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1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
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straipsniu,

įgyvendindama 2018 m. birželio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/917, kuriuo
dėl veikliųjų medžiagų alfa cipermetrino, beflubutamido, benalaksilo, bentiavalikarbo, bifenazato,
boskalido, bromoksinilo, kaptano, karvono, chlorprofamo, ciazofamido, desmedifamo, dimetoato,
dimetomorfo, dikvato, etefono, etoprofoso, etoksazolio, famoksadono, fenamidono, fenamifoso,
flumioksazino, fluoksastrobino, folpeto, foramsulfurono, formetanato, Gliocladium catenulatum
(padermė J1446), izoksaflutolo, metalaksilo-M, metiokarbo, metoksifenozido, metribuzino,
milbemektino, oksasulfurono, Paecilomyces lilacinus (padermė 251), fenmedifamo, fosmeto,
metilpirimifoso, propamokarbo, protiokonazolo, pimetrozino ir s-metolachloro patvirtinimo
galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/211 (OL 2018 L
163, p. 13), ir atsižvelgdama į Syngenta Polska Sp. z o.o. 2018 m. rugpjūčio 29 d. prašymą:
1. A t n a u j i n u insekticido Actellic 50 EC, Syngenta Polska Sp. z o.o., registraciją
profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. liepos 31 d.
1.1. Veiklioji medžiaga: pirimifosmetilas 500 g/l.
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1.2. Insekticido forma: koncentruota emulsija.
1.3. Insekticidas 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:
Degūs skystis ir garai.
Kenksmingas prarijus.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
1.3.3. Atsargumo frazes:
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti.
Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / 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.
Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
1.3.4. Papildomas ir specialiąsias saugos frazes:
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Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.
1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.
1.5. 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.
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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