VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M. KOVO 16
D. ĮSAKYMO NR. A1-68 „DĖL BEICO MAXIM STAR 025 FS PERREGISTRAVIMO“
PAKEITIMO
2011 m. kovo 30 d. Nr. A1- 76
Vilnius
P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. kovo 16 d. įsakymą
Nr.A1-68 „Dėl beico Maxim Star 025 FS perregistravimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 21234) ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL BEICO MAXIM STAR 025 FS PERREGISTRAVIMO
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. vasario 14 d. protokole Nr. 1 ir 2011 m.
vasario 1 d. protokole Nr. AS-1 ir 2011 m. kovo 15 d. protokole Nr. AS1-2 pateiktomis
rekomendacijomis,
p e r r e g i s t r u o j u beicą Maxim star 025 FS, Syngenta Crop Protection AG,
profesionaliajam naudojimui.
Veikliosios medžiagos: fludioksonilas 18,75 g/l + ciprokonazolas 6,25 g/l.
Beicas neklasifikuojamas.
Rizikos frazės:
Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.
Saugos frazės:
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Specialiosios saugos frazės:
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: 5 l, 200 l.

Beicas naudojamas:
Žieminiams kviečiams, vasariniams kviečiams.
Norma: 1,0 l/t.
Saugo nuo Fusarium spp. Cochliobolus sativus sukeliamų daigų pašaknio ligų, dulkančiųjų
kūlių, pavasarinio pelėsio, kietųjų kūlių, daigų septoriozės, miltligės ankstyvaisiais vystymosi
tarpsniais.
Beicuojama naudojant 8–10 l tirpalo 1 tonai grūdų.
Vasariniams miežiams.
Norma: 1,5–2,0 l/t.
Saugo nuo Fusarium spp. Cochliobolus sativus sukeliamų daigų pašaknio ligų, dulkančiųjų
kūlių, kietųjų kūlių, dryžligių ir miltligės ankstyvaisiais vystymosi tarpsniais.
Beicuojama naudojant 8–10 l tirpalo 1 tonai grūdų.
Pluoštiniams linams.
Norma: 1,5 l/t.
Saugo nuo vytulių, degulių, pasmos, šlakuotumo.
Beicuojama naudojant 8–10 l tirpalo 1 tonai sėklų.“
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