
 

SOILGUARD 0,5 GR  
INSEKTICIDAS  

Veiklioji medžiaga: teflutrinas (piretroidų junginys) 5 g/kg (0,5%).   

Preparato forma:  granulės   
SoilGuard 0,5 GR –piretroidų cheminės grupės, kontaktinio ir vidinio veikimo, insekticidas skirtas 
vakarinio lapgraužio (Diabrotica virgifera) ir spragšių lervų (Agriotes spp.) kontrolei kukurūzų 
pasėliuose.  
 
Skirtas profesionaliajam naudojimui.   

  

    
  
PAVOJINGA 
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo 
instrukcijos nurodymus. 
Neįkvėpti dulkių/garų. 
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius. 
Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. 
 Surinkti pabirusią  medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti įterpimo įrenginių šalia 
paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus granules būtina visiškai įterpti į dirvą, užtikrinti, 
kad granulės būtų visiškai įterptos lauko gale.  
Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios granulės turi būti pašalinamos. 
 
 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 
2362052 arba 8 687 533 78.  
  
Pakuotė: 1 kg; 5 kg; 10 kg; 20 kg ir 25 kg   
Registracijos Nr. AS2-1I(2021) 
Siuntos Nr.:  žiūrėti ant pakuotės  
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės   
Galiojimo laikas: 2 metai. 
 
Registracijos savininkas:        
Sharda Cropchem Espana S.L.,  
Edificio Atalayas Business Center,  
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Carill Condomina nr 3, Planta 12,  
30006 Murcia, Ispanija 
 
Gamintojas: 
Sharda Cropchem Limited,  
Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road,  
Wile Parle (West), Mumbai-400 050, Indija       

  
Atstovai Lietuvoje/Platintojai: 
 
AB „Kauno Grūdai” 
H. ir O. Minkovskiu g. 63, LT-46550, Kaunas 
Tel.: +370 37 223317, Faks.: +370 37 223305, 
El.paštas: info@kggroup.eu 
 
UAB „Scandagra“,  Biochemiku g. 6,  
LT-57234, Kedainiai,  
Lietuva,   
Tel/fax: (8 347) 41551 
 
UAB ,,Agrochema”   
Jonalaukio k., Ruklos sen. LT-55296 Jonavos r.  
Tel. (8 349) 56 142, el. paštas:  
info@agrochema.lt www.agrochema.lt   
 
AB ”Linas Agro”  
Smėlynės g. 2c LT-35143 Panevėžys, Lietuva  
Tel.: +370 45 507354  
Faks.: +370 45 507351 www.linasagro.lt  
 
UAB “Agrokoncernas”,  
Vėrupės g. 1, Babtų kaimas, 54328 Kauno rajonas;  
Tel.: 8-37-490490; Faksas: 8-37-488244;  
el. paštas: info@agrokoncernas.lt 
 
UAB “Baltic Agro” 
Ukmergės g.322,  
LT-12106 Vilnius  
Tel.: 8 5 2701187  
el. paštas: biuras@balticagro.lt 
 
UAB “Agrodema” 
Žirmūnų g. 139 
LT-09120 Vilnius, Lietuva 
Tel.: +370 52402291 
info@agrodema.lt 
www.agrodema.lt 
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ 
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo 
rinkai, naudojimo taisyklių. 
 
VEIKIMO BŪDAS 
SoilGuard 0,5 GR yra nesisteminis, kontaktinio ir vidinio veikimo, insekticidas skirtas vakarinio 
lapgraužio (Diabrotica virgifera) ir spragšių lervų (Agriotes spp.) kontrolei kukurūzų pasėliuose. 
SoilGuard 0,5 GR sudėtyje esanti piretroidų cheminės grupės veiklioji medžiaga teflurinas patenka 
į vabzdžių organizmą kontaktiniu būdu ir per kvėpavimo sistemą, sutrikdo nervinių signalų 
perdavimą, dėl ko vabzdžius ištinka traukuliai, jie nustoja maitintis, ir žūva. Teflurinas taip pat 
pasižymi repelentiniu (atbaidančiu) poveikiu.  
 
NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS 
Dėmesio! SoilGuard 0,5 GR būtina sėjos metu įterpti apie 4 cm į dirvą, naudojant tam skirtas 
mechanines sėjamąsias. 
 
Kukurūzai 
Vakarinio lapgraužio (Diabrotica virgifera) ir spragšių lervų (Agriotes spp.) kontrolei. 
Didžiausia / rekomenduojama vienkartinė norma: 15 kg/ha.  
Naudojimo laikas: įterpiant į dirvą sėjos metu. 
Didžiausias naudojimų skaičius vegetacijos metu – 1. 
Laikotarpis nuo paskutinio apdorojimo iki derliaus nuėmimo dienos (karencijos periodas) - 
netaikomas. 
 
SĖJOMAINA 
Nėra jokių apribojimų vėliau sėjamiems augalams. 
 
ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO PRIEMONĖS  
Pagal veikimo pobūdį SoilGuard 0,5 GR priklauso piretroidų grupei (IRAC kodas 3A). Bet kurioje 
kenkėjų populiacijoje gali būti natūraliai bet kuriam iš 3A grupės insekticidų atsparių individų. Jeigu 
šie insekticidai naudojami pakartotinai, gali išsivystyti atsparių kenkėjų populiacija. Siekiant to 
išvengti, turi būti taikomos atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonės:  

- Taikykite integruotą kenkėjų kontrolės sistemą. 
- Insekticidą naudokite etiketėje nurodytu laiku ir normomis. 
- Naudokite SoilGuard 0,5 GR tik tuomet, kai kenkėjų skaičius lauke pasiekia žalingumo ribą.  
- Nenaudokite pakartotinai tą patį veikimo pobūdį turinčių insekticidų.  
- Naudokite agrotechnines kenkėjų kontrolės priemones: tręškite optimaliai subalansuotais 

kalio ir fosforo trąšų kiekiais, laiku atlikite pasėlių priežiūros darbus, naikinkite piktžoles, 
nuėmus derlių nuskuskite ražienas, nes jose žiemoja kai kurie kenkėjai.  

Naujausios informacijos apie kenkėjų atsparumo valdymą teiraukitės produkto platintojo arba 
ieškokite tinklalapyje: http://www.irac-online.org 
 
 
SAUGOS PRIEMONĖS 
Dėmesio! Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 5 tipo 
apsauginę aprangą nuo kietųjų, sveikatai žalingų dalelių (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST 
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EN ISO 13982), avėti tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines 
(atitinkančias standartą LST EN 374): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) 
ar kt. Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones – filtruojamąsias puskaukes apsaugai 
nuo dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 su FFP1 apsaugos klase arba naudoti kvėpavimo 
takų apsaugos priemones – puskaukes ir ketvirtines kaukes, atitinkančias standartą LST EN 140+AC 
kartu su P1 klasės dalelių filtrais, atitinkančiais standartą LST EN 143+AC. 
Sėjos metu dirbant su tam skirtomis mechaninėmis sėjamosiomis, būtina dėvėti 5 tipo apsauginę 
aprangą nuo kietųjų, sveikatai žalingų dalelių (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN ISO 
13982), avėti tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias 
standartą LST EN 374): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, 
negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Neįkvėpti dulkių/garų. Po darbo ar prieš 
pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. 
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia 
kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti 
laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 
 
PIRMOJI PAGALBA 
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su 
muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu 
nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) 
vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 
 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 
2362052 arba 8 687 533 78. 
 
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS  
Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. 
Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.  
 
LAIKYMAS  
Produktą laikyti originalioje pakuotėje, sausose, vėsiose, gerai vėdinamose patalpose. Saugoti nuo 
šviesos ir drėgmės bei tiesioginių saulės spindulių. Neleisti užšalti. Laikyti atokiau nuo maisto, 
gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų. Laikyti ne žemesnėje nei 0° C ir ne aukštesnėje kaip 
+30° C temperatūroje. 
  
 
 
TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ  
Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originalioje gamyklinėje pakuotėje, 
tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, 
kurių jis negali kontroliuoti. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl produkto naudojimo ne 
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pagal paskirtį ir rekomendacijas. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos 
remiantis dabartine gamintojo patirtimi.  
  
  
  


