VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO GRANPROTEC ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
2017 m. rugsėjo 26 d. Nr. A1-516
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 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 L309, p. 1) 40 straipsnio 1 dalies c 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 Granprotec registracijos ataskaitos išvadas:
1.

Įregistruoju

insekticidą

Granprotec,

Sharda

Cropchem

Espana

S.L.,

profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. spalio 31 d.
1.1. Veiklioji medžiaga: deltametrinas 25 g/l.
1.2. Insekticido forma: koncentruota emulsija.
1.3. Insekticidas klasifikuojamas:
Pavojinga.
Degus skystis ir garai.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
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 / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti.
Neįkvėpti rūko / garų / aerozolių.

2

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją.
Neskatinti vėmimo.
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.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Jei pateko į akis: atsargiai plauti.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote
Prieš sugrįžtant į apdorotas patalpas, gerai jas išvėdinti.
1.4. Pakuotė: 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l.
1.5. Insekticidas naudojamas:
Grūdinėms kultūroms sandėliuose (išskyrus kviečius).
Norma: 10–20 ml/t grūdų.
Naikina sandėlių kenkėjus: aruodinius straubliukus, ryžinius straubliukus, mažuosius
milčius, grūdinius skaptukus, surinaminius aruodvabalius, ruduosius plokščiavabalius, malūninius
ugniukus.
Purkšti 10–20 ml/t insekticido atskiedus 0,98–0,99 l vandens, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: nenaudoti kviečiams apdoroti.
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 pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
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