VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR TECHNOLOGINĖS PLĖTROS TIKSLAIS
ATLIKTI NEĮREGISTRUOTŲ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ EKSPERIMENTUS
AR BANDYMUS
2015 m. kovo 9 d. Nr. A1-119
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo ir 2009 m. spalio 21 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų
pateikimo į rinką ir panaikinančiu Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OJ, 2009 L 309,
p.1) 54 straipsnio nuostatomis:
1. T v i r t i n u pridedamas:
1.1. Paraiškos dėl leidimo

mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti

neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus formą;
1.2. Leidimo mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neįregistruotų augalų
apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus formą.
2. N u s t a t a u, kad pareiškėjai, norintys mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros
tikslais atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus, turi pateikti
Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos šio įsakymo 1.1 papunkčiu
patvirtintos formos paraišką.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymą Nr. A1-80 „Dėl Leidimo atlikti
neįregistruotų augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus“.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis
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Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-119

__________________________________________________________
(Fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens pavadinimas,
registracijos kodas / adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
(Entity name, code of registration / address, fax, phone, e-mail)

Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos
To the State Plant Service under the Ministry of Agriculture
PARAIŠKA DĖL LEIDIMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR TECHNOLOGINĖS PLĖTROS
TIKSLAIS ATLIKTI NEĮREGISTRUOTŲ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ
EKSPERIMENTUS AR BANDYMUS
AN APPLICATION FOR PERMIT TO CONDUCT TRIALS OR EXPERIMENTS FOR
RESERACH OR DEVELOPMENT WITH NOT AUTHORISED PLANT PROTECTION
PRODUCTS
__________
(data) (date)

__________
(vieta) (place)

Užsakovas (pavadinimas): |
Customer name:
Kontaktinis asmuo:
Contact person:
Adresas
Address:
Telefonas:
Phone:
Elektroninio pašto adresas:
E-mail:
Informacija apie augalų apsaugos produktą:
Information on plant protection product:
Gamintojas:
Producer:
Produkto pavadinimas:
Product name:
Produkto forma:
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Formulation type:
Veikliosios medžiagos pavadinimas ir kiekis:
Name and quantity of active substance:
Kitos augalų apsaugos produkte esančios medžiagos CAS Nr., EC Nr. ir jų kiekis:
CAS No, EC No and quantity of other substances in the product:
Toksikologinė informacija apie augalų apsaugos produktą. Turi būti pateikti tyrimų, atliktų pagal
galiojančias metodines rekomendacijas (pvz., OECD), rezultatai ir saugos duomenų lapas:
Toxicological information on product, test results (as OECD) and MSDS:
Ūmus oralinis toksiškumas (LD50 ):
Acute oral toxicity (LD50 ):
Ūmus dermalinis toksiškumas (LD50 ):
Acute dermal toxicity (LD50 ):
Ūmus inhaliacinis toksiškumas (LC 50 ):
Acute inhalation toxicity (LD50 ):
Akių dirginimas:
Eye irritation:
Odos dirginimas:
Skin irritation:
Odos sensibilizacija:
Sensitisation:
Informacija apie likučius augaluose, augaliniuose produktuose ar ant jų:
Information on residues in plant, plant products or on it:
Informacija apie išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje:
Information on fate and behaviour:
Skilimas DT50 (informacija pagal OECD rekomendacijas):
Degradation DT50 :
-dirvožemyje
-in soil
-vandenyje
-in water
Bioakumuliacija arba K OW:
Bioaccumulation or K OW :
Ekotoksikologinė informacija apie augalų apsaugos produktą:
Information about ecotoxicity of product:
Ūmus toksiškumas žuvims (LC 50 ):
Acute toxicity to fish (LC 50 ) :
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Ūmus toksiškumas vėžiagyviams (EC50):
Acute toxicity to crustacea (EC50):
Ūmus toksiškumas dumbliams (EC 50 ):
Toxicity to algae (EC50):
Ūmus toksiškumas sliekams (LC 50 ):
Acute toxicity to earthworms (LC 50 ):
Ūmus toksiškumas bitėms (LD50 ):
Acute toxicity to bees (LD50 ):
Informacija apie eksperimentą ar bandymą:
Information about theexperiment or trial:
Visas eksperimentui ar bandymui reikalingas augalų apsaugos produkto kiekis:
Total quantity of product necessary for experiment or trial :
Eksperimento ar bandymo tikslas (nurodyti augalus, kenksminguosius organizmus (piktžoles,
kenkėjus, ligas ir kt.):
Purpose of experiment or trial (indicate crops, harmful organisms (e.g. weeds, pests, diseases, etc):
Eksperimento ar bandymo plotas:
Area of the experiment or trial:
Norma:
Dose-rate:
Apdorojimo laikas:
Application time:
Apdorojimo būdas:
Application type:
Eksperimento ar bandymo atlikimo vieta:
Place of the experiment or trial:
Įstaiga / institucija, kurioje numatoma atlikti eksperimentą ar bandymą:
Name of institution where experiment or trial will be conducted:
Terminas, kada bus atliekamas eksperimentas ar bandymas:
Period when experiment or trial will be conducted:
Pridedama valstybės rinkliavos kopija:
Attached copy of payment of state fee:

____________________

_______________

(pareigos)

(parašas)

(position)

(signature)

_____________________________
(vardas ir pavardė)
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Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-119
VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

LEI D I M AS
M OKS LI N I Ų TYR I M Ų AR TECHN OLOGI N ĖS PLĖTR OS TI KS LAI S
ATLI KTI N ER EGI S TR UOTŲ AUGALŲ APS AUGOS PR OD UKTŲ
EKS PER I M EN TUS AR B AN D YM US

____________ Nr._________
(data)

Vilnius
Šis leidimas išduotas
(pareiškėjo pavadinimas)

atlikti mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais neregistruoto augalų apsaugos
produkto
(augalų apsaugos produkto pavadinimas, veikliosios medžiagos pavadinimas ir kiekis )

eksperimentus ar bandymus
(naudojimo

sritis, eksperimento ar bandymo atlikimo vieta,

eksperimento ar bandymo plotas, neregistruoto augalų apsaugos produkto kiekis )

Leidimas išduotas
Leidimas galioja
Pastabos:
_____________

_____________

__________________

(pareigos)

(parašas)

(vardas pavardė)

