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1.

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-272 „Dėl insekticido Baythroid įregistravimo
profesionaliajam naudojimui“ 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.4. Insekticidas klasifikuojamas:
Pavojinga.
Degūs skystis ir garai.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Kenksminga prarijus ir įkvėpus.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų
degimo šaltinių.
Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
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Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės 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, iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos
griovių būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant rapsus, bulves, kopūstus ir 15 metrų –
purškiant sodus.
Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, iki ne žemės ūkio paskirties žemės būtina
išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną lauko augalams ir 10 metrų – sodams.
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti
augalų apsaugos produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius
purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.“
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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