VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL REPELENTO DETIA WÜHLMAUSGAS ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
IR NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
2018 m. liepos 30 d. Nr. A1-429
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 2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamento (ES)
2017/1432 (OL 2017 L 205, p. 59) 40 straipsnio 1 dalies a 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 Detia Wühlmausgas registracijos
ataskaitos išvadas:
1. Į r e g i s t r u o j u repelentą Detia Wühlmausgas, Detia Freyberg GmbH, profesionaliajam
naudojimui iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.:
1.1. Veiklioji medžiaga – kalcio karbidas 800 g/kg.
1.2. Repelento forma – dujas išskiriančios granulės.
1.3. Repelentas 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), klasifikuojamas ir ženklinamas, jam priskiriant:
1.3.1. Signalinį žodį – „Pavojinga“.
1.3.2. Pavojingumo frazes:
Kontaktuodamas su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
1.3.3. Atsargumo frazes:
Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.
Saugoti nuo drėgmės.
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Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. 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.
Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausus gesinimo miltelius.
Laikyti sausoje vietoje. Laikyti uždaroje talpykloje.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.
Pakuotę atidaryti lauke, esant sausoms oro sąlygoms.
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 (vengti taršos per drenažą iš
sodybų ar nuo kelių).
1.4. Pakuotė: 250 g (50 maišelių x 5 g), 250 g; 500 g.
1.5. Repelentas naudojamas:
Lauko, sodo, daržo, dekoratyvinių augalų auginimo plotuose, pievose.
Norma: 5 g.
Atbaido pelėnus.
Į pelėno urvą supilti granules arba įdėti vieną maišelį, po to angą uždengti.
Lauko, sodo, daržo, dekoratyvinių augalų auginimo plotuose, pievose.
Norma: 20 g.
Atbaido kurmius.
Į kurmio urvą supilti granules arba įdėti keturis maišelius, po to angą uždegti.
2.
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GmbH,

neprofesionaliajam naudojimui iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.:
2.1. Veiklioji medžiaga – kalcio karbidas 800 g/kg.
2.2. Repelento forma – dujas išskiriančios granulės.
2.3. Repelentas 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), klasifikuojamas ir ženklinamas, jam priskiriant:
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2.3.1. Signalinį žodį – „Pavojinga“.
2.3.2. Pavojingumo frazes:
Kontaktuodamas su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
2.3.3. Atsargumo frazes:
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.
Saugoti nuo drėgmės.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. 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.
Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausus gesinimo miltelius.
Laikyti sausoje vietoje. Laikyti uždaroje talpykloje.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.
Pakuotę atidaryti lauke, esant sausoms oro sąlygoms.
2.3.4. 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 (vengti taršos per drenažą iš
sodybų ar nuo kelių).
2.4. Pakuotė: 250 g (50 maišelių x 5 g).
2.5. Repelentas naudojamas:
Lauko, sodo, daržo, dekoratyvinių augalų auginimo plotuose, pievose.
Norma: 5 g (1 maišelis).
Atbaido pelėnus.
Į pelėno urvą įdėti vieną maišelį, po to angą uždengti.
Lauko, sodo, daržo, dekoratyvinių augalų auginimo plotuose, pievose.
Norma: 20 g (keturi maišeliai x 5 g).
Atbaido kurmius.
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Į kurmio urvą įdėti keturis maišelius, po to angą uždegti.
3. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis

