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1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. A1-431 „Dėl fungicido Capalo perregistravimo
profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
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straipsniu,

įgyvendindamas 2018 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/524, kuriuo dėl
veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis padermės QST 713, tolygios padermei AQ 713, klodinafopo,
klopiralido, ciprodinilo, dichlorpropo-P, fosetilo, mepanipirimo, metkonazolo, metrafenono,
pirimikarbo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342, pirimetalino, chinoksifeno,
rimsulfurono, spinozado, tiakloprido, tametoksamo, tiramo, metiltolkofoso, triklopiro, trineksapako,
tritikonazolo ir ziramo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL 2018 L 88, p. 4), ir atsižvelgdamas į BASF A/S 2018 m. liepos
12 d. prašymą:
1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą Capalo, BASF UAB, profesionaliajam naudojimui iki
2020 m. balandžio 30 d.
1.1. Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 62,5 g/l + fenpropimorfas 200 g/l +
metrafenonas 75 g/l.
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1.2. Fungicido forma: vandeninė suspoemulsija.
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 „Pavojingas“.
1.3.2. Pavojingumo frazes:
Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
1.3.3. Atsargumo frazes:
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
1.3.4. Papildomas ir specialiąsias saugos frazes:
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės 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 10 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių.
Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo /
filtravimo sistema).
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Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias talpyklas
vandeniui ir didelį užgriebio darbinį plotį (nuo 18 metrų).
1.4. Pakuotė: 0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 50 l.
1.5. Fungicidas naudojamas:
Žieminiams ir vasariniams kviečiams.
Saugo nuo kviečių dryžligės, lapų ir varpų septoriozės, miltligės, rudųjų ir geltonųjų
rūdžių, stiebalūžės.
Norma: 2,0 l/ha.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau
kaip 35 dienoms;
arba
Norma: 1,0 l/ha.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau
kaip 35 dienoms.
Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.
Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, miltligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, kviečių
dryžligės, stiebalūžės.
Norma: 2,0 l/ha.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau
kaip 35 dienoms.
Žieminiams ir vasariniams miežiams.
Saugo nuo smulkiųjų ir geltonųjų rūdžių, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės,
miltligės, stiebalūžės.
Norma: 2,0 l/ha.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau
kaip 35 dienoms;
arba
Norma: 1,0 l/ha.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau
kaip 35 dienoms.
Žieminiams rugiams.
Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, stiebalūžės.
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Norma: 2,0 l/ha.
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau
kaip 35 dienoms.
Avižoms.
Saugo nuo miltligės, vainikuotųjų rūdžių.
Norma: 2,0 l/ha
Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau
kaip 35 dienoms.
2 . P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“
2. P a n a i k i n u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
2014 m. lapkričio 21 d. išduoto registracijos liudijimo Nr. AS2-41F/2014 galiojimą.
3. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė

