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Vilnius
P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymą Nr. A1-223 „Dėl herbicido Tomigan 180 EC perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir
jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO TOMIGAN 180 EC REGISTRACIJOS PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI ATNAUJINIMO
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. liepos 10 d. protokole Nr. 5 pateiktomis
rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į Tomigan 180 EC klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (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,
a t n a u j i n u herbicido Tomigan 180 EC, Adama Registrations B. V., registraciją
profesionaliajam naudojimui iki 2015 m. gruodžio 31 d..
Veiklioji medžiaga: fluroksipiras 180 g/l
Herbicido forma: koncentruota emulsija
Herbicidas klasifikuojamas:
Pavojinga.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
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Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
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 melioracijos griovių.
Pakuotė: l l, 5 l, 10 l.
Herbicidas naudojamas:
Žieminiams kviečiams.
Norma: 0,6 l/ha.
Naikina vienametes dviskiltes (ypač kibiuosius lipikus), taip pat daugiametes šakniaatžalines
piktžoles.
Purkšti, kai piktžolės intensyviai auga, ne daugiau kaip 1 kartą.
Vasariniams miežiams.
Norma: 0,4 l/ha.
Naikina vienametes dviskiltes (ypač kibiuosius lipikus), taip pat daugiametes šakniaatžalines
piktžoles.
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Purkšti, kai piktžolės intensyviai auga, ne daugiau kaip 1 kartą.
Kultūrinėms pievoms ir ganykloms.
Norma: 1,5–2,0 l/ha.
Naikina rūgštynes, dilgėles, kiaulpienes, trikertes žvagines, dirvines nemiršėles, daržines
žliūges, gysločius ir vėdrynus.
Purkšti, kai piktžolės intensyviai auga, ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas

