
Lapa 1 

(Aizsargiepakojuma marķējums) 

POLECI  

Insekticīds 

 

Pieskares iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša un burkānu 

sējumos. 

 

Darbīgā viela: deltametrīns 25 g/l (2,81%). 

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts 

Reģistrācijas Nr.: 0764 

Reģistrācijas klase: 2 

lepakojums: 24 x 50 ml, 20 x 100 ml, 24 x 250 ml, 20 x 500 ml, 12 x 1000 ml  

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma 

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma 

         

BĪSTAMI 

 

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

H302 Kaitīgs, ja norīts. 

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai nonāk elpceļos. 

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. 

H332 Kaitīgs ieelpojot. 

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus. 

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. 

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, karstas virsmas, dzirksteles, atklāta 

uguns un citi aizdegšanās avoti. Nesmēķēt. 

P261 Izvairīties no tvaiku/smidzinājuma ieelpošanas. 

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. 

P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS 

INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. 

P303+P361+P353 SASKARĒ AR  ĀDU  (vai  matiem): Nekavējoties  novilkt  visu  piesārņoto 

apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. 

P304+340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt 

netraucētu elpošanu. 

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 

kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. 

P331 NEIZRAISĪT vemšanu. 

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. 

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

  

SP1 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.                              

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un 

ūdenstecēm, ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, ievērot 10 

m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. 
SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m 

aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. 
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SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un 

pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur 

bites aktīvi meklē barību. 

 

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.  

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:  

Sharda Cropchem Espana S.L.,  

Edificio Atalayas Business Center,  

Carill Condomina nr 3, 12th floor,  

30006 Murcia, Spānija 

 

Ražotājs:  

Sharda Cropchem Limited,  

Dominic Holm, 29th Road  

Bandra (West), Mumbai-400 050, Indija 

 

Preparāta izplatītājs Latvijā: 

SIA “Scandagra Latvia” 

Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058 

+371 63407196 

 

Uzglabāšanas nosacījumi: 

Uzglabāt noslēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt 

temperatūrā, ne zemākā par 0°C  un ne augstākā par +30°C.  

 

Derīguma termiņš: 

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. 
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(Iepakojuma marķējums) 

 

POLECI  

Insekticīds 

 

Pieskares iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša un burkānu 

sējumos. 

 

Darbīgā viela: deltametrīns 25 g/l (2,81%). 

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts 

Reģistrācijas Nr.: 0764 

Reģistrācijas klase: 2 

lepakojums: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml 

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma 

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma 

         

BĪSTAMI 

 

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

H302 Kaitīgs, ja norīts. 

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai nonāk elpceļos. 

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. 

H332 Kaitīgs ieelpojot. 

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus. 

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. 

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, karstas virsmas, dzirksteles, atklāta 

uguns un citi aizdegšanās avoti. Nesmēķēt. 

P261 Izvairīties no tvaiku/smidzinājuma ieelpošanas. 

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. 

P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS 

INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. 

P303+P361+P353 SASKARĒ AR  ĀDU  (vai  matiem): Nekavējoties  novilkt  visu  piesārņoto 

apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. 

P304+340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt 

netraucētu elpošanu. 

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 

kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. 

P331 NEIZRAISĪT vemšanu. 

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. 

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

  

SP1 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.                              

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un 

ūdenstecēm, ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, ievērot 10 

m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. 
SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m 
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aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. 
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un 

pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur 

bites aktīvi meklē barību. 

 

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.  

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:  

Sharda Cropchem Espana S.L.,  

Edificio Atalayas Business Center,  

Carill Condomina nr 3, 12th floor,  

30006 Murcia, Spānija  

 

Ražotājs:  

Sharda Cropchem Limited,  

Prime Business Park 

Dashrathlal Joshi Road 

Vile Parle (West) 

Mumbai - 400056, Indija 

 

Preparāta izplatītājs Latvijā: 

SIA “Scandagra Latvia” 

Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058 

+371 63407196 

 

Uzglabāšanas nosacījumi: 

Uzglabāt noslēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt 

temperatūrā, ne zemākā par 0°C  un ne augstākā par +30°C.  

 

Derīguma termiņš: 

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. 

 

PIRMĀ PALĪDZĪBA: 

Norijot: Izskalot muti. NEIZRAISĪT VEMŠANU. Nekavējoties vērsties pēc medicīniskās 

palīdzības. 

Nokļūstot uz ādas (vai matiem): Nekavējoties  novilkt  visu  piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar 

ūdeni [vai iet dušā]. Ja kairinājums nepāriet, vērsties pēc medicīniskās palīdzības. 

Iekļūstot acīs: Nekavējoties izskalot acis ar ar lielu daudzumu ūdens vairākas minūtes (paverot 

plakstiņus). Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja 

saglabājas kairinājums, vērsties pēc medicīniskās palīdzības.   

Ieelpojot: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Apgrūtinātas elpošanas 

gadījumā elpināt ar skābekli. Ja elpošana ir apstājusies, izdarīt mākslīgo elpināšanu. Vērsties pēc 

medicīniskās palīdzības.   

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības 

līdzekļa marķējumu. 

 

Norādījumi ārstam 

Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms 

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473. 

 

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA 

Sargāt no bērniem.  

Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību.  

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.  
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Novērst tiešu kontaktu ar produktu. Strādājot ar preparātu vai pieskaroties piesārņotām virsmām, 

jālieto aizsargapģērbs un slēgti gumijas apavi. Lietot ķīmiski izturīgus nitrilkaučuka (≥ 0.4 mm) 

cimdus. Lietot aizsargbrilles, respiratoru. Pēc darba vai pirms pātraukuma novilkt darba apģērbu un 

nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. Aizsargapģērbu uzglabāt atsevišķi. Piesārņotu aizsargapģērbu 

nekavējoties novilkt un izmazgāt. Ja aizsargapģērbu nav iespējams izmazgāt, tas jāiznīcina saskaņā 

ar likumdošanas normu prasībām. 

 

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

POLECI ir insekticīds, kurš satur darbīgo vielu deltametrīns un paredzēts kaitēkļu ierobežošanai 

ziemas rapša, vasaras rapša un burkānu sējumos. Preparātam ir pieskares iedarbība, kā arī iedarbība 

caur kaitēkļa zarnu traktu. Apstrādi veikt, parādoties kaitēkļiem vai ievērojot pirmos bojājumus. 

Preparāts vislabāk iedarbojas temperatūrā zem +20°C. Dienās, kad temperatūra pārsniedz +20°C, 

apstrādi ieteicams veikt dienas beigās. Laputu ierobežošanai ļoti svarīgi ir noklāt ar darba šķidrumu 

visu augu. 

  

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS  

Apstrādājamie 

kultūraugi 
Kaitīgais 

organisms 
Preparāta 

deva,  
l/ha 

Apstrādes laiks, norādījumi, 

piezīmes  
Nogaidī-

šanas laiks, 

dienās 

Maksimā-

lais 

apstrāžu 

skaits 

sezonā 

Ziemas rapsis, 

vasaras rapsis 

Krustziežu 

spīdulis 

(Meligethes 

aeneus)  

0.2 Apsmidzināt sējumus, 

parādoties kaitēkļiem, sākot 

ar kultūrauga zaļo pumpuru 

stadiju līdz dzelteno 

pumpuru stadijai (AS 51-59) 

56 1 

Burkāni* Burkānu muša 

(Psilla rosae), 

laputis 

(Aphididae)  

0.3 Apsmidzināt sējumus, 

parādoties kaitēkļiem, sākot 

ar kultūrauga vienas lapas 

stadiju līdz izveidojusies 

saknei raksturīgā forma un 

diametrs (AS 11-49) 

7 2 

 
*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.  

 

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir 

atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu 

ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu 

produktiem un ražas zudumiem. 

 

BITES UN CITI APPUTEKSNĒTĀJI 

Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, 

kur ir ziedoši kultūraugi, un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. Vietas, kur 

bites aktīvi meklē barību, ietver gadījumus, kad novērojama aktīva bišu darbība apstrādājamā platībā, 

piemēram, kad novērojama bišu pārlidošana uz blakus teritoriju barības ievākšanai.  

 

REZISTENCES VEIDOŠANĀS RISKA IEROBEŽOŠANA 

POLECI satur darbīgo vielu deltametrīns, kas pieder pie piretroīdu grupas 3A (IRAC klasifikācija, 

http:www.irac-online.org). 

Dažām laputu sugām un krustziežu spīdulim var būt izveidojusies rezistence pret piretroīdu grupas 

insekticīdiem. Tādā gadījumā POLECI efektivitāte būs zema. Ja ir zināms, ka krustziežu spīdulim ir 

izveidojusies rezistence pret piretroīdu grupas darbīgajām vielām, tā ierobežošanai ieteicams lietot 

cita iedarbības veida insekticīdu.  

Lai samazinātu rezistences veidošanās risku, lietojot POLECI, stingri jāievēro šādi ieteikumi: 

- lietot tikai reģistrēto devu; 

- nesmidzināt profilaktiski, tikai parādoties kaitēkļiem; 
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- kur vien iespējams lietot sistēmā ar insekticīdiem ar citu iedarbības veidu. 

 

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA 

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka 

smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai veidotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā  daudzumā. 
Nekad nesagatavot vairāk izsmidzināmā šķīduma, nekā nepieciešams.  

Pirms darba šķidruma sagatavošanas sākuma precīzi noteikt tā daudzumu. Smidzinātāja tvertni līdz 

pusei piepildīt ar tīru ūdeni, sākt maisīšanu un tad ieliet tvertnē nepieciešamo POLECI daudzumu. 

Pievienot atlikušo ūdens daudzumu un turpināt darba šķidruma maisīšanu arī izsmidzināšanas laikā.  

 

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS MAZGĀŠANA 

Smidzinātāji uzreiz pēc lietošanas rūpīgi jāizmazgā no lietotajiem pesticīdiem gan no iekšpuses, gan 

ārpuses.  

• Uzreiz pēc  smidzināšanas pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni,  atlikumu izsmidzinot uz 

lauka.  

• Piepildiet tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu. 

Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. Aizveriet 

smidzinātāja tvertni un, piepildītu līdz augšai, atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. 

Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot   konteineru.     

• Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi izmazgājiet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 

10 litros ūdens. 

• Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma,   kā 

ārī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai. Nomazgājiet smidzinātāju un traktortehniku 

no ārpuses. 

 

TUKŠAIS IEPAKOJUMS 

Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar 

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

pagatavošanai. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

 

VIDES AIZSARDZĪBA 

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m 

aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, 

ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecē. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus 

posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. 

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Nemazgāt smidzināšanas tehniku 

ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un 

ceļiem. 

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savākt un paziņot attiecīgajai Reģionālajai vides 

pārvaldei.  

 

UZGLABĀŠANA  

Sargāt no bērniem. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā 

noliktavā. Uzglabāt bērniem, trešajām personām un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no 

pārtikas produktiem, dzērieniem un lopbarības. Pasargāt no tiešas saules gaismas un karstuma 

avotiem. Uzglabāt temperatūrā, ne zemākā par 0°C  un ne augstākā par +30°C. 

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ 

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. 

  

JURIDISKĀ ATBILDĪBA 

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti — 

laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. 

Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, 
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piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparata piemērošanu ir 

sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus 

ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs. 
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