepų lapų šviesmargės, lapų dėmėtligės, lapų sausligės, lapų
antraknozės, pilkojo pelėsio.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.
Spygliuočių ir lapuočių sėjinukams medelynuose (Orius 250 EW registruotas pagal 2009 m.
spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1)
51 straipsnį).
Norma: 0,1 proc. tirpalas.
Saugo nuo infekcinio sėjinukų išgulimo.
Laistyti židinius pastebėjus sėjinukų išgulimo požymius, neviršijant 1,0 l/ha produkto
normos per sezoną.“
2. 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

