
Lapa 1 

(Aizsargiepakojuma marķējums) 

 

SoilGuard 0.5 GR 

Insekticīds 

 

Pieskares un zarnu iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai augsnē kukurūzas sējumos un 

kartupeļu stādījumos. 

 

Darbīgā viela: teflutrīns - 5 g/kg (0,5%) 

Preparatīvā forma: granulas 

Reģistrācijas Nr.: 0761 

Reģistrācijas klase: 2 

lepakojums: 60x 100g, , 36x 200 g, 36x 250 g, 10x 750g, 10x 1kg, 4x5kg, 2x10 kg 

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma. 

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma. 

 
Uzmanību 
 
H410  Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  

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

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

P391 Savākt izbirušo produktu. 

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

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt lietošanas 

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

pagalmiem un ceļiem. 

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un 

ūdenstecēm 
  
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, Planta 12,  

30006 Murcia, Spānija 
 
Ražotājs:  

Sharda Cropchem Limited,  

Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road,  

Wile Parle (West), Mumbai-400 050, Indija 
 
Preparāta izplatītājs Latvijā: 

SIA “Scandagra Latvia” 

Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058 

+371 63407196 

 

SIA „BalticAgro” 

Bauskas iela 58A-13, LV-1004, Rīga 

Tālr. 6 7 228851;  Fakss 6 7 830280 

 



Lapa 2 

 

SIA „Agrimatco Latvia” 

Tīraines iela 5c, Rīga,  

+371 29106592; +371 67807712 

agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com 
 
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. 

 

  



Lapa 3 

(Iepakojuma marķējums) 

 

SoilGuard 0.5 GR 

Insekticīds 

 

Pieskares un zarnu iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai augsnē kukurūzas sējumos un 

kartupeļu stādījumos. 

 

Darbīgā viela: teflutrīns - 5 g/kg (0,5%) 

Preparatīvā forma: granulas 

Reģistrācijas Nr.: 0761 

Reģistrācijas klase: 2 

lepakojums: 100g, 200 g, 250 g, 750g, 1kg, 5kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg 

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma. 

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma. 

 
Uzmanību 
 
H410  Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  

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

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

P391 Savākt izbirušo produktu. 

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

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt lietošanas 

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

pagalmiem un ceļiem. 

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un 

ūdenstecēm 
  
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, Planta 12,  

30006 Murcia, Spānija 
 
Ražotājs:  

Sharda Cropchem Limited,  

Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road,  

Wile Parle (West), Mumbai-400 050, Indija 
 
Preparāta izplatītājs Latvijā: 

SIA “Scandagra Latvia” 

Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058 

+371 63407196 

 

SIA „BalticAgro” 

Bauskas iela 58A-13, LV-1004, Rīga 

Tālr. 6 7 228851;  Fakss 6 7 830280 

 

 

 



Lapa 4 

SIA „Agrimatco Latvia” 

Tīraines iela 5c, Rīga,  

+371 29106592; +371 67807712 

agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com 
 
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: 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties nomazgāt ar tekoša ūdens strūklu un 

ziepēm 15 minūtes.  

Ja augu aizsardzības līdzeklis iekļuvis acīs, tās nekavējoties izskalot ar tekoša ūdens strūklu 15 

minūtes.  

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

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

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.  

Izmantot aizsargcimdus, aizsargbrilles, respiratoru, aizsargapģērbu un slēgtus gumijas apavus. 
Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Pēc darba vai pirms pārtraukuma 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.  

 

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA  DARBĪBAS APRAKSTS 

SoilGuard 0.5 GR ir insekticīds granulu veidā ar gāzveida, pieskares un kuņģa-zarnu trakta iedarbību 

kukurūzas vaboles (Diabrotica virgifera) un sprakšķu (Agriotes spp.) kāpuru kontrolei kukurūzas 

sējumos un sprakšķu (Agriotes spp.) kāpuru kontrolei kartupeļu stādījumos. 

 

LĪDZEKĻA LIETOŠANA 

Izmantot tikai ar granulētu augu aizsardzības līdzekļu izkliedētājiem (mehāniskajām sējmašīnām vai 

izkliedētājiem) tieši augsnē sēšanas vai stādīšanas laikā, iestrādājot produktu rindās vai vagās ap 

aizsargājamām sēklām un bumbuļiem. 

 

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS 

Apstrādājamie 

kultūraugi 
Kaitīgais organisms Preparāta 

deva, 

kg/ha 

Apstrādes laiks, 

norādījumi, piezīmes  
Nogaidī-

šanas 

laiks, 

dienās 

Maksimā-

lais 

apstrāžu 

skaits 

sezonā 

Kukurūza Kukurūzas vabole 

(Diabrotica virgifera), 

sprakšķu kāpuri (Agriotes 

spp.)  

15.0 Iestrādāt preparātu 

augsnē kultūrauga 

sēšanas laikā 

- 1 



Lapa 5 

 

*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.  

 

 

ĪPAŠI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI 

1. Izmantot tikai ar granulētu augu aizsardzības līdzekļu izkliedētājiem. 

2. Līdzeklis uzrāda mērenu kaitēkļu kontroles līmeni un dažos gadījumos var būt galvenā kaitēkļu 

kontroles metode. Šī iemesla dēļ, lai iegūtu apmierinošu kontroles līmeni, ieteicams produktu lietot 

kopā ar citām aizsardzības metodēm, ieskaitot agrotehniskās. 

3. Preparāts satur aktīvo vielu teflutrīnu, piretroīdu grupas savienojumu (saskaņā ar IRAC 3.A grupu 

- vielas, kas ietekmē kukaiņu nervu sistēmu - nātrija kanālu modulatorus).  

Rezistences veidošanās ierobežošanas stratēģijas ietvaros ieteicams: laukā, kur līdzeklis ticis lietots,  

izmantot šo līdzekli tikai ieteicamajā devā; ja augšanas sezonā nepieciešams veikt turpmākas 

procedūras apstrādei ar insekticīdiem, izmantot līdzekļus, kas satur aktīvās vielas no citām grupām ar 

atšķirīgu darbības mehānismu. 

 

TUKŠAIS IEPAKOJUMS 

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot 

citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

 

VIDES AIZSARDZĪBA 

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 lietošanas tehniku 

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

ceļiem. 

Preparāta izbiršanas gadījumā piesārņoto materiālu savākt un paziņot attiecīgajai Reģionālajai vides 

pārvaldei.  

 

UZGLABĀŠANA  

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, slēgtā veidā, sausā, vēsā 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. 

  

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, 

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. 

Kartupeļi* Sprakšķu kāpuri (Agriotes 

spp.) 

15.0-20.0 Iestrādāt preparātu 

augsnē kultūrauga 

stādīšanas laikā 
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