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P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2015 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. A1-103 „Dėl herbicido Goltix 700 SC perregistravimo
profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO GOLTIX 700 SC REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2009 m.
spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL
2009 L 309, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos
reglamentu (ES) 2017/1432 (OL 2017 L 205, p. 59), 51 straipsnio 1 ir 5 punktais bei
atsižvelgdamas į Ingleby Lithuania Agro UAB 2019 m. vasario 6 d. prašymą:
1. A t n a u j i n u herbicido Goltix 700 SC, Adama Registrations B. V., registraciją
profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.
1.1. Veiklioji medžiaga: metamitronas 700 g/l.
1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.
1.3. Herbicidas 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
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Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam
priskiriant:
1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.
1.3.2. Pavojingumo frazes:
Kenksminga prarijus.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
1.3.3. Atsargumo frazes:
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
1.3.4. Papildomas ir specialiąsias saugos frazes:
Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-3(2H)-izotiazolono mišinio su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu. Gali
sukelti alerginę reakciją.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
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 melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
Siekiant apsaugoti gruntinį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono, dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.
1.4. Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l.
1.5. Herbicidas naudojamas:
Cukriniams ir pašariniams runkeliams, burokėliams.
Norma: 3,0 l/ha.
Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.
Purkšti, kai runkeliai ar burokėliai yra nuo skilčialapių iki 8 tikrųjų lapelių (BBCH 10–18)
tarpsnio, o piktžolės turi 2–4 tikruosius lapelius: per 2 kartus – po 1,5 l/ha, per 3 kartus – po
1,0 l/ha, per 4 kartus – po 0,75 l/ha, kas 10–15 dienų.
Špinatams, auginamiems sėklai (Goltix 700 SC registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnio
1 ir 5 punktus).
Norma: 0,75–1,0 l/ha.
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Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.
Purkšti prieš špinatų sudygimą, ne vėliau kaip 1–2 dienos po sėjos, ne daugiau kaip 1 kartą.
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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