NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-2384(A-14PAP483064/A-19-40)
Išduotas 2019 m. vasario 4 d., galioja iki 2023 m. sausio 10 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d"Ainay, 69002 Lyon (Pracūzija).
Biocidinio produkto tipas
14 produktų tipas. Rodenticidas.
Biocidinio produkto pavadinimas
Rodex Pellets.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
PelGar International Limited, Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR (Jungtinė
Karalystė).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Bromadiolonas, CAS Nr. 2877-56-7, EB Nr. 249-205-9.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems naudotojams. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio
paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Privaloma biocidinio ženklinimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A14PAP483064/A.
Biocidinio produkto liudijimas išduodamas pagal biocidinio produkto Rodex Pellet Bait (Nr. UK2012-0630) charakteristikų santrauką (UK-0000316-0000).
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV- 19672(A-14PAP533064-18-168)
panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklinime nurodytas biocidinių produktų autorizacijos
Nr. (10-14 17.5)BSV- 19672(A-14PAP533064-18-168) su atitinkamais pakeitimais, gali būti
tiekiami rinkai iki 2019 m. rugpjūčio 3 d. ir naudojami iki 2020 m. sausio 30 d.
Vilniaus departamento direktorė
Liudijimą gavau

A.V.

Rolanda Lingienė

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-2384(A-14PAP483064/A-19-40)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Rodex Pellet Bait
14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)
Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-2384(A-14PAP483064/A-19-40)
R4BP objekto numeris: LT-0001440-0000

1.

ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.
Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)
Prekinis pavadinimas
Rodex Pellets
1.2.
Autorizacijos liudijimo turėtojas
Autorizacijos liudijimo turėtojo
Pavadini PelGar International Limited
pavadinimas (vardas ir pavardė) ir mas
adresas
Adresas 18 rue des Remparts d"Ainay, 69002 Lyon
(Pracūzija).
Autorizacijos liudijimo numeris

(10-14 17.5)BSV-2384(A-14PAP483064/A-19-40)

R4BP objekto numeris

LT-0001440-0000

Autorizacijos liudijimo data

2019-02-04

Autorizacijos liudijimo galiojimo
pabaigos data

2023-01-10

1.3.
Produkto gamintojas (-ai)
Gamintojo pavadinimas
PelGar International Limited
Gamintojo adresas

Unit 13 Newman Lane, GU34 2QR Alton Jungtinė
Karalystė

Gamybos vieta

PelGar International Limited, Unit 13 Newman Lane,
GU34 2QR Alton Jungtinė Karalystė
Agrochema,, 67502 Konesin Čekija
Promedivet SRL, 545500 SOVATA , str. Lunga nr.
46/G, 545500 jud. Mures Rumunija

1.4.
Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)
Veiklioji medžiaga
Bromadiolonas
Gamintojo pavadinimas

PelGar International Limited

Gamintojo adresas

Unit 13 Newman Lane, GU34 2QR Alton Jungtinė
Karalystė

Gamybos vieta

Prazska 54, 280 02 Kolin Čekija

2.
2.1.

PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS
Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį
Bendrasis
IUPAC
Funkcinė
CAS
EB numeris
pavadinimas
pavadinimas paskirtis
numeris

Bromadiolonas

3-[3-(4'Veiklioji
Bromo[1,1'- medžiaga
biphenyl]-4yl)-3hydroxy-1-

28772-56-7 249-205-9

Kiekis
(proc.)
0.005

Bendrasis
pavadinimas

IUPAC
pavadinimas

Funkcinė
paskirtis

CAS
numeris

EB numeris

Kiekis
(proc.)

phenylpropy
l]-4hydroxy-2H1benzopyran2-one
2.2.

Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)
3.
PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS
Piktogramos
GHS 08
Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo kategorijos

Toksinis poveikis reprodukcijai (1A, 1B pavojaus kategorija)
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)
(2 pavojaus kategorija)

Pavojingumo frazės

Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
Kenkia organams (kraujui) jeigu medžiaga veikia ilgai arba
kartotinai .

Atsargumo frazės

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos
įspėjimai.
Neįkvėpti dulkių.
Mūvėti apsaugines pirštines.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.
Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis:Kreiptis į gydytoją.
Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Laikyti užrakintą.
turinį išpilti (išmesti) į pagal Lietuvos Respublikos galiojančius
teisės aktus.

4.

AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1.
Naudokite aprašymą
Lentelė 1. Naudojimas 1 – Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai su kompetencija (apmokinti
profesionalai) – patalpoje
Produkto tipas

PT 14 - Rodenticidai

Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas

Netaikoma

Kontroliuojamas (-i)
Rattus norvegicus
organizmas (-ai) (įskaitant Pilkosios žiurkės
vystymosi stadijos)
visus
Mus musculus
Naminės pelės
visus
Naudojimo sritis

vidaus
Patalpoje

Naudojimo metodas (-ai)

masalo naudojimas
Paruoštas naudojimui masalas
Uždengtos ir saugios masalo vietos.

Taikymo koeficientas (-ai) Pelių kontrolei - iki 40g vienoje masalo vietoje, žiurkėms iki
ir dažnumas
200g vienoje masalo vietoje. - 100
Žiurkės
Aukštas paplitimas – iki 200g masalo, kiekvienam jauko taške
kas 5 metrus.
Žemas paplitimas – iki 200g masalo, kiekvienam jauko taške
kas 10 metrų.
Pelės
Aukštas paplitimas – iki 40g masalo, kiekvienam jauko taške
kas 2 metrus.
Žemas paplitimas – iki 40g masalo, kiekvienam jauko taške kas
5 metrus.

Vartotojų kategorija (-os)
Pakuočių dydžiai ir
pakuočių medžiaga

Apmokytas profesionalas
1. Sveriamas masalas, polietilenu padengta polipropileno
pakuotė arba polipropileno austas maišas arba daugiasluoksnis
popieriaus maišas arba polietileno / polipropileno laminuotas
maišas 3 kg iki 10 kg
Dvigubo polietileno arba kartono pakuotė 3 kg iki 10 kg
Polietileno ar popieriaus maišas kartono dėžėje 3 kg iki 10 kg
Polietilenas ar polipropileno statinaitė 3 kg iki 10 kg
Polietilenas ar polipropileno kibiras 3 kg iki 10 kg
Polietilenas ar polipropileno indeliai su saugos žiedu 3kg iki 10
kg
Polietileniniai maišeliai ar polipropileno/ popieriausi/maišeliai,
suformuoti polipropileniniai maišeliai ar polietileniai/aliuminio
maišeliai ar polietileniniai/ popieriniai/ aliuminio/ popieriniai
maišeliai 3kg - 10kg
Tiekiami be išorinės pakuotės gofrootame kartone su ar be
polietileno įklotu arba polietileno pakuotėje, polipropileno
pakuotėje ar lizdinėje plokštėje. 3kg iki 10 kg
Polipropileno maišeliai, laminuoti polipropileno maišeliai, PET/
polietileno maišeliai ar polietileno/popieriniai aliuminio

maišeliai.
Tiekiami su išorine pakuote ar gofruotame kartone su ar be
polietileno įdėklu ar politileno pakuotėje, polipropileno
pakuotėje ar lizdinėje plokštėje 3 kg to 10 kg
2. Masalas pakuotėse/ pakuotėse Jaukas perforuotose arba
perforuotose polietileno pakuotėse, polipropileno / popieriaus
paketėliuose, PET /polietileno plėvelės maišeliai, polietileno /
popieriaus maišeliai, suformuoti polipropileno maišeliai,
polietileno / aliuminio pakeliai arba polietileno / popieriaus /
aliuminio pakeliai (10g, 25g, 30g, 40g, 50g, 100g arba 200g)
tiekiamas toliau nurodytose išorinėse pakuotėse: Polipropileno
austi maišai arba daugiasluoksnis popieriaus maišas. 3 kg iki 25
kg
Polipropileno arba polietileno kibirai - 3 kg iki 10kg
Polipropileno arba polietileno talpyklos arba 3 kg iki 20 kg
talpos PET / polietilenas, polipropilenas / polietilenas arba
popierius / polietileno maišelis nuo 3 kg iki 10 kg Plastikinė
dėžė su užsukamu dangteliu su saugos žiedu. 3 kg Medienos
plokštės dėžė nuo 3 kg iki 10 kg
3. Masalas ant padėklų
Jaukas padėkliuke ((PVC arba polistirenas arba polipropilenas
arba PET arba PET / polietilenas arba medžio drožlių plokštės),
25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, arba 200 g) su termiškai užlydytu
dangteliu (PET / polipropilenas arba PET / polietilenas arba
polipropilenas) tiekiamas šiose išorinėse pakuotėse:
Kartono pakuotė 3 kg iki 6,4 kg
Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo HDPE arba PP jauko
dėžutės, supakuotos po 1, 2 arba 4 vnt. kartoninėje dėžėje arba
lizdinėj plokštėje arba kartoniniam voke arba užlydytame maiše
arba plastikinėje užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu
sluoksniu. Supakuotų po: 4,8,16,24,32,48,60,72,96,100,120,144
- 3 kg iki 20 kg.

4.1.1.

Specifinės naudojimo instrukcijos

- Baigę naikinti graužikus surinkite likusį masalą.

4.1.2.

Specifinės rizikos valdymo priemonės

- Kur įmanoma, prieš naudojimą informuokite aplinkinius apie vykdomą graužikų kontrolės
programą.
- Apsvarstykite prevencines kontrolės priemones (pvz., užkiškite skyles, pašalinkite galimą maistą
ir gėrimus), kad padidintumėte produkto suvartojimą ir sumažintumėte išplitimo tikimybę.
- Siekiant sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, dažniai apieškokite ir pašalinkite kritusius

graužikus, laikantis rekomendacijų, pateiktų atitinkamam geriausios praktikos kodekse.
- Nenaudokite šio produkto pastoviai kaip nuolatinės graužikams prevencijos priemonės ar graužikų
stebėsenai.
- Nenaudokite šio produkto su pertraukom, kas kelias dienas.
4.1.3.
Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Saugokite, kad masalas nepatektų į kanalizaciją, vandenį, kai naudojate arti vamzdynų.
4.1.4.

Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Skaitykite naudojimo instrukciją
4.1.5.
Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
Skaitykite naudojimo instrukciją
4.2.
Naudokite aprašymą
Lentelė 2. Naudojimas 2 – Kvalifikuoti profesionalai (apmokinti profesionalai) – aplink
pastatus
Produkto tipas

PT 14 - Rodenticidai

Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas

Netaikomas

Kontroliuojamas (-i)
Rattus norvegicus
organizmas (-ai) (įskaitant Pilkoji žiurkė
vystymosi stadijos)
visus
Mus musculus
Naminė pelė
visus
Naudojimo sritis

lauko
Aplink pastatus

Naudojimo metodas (-ai)

masalo naudojimas
- Paruoštas naudoti masalas, uždarose jaukinimo dėžutėse.
- Uždengtos ir apsaugotos jaukinimo vietos.
- Paruošto masalo naudojimas tiesiai i urvo landą.

Taikymo koeficientas (-ai) Pelė - iki 40g masalo jaukinimo taške, žiurkė - iki 200g masalo
ir dažnumas
per jaukinimo vietą. Urvuose- 20-200g masalo i landą. - 100
Žiurkė:

aukštas paplitimas – iki 200g kiekvienam jauko taške kas 5
metrus.
žemas paplitimas – iki 200g kiekvienam jauko taške kas 10
metrų.
Pelė:
Aukštas paplitimas – iki 40g kiekvienam jauko taške kas 2
metrus.
Žemas paplitimas – iki 40g kiekvienam jauko taške kas 5
metrus.
- Urvų landose: 20-200 g masalo į urvą.
Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Pakuočių dydžiai ir
pakuočių medžiaga

1. Sveriamas masalas
Polietilenu padengta polipropileno pakuotė arba polipropileno
austas maišas arba daugiasluoksnis popieriaus maišas arba
polietileno / polipropileno laminuotas maišas 3 kg iki 10 kg
Dvigubo polietileno arba kartono pakuotė 3 kg iki 10 kg
Polietileno ar popieriaus maišas kartono dėžėje 3 kg iki 10 kg
Polietilenas ar polipropileno statinaitė 3 kg iki 10 kg
Polietilenas ar polipropileno kibiras 3 kg iki 10 kg
Polietilenas ar polipropileno indeliai su saugos žiedu 3kg iki 10
kg
Polietileniniai maišeliai ar polipropileno/ popieriaus/maišeliai,
suformuoti polipropileniniai maišeliai ar
polietileniniai/aliuminio maišeliai ar polietileniniai/ popieriniai/
aliuminio/ popieriniai maišeliai (iki 1000g)
Tiekiami be išorinės pakuotės gofruotame kartone su ar be
polietileno įklotu arba polietileno pakuotėje, polipropileno
pakuotėje ar lizdinėje plokštėje. 3kg iki 10 kg
Polipropileno maišeliai, laminuoti polipropileno maišeliai, PET/
polietileno maišeliai ar polietileno/popieriniai aliuminio
maišeliai.
Tiekiami su išorine pakuote ar gofruotame kartone su ar be
polietileno įdėklu ar polietileno pakuotėje, polipropileno
pakuotėje ar lizdinėje plokštėje 3 kg to 10 kg
2. Masalas pakuotėse/ pakuotės
Jaukas perforuotose arba perforuotose polietileno pakuotėse,
polipropileno / popieriaus paketėliuose, PET /polietileno
plėvelės maišeliai, polietileno / popieriaus maišeliai, suformuoti
polipropileno maišeliai, polietileno / aliuminio pakeliai arba
polietileno / popieriaus / aliuminio pakeliai (10g, 25g, 30g, 40g,
50g, 100g arba 200g) tiekiamas toliau nurodytose išorinėse
pakuotėse:

Polipropileno austi maišai arba daugiasluoksnis popieriaus
maišas. 3 kg iki 25 kg
Polipropileno arba polietileno kibirai - 3 kg iki 10kg
Polipropileno arba polietileno talpyklos arba 3 kg iki 20 kg
talpos PET / polietilenas, polipropilenas / polietilenas arba
popierius / polietileno maišelis nuo 3 kg iki 10 kg
Plastikinė dėžė su užsukamu dangteliu su saugos žiedu. 3 kg
Medienos plokštės dėžė nuo 3 kg
3. Masalas ant padėklų
Jaukas padėkliuke ((PVC arba polistirenas arba polipropilenas
arba PET arba PET / polietilenas arba medžio drožlių plokštės),
25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, arba 200 g) su termiškai užlydytu
dangteliu (PET / polipropilenas arba PET / polietilenas arba
polipropilenas) tiekiamas šiose išorinėse pakuotėse:
Kartono pakuotė 3 kg iki 6,4 kg
Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo HDPE arba PP jauko
dėžutės, supakuotos po 1, 2 arba 4 vnt. kartoninėje dėžėje arba
lizdinėj plokštėje arba kartoniniam voke arba užlydytame maiše
arba plastikinėje užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu
sluoksniu. Supakuotų po: 4,8,16,24,32,48,60,72,96,100,120,144
- 3 kg iki 20 kg.

4.2.1.

Specifinės naudojimo instrukcijos

- Apsaugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Jauko dėžutes naudokite taip, kad būtų apsaugotos
nuo potvynio.
-Pakeiskite masalą jauko dėžutėse, jei jis buvo sugadintas vandens ar užterštas purvu.
- Po naudojimo pašalinkite masalą. (išskyrus tą, kuris urvuose)
- Naudojant lauke, masalo vietos turi būtų uždengtos, siekiant apsaugoti nenaikintinas rūšis.
- Masalas turi būti padėtas taip, kad būtų nepasiekiamas gyvūnams ir vaikams. Uždenkite landas,
kuriose įdėtas masalas, sumažinant išsipylimo riziką. Vykdykite visas papildomas instrukcijas,
pateiktas atitinkamame geriausios praktikos kodekse.
4.2.2.

Specifinės rizikos valdymo priemonės

- Informuokite aplinkinius apie vykdomą graužikų kontrolės programą.
- Apsvarstykite prevencines kontrolės priemones (pvz., užkiškite skyles, pašalinkite galimą maistą
ir gėrimus), kad padidintumėte produkto suvartojimą ir sumažintumėte išplitimo tikimybę.
- Siekiant sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, dažniai apieškokite ir pašalinkite kritusius
graužikus, laikantis rekomendacijų, pateiktų atitinkamam geriausios praktikos kodekse.
- Nenaudokite šio produkto pastoviai kaip nuolatinės graužikams prevencijos priemonės ar graužikų
stebėsenai.
- Nenaudokite šio produkto su pertraukom, kas kelias dienas.

4.2.3.
Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
- Kai masalo vietos yra arti prie vandens telkinių (pvz.: upių. vandens kanalų, drėkinimo kanalų) ar
vandens drenažinių sistemų, užtikrinkite, kad masalas nekontaktuos su vandeniu.
4.2.4.

Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Skaityti naudojimo instrukcijas
4.2.5.
Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
Skaityti naudojimo instrukcijas
4.3.
Naudokite aprašymą
Lentelė 3. Naudojimas 3 – Profesionalūs naudotojai – patalpoje – netaikoma JK
Produkto tipas

PT 14 - Rodenticidai

Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas

Netaikoma

Kontroliuojamas (-i)
Mus musculus
organizmas (-ai) (įskaitant Naminė pelė
vystymosi stadijos)
visi
Rattus norvegicus
Pilkoji žiurkė
visi
Naudojimo sritis

vidaus
Patalpoje

Naudojimo metodas (-ai)

masalo naudojimas
Paruoštas naudoti masalas nesugadinamose jauko dėžutėse.

Taikymo koeficientas (-ai) Pelėms - iki 40g masalo jauko taške, Žiurkėms - iki 200g masalo
ir dažnumas
jauko taške - 100
Žiurkės
Aukštas paplitimas – iki 200g masalo, kiekvienam jauko taške
kas 5 metrus.
Žemas paplitimas – iki 200g masalo, kiekvienam jauko taške
kas 10 metrų.
Pelės
Aukštas paplitimas – iki 40g masalo, kiekvienam jauko taške
kas 2 metrus.
Žemas paplitimas – iki 40g masalo, kiekvienam jauko taške kas
5 metrus.

Vartotojų kategorija (-os)
Pakuočių dydžiai ir
pakuočių medžiaga

Profesionalas
1. Sveriamas masalas išorinėse pakuotėse:
Polietilenu padengta polipropileno pakuotė arba polipropileno
austas maišas arba daugiasluoksnis popieriaus maišas arba
polietileno / polipropileno laminuotas maišas 3 kg iki 10 kg
Dvigubo polietileno arba kartono pakuotė 3 kg iki 10 kg
Polietileno ar popieriaus maišas kartono dėžėje 3 kg iki 10 kg
Polietilenas ar polipropileno statinaitė 3 kg iki 10 kg
Polietilenas ar polipropileno kibiras 3 kg iki 10 kg
Polietilenas ar polipropileno indeliai su saugos žiedu 3kg iki 10
kg
Polietileniniai maišeliai ar polipropileno/ popieriaus/maišeliai,
suformuoti polipropileniniai maišeliai ar
polietileniniai/aliuminio maišeliai ar polietileniniai/ popieriniai/
aliuminio/ popieriniai maišeliai (3kg - 10kg)
Tiekiami be išorinės pakuotės gofruotame kartone su ar be
polietileno įklotu arba polietileno pakuotėje, polipropileno
pakuotėje ar lizdinėje plokštėje. 3kg iki 10 kg
Polipropileno maišeliai, laminuoti polipropileno maišeliai, PET/
polietileno maišeliai ar polietileno/popieriniai aliuminio
maišeliai.
Tiekiami su išorine pakuote ar gofruotame kartone su ar be
polietileno įdėklu ar polietileno pakuotėje, polipropileno
pakuotėje ar lizdinėje plokštėje 3 kg to 10 kg
2. Masalas pakuotėse/ pakuotės
Jaukas perforuotose arba perforuotose polietileno pakuotėse,
polipropileno / popieriaus paketėliuose, PET /polietileno
plėvelės maišeliai, polietileno / popieriaus maišeliai, suformuoti
polipropileno maišeliai, polietileno / aliuminio pakeliai arba
polietileno / popieriaus / aliuminio pakeliai (10g, 25g, 30g, 40g,
50g, 100g arba 200g) tiekiamas toliau nurodytose išorinėse
pakuotėse:
Polipropileno austi maišai arba daugiasluoksnis popieriaus
maišas. 3 kg iki 25 kg
Polipropileno arba polietileno kibirai - 3 kg iki 20kg
Polipropileno arba polietileno talpyklos arba 3 kg iki 20 kg
Talpos PET / polietilenas, polipropilenas / polietilenas arba
popierius / polietileno maišelis nuo 3 kg iki 10 kg
Plastikinė dėžė su užsukamu dangteliu su saugos žiedu. 3 kg
Medienos plokštės dėžė nuo 3 kg iki 10 kg
3. Masalas ant padėklų
Jaukas padėkliuke ((PVC arba polistirenas arba polipropilenas
arba PET arba PET / polietilenas arba medžio drožlių plokštės),
25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, arba 200 g) su termiškai užlydytu
dangteliu (PET / polipropilenas arba PET / polietilenas arba
polipropilenas) tiekiamas šiose išorinėse pakuotėse:

Kartono pakuotė 3 kg iki 6,4 kg
Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo HDPE arba PP jauko
dėžutės, supakuotos po 1, 2 arba 4 vnt. kartoninėje dėžėje arba
lizdinėj plokštėje arba kartoniniam voke arba užlydytame maiše
arba plastikinėje užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu
sluoksniu. Supakuotų po: 4,8,16,24,32,48,60,72,96,100,120,144
- 3 kg iki 20 kg.

4.3.1.

Specifinės naudojimo instrukcijos

- Pelėms. Jauko stotelės turėtų būti tikrinamos kas 2-3 dienas pradžioje naudojimo ir mažiausiai kas
savaitę po to, siekiant patikrinti, ar masalas yra naudojamas, jaukų stotelės yra nepažeistos ir
pašalinti kritę graužikai. Pakartotinai užpildykite masalą, kai jo reikia.
- Žiurkėms. Jauko stotelės turėtų būti tikrinamos kas 5-7 dienas pradžioje naudojimo ir mažiausiai
kas savaitę po to, siekiant patikrinti, ar masalas yra naudojamas, jaukų stotelės yra nepažeistos ir
pašalinti kritę graužikai. Pakartotinai užpildykite masalą, kai jo reikia.
- Vykdykite visas papildomas instrukcijas, pateiktas atitinkamame geriausios praktikos kodekse.
4.3.2.

Specifinės rizikos valdymo priemonės

Skaitykite naudojimo instrukciją
4.3.3.
Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
- Kai naudojate jaukinimo vietas arti vandens drenažo sistemos, užtikrinkite, kad nepatektų vanduo.
4.3.4.

Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Skaitykite naudojimo instrukciją.
4.3.5.
Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
Skaitykite naudojimo instrukciją.
4.4.
Naudokite aprašymą
Lentelė 4. Naudojimas 4 – Profesionalūs naudotojai – aplink pastatus – netaikoma JK
Produkto tipas

PT 14 - Rodenticidai

Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas

Netaikoma

Kontroliuojamas (-i)
Mus musculus
organizmas (-ai) (įskaitant Naminė pelė
vystymosi stadijos)
visi
Rattus norvegicus

pilkosios žiurkės
visi
Naudojimo sritis

lauko
Aplink pastatus

Naudojimo metodas (-ai)

masalo naudojimas
Paruoštas naudoti masalas, jauko dėžutėse

Taikymo koeficientas (-ai) Pelėms - iki 40g masalo jaukinimo vietoje, žiurkėms - iki 200g
ir dažnumas
masalo jaukinimo vietoje - 100
Žiurkės
Aukštas paplitimas – iki 200g masalo, kiekvienam jauko taške
kas 5 metrus.
Žemas paplitimas – iki 200g masalo, kiekvienam jauko taške
kas 10 metrų.
Pelės
Aukštas paplitimas – iki 40g masalo, kiekvienam jauko taške
kas 2 metrus.
Žemas paplitimas – iki 40g masalo, kiekvienam jauko taške kas
5 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir
pakuočių medžiaga

1. Sveriamas masalas
Polietilenu padengta polipropileno pakuotė arba polipropileno
austas maišas arba daugiasluoksnis popieriaus maišas arba
polietileno / polipropileno laminuotas maišas 3 kg iki 10 kg
Dvigubo polietileno arba kartono pakuotė 3 kg iki 10 kg
Polietileno ar popieriaus maišas kartono dėžėje 3 kg iki 10 kg
Polietilenas ar polipropileno statinaitė 3 kg iki 10 kg
Polietilenas ar polipropileno kibiras 3 kg iki 10 kg
Polietilenas ar polipropileno indeliai su saugos žiedu 3kg iki 10
kg
Polietileniniai maišeliai ar polipropileno/ popieriaus/maišeliai,
suformuoti polipropileniniai maišeliai ar
polietileniniai/aliuminio maišeliai ar polietileniniai/ popieriniai/
aliuminio/ popieriniai maišeliai (iki 1000g)
Tiekiami be išorinės pakuotės gofruotame kartone su ar be
polietileno įklotu arba polietileno pakuotėje, polipropileno
pakuotėje ar lizdinėje plokštėje. 3kg iki 10 kg
Polipropileno maišeliai, laminuoti polipropileno maišeliai, PET/
polietileno maišeliai ar polietileno/popieriniai aliuminio
maišeliai.
Tiekiami su išorine pakuote ar gofruotame kartone su ar be
polietileno įdėklu ar polietileno pakuotėje, polipropileno
pakuotėje ar lizdinėje plokštėje 3 kg to 10 kg

2. Masalas pakuotėse/ pakuotės
Jaukas perforuotose arba perforuotose polietileno pakuotėse,
polipropileno / popieriaus paketėliuose, PET /polietileno
plėvelės maišeliai, polietileno / popieriaus maišeliai, suformuoti
polipropileno maišeliai, polietileno / aliuminio pakeliai arba
polietileno / popieriaus / aliuminio pakeliai (10g, 25g, 30g, 40g,
50g, 100g arba 200g) tiekiamas toliau nurodytose išorinėse
pakuotėse:
Polipropileno austi maišai arba daugiasluoksnis popieriaus
maišas. 3 kg iki 25 kg
Polipropileno arba polietileno kibirai - 3 kg iki 10kg
Polipropileno arba polietileno talpyklos arba 3 kg iki 20 kg
talpos PET / polietilenas, polipropilenas / polietilenas arba
popierius / polietileno maišelis nuo 3 kg iki 10 kg
Plastikinė dėžė su užsukamu dangteliu su saugos žiedu. 3 kg
Medienos plokštės dėžė nuo 3 kg
3. Masalas ant padėklų
Jaukas padėkliuke ((PVC arba polistirenas arba polipropilenas
arba PET arba PET / polietilenas arba medžio drožlių plokštės),
25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, arba 200 g) su termiškai užlydytu
dangteliu (PET / polipropilenas arba PET / polietilenas arba
polipropilenas) tiekiamas šiose išorinėse pakuotėse:
Kartono pakuotė 3 kg iki 6,4 kg
Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo HDPE arba PP jauko
dėžutės, supakuotos po 1, 2 arba 4 vnt. kartoninėje dėžėje arba
lizdinėj plokštėje arba kartoniniam voke arba užlydytame maiše
arba plastikinėje užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu
sluoksniu. Supakuotų po: 4,8,16,24,32,48,60,72,96,100,120,144
- 3 kg iki 20 kg.

4.4.1.

Specifinės naudojimo instrukcijos

- Apsaugokite masalą nuo atmosferos poveikio (pvz.; lietaus, sniego ir pan.) Jauko dėžutes
naudokite taip, kad būtų apsaugotos nuo potvynio.
- Pelėms. Jauko stotelės turėtų būti tikrinamos kas 2-3 dienas pradžioje naudojimo ir mažiausiai kas
savaitę po to, siekiant patikrinti, ar masalas yra naudojamas, jaukų stotelės yra nepažeistos ir
pašalinti kritę graužikai. Pakartotinai užpildykite masalą, kai jo reikia.
- Žiurkėms. Jauko stotelės turėtų būti tikrinamos kas 5-7 dienas pradžioje naudojimo ir mažiausiai
kas savaitę po to, siekiant patikrinti, ar masalas yra naudojamas, jaukų stotelės yra nepažeistos ir
pašalinti kritę graužikai. Pakartotinai užpildykite masalą, kai jo reikia.
-Pakeiskite masalą jauko dėžutėse, jei jis buvo sugadintas vandens ar užterštas purvu.
- [Kai įmanoma] Vykdykite visas papildomas instrukcijas, pateiktas atitinkamame geriausios
praktikos kodekse.

4.4.2.

Specifinės rizikos valdymo priemonės

- Nedėkite produkto tiesiai į landas.
4.4.3.

Kai taikoma, informacija

apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios
pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
- Naudojant jaukų stoteles arti paviršinių vandenų (pvz., Upių, tvenkinių, vandens kanalų, pylimų,
drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemų, užtikrinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su
vandeniu.
4.4.4.

Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Skaityti naudojimo instrukcijas
4.4.5.
Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
Statykite naudojimo instrukcija
5.

BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI1

5.1.

Naudojimo instrukcijos

Profesionalūs naudotojai, turintys kompetenciją (lygiavertė kvalifikuotiems specialistams)
- Perskaitykite ir sekite produkto informaciją, bet kokią su gaminiu arba pardavimo vietoje pateiktą
informaciją prieš jį naudodami.
- Atlikite išankstinę užkrėstos vietos apžiūrą, siekiant nustatyti graužikų rūšis, jų veiklos vietas ir
nustatyti galimą užkrėtimo priežastį ir mastą.
- Pašalinkite maisto produktus, kurie yra lengvai pasiekiami graužikams (pvz., pabirę grūdai ar
maisto atliekos). Be to, prieš pat produkto naudojimą nevalykite užkrėstos zonos, nes tai tik
sutrikdo graužikų populiacijos elgseną ir gali būti sunku pateikti masalą.
- Produktas turėtų būti naudojamas tik kaip integruotos kenkėjų kontrolės (IPM) sistemos dalis,
įskaitant higienos priemones ir jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Produktas turėtų būti dedamas greta vietų, kur anksčiau buvo pastebima graužikų veikla (pvz.
takai, lizdai, landos, urvai ir t.t).
- Kur įmanoma, jauko stotys turi būti pritvirtintos prie žemės ar kitų konstrukcijų.- Jaukių stotys turi
būti aiškiai paženklintos, kad juose yra rodenticidų, ir kad jų negalima judinti arba atidaryti
(etiketėje pateikiamos informacija: žr. 5.3 skirsnį).
- Jaukas turėtų būti apsaugotas taip, kad jį negalėtų išstumti iš jauko stotelės.
- Laikyti vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnėliams, ūkio gyvūnams ir kitiems gyvūnams
nepasiekiamoje vietoje.- Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų, taip pat nuo indų ar
paviršių, kurie turi kontaktą su šia medžiaga.
- Produkto naudojimo metu dėvėkite cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiaga
nurodoma autorizacijos liudijimo turėtojo produkto informacijoje).
Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam
naudojimui.
1

- Naudojant produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir
odą, kuri turėjo kontaktą.- Atsižvelgiant į monitoringą, atliktą pradžioje, apsilankymų į apdorojamą
plotą dažnumas pasirenkamas operatoriaus nuožiūra. Tas dažnis turėtų atitikti rekomendacijas,
pateiktas JK CRRU geriausios praktikos kodekse (arba lygiaverčiame dokumente).
- Jei masalas yra mažai ėdamas, lyginant su paplitimo lygiu, keiskite masalo jaukinimo taškus į
kitas vietas ir galimybę pakeisti kitą masalo formulę.- Vietos, kuriose naudojamas masalas urvuose,
landose, turėtų būti dažniau lankomos negu ten, kur naudojamos saugios masalo dėžutės.
- Jei po 35 dienų laikotarpio naudojimo, graužikų veikla nesumažėja, reikia nustatyti priežastį. Jei
atmestos kitos priežastis, yra tikimybė, kad tai yra atsparus graužikas, naudokite ne
antikoaguliacinis rodenticidus (jei įmanoma) arba stipresnį antikoaguliacinį rodenticidą. Taip pat
apsvarstykite, ar spąstai gali būti naudojami kaip alternatyvi kontrolės priemonė.
- Masalas pakeliuose - Negalima atidaryti pakelių, kuriuose yra masalas.
- Palaidi grūdai - Padėkite masalą jaukinimo taške, naudodami dozavimo metodą. Nurodykite
dulkių šalinimo būdą.
Profesionalūs naudotojai - NETAIKOMA JK
- Perskaitykite ir sekite produkto informaciją, bet kokią su gaminiu arba pardavimo vietoje pateiktą
informaciją prieš jį naudodami.
- Atlikite išankstinę užkrėstos vietos apžiūrą, siekiant nustatyti graužikų rūšis, jų veiklos vietas ir
nustatyti galimą užkrėtimo priežastį ir mastą.
- Pašalinkite maisto produktus, kurie yra lengvai pasiekiami graužikams (pvz., pabirę grūdai ar
maisto atliekos). Be to, prieš pat produkto naudojimą nevalykite užkrėstos zonos, nes tai tik
sutrikdo graužikų populiacijos elgseną ir gali būti sunku pateikti masalą.
- Produktas turėtų būti naudojamas tik kaip integruotos kenkėjų kontrolės (IPM) sistemos dalis,
įskaitant higienos priemones ir jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Apsvarstykite prevencines kontrolės priemones (pvz., užkiškite skyles, pašalinkite galimą maistą
ir vandenį), kad padidintumėte masalo suvartojimą ir sumažintumėte pakartotinio paplitimo
tikimybę.
- Produktas turėtų būti dedamas greta vietų, kur anksčiau buvo pastebima graužikų veikla (pvz.
takai, lizdai, landos, urvai ir t.t).
- Kur įmanoma, jauko stotys turi būti pritvirtintos prie žemės ar kitų konstrukcijų.
- Jaukių stotys turi būti aiškiai paženklintos, kad juose yra rodenticidų, ir kad jų negalima judinti
arba atidaryti (etiketėje pateikiamos informacija: žr. 5.3 skirsnį).
- [Jei reikalaujama pagal nacionalinius teisės aktus] Kai produktas naudojamas viešose vietose, tuo
metu vietos, turėtų būti pažymėtos visu naudojimo laikotarpiu, įspėjimais apie pirminio ar antrinio
apsinuodijimo antikoaguliantais riziką, taip pat nurodant pirmosios pagalbos priemones, kurių reikia
imtis apsinuodijimo atveju.
- Jaukas turėtų būti apsaugotas taip, kad jį negalėtų išstumti iš jauko stotelės.
- Laikyti vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnėliams, ūkio gyvūnams ir kitiems gyvūnams
nepasiekiamoje vietoje.
- Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų, taip pat nuo indų ar paviršių, kurie turi
kontaktą su šia medžiaga.
- Naudojant produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir
odą, kuri turėjo kontaktą.
- Jei masalas yra mažai ėdamas, lyginant su paplitimo lygiu, keiskite masalo jaukinimo taškus į
kitas vietas ir galimybę pakeisti kitą masalo formulę.
- Jei po 35 dienų laikotarpio naudojimo, graužikų veikla nesumažėja, reikia nustatyti priežastį. Jei
atmestos kitos priežastis, yra tikimybė, kad tai yra atsparus graužikas, naudokite ne
antikoaguliacinis rodenticidus (jei įmanoma) arba stipresnį antikoaguliacinį rodenticidą. Taip pat
apsvarstykite, ar spąstai gali būti naudojami kaip alternatyvi kontrolės priemonė.

- Naudojimo laikotarpio pabaigoje pašalinkite likusį masalą ir jauko dėžutes.
- Masalas pakeliuose - Negalima atidaryti pakelių, kuriuose yra masalas.
- Palaidi grūdai - Padėkite masalą jaukinimo taške, naudodami dozavimo metodą. Nurodykite
dulkių kontrolės būdą. (pvz., Drėgnu valymu).
5.2.

Rizikos valdymo priemonės

Profesionalūs naudotojai su kompetencija (apmokyti profesionalai)
- Jei įmanoma, prieš naudojimą informuokite aplinkinius asmenis apie vykdomą graužikų kontrolės
programą.
- Nenaudokite tose vietose, kur galima įtarti atsparumą veikliajai medžiagai.
- Produktai neturi būti naudojami ilgiau kaip 35 dienas, neįvertinant graužikų paplitimo ir
programos veiksmingumo.
- Negalima naudoti pakaitom su kitais panašaus stiprumo arba silpnesniais antikoaguliantais, kad
išvengti rezistencijos atsiradimo. Šiems tikslams naudokite neantikoaguliacinį arba stipresnį
antikoaguliacinį rodenticidą.
- Neplaukite vandeniu jaukų stotelių ar reikmenų, uždarų ir apsaugotų jaukinimo vietų.
- Išmeskite negyvus graužikus pagal vietinius reikalavimus.
Tik JK. JK kritusius graužikus galima priduoti atliekų perdirbėjams - deginimui ar į sąvartyną,
kuriame leidžiama priimti tokios rūšies atliekas, arba atiduoti registruotam atliekų vežėjui, šalinimui
leidžiamoje vietoje. Daugiau informacijos apie šalinimą galite kreiptis į Aplinkos agentūrą
(http://www.environment-agency.gov.uk) arba SEPA (http://www.sepa.org.uk).
Tik JK: gali naudoti tik profesionalūs vartotojai, turintys sertifikatus, įrodančius atitiktį JK
rodenticidų priežiūros tvarkai.
Tik JK: prieš naudojimą perskaitykite etiketę. Naudojimasis šiuo gaminiu tokiu būdu, kuris
neatitinka etiketės, gali būti nusikaltimas. Vadovaudamiesi JK geriausios praktikos kodeksu (arba
lygiaverčiu dokumentu), žr. CRRU.
Tik JK: kai šis produktas vartotojui tiekiamas graužikų kontrolei, jis tiekiamas tik profesionaliems
naudotojams, turintiems sertifikatą, kuris patvirtina, kad laikomasi JK rodenticidų priežiūros
tvarkos reikalavimų.
Profesionalūs vartotojai - NETAIKOMA JK
- Jei įmanoma, prieš naudojimą informuokite aplinkinius apie vykdomą graužikų kontrolės
programą.
- Siekiant sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, dažnai ieškokite ir pašalinkite kritusius
graužikus. (pvz., Mažiausiai du kartus per savaitę).
- Produktai neturi būti naudojami ilgiau kaip 35 dienas, nenustatant paplitimo lygio ir kontrolės
veiksmingumo.
- Nenaudokite jaukų, kurių sudėtyje yra antikoaguliantų veikiančių medžiagų, kaip nuolatinių jaukų,
skirtų graužikų kontrolei ar graužikų veiklos stebėsenai.
- Informacija apie produktą (t. y. Etiketė ir (arba) informacinis lapelis) turi aiškiai parodyti, kad
produktas neturi būti tiekiamas plačiajai visuomenei (pvz., "Tik specialistams").
- Naudojant šį produktą, graužikai turėtų būti pašalinti per 35 dienas. Informacija apie produktą (t.y.
etiketė ir (arba) informacinis lapelis) aiškiai rekomenduoja, kad naudojimo pabaigoje įtarus, kad
trūksta veiksmingumo (t.y. vis dar pastebima graužikų veikla), vartotojas turėtų kreiptis į produkto
tiekėją arba kreiptis į kenkėjų kontrolės tarnybą.
- Neplaukite jaukų stotelių vandeniu tarp kontrolės programų.
- Išmeskite kritusius graužikus pagal vietinius reikalavimus.

5.3.
Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos
instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką
- Šiame gaminyje yra antikoaguliantų. Nurijus, simptomai, kurie gali būti uždelsti, gali būti
kraujavimas iš nosies ir kraujavimas iš dantenų. Sunkiais atvejais gali būti kraujosruvos ir kraujo
išmatose arba šlapime.
- Priešnuodis: vitaminas K1, prižiūrint tik medicinos / veterinarijos gydytojui..
- Tuo atveju:
- Patekus ant odos, nuplaukite vandeniu, o po to - vandeniu ir muilu.
- Patekus į akis, praskalauti akis, toliau plauti akis skysčiu ar vandeniu, laikyti akis atmerktas bent
10 minučių.
- Patekus į burną, gerai išskalaukite burną vandeniu. Nieko neduokite per burną sąmonės
netekusiam asmeniui. Nesukelkite vėmimo. Prarijus nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos ir
parodykite produkto talpyklą arba etiketę.
Tik JK: JK sveikatos specialistai turėtų kreiptis į Nacionalinę nuodų informacijos tarnybą
(www.npis.org), kad gautų papildomų patarimų.
Kreipkitės į veterinarijos gydytoją, jei prarijo naminis gyvūnas.
Tik JK: jauko stotelės turi būti pažymėtos šia informacija: "nejudinkite ir neatidarinėkite";"viduje
yra rodenticidas"; "produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris"; "veiklioji medžiaga (-os)" ir
"nelaimingo atsitikimo atveju skambinkite apsinuodijimo centrą".
- pavojingas laukinei gamtai.
5.4.

Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

- Pasibaigus darbus, išmeskite nesuėstus jaukus ir pakuotes pagal vietinius reikalavimus.
Tik JK: rekomenduoja mūvėti pirštines
Tik JK: informacijos apie šalinimą JK kreipkitės į Aplinkos agentūrą (http://www.environmentagency.gov.uk) arba SEPA (http://www.sepa.org.uk).
5.5.

Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti pakuotę uždarytą, atokiau nuo
saulės spindulių.
- Laikyti vietose, kurios neprieinamos vaikams, paukščiams, augintiniams ir gyvuliams.
- Galiojimo laikas: 2 metai.
6.

KITA INFORMACIJA

Antikoaguliantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis
pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.
Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyples).
Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.
Etiketėje turi būti nurodoma:
Sudėtis: Bromadiolonas, CAS Nr.28771-556-7. EB 249-205-9, 0,005 %.
Partijos numeris:
Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):
Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: PelGar International Limited, Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR
(Jungtinė Karalystė).
Liudijimas išduotas: PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d"Ainay, 69002 Lyon
(Pracūzija).
Biocidinio produkto autorizacijos
liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-2384(A-14PAP483064/A-19-40), galioja iki 2023-01-10.

