NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-10011(A-18VAP393046/A-19-185)
Išduotas 2019 m. gegužės 20 d., galioja iki 2022 m. rugpjūčio 29 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Laboratorios Econovar S.L., Calle Muntaner 179 3º 1ª, ES-08036 Barcelona (Ispanija).
Biocidinio produkto tipas
18 produktų tipas. Insekticidas.
Biocidinio produkto pavadinimas
EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL, ANTS BAIT.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
MYLVA S.A., Vía Augusta, 48, ES-08006 Barcelona (Ispanija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Imidaklopridas, CAS Nr. 138261-41-3, EB Nr. 428-040-8.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
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
A18VAP393046/A.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. ES/APP(NA)-2017-18-00448 abipusis
pripažinimas.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-15411(A-18VAP50304618-144) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklinime nurodytas biocidinių produktų
autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-15411(A-18VAP503046-18-144), gali būti
tiekiami į rinką iki 2019 m. lapkričio 16 d. ir naudojami iki 2020 m. gegužės 14 d.
Vilniaus departamento direktorė
Liudijimą gavau

A.V.

Rolanda Lingienė

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-10011(A-18VAP393046/A-19-185)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka
EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS
ANTS GEL, ANTS BAIT
18 produkto tipas – Insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės
produktai (kenkėjų kontrolė)
Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-10011(A-18VAP393046/A-19-185)
R4BP objekto numeris: LT-0019164-0000

1.

ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.

Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas

1.2.

EC GEL ANTS
MAGNUM GEL ANTS
ANTS BAIT
ANTS GEL

Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo
pavadinimas (vardas ir pavardė) ir
adresas

Pavadini Laboratorios Econovar S.L.
mas

Autorizacijos liudijimo numeris

(10-14 17.5)BSV-10011(A-18VAP393046/A-19-185)

R4BP objekto numeris

LT-0019164-0000

Autorizacijos liudijimo data

2019-05-20

Autorizacijos liudijimo galiojimo
pabaigos data

2022-08-29

1.3.

Adresas

Calle Muntaner 179 3º 1ª, ES-08036
Barcelona (Ispanija).

Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas

MYLVA, S.A.

Gamintojo adresas

Via Augusta, 48 08006 Barcelona (España) Telefono:
+34 934 153 226 Fax: +34 934 156 344, 08006
Barcelona Ispanija

Gamybos vieta

C/ Sant Galderic, 23 Polígono Industrial Ponent Sant
Pol de Mar 08395- Barcelona (España), 08395
Barcelona Ispanija

1.4.

Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga

Imidaklopridas

Gamintojo pavadinimas

Bayer CropScience AG

Gamintojo adresas

Industiral Operations Alfred Nobel-Strasse 50 D40789 Monheim am Rhein (Alemania), 40789
Monheim am Rhein Vokietija

Gamybos vieta

Alte Heerstr, D-41538 Dormagen (Alemania), 41538
Dormagen Vokietija

2.

PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1.

Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį
Bendrasis
pavadinimas

Imidaklopridas

IUPAC
pavadinimas

Funkcinė
paskirtis

(2E)-1-[(6- Veiklioji
chloropyridi medžiaga
n-3-yl)
methyl]-Nnitroimidazo
lidin-2-imine

CAS
numeris

Kiekis
(proc.)

EB numeris

138261-41-3 428-040-8

0.01

2.2.
Formuliacijos tipas
RB - Masalas (paruoštas naudoti)
3.

PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo piktograma

GHS09

Signalinis žodis

-

Pavojingumo kategorijos

Pavojinga vandens aplinkai
(2 lėtinio pav. kat.)

Pavojingumo frazės

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
turinį išpilti (išmesti) į į atliekas pagal nacionalinius
reikalavimus..

4.

AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1.
Naudokite aprašymą
Lentelė 1. Naudojimo paskirtis Nr. 1: Gelinis masalas tepamas lašeliais/linijomis –
patalpose/lauke - kvalifikuotas profesionalus naudojimas, profesionalus naudojimas,
neprofesionalus naudojimas buityje.
Produkto tipas

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės
produktai

Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas

Insekticidas

Kontroliuojamas (-i)
Monomorium pharaonis
organizmas (-ai) (įskaitant Pharaoh ant
vystymosi stadijos)
suaugusieji|vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Linepithema humile

Argentine Ant
suaugusieji|vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Lasius niger
Garden ant
suaugusieji|vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Naudojimo sritis

vidaus
lauko
Patalpose. Gyvenamuosiuose, pramoniniuose, viešuosiuose,
komerciniuose ir instituciniuose pastatuose.
Lauke. Aplink pastatus, terasose, privačiuose kiemuose.

Naudojimo metodas (-ai)

Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto/kasetės pagalba
(atviras masalo naudojimo būdas).
Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto/kasetės pagalba
(atviras masalo naudojimo būdas).
Tepti EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL,
ANTS BAIT lašeliais ar linijomis (pailgi lašeliai) ten, kur
aptinkamos skruzdėlės, pvz., palei skruzdėlių judėjimo takus bei
prie urvelių angų.

Taikymo koeficientas (-ai) Dozavimas: 0,2 g/m2 (1 lašas = 1 linija 3 cm ilgio = 0,2 g gelio)
ir dažnumas
Dozavimas: 0,2 g/m2 (1 lašas = 1 linija 3 cm ilgio = 0,2 g gelio)
Naudojimo dažnis: Po 7 dienų patikrinti vietas, kur buvo
naudojamas produktas, ir jei gelis suvartotas, užtepti
papildomai.
Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus
3 mėnesiams po paskutinio kenkėjų išnaikinimo.
Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas
Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir
pakuočių medžiaga

Plastikinė (LDPE) kasetė, kurioje produkto yra 15 g, 20 g, 25 g,
30 g, 35 g, 40 g ar 50 g.
Plastikinis (LDPE) švirkštas, kuriame produkto yra 1 g, 2 g, 3 g,
4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g, 9 g ar 10 g.

4.1.1.

Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš naudojant produktą, rekomenduojama gerai nuplauti rankas, kad neužteršti masalo
intensyviais kvapais, pvz., tabako ar kt.
Vietų, kur naudojamas EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL, ANTS BAIT,
nepurkšti ir nebarstyti kitomis cheminėmis medžiagomis, nes jos gali užteršti produktą ir
padaryti jį nepatraukliu skruzdėlėms.
Nenaudoti ant medinių ar porėtų paviršių. Jei nėra tinkamo paviršiaus, produktą tepti ant

neporėtų pagalbinių priemonių, pvz., plastikinio lakšto.
Tepti EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL, ANTS BAIT lašeliais ar
linijomis palei skruzdėlių judėjimo takus, vietose, kur aptinkamos skruzdėlės: prie urvelių
angų, plyšiuose, skylėse ir vietose, kur skruzdėlės būdavo aptinkamos.
Dažnai tikrinkite vietas, kuriose naudojamas produktas.
Lauke, kai aplinkos sąlygos gali paveikti produktą (lietus, kaitri saulė, purvas,..), jį reikėtų
naudoti pakartotinai.
Produkto veiksmingumas – 90 % mirtingumas per 15 dienų.
4.1.2.

Specifinės rizikos valdymo priemonės

Vengti patekimo į akis ir ant odos.
Saugoti, kad vaikai ir gyvūnai nesiliestų prie apdorotų paviršių.
Naudoti vietose, kurios nėra dažnai valomos.
4.1.3.
Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį,
pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. skirsnį 5.3.
4.1.4.

Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skirsnį 5.4.
4.1.5.
Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas
normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. skirsnį 5.5.
4.2.
Naudokite aprašymą
Lentelė 2. Naudojimo paskirtis Nr. 2: Padėkliukų su masalu naudojimas –
patalpose/lauke - kvalifikuotas profesionalus naudojimas, profesionalus naudojimas,
neprofesionalus naudojimas buityje.
Produkto tipas

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės
produktai

Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas

Insekticidas

Kontroliuojamas (-i)
Linepithema humile
organizmas (-ai) (įskaitant Argentine Ant
vystymosi stadijos)
suaugusieji|vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Naudojimo sritis

vidaus
lauko
Patalpose. Gyvenamuosiuose, pramoniniuose, viešuosiuose,

komerciniuose ar instituciniuose pastatuose.
Lauke. Aplink pastatus, terasose, privačiuose kiemuose.
Naudojimo metodas (-ai)

Padėkliukų su masalu naudojimas

Taikymo koeficientas (-ai) Dozavimas: 0,4 – 0,9 g/m2, priklauso nuo paplitimo, paskirstyta
ir dažnumas
ant kelių padėkliukų su masalu. Pavyzdžiui, pastatyti 2 - 4
padėkliukus, 5 g masalo 22 m2 patalpai.
Dozavimas: 0,4 – 0,9 g/m2, priklauso nuo paplitimo, paskirstyta
ant kelių padėkliukų su masalu.
Pavyzdžiui, pastatyti 2 - 4 padėkliukus, 5 g masalo 22 m2
patalpai.
Naudojimo dažnis: po 7 dienų patikrinti vietas, kur buvo
naudojamas produktas, ir, jei masalas suvartotas, o skruzdėlės
nesunaikintos, padėti naują padėkliuką.
Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus
3 mėnesiams po paskutinio kenkėjų išnaikinimo.
Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas
Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir
pakuočių medžiaga

Plastikinis (LDPE) padėkliukas, kuriame produkto yra 1 g, 2 g,
3 g, 4 g ar 5 g.

4.2.1.

Specifinės naudojimo instrukcijos

Gelinis masalas skaidriuose padėkliukuose (uždaras masalo naudojimo būdas).
Padėkliuko atidarymas: per kirpimo liniją nukirpti padėkliuko galą, per šią angą pateks
skruzdėlės.
Padėkliuko paruošimas: nuspausti kapsulę ir laikyti, kol gelis užpildys centrinį lovelį.
Naudojimas lauke: padėkliuko nestatyti ten, kur jį gali pasiekti tiesioginiai saulės spinduliai
ar lietus.
4.2.2.

Specifinės rizikos valdymo priemonės

Padėkliukų su masalu neatidaryti ir neardyti.
Niekada nekišti pirštų į padėkliuko angas.
Po naudojimo padėkliukus susirinkti (po 1-3 mėnesių).
4.2.3.
Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį,
pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. skirsnį 5.3.

4.2.4.

Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skirsnį 5.4.
4.2.5.
Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas
normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. skirsnį 5.5.
5.

BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI1

5.1.

Naudojimo instrukcijos

EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL, ANTS BAIT yra gelinis insekticidas,
skirtas tropinių ir sodo skruzdėlių (Monomorium pharaonis, Linepithema humile, Lasius
niger) naikinimui, naudojamas patalpų viduje ir lauke buityje ir komerciniuose pastatuose.
Galima tepti švirkšto / kasetės pagalba ir naikinti medžiuose gyvenančias skruzdėlių rūšis.
Taip pat galima naudoti padėkliukus su geliniu masalu ir naikinti argentinines Linepithema
humile.
Pieš naudojimą reikia įvertinti paplitimo apimtis (didelės ar mažos), masalą naudoti vietose,
kur aptinkamos skruzdėlės.
Prieš naudojimą visada perskaityti etiketę ar informacinį lapelį, laikytis visų pateiktų
instrukcijų.
Pašalinti visus įmanomus skruzdėlių maisto šaltinius, tam kad užtikrinti, kad skruzdėlės būtų
priviliojamos gelio ir tikrai jį suvartotų.
EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL, ANTS BAIT naudoti vietose, kur
aptinkamos skruzdėlės: prie urvelių angų, palei skruzdėlių judėjimo takus, plyšiuose, skylėse
ir vietose, kur skruzdėlės buvo pastebėtos. Naudojimas lauke (terasose, kiemuose, soduose):
EC GEL ANTS, MAGNUM GEL ANTS, ANTS GEL, ANTS BAIT naudoti vietose, kur
didesnė tikimybė aptikti skruzdėles: pastogėse, prie karnizų, vietose, kur laidai ir vamzdžiai
patenka į pastato konstrukcijas.
5.2.

Rizikos valdymo priemonės

Netepti gelio ir nestatyti padėkliukų vietose, kuriose neseniai buvo naudotas kitas
insekticidas.
Šį produktą naudoti pakaitomis su produktais, kurių veikliosios medžiagos skiriasi, kad
išvengti atsparumo atsiradimo
Produktą naudoti pakartotinai, iki tol kol kenkėjai bus išnaikinti.
Produktą naudoti rekomenduojamais kiekiais ir intervalais.
Vadovautis naudojimo instrukcijomis, kad išvengti pavojų aplinkai.
Kai produktas naudojamas aplink pastatus, nanaudoti prie nuotekų latakų. Jeigu
apdorojamoje zonoje yra lietaus vandens surinkimo sistema ar kanalizacija, naudoti vietose,
kurios nesušlampa ir nesudrėgsta, yra apsaugotos nuo lietaus, užliejimų, vandens.
Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam
autorizuotam naudojimui.
1

Masalą naudoti saugiai, kad nekiltų pavojus, kad jį gali suvartoti kiti gyvūnai arba vaikai.
Nemesti ant žemės, į vandens telkinius, į kriauklę ar į kanalizaciją.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. (P273).
Kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams:
- Nenaudoti ant paviršių, ant kurių gaminami, patiekiami, vartojami arba saugomi pašarai ir
maistas.
- Produktą maisto pramonėje galima naudoti tik nesant maisto produktų, išskyrus
sandėliavimo patalpas, kuriose laikomi produktai yra tinkamai uždaryti.
- Būtina imtis tinkamų priemonių ir užtikrinti, jog ant maisto, įrangos ir virtuvės reikmenų,
naudojamų prieš tai šiuo produktu apdorotose patalpose, nebūtų veikliosios medžiagos
likučių.
Neprofesionaliesiems buitiniams naudotojams /profesionaliesiems naudotojams:
- Nenaudoti ant paviršių, ant kurių gaminami, patiekiami, vartojami arba saugomi pašarai ir
maistas.
5.3.
Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką
Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:
• Patekus į akis, skalauti ne trumpiau kaip 15 minučių dideliu kiekiu vandens.
NEPAMIRŠTI išimti kontaktinius lęšius.
• Patekus ant odos, plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens, netrinti.
• Jeigu būtina, nukentėjusįjį nugabenti į gydymo įstaigą ir, esant galimybei, parodyti
produkto pakuotę ar etiketę. Nepalikti nukentėjusiojo asmens be priežiūros.
Gydymo patarimai gydytojams ir slaugos personalui
• Simptominis ir palaikomasis gydymas
JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE
PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8
(5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.
Priemonės, skirtos apsaugoti aplinką:
Atsargumo priemonės: Saugoti, kad produktas neužterštų drenažo, paviršinių ir gruntinių
vandenų bei dirvožemio.
Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: išsipylusią medžiagą surinkti drėgna
vienkartine šluoste ir pašalinti su buitinėmis atliekomis. Išsiliejus į vandenį, vengti
pasklidimo, naudoti tinkamas barjerines priemones. Surinktą produktą pašalinti pagal
vietinius reikalavimus. Jei avarijos nepavyksta suvaldyti, susisiekti su atsakingomis
tarnybomis.
5.4.

Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus (P501).
Nesuvartotus produktus, jų pakuotę ir visas kitas atliekas (pvz., žuvusius vabzdžius) šalinti
pagal vietinius reikalavimus.
Po naudojimo padėkliukus su masalu susirinkti ir pašalinti.

5.5.
sąlygomis

Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo

Laikant originalioje talpykloje ir įprastomis sąlygomis, tinka naudoti 2 metus.
Laikyti originalioje talpykloje.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.
Produktą rekomenduojama laikyti 5 - 45 °C temperatūroje.
6.

KITA INFORMACIJA

Apibrėžimai:
Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai: juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys visuomenės
sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija,
deratizacija).
Profesionalieji naudotojai: naudotojai, naudojantys biocidinius produktus darbo vietoje.
Tokie naudotojai turi žinių ir įgūdžių, kaip naudoti chemines medžiaga, ir prireikus gali
tinkamai pasinaudoti (AAP) asmens apsaugos priemonėmis.
Neprofesionalieji naudotojai: naudotojai, kurie nėra profesionalai, ir kurie naudoja produktą
savo reikmėms (buityje).
Produkto sudėtyje yra kartumo turinčios medžiagos, atgrasančios žmones ir gyvūnus.
Pareiškėjas turi užtikrinti, kad plačioji visuomenė suvoktų skirtumus tarp rūšių bei paplitimo
apimčių ir galėtų dozuoti produktą.
Tik kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams:
Naudotojai turi informuoti, jei produktas neveiksmingas, ir nedelsiant pranešti autorizacijos
liudijimo turėtojui apie bet kokius nerimą keliančius požymius, kurie galėtų rodyti kenkėjų
atsparumo atsiradimą.
Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas
kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims,
turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole
(dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).
Etiketėje turi būti nurodoma:
Sudėtis: Imidaklopridas, CAS Nr.138261-41-3, EB 428-040-8, 0,01 %.
Partijos numeris:
Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):
Pakuotė (kg/g):
Gamintojas:MYLVA, S.A., Vía Augusta, 48, ES-08006 Barcelona (Ispanija).
Liudijimas išduotas: Laboratorios Econovar S.L., Calle Muntaner 179 3º 1ª, ES-08036
Barcelona (Ispanija).
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-10011(A18VAP393046/A-19-185), galioja iki 2022-08-29

