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P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. vasario 25 d.
įsakymą Nr. A1-035 „Dėl herbicido Betanal Expert perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir
jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO BETANAL EXPERT REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. vasario 12 d. protokole Nr. AS-1
pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į Betanal Expert 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 ir į 2016 m. sausio 12 d. Bayer Crop Science AG prašymą:
1. A t n a u j i n u

herbicido Betanal Expert, Bayer Crop Science AG, registraciją

profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. vasario 25 d.
1.1. Veikliosios medžiagos: etofumezatas 112 g/l + fenmedifamas 91 g/l + desmedifamas
71 g/l.
1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.
1.3. Herbicidas klasifikuojamas:
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2
Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius 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).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir iki melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
1.4. Pakuotė: 5 l, 10 l, 15 l, 20 l.
Herbicidas naudojamas:
Cukriniams, pašariniams runkeliams, raudoniesiems burokėliams.
Norma: 3,0–3,75 l/ha.
Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.
Purškiant 3 kartus po 1,0–1,25 l/ha, nepriklausomai nuo runkelių vystymosi tarpsnio, o
piktžolėms esant skilčialapių tarpsnio; purškiant 2 kartus, kai runkeliai ir piktžolės turi 2 tikruosius
lapus: pirmą – 1,3 l/ha, antrą – 1,7 l/ha; purškiant vieną kartą 3,0 l/ha, kai runkeliai turi 4 tikrus
lapelius. Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus.
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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