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Vilnius
P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2005 m. spalio 21 d. įsakymą
Nr. 191 „Dėl dezinfekcijos priemonės Menno Florades perregistravimo“ ir jį išdėstau nauja
redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS MENNO FLORADES REGISTRACIJOS
ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2005 m. rugsėjo 27 d. protokole Nr. 5 pateiktomis
rekomendacijomis, atsižvelgdamas į Menno Florades klasifikavimo 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 keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB
bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1),
išvadas ir 2015 m. rugpjūčio 13 d. MENNO Chemie-Vertrieb GmbH prašymą:
1. A t n a u j i n u dezinfekcijos priemonės Menno Florades, MENNO Chemie-Vertrieb
GmbH, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. sausio 31 d.
1.1. Veiklioji medžiaga: benzoinė rūgštis 90 g/l.
1.2. Dezinfekcijos priemonės forma: vandeninis tirpalas.
1.3. Dezinfekcijos priemonė klasifikuojama:
Pavojinga.
Degus skystis ir garai.
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Smarkiai pažeidžia akis.
Gali sukelti mieguistumą̨ arba galvos svaigimą̨.
Gali pakenkti plaučiams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių̨ / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Neįkvėpti rūko / garų / aerozolių.
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
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.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.
1.4. Pakuotė: 1 l, 10 l, 200 l.
1.5. Dezinfekcijos priemonė naudojama:
Paviršiams, vazonėliams šiltnamiuose dezinfekuoti.
Naikina virusus, naudojant 1–4 proc. tirpalą / 16 valandų.
Naikina bakterijas, grybus, naudojant 1 proc. tirpalą / 16 valandų.
Peiliams, įrangai, naudojamiems šiltnamiuose, dezinfekuoti.
Naikina virusus, naudojant 2–3 proc. tirpalą / 3 min.
Naikina bakterijas, grybus, viroidus, naudojant 1 proc. tirpalą / 3 min.
Dėžėms, padėklams, sandėliams, transporteriams, transporto priemonėms, pakrovimo
vietoms, techninei įrangai, naudojamai bulvių auginimo technologijose, dezinfekuoti.
Naikina virusus, bakterijas, grybus, viroidus, naudojant 2 proc. tirpalą.
Pastaba: Preparatas gali pagreitinti metalų koroziją.
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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