VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA
---------------------------------------------------------------------------VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO
AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
2018-09-26, Nr. AL-42
Šis autorizacijos liudijimas išduotas Elanco Animal Health Inc., Mattenstrasse 24A 4058 Basel,
Šveicarija.
Gamintojai:
Kwizda Agro GmbH, Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1, 2100 Leobendorf,
Austrija;
Schirm GmbH, Dieselstraße 8, 85107 Baar-Ebenhausen, Vokietija
18 produktų tipas. Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai.

AGITA 10 WG
Veikliosios medžiagos:
tiametoksamas (EB Nr. 428-650-4, CAS Nr. 153719-23-4) – 10 %,
cis-trikoz-9-enas (EB Nr. 248-505-7, CAS Nr. 27519-02-4) – 0,05 %.
Paskirtis – musėms gyvulininkystės patalpose naikinti.
Pakuotė – DTPE (didelio tankio polietileno) butelis 100 g – 5 kg, laminuotas maišelis su įspaudais
PET/Alu/PET/PE - 25 x 20 g maišeliai kieto kartono dalytuve.
Veterinarinis biocidinis produktas autorizuotas Lietuvos Respublikoje abipusio pripažinimo
procedūra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu
Nr. B1-790 ir jam suteiktas autorizacijos numeris L T / A P - B P V / 2 0 1 8 / 0 0 3 3 . Biocidinio
produkto autorizacijos liudijimo Nr. UK-2018-1130 pripažinimas.
Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimas galioja nuo 2018-09-26 iki 2028-09-26.
Šio liudijimo galiojimas gali būti panaikintas, nepasibaigus galiojimo terminui, jeigu bus neįvykdyti
2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių
produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. I) reikalavimai.
PRIEDAS
Biocidinio produkto autorizacijos sąlygos, 4 lapai.
Direktorius

Darius Remeika
A. V.

Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
AL-42 LT/AP-BPV/2018/0033 priedas

AUTORIZACIJOS SĄLYGOS
VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO
CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. Administracinė informacija
1.1. Produkto prekinis pavadinimas
Prekinis pavadinimas
AGITA 10 WG

Šalis (jeigu taikytina)
Lietuva

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas
Autorizacijos liudijimo turėtojo
pavadinimas (vardas ir pavardė) ir
adresas

Autorizacijos liudijimo numeris
Autorizacijos liudijimo data
Autorizacijos liudijimo galiojimo
pabaigos data

Pavadinimas
(vardas ir
pavardė)
Adresas

Elanco Animal Health Inc.

Mattenstrasse 24A 4058 Basel,
Šveicarija.

LT/AP-BPV/2018/0033
2018-09-26
2028-09-26

1.3. Produkto gamintojas (-ai)
Gamintojo pavadinimas
Kwizda Agro GmbH
Gamintojo adresas / gamybos vieta Werk Leobendorf B6 Laaer
Straße, Kwizda-Allee 1,
2100 Leobendorf, Austrija

Schirm GmbH
Dieselstraße 8, 85107 BaarEbenhausen, Vokietija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)*
*duomenys apie veikliųjų medžiagų gamintoją pateikiami asmens, kuriam išduotas biocidinio
produkto autorizacijos liudijimas, sutikimu.
2. Produkto sudėtis ir forma
2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį**
Bendrasis
pavadinimas
Tiametoksamas
cis-trikoz-9-enas

Funkcinė
paskirtis
Veiklioji
medžiaga
cis-Tricos-9-enas; Veiklioji
(Z)medžiaga
IUPAC
pavadinimas
Tiametoksamas

CAS
EB numeris
numeris
153719-23-4 428-650-4
27519-02-4

248-505-7

Kiekis (proc.)
10,0
0,05

Trikos-9-enas
Pilna sudėtis pateikta R4BP
**sudėtis tretiesiems asmenims pateikiama asmens, kuriam išduotas biocidinio produkto
autorizacijos liudijimas, sutikimu.

Vandenyje disperguojamos granulės
2.2. Formuliacijos tipas

3. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)
1 lentelė. Profesionaliems naudotojams.
Produkto tipas
Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas
Kontroliuojamas
organizmas (įskaitant
vystymosi stadiją)
Naudojimo sritis
Naudojimo metodas (-ai)

18 produktų tipas. Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų
kontrolės produktai
Suaugusioms kambarinėms musėms (Musca domestica) gyvūnų
laikymo patalpose kontroliuoti.
Musca domestica (kambarinė musė). Suaugėlio vystymosi stadijos.

Pastatų viduje.
100 g produkto disperguoti 80 ml vandens. Disperguotu produktu
ištepti (teptuku ar voleliu) dešimt 20 x 30 cm pakabinamų lentelių.
10 pakabinamų lentelių pakabinti 80–120 m2 sienos plote.
Naudojimo norma (-os) ir Pakartotinai tepti galima kas 6 savaites. Produkto veiksmingumas
dažnis
gali prasidėti iki 4 savaičių laikotarpiu.
Atitinkamą sritį pakartotinai apdoroti praėjus ne mažiau kaip 6
savaitėms. Jei apdorota sritis pasidengė dulkėmis arba jei vabzdžiai
suėdė jauką, pakartoti apdorojimą.
Vartotojų kategorija (-os) Profesionalūs naudotojai.
Pakuočių dydžiai ir
HDPE (didelio tankio polietileno) butelis 100 g – 5 kg
pakuočių medžiaga
Laminuotas maišelis su įspaudais PET/Alu/PET/PE - 25 x 20 g
maišeliai kieto kartono dalytuve.
4.1. Produkto klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Klasifikavimas
Pavojingumo kategorija
Pavojingumo frazė
Pavojingumo kategorija
Pavojingumo frazė
Ženklinimas
Signalinis žodis

Pavojinga vandens aplinkai, ūmus pavojus vandens aplinkai, 1
kategorija
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis (ilgalaikis) pavojus vandens
aplinkai, 1 kategorija
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.

Atsargiai

Pavojingumo frazės

H410 Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus

Atsargumo frazės

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi
turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į įteisintą deginimo
įrenginį.

Piktogramos

5. Naudojimo taisyklės

5.1. Naudojimo instrukcijos

Profesionalusis naudojimas
Specifinės naudojimo instrukcijos
Prieš naudojant perskaityti etiketę ir produkto informaciją.
Produkto sudėtyje yra tiametoksamo, kuris yra toksiškas bitėms.
Tik profesionaliam naudojimui.
Skirta naudoti tik patalpose.
Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.
Prieš naudojant pašalinti neuždengtą maistą ar pašarą.
Naudoti tik vaikams ir gyvūnams nepasiekiamose vietose.
Nurodytą kiekį AGITA 10 WG išmaišyti su atitinkamu kiekiu drungno vandens atskiroje
talpyklėje. Naudoti 1/3 didesnio tūrio talpyklę nei vandens kiekis, kurį reikia įpilti, ir prieš tepant
(teptuku ar voleliu) palaukti, kol nusės putos. Produktą tepti tik ant pakabinamų lentelių.
Tepti tik ant nesugeriančių pakabinamų lentelių, kurias po to pritvirtinti prie sienų ar lubų vietose,
kur daugiausiai tupia musės.
Negalima tepti produkto tiesiogiai ant pastato paviršių (pvz., sienų).
Maišymo / pylimo ir tepimo etape naudotojas privalo dėvėti vienkartinius drabužius (pvz.,
popierines palaidines, prijuostes, kombinezonus), kad medžiaga nepatektų į kanalizacijos sistemą
skalbiant užterštus drabužius.
Po darbo iš karto plauti rankas ir atviras kūno dalis.
Vietą, kurioje produktas maišomas / pilamas ir tepamas ant pakabinamų lentelių, reikia uždengti
vienkartiniu plastiko lakštu, kad nebūtų užteršti gretimi paviršiai bei grindys. Nevalyti apdorotos
vietos.
Prieš valant ir (arba) dezinfekuojant nuimti visas pakabinamas lenteles, apdorotas biocidiniu
produktu.
Įrangos, naudotos tepimui (pvz., teptukų, volelių, pakabinamų lentelių), negalima plauti po
naudojimo. Visą užterštą įrangą (jei įmanoma) reikia naudoti pakartotinai neplautą ir visada
saugiai šalinti laikantis vietos taisyklių (neišleidžiant su nuotekomis).
Produktą reikia naudoti derinant kartu su lervicidu ir pakaitomis su kito veikimo būdo suaugusias
vabzdžių formas veikiančiu produktu.
Jei tai neveiksminga, apie tai reikia pranešti registruotojui.

Produkto veiksmingumas gali prasidėti iki 4 savaičių laikotarpiu. Atitinkamą sritį pakartotinai
apdoroti praėjus ne mažiau kaip 6 savaitėms.
5.2. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką
Užtikrinti, kad medicinos darbuotojai žinotų, kokia (-ios) medžiaga (-os) yra susijusios, ir imtųsi
atsargumo priemonių, kad apsisaugotų patys. Nukentėjusįjį išvesti (išnešti) iš pavojaus zonos į
gerai vėdinamą patalpą arba gryną orą ir apsaugoti nuo hipotermijos.
Įkvėpus: išvesti (išnešti) į gryną orą. Atsiradus arba nepraeinant simptomams, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nuplauti muilu ir vandeniu. Atsiradus ir nepraeinant sudirgimui, kreiptis į
gydytoją. Nedelsiant plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens, nuvelkant visus užterštus drabužius
bei nuaunant batus.
Patekus į akis: plauti vandeniu. Atsiradus ir nepraeinant sudirgimui, kreiptis į gydytoją. Kelias
minutes plauti akis švariu vandeniu.
Prarijus: skalauti burną. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją. Prarijus nedelsiant kreiptis į
gydytoją ir parodyti šią talpyklę arba etiketę. Konkretus priešnuodis nėra žinomas! Taikyti
simptominį gydymą.
Atsitiktinai išsiliejus, sustabdyti medžiagos srautą, jei tai galima padaryti be rizikos. Apkasti
pylimu atokiau nuo išsiliejusios medžiagos vėlesniam pašalinimui. Surinkus produktą nuplauti
teritoriją vandeniu.
Daugiau informacijos: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob.
8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.
5.3. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos
Turinį išpilti (išmesti) perduodant patvirtintai atliekų deginimo įmonei pagal vietos teisės aktus.
Panaudoto produkto likučius, naudojimo įrangos nuoplovas ir kitas atliekas (pvz., tuščias
pakuotes, panaudotas pakabinamas lenteles) reikia šalinti pagal vietos atliekų tvarkymo taisykles.
Neišleisti jokių nuotekų ar nuoplovų iš naudojimo įrangos į kanalizaciją.
5.4. Produkto laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas įprastomis laikymo sąlygomis
Tinkamumo laikas: 2 metai.
Laikyti gamintojo talpyklėje. Talpyklę laikyti uždarytą. Saugoti nuo šviesos ir drėgmės.
Laikymo temperatūra: laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
6. Kita informacija.
Būtina nuolat stebėti atsparumo atsiradimo potencialą, o atitinkamas atsparumo valdymo
strategijas į etiketę reikia įtraukti taip:
Šio produkto negalima nuolat naudoti prieš kambarines muses intensyvaus ūkininkavimo ar
kontroliuojamos aplinkos gyvūnų laikymo patalpose, nes jis gali tapti neveiksmingas dėl
atsparumo insekticidams.
Tiametoksamas yra AGITA 10WG insekticidų neonikotinoidų klasės veiklioji medžiaga,
pasižyminti kitokiu nei kitų insekticidų klasių (pvz., piretroidų ir organinių fosfatų) veikimo
būdu.
Naudojant ant pakabinamų lentelių užtikrinama, kad didžioji gyvūnų laikymo patalpos dalis
lieka neapdorota produktu, todėl sumažėja sąlyčio su subletaliomis nuosėdomis tikimybė.
Tačiau, siekiant sumažinti atsparumo išsivystymo tikimybę ateityje, patartina plačiu mastu ir
nuolat nenaudoti AGITA 10WG kaip vienintelės musių kontrolės priemonės.
AGITA 10WG reikia naudoti kaip vieną iš integruotos kenkėjų kontrolės programos
komponentų, pagal kurią naudojami alternatyvių cheminių medžiagų klasių produktai bei
necheminės priemonės (pvz., tinkleliai nuo musių, sanitarinės priemonės).
Toksiškas bitėms.

