VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO ACTELLIC 50 EC PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
2011 m. lapkričio 18 d. Nr. A1-354
Vilnius

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. spalio 28 d. protokole Nr. AS1-6
pateiktomis rekomendacijomis,
p e r r e g i s t r u o j u insekticidą Actellic 50 EC (A5832C), Syngenta Crop Protection AG,
profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. rugsėjo 30 d.
Veiklioji medžiaga: pirimifos metilas 500 g/l.
Insekticidas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
Aplinkai pavojingas.
Rizikos frazės:
Degus.
Kenksmingas prarijus.
Dirgina kvėpavimo takus.
Gali smarkiai pažeisti akis.
Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
Kenksmingas - prarijus, gali pakenkti plaučius.
Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.
Saugos frazės:
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
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Neįkvėpti garų, aerozolių.
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba
etiketę.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Specialiosios saugos frazės:
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Pakuotė: 1 l, 5 l.
Insekticidas naudojamas:
Tuščių sandėlių dezinsekcijai.
Norma: 100 ml/100 m2 paviršiaus ploto.
Naikina miltines erkes, aruodinius straubliukus, mažuosius milčius; mažuosius grūdinius
skaptukus, aruodines kandis, miltinius, aruodinius ir malūninius ugniukus, surinaminius
aruodvabalius.
Tušti sandėliai apdorojami tik automatizuotomis sistemomis, ne mažiau kaip 15 dienų iki
naujo derliaus grūdų sandėliavimo.
Pastaba: Sandėlyje galima dirbti ir pilti grūdus tik gerai jį išvėdinus. Vėdinti ne trumpiau
kaip 1 valandą.
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