
Aizsargiepakojuma marķējums. 

Actellic 50 EC 
                                                   Insekticīds - akaricīds. 

  

Darbīgās vielas:  metilpirimifoss 500 g/l.  

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts. 

Reģistrācijas Nr. 0170. 

Reģistrācijas klase: 2. 

Iepakojums: 12 x 1 l. 

Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma. 

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma. 

            
Briesmas  

H226 

H302 

H304 

H317 

H318 

H335 

H336 

H410 

EUH066 

 

EUH401 

 

 

P210 

 

P280 

 

P301+P310 

 

P305+P351+P338 

 

 

P310 

 

P331 

P391 

P501 

 

SP1 

 

 

 

SPe 3 

 

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

Kaitīgs, ja norij. 

Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. 

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

Izraisa nopietnus acu bojājumus. 

Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 

Var izraisīt miegainību vai reiboņus. 

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās 

sprēgāšanu. 

Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet  

lietošanas pamācību. 

 

Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta 

uguns/…/karstas virsmas. Nesmēķēt. 

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas 

aizsargus. 

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar 

SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.  

SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas 

minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir 

viegli izdarīt. Turpināt skalot. 

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai 

ārstu.  

NEIZRAISĪT vemšanu. 

Savākt izšļakstīto šķidrumu. 

Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo 

normatīvo aktu prasības. 

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā 

iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un 

ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no 

pagalmiem un ceļiem. 

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz 

ūdenstilpēm un ūdenstecēm. 



 

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 

01-748 Warszawa,  Polija. 

Ražotājs: Syngenta Crop Protection AG, Bāzele, Šveice.  

Kontakttālrunis Latvijā: 63025626. 

 

Uzglabāšana.  

Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. 

Uzglabāšanas  to no 0oC   līdz  + 25oC. 

 

Derīguma termiņš.  

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā. 

 

 

 

Iepakojuma marķējums. 

Actellic 50 EC 
                                                   Insekticīds - akaricīds. 

 

Insekticīds-akaricīds noliktavu kaitēkļu (t.sk. ērču) dezinsekcijai tukšās noliktavu 

telpās, graudu pārstrādes uzņēmumu telpās un iekārtās, kā arī kviešu, miežu, tritikāles 

un auzu graudos lopbarībai un sēklai un rudzu graudos sēklai un zālāju sēklas 

materiālā. 

 

Darbīgās vielas: metilpirimifoss 500 g/l. 

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts. 

Reģistrācijas Nr. 0170.  

Reģistrācijas klase: 2. 

Iepakojums: 1 l. 

Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma. 

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma. 

            
Briesmas  

 

H226 

H302 

H304 

H317 

H318 

H335 

H336 

H410 

EUH066 

 

 

 

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

Kaitīgs, ja norij. 

Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. 

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

Izraisa nopietnus acu bojājumus. 

Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 

Var izraisīt miegainību vai reiboņus. 

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās 

sprēgāšanu. 

 



EUH401 

 

 

P210 

 

P280 

 

P301+P310 

 

P305+P351+P338 

 

 

P310 

 

P331 

P391 

P501 

 

SP1 

 

 

 

SPe 3 

 

Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet  

lietošanas pamācību. 

 

Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta 

uguns/…/karstas virsmas. Nesmēķēt. 

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas 

aizsargus. 

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar 

SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.  

SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas 

minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir 

viegli izdarīt. Turpināt skalot. 

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai 

ārstu.  

NEIZRAISĪT vemšanu. 

Savākt izšļakstīto šķidrumu. 

Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo 

normatīvo aktu prasības. 

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā 

iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un 

ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no 

pagalmiem un ceļiem. 

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz 

ūdenstilpēm un ūdenstecēm. 

 

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 

01-748 Warszawa,  Polija. 

Ražotājs: Syngenta Crop Protection AG, Bāzele, Šveice.  

Kontakttālrunis Latvijā: 63025626. 

 

Uzglabāšana. 

Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, noslēdzamā, labi 

ventilējamā noliktavā, atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un lopbarības. Uzglabāšanas 

to no 0o līdz +25oC. 

 

Derīguma termiņš. 

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.  

 

Pirmā palīdzība. 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens 

strūklā ar ziepēm 15 minūtes. 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 

15 minūtes. 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.  

Neizraisīt vemšanu. Cietušo nogādāt ārstniecības iestādē.  

Informācija ārstam.  Antidoti – atropīns un oksīmi, pielietot simptomātisko terapiju. 

Nedrīkst lietot opiātus un barbiturātus.  

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. 



Jebkurā gadījumā nepieciešama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu 

aizsardzības līdzekļa marķējumu. 

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473 

 

Drošības prasības un personāla drošība. 

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst 

un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Satur metilpirimifosu, šķīdinātāju ligroīnu (naftu), 

viegli aromātiskas vielas. Kaitīgs norijot. Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu. 

Kaitīgs norijot, var izraisīt plaušu bojājumus. Preparātu uzglabājot, transportējot un 

pielietojot, jāievēro visi uzglabāšanas, lietošanas, vides aizsardzības, darba drošības 

un personiskās higiēnas noteikumi. 

Aizliegts ēst, dzert un smēķēt darba zonā. Izvairīties no preparāta nokļūšanas acīs, uz 

ādas vai drēbēm. Pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas rūpīgi jānomazgā seja un 

rokas. Darba vietā jābūt pieejamām ziepēm un tīram ūdenim. Strādājot ar preparātu 

jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, galvassega, 

respirators, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi.  Pēc darba visi individuālie 

aizsardzības līdzekļi jānotīra un jānomazgā. Beidzot darbu, rūpīgi jānomazgā rokas, 

jānomaina apģērbs. 

 

Noliktavu sagatavošana dezinsekcijai. 

Noliktavas pirms dezinsekcijas jāatbrīvo no lauksaimniecības produkcijas, rūpīgi 

jāiztīra lauksaimniecības produkcijas atliekas un putekļi, sevišķu uzmanību pievēršot 

putekļu uzkrāšanās vietām – stūriem, iedobumiem, spraugām u.c. 

Rūpīgi jāiztīra noliktavā atrodošās graudu un sēklu apstrādes mašīnas (transportieri, 

vētījamās mašīnas, graudu šķirojamās mašīnas u.c.). Arī nepieciešamie remontdarbi 

noliktavās ir jāizdara pirms dezinsekcijas. 

  

Lietošanas instrukcija.  

Noliktavu dezinsekciju drīkst veikt tikai ar automātisku smidzinātāju. Aizliegts 

strādāt, lietojot citas metodes, piemēram, rokas vai muguras smidzinātājus. 
Pirms lietošanas  rūpīgi saskalot. 

Apstrādājamais 

objekts 

Kaitīgais organisms Preparāta 

deva 

Ieteicamais 

darba 

šķidruma 

patēriņš 

Apstrādes 

veids, 

piezīmes 

Tukšas 

noliktavu telpas, 

graudu 

pārstrādes 

uzņēmumu 

telpas un 

iekārtas 

Smecernieki (Sitophilus 

spp.), miltu sviļņi 

(Ephestia kuehniella, 

Pyralis farinalis), mazais 

miltu melnulis 

(Tribolium confusum) 

zobkakla plakanis 

(Oryzaephilus 

surinamensis), miltu ērce 

(Tyroglyphus farinae) 

0,4 

ml/m2 

Līdz 50 

ml/m2 

Apsmidzi-

nāt, 

vienmērīgi 

noklājot 

apstrādā-

jamo 

virsmu 

Kviešu, miežu, 

tritikāles, auzu 

graudi 

lopbarībai un 

sēklai 

Smecernieki (Sitophilus 

spp.), miltu sviļņi 

(Ephestia kuehniella, 

Pyralis farinalis), mazais 

miltu melnulis 

8 ml/t  Līdz 5 l/t Vienmērīgi 

apstrādāt 

graudu vai 

sēklu masu 

ar darba 



Rudzu graudi 

sēklai, zālāju 

sēklas materiāls 

(Tribolium confusum), 

zobkakla plakanis 

(Oryzaephilus 

surinamensis), ērces 

(Acari) 

šķidrumu 

 

Nogaidīšanas laiks: 3 dienas ieiešanai telpās pēc apstrādes, pirms tam telpas 

izvēdinot.  

 

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1 reize. 

 

Šķidruma izšļakstīšanās vai noplūde. 

Šķidrumu savāciet ar smiltīm, zāģu skaidām, augsni vai kādu citu saistvielu, 

ievietojiet to konteinerā un ziņojiet Reģionālajai vides pārvaldei. 

 

Tukšais iepakojums. 

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar 

ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba 

šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības. 

 

Vides aizsardzības prasības. 

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens 

organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot 

ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku 

ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no 

pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un 

ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.  

 

Uzglabāšana. 

Preparāts jāuzglabā slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, noslēdzamā, labi 

ventilējamā noliktavā, atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un lopbarības. Uzglabāšanas 

to no  0oC līdz +25oC. 

 

Derīguma termiņš. 

Vismaz 2 gadi no izgatavošanas datuma. Pirms lietošanas kannu rūpīgi saskalot. 

Partijas numuru un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma. 

 

Juridiskā atbildība.  
Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta visos gadījumos, kas ir ārpus 

ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. 

Ražotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. 

Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana 

vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles. 

 

 

® Reģistrēta Syngenta Group Company tirdzniecības zīme. 

 


