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Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. A1-243 „Dėl desikanto Diqua įregistravimo
profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL DESIKANTO DIQUA ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
Vadovaudamasi Konsultavimo komisijos 2009 m. gruodžio 3 d. protokole Nr. AS1-6
pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdama į Diqua klasifikavimo 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 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
bei į Sharda Cropchem Espana SL, 2018 m. kovo 28 d. prašymą:
1. Į r e g i s t r u o j u desikantą Diqua, Sharda Europe b.v.b.a., profesionaliajam naudojimui
iki 2019 m. birželio 30 d.
1.1. Veiklioji medžiaga: dikvatas 200 g/l.
1.2. Desikanto forma: tirpus koncentratas.
1.3. Desikantas klasifikuojamas:
Pavojingas.
Mirtinas įkvėpus.
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Kenksmingas prarijus.
Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Sudėtyje yra dikvato. Gali sukelti alerginę reakciją.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai
kvėpuoti.
Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.
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.
Būtinas skubus specialus gydymas (žr. Pirmoji pagalba, patarimai gydytojui šioje etiketėje).
Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo, (oro)
filtravimo sistema).
Po darbo išskalbti visus apsauginius drabužius.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens telkinių augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo
įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.
1.4. Pakuotė: 5 l, 10 l.
1.5. Desikantas naudojamas:
Bulvėms desikuoti.
Norma: 2,0 l/ha.
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Purkšti, kai bulvių gumbai jau susiformavę ir yra reikalingo dydžio, ne daugiau kaip 1 kartą,
iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.
Žieminiams ir vasariniams rapsams desikuoti.
Norma: 2,0 l/ha.
Purkšti, kai apatiniame augalo trečdalyje visos sėklos tamsiai rudos arba juodos, o
viduriniame augalo trečdalyje 90 proc. sėklų yra raudonai – rudos, ne daugiau kaip 1 kartą, iki
derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.
Pluoštinėms kanapėms, auginamoms pluoštui, desikuoti (Diqua registruotas pagal 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
2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).
Norma: 2,0 l/ha.
Purkšti žydėjimo pabaigoje, kai augalo žiedyne atviri 70 proc. vyriškų žiedų, ne daugiau
kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.
Pastaba: kanapių apdorojimui naudoti tik purkštuvus su horizontaliomis sijomis.
Pluoštinėms kanapėms, auginamoms sėklai, desikuoti (Diqua registruotas pagal 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
2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).
Norma: 2,0 l/ha.
Purkšti, kai augalo žiedyno centrinėje dalyje subrendę 80 proc. sėklų, ne daugiau kaip 1
kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.
Pastaba: kanapių apdorojimui naudoti tik purkštuvus su horizontaliomis sijomis.
2. P a v e d u

Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas
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