VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL AUGIMO REGULIATORIAUS NEXT ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
2019 m. liepos 5 d. Nr. A1-427
Vilnius
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 2018 m. balandžio 19 d. Komisijos
reglamentu (ES) 2018/605 (OL 2018 L 101, p. 33), 40 straipsnio 1 dalies b punktu, 2011 m. birželio
10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų
vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į Next registracijos ataskaitos išvadas:
1. Į r e g i s t r u o j u

augimo reguliatorių Next, Sharda Cropchem Espana S.L.,

profesionaliajam naudojimui iki 2021 m. balandžio 30 d.:
1.1. Veiklioji medžiaga − trineksapak etilas 250 g/l;
1.2. Augimo reguliatoriaus forma − koncentruota emulsija;
1.3. Augimo reguliatorius 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), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2018 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1480 (OL 2018 L 251, p. 1),
klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:
1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“;
1.3.2. Pavojingumo frazes:
Degus skystis ir garai.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
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1.3.3. Atsargumo frazes:
Laikyti atokiau nuo karščio / kibirkščių / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti.
Stenkitės neįkvėpti garų, rūko ar aerozolių.
Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
1.3.4. Papildomas ir specialiąsias saugos frazes:
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).
Sudėtyje yra pentanolo.
1.4. Pakuotės: 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 20 l ir 200 l.
1.5. Augimo reguliatorius naudojamas:
Žieminiams kviečiams.
Norma − 0,5 l/ha.
Saugo nuo išgulimo.
Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki visiškai išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 30-39),
ne daugiau kaip 1 kartą.
Žieminiams miežiams.
Norma − 0,8 l/ha.
Saugo nuo išgulimo.
Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki visiškai išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 30-39),
ne daugiau kaip 1 kartą.
Vasariniams miežiams.
Norma − 0,6 l/ha.
Saugo nuo išgulimo.
Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki visiškai išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 30-39),
ne daugiau kaip 1 kartą.
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2. P a v e d u

Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.
3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių
ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis

