tł,{i;cro, i,;łr.',{ l1* h}.:*J,;8iiia

t]i

Wfłł'łł lłtłą/

tJt,ąd Rejestr*Ęi

Frłld u którł Lecgniełyclr, Wyrobów Merlycznył:& i Prod* któw Bia bójczych
u§. F.ąłrkołv*ka *t, t}3-?§* lĘnrsr_*wn, Fłt*k*; teh +*lS lż *9l-t1-00, fax * ł* Zd-łPl-tt-Ol
I\{IP §2t-32-Ił1-1Sż
lłEG$Fł{}I§?4960l

Ch*rnktery*tyka FrcdrłktH §i*b$jcf,ego
l} §§ilsły* h*n*I*grsl prnd

ileiia
2}

3}

bi*h*jczłgo ;

rłkf a

WIr4

F{gulv* i adres pnsi*dn*za

ponvłlerłi*:

ffnr}H

ł"iłrrrąą

,I}etia Degesch

Arlres

l]r*ty'enr*r-Freyberg-§tr. l

I.,

695

l4 Laudsnbach.

F-liełney

Ntllłrer" p*x*volrnino data łvy*i*ni* pnztval*nia i dłrtrr jegc rrygaśnię*ia;

§Lfzłl4/BI*4/MR

Nunrer prrnvolenia

t*ią -fi§-

l}*ta wydnni* pozrv*l*nia

Pozwęlenie zachowt*je ęrażnośćtlł dnia

t}

s

3t "08.2i}2t

4} §rc}d$eeł*t produktu hił;hój*r*g*l
Nazrv* ;rroeluc*rlta

§etia Fr*yberg §mb}l

ńdres prł*u*exfa

Dr-Wer*er*Fr*yberg-§tr,
La$denbgch* Nierncy

Lnkaliirłcja x*kładx prtldr"lkcyjn*g*

§}

1 l *

695 1 4

j.w-

Adres

Pr*łdtł**nf su[rst*n*ji rzynnej/czynrrych
§rrbsia*cja *i.y*na

Fcsforęk glinu uwalniający fasfiry

l}

§etia §reyberg SmbLt

lrł*xivłlproducexta

§r- W'erner.lireyberg-§tr.

Adres yrra*uc*nta

Niemcy

l_,okaliz.:ej:r xakłaciu procluĘnyiinega

Adres

żj Naew* pr$dlieente

l

1

n

695 l 4 f*a*d*nlracil,

J,t§",.

ining §liengchertg Ch*:rrical Hxtrlorirnental Compałry

.}

lJd.

Aclres pr*duccnta

No" 59 West Jinyu Rcad, ?7tCI00 Jining City, Chiny

l-*kal i zx*j x zakłaelu płtldłrk*yinoga

A<ires

,
. i];l,i:!: ,:i;i, ,,i: Ł.;], ..],

§tgnng

l

'liyi*L+*
z9

l

,Ji

j
§

:

J.W.

|...* !_§{.]ri,l:;,,iii]

Ł:1*3,,;;ri,l,łśi

UR. DRB.R"BE"4?3 l .§O5s.20 l l .KP

i** ti:ii,;\iij] ił ł ::: ł-1*":: 1,ch

''...'_f,}l,ri,_
,t., ",|,.,,i,},ii,

.,1, 1

' /,{ i1,1

,l
,j,-

t,;:.,,|_.
, v\:-, lj

:, ' ,,

1'

;:

:

.i,!,ł

bl{'

3} Nłtzrva pr*tlucsntx

Longkłlu City.Chcmical Plant

rtdres prcdr:ccńa

§iping, La:rgad, t.-ongkau Cit},, 265?09 Shandong,
frhiny

Łnka-liaacja zakładu prodłlkqyjn*ga

ASres

4J Nazxa

§henyang }larvest Agrurhemicril C<l., Ltd.

prnducenta

J.lV.

Adres prodxeenta

i{}0 Jido*g fłoad, Linsheng'ibwn. Su.iiatr,łn District"
l 10l08 Shcnyang. Chiny

Lłkalixacj* rakłilłluprtrrlukcyjnegri

Adres

J,lv.

§kl*d j*kł§cicrły i itłlściowyx uwuglęłInieniern subsłarłcjicryrrnynh i eubst*neji
*iebęłląty*h srlbst*ncj**r§ crynn3,mi, o któryeh lviedlra j*st nietbęłlnłdo wlaśeiwrga
stas*wani* p rłlrlr-tkłu l

§}

Nanya
prlłt sterhn*

Flnery*

Fosf*rek giinu
rłrvałniająły

ltJPAC

Fosfbrek glinu

llunlł*ja

Nr CA§

Nr lYE

fiatv*rttść

§ł&.rłancja

2{}859-73_8

ż44_0s[J_ł

5S,0 g/}0{} g

rcynnil

i'tls{inę

?}

P*strr{

uĘth*łral lłigulki uwatniające

{bsfinę na skutek re*keji chemiezn*j"

§} f,wrrfy ltslłaxujące rcdxnj ragro*ccin i ałłroływsk*eujące $rottki
Klxsyfik*tjn i *tnakownni* zgotluit

t

g**rtl*ności:

R*łporząćxcniem {Ka} il?3/?{t0s

Ktasytik*cja
Kat*gttria x*grclżenia

Sy'ater-r:eact,

l

A*ute'I'cx.3
Aq:utł: Tax. 3

Acutę Trix. l
§3e lrrit" 2
Aqułrti* Arute l
Zwr*ty akreśl*jący
zagreiż*nie

H36il; W ltontakcie z ,,vodą uwalni*ją latwopalne gazy, które
mugą rrlegnć sanrozapaleniu.
H30*: Pa*k*ięci* grozi śmiercią.

tl3l

Dzjałłrtł:ksycznis w kłntakcie ze s}łórą.
l{33il: Wdych*nie grori śmierłią.
I;

H3l9: Działa dnźniąpo rH oczy.
I,t40il: Sziała b*rdeo toksycenie

ni*

elrganizmy wodne

EUl{fiż9 \il knntakci* x tvoeląuwalnia toksyczn§ §eży.
§Ui{032 W kontrrkr:ie z klvaś;a.mi uwnlnia bardr-a taksyczne
§a3y.
litronit 2 z 9
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i $x§nk§lynni*

@---*S**9

&-H*?
Nieberpiecuęństwt;

i "r_wr*t *kreŚiaj.trey ragroźenie 1{2óil: W ltontakcie z rvcdą urvalniajął*łtwopafne gazy, lctóre
magą ule6ać słtmozapal*niu.
}l3il(): Połk*ięcie grozi §miercią,
H311: Działa toksycanie
1,1330: Wdychanie

vg

kontalteie zs skórą.

grazi śmicrcią

H3 1 9: Dziata drażniąco na o{ży.

l}ui*ł* bardzo toksyez*ie na organiznry wodne

H4{)t}:

HUł1029 W ktlntakcie z wotlą uruiilnia toksyczne gar-y.
{it.'H032 §V kclntakcie z kw*sami urvatnia bardzę toksyern*
&ązy.

Pż?3 Chranić przed lvsz*lkim kofitaktern
grvałtolvncj reakc.ji

z

i możlirvościwystąpienia

z polvodu
błyskawicznego

wCIdą

pożamt,

P333 Chronić przed łvilgocią

P23{ Iłrzecbtlw1,1vflć wyłączn i e rv orygi

nrrl

nyrn pojemniku,

P235 $rzecho.wyrvać w *lrłuelnyrn miejscu.

Pż35 Nic rvĄehać pyłrldymulgaerlrngłylparlrclepylonej
cieczy"
P273 Unikać uwolniegria łJo śr<ld'owiska.

F2SS §tosować rękawi*e ochronne/ętteież ochronn{ $shfonę
cgrulcchronę

§\ryaruy,

P30l,ł"310

PRUYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast
się z OŚRcnnanł a§lRUĆ lń z }ękareęm.

W

skontaktorryać

t'3l2 W

przypadku zlego §amopoczucia skontakto,nvać się
G§ltOl}Kt§M ZATRUC lubz lekarzem.
P32I Zastasorvać określone leczenie (płtrz ,., na etykiecie},
IJ335 Nie zwią3anąpoztlgt*łerśćłtrzepnąć z§ §kćry,
P37ff+P3?8 W raz§e paźnru: użyć do gaszenia
r4CI?+}1404 I'rzechowywać

rł sułhynr miej

scu. Przechowywać

w zamknięlym pojemniku.

F403 Frzęcholvylvać w dobrue wentylowanyrn miejscu,
F4CI 5

Prłęcho włw{tłFad ząmknięciem.

lj5il I'Zawa*ość/pojemnik usurryąć do..

i,_l

rT

*i:: ił *1,sli

l

;ł{:i

]

:

1:,

i]:i.j

ijŁii:.lł |ił*xt,,l ił?tr,łł

ĘiłŁr*i.; *ł! ł:ll
|,,]

§tlłga 3 z 9

.

l

r-

*Ł

l l}i*dł kJ+tv §i;l|;91ą. n*i,
ul. .ćł}i:irr};v§i,;*',; i " ł:. :'lł'ro,*iłi:§i.sls

it;l1ł:r, rj 1 l;i)d§{;*

1
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Ktnsyfikacja i *rn*koryanie zgodnie z łlyrektywą 67/5{8lIlWG orau rtyrektyrvą

j

1$§9/45/wE

|

łkrt*lejący zna*z*lłi* ntaku
§§tru§saw§,łsg$

Zwrłt crkreś}ąiący zagrożenie

.l

f

- Prudukt lr*rdro taksycxny

Nl Nicbezpiecuny dla śrq:dowisk*i

§l§n$ W kłntąkcie 7, wodą urvnlnia

skrajnie

łatwapalne, toksyczne garry.

l§ź §V

R?l

kontakci* z kwąsąrni urą,alnia bąr,dzo taksyczne

Deiała sukctlliwie w kontakcie ze skórą

R!6/t8 §xiała

b*rrdzo toksycr,nie praez drogi

ódd*chowe i po pcłknięciu,

l§6 Działa drażniilco na $ciLy.
Ił§{}

l.-

Dziala bnrdzu taksycznie na *rganiinrry wod*e.

***-*-

i Znaki ostrzegarvcre, symbol i napis
tŁr*śitj ący r,nłrczsn ie z*aków
ostreegawczych

F - Produkt wysoce łitttr.lpalny

T'

- Ilreidukt bardzo toksyceny

N- Produkt niebezpieczny dla środorviska

Z.wrat określaj ący zagrażenie

aI$/29

W

konłakłiez w*dą urłalnia skajnie

łat,wopalne, toksycznc gazy.

t§2 §/ kontnkcie z kwasami urv*lnia

bardzo toksyczne

gezy.

Rżl Działa czkodliwię rv kontakcie ze skórą
R26f?8 Działa bardra toksycrnie prżeźdrogi
oddechowc i

pł połknięciu.

t§6 Działa drazniąco na oczy.
t§6 Działa bardztl toksycenie nn organizmy

§tr*:a 4 z 9
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frłdukt prxechowywać wyłącznic
w oryginaĘm opakowaniu, w chłodnym, dobrze
§3/.9it4/4§,,

Zwrot okr*śłxją*ywartłnki
bexpietx*egł: qlosowani a

wentylowa*y:n miejscu" Nię prze*h*wywać razern z
wodą i wilgotnymi produktami.

§7/S Przęchowyw*ć pojemnik szczelnie xamknięty w
suchym pomieszczeniu.

§l} Nie wdychłćpyłu.
§30 Nigdy nie dorJawać wody clo tego produkfu,
§43 W pmypadkx poż*ru *igdy nie uźywać wody.
§4§ §l przypadku awarii lub jeżeli źle się ptlczujesz,
jłżelit0
niezwłocżnie rasięgn§ parady lekarza
możliwe, pokaż etykietę.

-

§S0 Produkt
niebezpieczny.

i

eipnkow*nie utuwać

jako

*dpad

§3613?/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną
odpowiednie ryknwice achronne i okulary lrrb ochronę

twerx!.

Nie daĘcry

$} {irupn prodłłktowa i łpis a*ttosrnv*aia:

1

$rupa prnd*kt*wa

14

*pis xastas*wa$ia

żwalcunnie' sxcżl$ów narnikcwatych _na K*wnątf§ do
gruntńw ni*:r,*1ni*zy{;Ę tj. pola golf,owe, na§ypy kolejcwe,
parki, wały płwodxi*we, alę ni* bliżej niż w odlagłośc.ilOm
od zbiomików wodnych.

*} §lvnlcna.m*

i

orgnnixmy sxkodliwt*

Szcaur wędrawny (firłfirs łłorveg;icus),Nornikowate (Arvicolidae) za wyjątkiem gatunków
podlegaj ących ochrcnię"
l I)

§ozcwsuit i imslrukcje ttoĘczące sposobu stłsowanin:

l}ozolvanie
5 pig*lek.l*
5 pig*lek

3.ł m

knr,ytarza w lcktrtigh glebach.

łn S*l0 m"!j,ust*ci
dfug*,§ci korytarza

w innych glebrrh,

§posób sfosow*nia

,

Pr*d*kt rv postar:i,pigur*elc nalęży ,sryrCIlvedxić beapośrednio da nor ramięsukałych przez
gryzonie przy pom§cy odpowiednich aplikatorów (np. aplikator Topex& firmy Detia Garda
,-

{imb}t}, na kt*re n*kła<la się opakowanie z produktem. Ka*dąrrnrę, do której wprłrvadeonc
prcdukt należy zabezpleczyć uniemożliwiając tllatnianie się gtlzu do atmosfcry.

§tr<rna 5 z §
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T'eręn pnrttegający gaeorvanill musi być CIłlBo,rviednio oznak*wany
rv*jści*.m. r:sób postronnych clo z*grłżon*j strefy.
t

2}

i

zahezpiecxony prz*d

ł

K*tegarie u,łytk*wników;

Frcfesj*nalłry {prt*sxkal*ły *pe*jalista} posiadająły upławnie*ia do preepra*lactzani*
flł nr g;e*j i p rc d *ktłrmi zas,,i eraj ącym i ib sforęk gl n u.
i

i

I3} §rcxcg$iy deĘ*uąe* pralvtt*p*do§ł*ycb, heupł§rednitb lub po$retlniłh dri*łań
*i*ptłżąrla*ye},insfrukąit rv unkresi* ;łi*rw*eej p$r$ssy oran środkinchrony śrłldtrwiska

w n:rgłych rvypadkach:

§f raeie rx§rugia drcgą oddeelrcwą: natychnriast opuśció łtrsegrr zagrożenia i skontłktawnć się
x lękar"rem. lfftlyłhac pr*dukty do doraźrręgłleczenia pł ekxpozydi n* dym iub gazy {lek z
srupy b**l{łm*t*sonu ftrc*hodna giylrokortykoidu}.
W rł:eił:euniecxyxzgz*nia cefiu: tJ§unąć resutki produktłr niestrzępiący-m się kawałkiem
mat*riaiu, Frxemy* *cay r}uzą itr*ś*ią rvody i zastosorvać krople do ocru dupiero rvłecly, gdy
rł e:kn nie będzie już *aclnyłh pł:xtistałnściproduktu"
i
W preypadku ran.ieczyseczenia skłiry: poeostalaści produktu usunąc ze skóry 3e li$rno*ą
sxczoiki. I}*piern p* dłkładnynrus*nięciuproduktu urnyc skórę rvodą.

§f r*rie p*łknięł:ia: wyrvołrrć wymi*[y {nie u łlsób nieprzytcrmnych}. Wyprolvadzić *sohę
pcszk*d*weffią ns świążępłrwietrr* i natychmiast zasięg*ąń prrady lekarza {p*karltrć
*6:ak*lvnnie iub ety,kietę}.

§kutkl:ił:**r-r§ {§*epaśr*dnie. paśr*łlnie}gławy. żą\ryrcty głcłrvyi lęk,

{rudności

lv celdył;hartiu i nudn$ści.

A
§l_t§!Łi cł;hrarly śręciąlrvi*ka: Nie d*puścićdo zanieceyszł;tenia gleŁy, rvody trłorvi*rzchłi*rvej

i knnnlizae.}i, prcłluktenr iuł: opakolvani*rtl p* preiclukci*"
1S}

lłsłrrsk*je rt u*kr*sit bexpi*ttzfr$§{l u§ul+srria prodrlkt* i j*głl łpilkow*n§*l
*pak*ivamia pr: pr*dukł:ic r:r*x wsurlkie pczostałościproduktu ps zasto§ow*niu trakt*włlĆ.
i prłrlkaenć finnie pr:siadająeej uprirwnienia do odzysku
i ułitszkod liwi arria odp*dów *iobei:pi ecznych (np. spaiartie},

jako ad5:ad nieb*xpi*r.ny

l§} }Yarunki pre*ehtlrtyrt,Nnia łlrar Gługaśćokresu premkowyrtanła prłłłiuktńłv
bił.rłlrif cr.; eh

łv normaln_vth warunkacft przłchtwl,rviłnia:

jłr*dulłt nłrle*"y prr*chowywfi* w tsmpsraturue do 35oC, §o gxasu enłkarvitngo zł"lzycia,
prłdukt n*leży pr*eebowywać wyłącznie r,v *ryginalnych, htrmetycr-nych opakorvaniaclr.
Prdukt prxe*horvywac jedynie w rniejseach rriełlostępnycl,1 dla dzieci łraz uwierxąt
mi*hędąc.yelr przedtnioterri zrvalcxania,

{}lrles trrąęł*ści:produktu:-do 5 lat w t*mperaturxe pok*jłlwej.
,,:

'

lti} l*ne *nfłrinatj* mx ttnaat pr*dxktu biobój*xege;

wirżnę śr*dkios trłrf.n gści

,

$soby lvyk*nują*e §rnigłreję mu§zą posiadłć rękarvi*e ochronne spr§niająee ntlrmy
3S& {o*}rrłlrra rnegh*rłinrna} i §N 374-3 {ochrtxa chemicinłt)"
Fru*d

:r.a*i$§§ wen!*nr

" Produk§

ffiOgą

produktu uważnig prz*cxytłć *tyki*tę.

być sprzedawate wyłątxnie profesj*nalistłrnr z

wysel*łlełiem i łylk* prr*z nich mogąbyć utrywłne.
,
a"jffĘiJ fi*iłliliiniłi ;.:ri-..ijllilii,ii.i l-ł*:tłi*,ly*il

§tron;i 6 z 9
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i"liyi.,i:1,3",

lł* ;/; lr,

:l,

i §3iłSuhl**l Sl*3*tt {;,.,*ii
łł{.i§i}*:,*a,si,;ł

,]ł

i{*g*l

,l.

ł:ł-j}ł

il'i łii.i';'i.il}

'#*,"*,;:ołrrł
1

ŁJ
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*dpowi*dnirn
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"

Ftoduktu nic rą,ęłno łr",ływaćwrwnątrz budynków.

Nie **prł**i* d*,ktntaktu prodrlktłr x irtnyrni $rocluktami.
Nie j*ść.nie pi* i rri* p*lić tyt*niu p*dcntm §t*§t}}vafiis pr*riuktrr,

Ż uwagi nn zid**Ę{.!kar.vanc ryz.yko dla eiperntorńlv, n*leży §t6§Ow.tć *dpnwierl*!ę §rodki
*grirni*zx.ją*e ryzykł. Należą do nich: stost}lvani* odporviednich środk*wochr*ny
inelywidualrlej tłraa stosorvanie aplikatcrórv {rrp. *plikatar T'ope,xW tilrrery Detia §arda
{Jlrr}il"i} p*utvalającyłh na urcduknwanie narażsiliłl opernttlra d* doprłsxtanlncgo
p*xi*mrł" *\plik*f*ry na}*ży rnkupić prxed użyci*m produklu,

lti* rą,łlno stos*rvać pr*duktu

r,v strelgch

*chrnny lvód oraz iv bezpośredniej btiskości

zbiCIn*kćrę"rvadny*Fr {tld}egłrł§ć cd y,birrmików wcłiny*lr *rusi wynclsic mirrimum 1fl m},
I}rł:dukrr*.
złrrn i * sr-.kuj

ltie
ćŁ{:

e

lvtr'lno stcstlląox,* rv rniejsmcli,
r";

§Iy : a

rt

i

ehęel ąc* pr*e d*ri

o te

lv

m zwąl

Łtórych CIbę*n*
c:ł ad

są irne

urvitrzęta

a.

Fiie

stnsclw*ć pr*duktu lry przypadku *iekorrystnych r,łnrunków ntrunsferycznych
(iirtensylvn* mgł;t. d*sfr*z. rtj,s*ka wilg*tnośćgl*by}. i

Przęłl wyktnłffiiem &liltigacji usobłt grrx*prowadanjąca furnigacjq rnusi sknntrolorvać, crry
nłt *bsx*rx*, na którym prtlv*elxł:nir j*st fu*rigacjn r,lie są nbseng rwi*rzęta niebędące
przt<lrrł ioi*ltł zr,valczania,

\beiścia eltl n*r, c*o których aplikt}wffie są pignłki. :lależy u*z*e*l*ić, aĘ rłrriemożtiwić
uwdniar:ię się głtzu d* etrnęsfery i eiostęp nrganizmoru niebędągyin Frued*riotem
:lrvalcrania, W tynr celu nalezy użyć częścirnślin(np, zrvitek tralvy luh liści,które,n:ożna
znależc rv pobliżrł}rvprowadzłjąc iuh pęk ri<l nory; er nnstępnie eakryć ncrę 6lohą i ją
zł*klepi*, Cuynnośc ta nrnsi być wykortann d*likahie. *by nił* sp*rłrr:el<lrva* nrsypnnin
!,ł§r.

Nal*xy x:rurvadzi* regul*tr**: inspek{e t§renu, nn ktńryrrł przepr,cwadaa się f'umiga*ję, aby
npewni* s!ę, ee rvszysi$rin ctrł,*ry n§r §ąszf;zelnie zamkrlięte.
\& przypadŁrl rvykcnyrvania tur-nigacii lv ;:ttłliżrr usiedli mimilka*iolvych i i*aych mie.lsc
przł:byl,v;*rin liulzi i r"*vierząt rlnmr:wyeh i inrvgnł,arskieh nnleży pnwiadomi* pisemni* o
planołvrrny,rn eerł:ieg* fułnigacji prł:duktem Państwnwi1 Inspek*ję §*nitarną oraz inrie,
łdpawiednie,słr*lby, właścirvęrv iąakresig bezpieezelisl"vra i $ghr*riy zdrawia" eo n*jmniej
tydr*icri prr-*it z*biegiem i ułrrł:żlirvicim uzyskanie dodatkuwych irrflomracji o zahiegu.
Zal.viadłlnrienie ;nusi głwiern*: dntę rozpoczęcia i rasięg pr*l§s§ttj cbszar stre$ ryzyka

{rxi*jsce przeprow*ldreinej furxigacji i p*rvierzchnię}, sposób oznakawania strefy
z*grafołtł:j- rodzaj brrriery chr*niącej prr-ed wstęperx na *:lrsrnr z*grożenla osób
p*stro:lrrycfu, lnll*nnację c z*głożcnyclt nieru*hłmn*ciach, a t*łkż*Raxlvęl adres i nrtmer
tę i ęfilrru <ls tŁr3i prxepr*lwadz;tj ącd fu m gację
Miejs*.t, ry któ13,ch priłeprowż}dza się tu:nigację płlrvinny być w czasis i pcl zabiegu
*dptlwindrri* ł}żngko,uvanc" Oz*iłkor.vanie porvinno i:ar,+ięrać inf*rmac,}ę* żę kontakt
i

u

;ł prcduktem

"

lub padłyrni grylłrlniarni j*st nicbezpic*zny dlir zdrowia.

ssołra prxł:pr*wad3xjąua funłiga*ję ma rrbclwiąek p*rviadonisnia o planowanyr* zabi*gu
l'wxigacji - na{eży porviadclni* pis*mnie lvszystkich mi*srk*rrców i uĘtk*wników
p*ses.ji hezpłśrednił.lgrańieząey*h u s{rf;Dv{iillyt§ łbęzaręrrt lub rnajdującyrłi się
rv *rilcgłł§*i do ?5 m od gmecl§fines$ obsxaru eo naj*rni*,! tyrlxień przed rczpo*zęcienr
pr**e§* l'urxighcji, Fow§aĆorcieni,e ptr*,lnnc *tskaz-ywać nr<lżlirte ragro*erria
p*lyod*rv*l1e ,prx§u prł:dtlkł etr* ilrmigarji. Zawiłd*mięni§ musi zawierać następująee
ir#b*naej*; Il*zw§ pr*duktu, ktńry będzie str:sow*ny! num§I poxwalenia, naĘwę zawxrtej ,:,l'1*,,: i:.ll;:,,
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W pr*d*l(*ie sxbs,tą*cji rxynłe.i, in"fnlrnację o r*daaju rtarażenia (<lroga wziewn*),
int'ormaeję o mażliwościwyczucia inpachu fosfiny (zapach karbidu, c*osnku lub ryby)

oraz koniecznoŚĆ natychmiastowego opuszczenia teręnil w przypadku wyczucia
p*\§yż§z*gs xap*ch* {*npxch jext wycxu:rralny dłpiero po praekroczeniu zdrawotnych
waltośe.i granicznych}, opis ołljawów pc zatruciu fos{iną zalęcęnit dotyczące pierwszej
pomsey oraz dcdatkowe zródła informacji o produkcie {producent, naewisko i num*r
te!ętbnu osoby prłeprowadzającej frrmigację, nilsfier telelonu do cśr*dka
t*ksykol*gi*xneg*}.
Prowadzący fumiga*ję jest zobowiązany, w cęlu ocluony osób postronnych oraz zwierząt
d*nrorłry*h i inrry*l* zwierząt niebędąpy*h prze&ni*t*wr p"wgtrgrsnia, cl* wyznacfr*nie
obszaru zagrażenia. Obsrar ten nie moze być mniejszy niż 15 m od granicy terenu, na
którym przeprowaclr**y jest prCIce§ fumigacji.

Jeśtilyyżnaczony cbszar zagrożenin znajduje się w miojscu dostępnym dla osób
pastronnych iub zwierząt domowych i innych organizmńw niebędących przedmiotem

iłwalc;:ania to przed pr§ceseffi fumigacji do czasu wydania oficjalnego zezwotenia wstępu
X,eren przez osobę przeprowadzającą fumigację, teren ten rlależy zabezpieczyć: otoczyć
'}a
&§ ż* p§fir§cą n§}" i}x§rlvffn*-biaĘ taśmy, umieścićznaki ostrze§awcze * np- caasxką xe
skrryż*w*nymi pisz*xgtarni i na§tęp$ją§ą informacją ,,Niebezpiecueń§trvc spowodtlrłan*,
fuqnigxc,ją i ob*g}r*§cią bardeo toksycznych gaxów! Ni*b*zpieczęńslwn dla tyciłrl Wxtęp
wzbron,icny!". Należ-y rówiiież rłmieścićnazwę produktu biobójczego
substftncji
czynnej, datę i cras fumigacji, nazwisko osoby odpowiedzialnej oraz num§r telefonu
a!arrnowego.

i

N*leuy łw*}r*wn* *dstęp berpieczeń§fwa wyno§zący preynajrTrfiipj ?§ m do granirzą*ych
terenów, nie wykorzystywanych w celach rolniczych czy lcśnych.
Osoba przeprowadzająra proce§ funiigacji lub posiad*jąca odpowiednią wiedzę, musi
regxlar*i* badać stqżenie fosfiny w powietrł* FOrfl wyznacu&nyrn nb§aar§rn zagrożenia
k*ntrolnjąp, cey stęż*ni* fb*fimy *ie prx*kracż:a progu S,CIl ppm {0,014 nrg/m3). l#yniki
p*miarórv nałe*y odnłltłwywaći pruechowywać w dckumentac.}i fumigacji wr&u,
z inłbrmacjami o ptltljętych mettldach ograniczenia ryzyka,
Uaktualniona wnrtaśćND§ i NDSCh dla fosfiny znajduje się w Rozporądzeniu Ministra
G*spadarki i Pracy z dnia iil pażdriernika 2005 r. mieniająłym roz§tlrządzenie w
sprawie rłajwyższychdtlpuszczalnych stężeń i natężeń czynnikórv szkodtiwych dla
zdrolvia w środowisku pracy, Dz.U, Nr 212, płlz. l ?69 . W tabeli wl,kazu stęzeń, Lp. Ig?:
§tężęnię ND§ wynosi 0,14 rng/m3, NDSCh wynosi 0,28 mgl rn3. W/w stężenia okeślone
\s pp§r rvyn*sąN§§*S,l pprn- ND§Ch * 0,2 ppm.

§tętenie fcsfi*y w powietrau pota lvyżn§§xCIaym obsegrern zagrożenia nie może
przekraczać 0,0l ppm (0,014 mglm3). Wstęp osób postronnycfu na teren f'umigacji nnoże
być dczwclony tylk,o po oficjalnej zgodzie rłr5,danej przez asobę prżeprowadzającą

fumigację. Wydanie zgody wyma.ga uprzedningo pnrniaru slężenia gazu i jest wydawane
tylko rv przypndku, jeżeli stężenie fosfiny nątyłn terenie spadnie poniżej 0,{}l pprn (0,0l4
ms/rnj ]"
Osoba przeprawadr-ając* funnigację zobowiąpana jest prowadzjć dokumsntację fumigacji,

która musi zawjerać dane odnośnie więlkościstrefy zagrnżenia, oznakowania terenu,
iłrlbrrnan}i dla mieszkanców srffż odn*towanych łvypadków" §Okumentacja rrusi
zawierać też zdjęcia cbszaru pnddanego procesowi funnigacji. Ponadto, protokół fumigacji
sp*rxądx*n§ i}rf,§f; tlsobę prxeprowadzającą furnigac.ję powini*n zawięrać naxtępujące
inforntacj*: datę fumigacji, obszar na którynr wykonano furnigację, nazwę produktu
§trona 8 z 9

[JR.bRi}"R§§.423 t.005s.?s

1

l

.KF

.

biabój*z*go i aplikawaną dawkę, pray§uynę rastosowania produktu, wyniki porniaróTł
stęzeńia fosfiny oraz uwagi z innymiwiznymi iąformacjami,

Aplikttor stoso\ryany da dawkawąnia produktu należy wyczyścic po użyciu, czyszczenie

n*leży,prxeprorvadzać na zewnątrz pomies-zcxeń, nąjleplęj pray lehko wietrznej pogodzie
{należy wziąć pod urvagę kierunek wiatru), uwazając przy tym aby nie narazić na kontakt

produkt*m lub fł:sfiną asób ptlstrorpych i ewierząt niebędących pruedmi*tenn
zwalczania. Wszystkie częściaplikatora nale{y calkowicie zanurzyć w odpowiednio
dużyrn n*ezyn,iu z wodąi płynrm do.mycia nacryń. §ozostawić na min. 4 godziny. W tym
*zasię n*leźy opu$cić gbpeaf. lł* 4 gildai*nch ivypłuknć wszystkie częś*iaplikatora czysĘ
wodą i pozostaivic do eałk<lwitego wyschnięcia (nic wolno używać aplikatora, jeśIinie
jest on eałkowicię $§*łty)" Przed pono\filym uzyciem nalefi sprawdzić, cxy *rxądxenie
n

.

.

jest technicznie sprawne i czy wszystkie cręściskładawe są suche.

Nale*y p*informować }ckalny *§rodęk toksy*ologi*xny a mających miejsca sukodach
iwypadkach. Numery tetefanów ośrodków toksykologieznych w Polsce: Gdansk /0-58/
30l 65 16, Krakow ła-lzł4lt99 99, Lublin /0-8l/ iąl są ?5, Łódż fi-ąz/ 657 99 CIO,
Foznań /fi-6l/ S4? S9 46, Rxeszów /0-1?/ 853 45 l?, 'Sosnowiec /0-32/ 66l }45,
Warszawa l0-22t619 08 97, Wrocław/0-7l/343 30 0S.

wi*lkgśćcpakowań musi byó tak dopasowana, aby,wprowadcenię pradukt* do nor
srgtsnixmó\# dc*elowych bytro rnozlirł€ prxJ pomscy odpowisdniego aplikatora (np,
aplikator topex$ fir-my Detia Garda GmbĘ pasującego do opnkawań.

}*,o*lcxj i wielił*§S

np*kow*ni*

Butelka/puszka (aluminium) z zakrętkąz fi#orzywa sztucunego
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