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P a k e i č i u

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus prie Žemės ūkio

ministerijos 2011 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. A1-345 „Dėl Valstybinės augalų apsaugos
tarnybos viršininko 2007 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. A1-154 „Dėl insekticido Mavrik 2F
įregistravimo profesionaliajam naudojimui pakeitimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO MAVRIK 2F ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. gegužės 3 d. protokole Nr. 4, 2011 m.
balandžio 15 d. protokole Nr. A1-3 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į veikliosios
medžiagos tapatumo patikrinimo išvadas ir Mavrik 2 F rizikos operatoriui, darbuotojui,
pašaliniam stebėtojui ir veiksmingumo vertinimo išvadas, naudojant insekticidą medienai
apdoroti:
į r e g i s t r u o j u

insekticidą Mavrik 2F, Makhteshim-Agan Holland B.V.

profesionaliajam naudojimui iki 2015 m. gegužės 31 d.
Veiklioji medžiaga: tau-fluvalinatas 240 g/l.
Insekticidas klasifikuojamas:
Aplinkai pavojingas.
Rizikos frazės:
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.
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Saugos frazės:
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Specialiosios saugos frazės:
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų (lauko pasėliams)
apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 10 metrų (lauko pasėliams)
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Pakuotė: 1 l, 5 l.
Insekticidas naudojamas:
Žieminiams ir vasariniams rapsams.
Norma: 0,2–0,3 l/ha.
Naikina rapsinius žiedinukus, ankštarinius paslėptastraublius ir ankštarinius gumbauodžius.
Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau
kaip 56 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams, rugiams ir kvietrugiams.
Norma: 0,2 l/ha.
Naikina javinius amarus, ievinius amarus ir lemus.
Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip
28 dienoms.

Bulvėms.
Norma: 0,1 l/ha.
Naikina kolorado vabalų lervas.
Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip
14 dienų.
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Morkoms.
Norma: 0,1 l/ha.
Naikina morkines blakutes.
Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau
kaip 30 dienų.

Spygliuočių medienai.
Saugo nuo žievėgraužio tipografo (Ips typographus), žievėgraužio graverio (Pityogenes
chalcographus), eglinio poligrafo (Polygraphus poligraphus), didžiojo kirpiko (Blastographus
piniperda), mažojo kirpiko (Blastographus minor) įsigraužimo.
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Purkšti 0,15–0,2 l 0, 5% tirpalo/m žievės ploto.
Pastabos:
Naudojant Mavrik 2F spygliuočių medienai apdoroti:
vienas operatorius naudojant rankinius (nugarinius) purkštuvus (15 l) su hidrauliniais
purkštukais per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 600 m2 žievės plotą arba 750 m3 į rietuves
sukrautos medienos;
naudojant traktorinius ventiliatorinius purkštuvus per dieną nupurkšti ne didesnį kaip 6000
m2 žievės plotą arba 7500 m3 į rietuves sukrautos medienos;
atliekant purškimo darbus šalia rąstų rietuvių negali būti pašalinių žmonių;
darbuotojams draudžiama eiti ir dirbti į insekticidu Mavrik 2F apdorotų medienos rietuvių
plotus mažiausiai 2 paras po Mavrik 2F panaudojimo.“

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas

