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Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Phostoxin 56 GE

DO STOSOWANIA PRZEZ PRZESZKOLONE EKIPY

Zaw artość su bstancj i czyn nej :

fosforek glinu - 56%.

Zezwolenie MRiRW nr R - 6812010 z dnia 01.09.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R,76I2014d z dnia 06.03.2014 r.

SkĘnie

W kontakcie z wodą* uwalnia skĘnie łatwo palne, toksyczne gazy.
Działa bardzo toksycznie pzez drogioddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i drogioddechowe.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

ffiffiruBWWffi
Uwaga:
't. załiraniasię stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk.

2. Nie zanieczysz.czać wód środkiem lub jego opakowaniem.

loPls DzlAŁANlA
Phostoxin 56 GE jest,środkiem owadobójczym w formie tabletek emitujących gaz drogą
reakcji chemicznej, o działaniu gazowym; pżeznaczony do dezynsekcji pustych magazynów,
ziarna zboż, przetworow zbożowo-rnłynarskich, nasion roślin strączkowych, orzechów,

W
łatwo palny

ffi
Bardzo toksyczny

ffi
Niebezpieczny dla środowiska
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suszonych owoców, nasion roślin oleistych, ziół i tytoniu.
Zwalcza następujące szkodniki magazynowe: wołka zbożowego, wołka ryzowego, strąkowca
grochowego, strąkowca fasolowego, trojszyka gryzącego, trojszyka ulca, rozpłaszczyka
rdzawego, spichzela surynamskiego, zywiaka chlebowca, świdzyka cygarowca, mklika
próchniczka i omacnicę spichrzankę.
Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się
gazu do jego organizmu,
Jedna tabletka o masie 3 g wydziela lg fosforowodoru.

Obiekt pzygotowaó do zabiegu uszczelniając 9o, a środek stosowaó zgodnie z etykietą
środka.

Uwaga:
Przed otwarciem opakowania i zastosowaniem środka, dokładnie zapoznać się
z treścią etykiety stosowania.

llzAKREs sTosoWANlA l DAWK|
1. Dezynsekcja pustych obiektów l

Zalecana dawka: l ,74g fosforowodoru na m' = 174ltableteUlOO m3

2. DezynsekĄa ziarna zbóż

- żyto, pszenica (luzem)

Zalecana dawka: 4,8-6 g fosforowodoru na tonę = 480-600 tableteUlOOt.

- ryż (w workach lub torbach papierowych)

Zalecana dawka: 3,1 fosforowodoru na m'= 310 tabletek/100m3

3. Dezynsekcja przetworów zbożowo-młynarskich (w workach lub torbach
papierowych)
- kasza jęczmienna, kasza manna, otręby pszenne, płatki owsiane

Zalecana dawka fosforowodoru: 1 ,B-3,1 9/m3 = 180-31 0 tabletek/100 m3

4. Dezynsekcja nasion roślin strączkowych grubonasiennych (w workach)
- fasola, groch łuskany

Zalecanadawka: 1,35-3,1 g fosforowodoru na m'- 135 do 310 tableteUl0d m3

5. Dezynsekcja orzechów, owoców suszonych i nasion roślin oleistych (w workach)
- orzech włoski, orzech laskowy, słonecznik łuskany, pestki dyni łuskane, mak,
rodzynki, suszone: figi, śliwki i morele

Zalecana dawka: 1,35-1",8 g fosforowodoru na m3 = 135 do ,180 tableteU1O0m3

6. Dezynsekcja ty{oniu w belach (obleczonych juĘ lub pakowanych w kańonach)

Zalecanadawka: 1,07-1,58 g fosforowodoru na m' = 107-158 tableteU1O0m3

7. Dezynsekcja ziół (ń workach lub torbach papierowych)
_ kora dębu i kasztanowca, korzenie kozłka itarczycy bajkalskiej, kwiatostan lipy,
kwiaty głogu, liście mięĘ, owoce maliny igłogu, nasiona lnu, ziele: dziurawca,
krwawnika iżarnowca ,
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Zalecana dawka: 1,6-3,3 g fosforowodoru na m3 = 160-330 tabletek/100m3

W sytuacji, kiedy jest duze prawdopodobieństwo znacznej utraty emitowanego gazu (PH3)
( n iemożl iwość dobrego i pełnego doszczeln ien ia pom iesz czeń magazynowych,
przenikalnośó ścian dla gazu itp.) stosowaó środek w najwyższych zalecanych dawkach.

Czas działania (ekspozycji) fosforowodoru: w zalezności od temperatury, wilgotności
towaru i powietrza oraz od technologii zabiegu: 5-'l4 dni.

Wletrzenie pustych pomieszczeń i budynków: po upływie przewidzianego czasu działania
środka otworzyó dzwi i okna i dokładnie wietzyó przez co najmniej 24 godziny. Zakończenie
wietzenia potwierdzió pomiarem stężenia PHs w powietzu (NDS=O, l mg/m3)

Wietrzenie towarów: 7-21 dni w zależności od rodzaju i ilości towaru oraz intensywności
wietrzenia.

Pozostałości po gazowaniu

Przed użyciem ziarnalub nasion, usunąć pyliste pozostałośJi tabletek (wodorotlenek glinu)

stosując uządzenia czyszczące, a oddzielone resztki zneutra|izować i traktować jako
niebezpieczne odpady produkcyjne. Neutralizację pzeprowadzaó w otwańym terenie z
zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Resztki środka (szary proszek) wsypać do
beczki z wodąz dodatkiem detergentu.
Podczas gazowania opakowanych produktów żadne resźki środka nie mogą pzedostać się
do tych ańykułów.

FUM|GACJA ziarna zbóż luzem

1. Dodać tabletki (najlepiej automatycznym dozownikiem) do strumienia produktu na taśmie
transpońera podającego lub w momencie załadunku do silosu albo skrzyni,
lub
2. Wprowadzać tabletki sondą do pryzmy produktu co 1,2 - 1,5 m jedna od drugiej (,,w

kratkę") według poniższej zasady:

liczba tabletek na jedno sondowanie= wvmagana liczba tabletek
wymagana liczba sondowań

lub
3. Umieszczać tabletkipsobno na niepalnych tackach ustawianych na powiezchni pryzmy
produktu. 

,.,:

FUMIGACJA produktów w workach pod przykryciem.
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Umieścić tabletki osobno na niepalnych tackach rozmieszczonych pomiędzy lub wzdłuż
przechowywanych produktow, w sposób umozliwiający swobodny przepływ gazu. Używac
pzykrycia nie przepuszczĄącego gazu.

FUMIGACJA pustych pomieszczeń

Upewnić się, że pomieszczenie jest szczelne. Umieścić tabletki osobno na niepalnych
tackach rozmieszczĄąc je równomiernie w pomieszczeniu. Rozmieszczanie tacek
rozpoczynać od najdalszego punktu pomieszczenia w kierunku dzwi wejściowych, Po
zabiegu zamknąć i zaplombować drzwi wejściowe.

UWAGl:
l. Chronić środek przed zawilgoceniem.
2. Fosforowodor ulatnia się szybko, dzięki czemu właściwości zboża i innych produktow nie

ulegają zmianie i nie wywierają ujemnego wpływu na zdrowie ludzi.
3. Pomieszczenie szczelne oznacza pomieszczenie, w ktorym uszczelnione na stałe są

wszelkie powierzchnie porowate, miejsca spojenia i pęknięcia, a okresowo otwory
wlotowe iwylotowe, drzwi, okna i klapy.

4. Dawki fosforowodoru ustalono w odniesieniu do wewnętrznej kubatury obiektow
przeznaczonych do fumigacji. Dawki te odnoszą się zarowno do pomieszczeń
wypełnionych jak i częściowo wypełnionych i pustych.

5. Dawki wyrazone w g/tonę można stosowaó tylko wowczas gdy znanajest masa produktu
znajdującego się w obiekcie. Dawkitak wyrażone można stosować tylko wowczas gdy
obiekt wypełniony jest produktem całkowicie lub niema! całkowicie.

6, Minimalny czas ekspozycji powinn o liczyć się od chwili zakończenia aplikacji środka, tak
więc czasu potrzebnego do wypełnienia obiektu ziarnem zawierĄącym środek nie wlicza
się do czasu ekspozycji.

lll oKREs KARENGJI

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia przeznaczenia do spozycia lub przerobu:
Ziarno zboż, zioła, tytoń, suszone owoce, nasiona roślin strączkowych - 7 dni
Przetworzone produkty zbożowe (kasza jęczmienna, kasza manna, otręby pszenne, płatki
owsiane) - 14 dni
Nasiona roślin oleistych - ,14 dni
Orzechy - 21 dni

lV oKREs PREWENCJI DLA LUDzl
Okres zapobiegający zatruciu :

wstęp do fumigowanego obiektu jest bezpieczny po określeniu stężenia
fosforowodoru w
powietzu, które nie może przekraczać wańości NDS= 0,1 mg/m3.

V oKREs PREWENCJI DLA zWlERzĄT aPszczq-
Okres zapobiegający zatruci u :

NlE DoTYczY

Vl PRZEGHoWYWANIE
Przechowywac z dala od pomieszczeń mieszkalnych.
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Przechowywać pod zamknięciem ichronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobze wentylowanym
miejscu, z dala od wody i wilgoci w temperatuze nie nizszej niż 0' C i nie wyższej niź 30' C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu,
Nie pzechowywaó razem z żywnością, napojami i paszami dlazwierząt.
Na wszystkich dzwiach wejściowych do magazynu umieścić napisy ostrzegawcze:
"NlEBEzPlEcZEŃsTWo", "TRUJĄGY GAz", "WSTĘP WzBRoNloNY,,.
Nigdy nie pzechowywać środka w warunkach, które mogłyby sprzyjaó osiągnięciu przez gaz
punktu zapłonu - 1,79o/o objętościowych (17 900 ppm lub 27.3 g/m3).

W przypadku pozaru używaó dwutlenku węgla, suchego proszku, suchego piasku lub ziemi.
Nigdy nie używać wody.

Vll. WARUNK| BEzPlEczNEGo sTosoWANn ŚRoDKA ocHRoNY RoŚLlN

Nie jeść i nie pić oraz nie palió $toniu podczas stosowania produktu.

Zanieczyszczone oczy przemyó natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Unikaó zanieczyszczenia skóry ioczu. I

N atyc h m i a s t zdjąó całą zanieczyszczo n ą odzież.

Nosió odpowiednią odzież ochronną odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę

tv,tazy.

W przypadku pożaru użyj suchego piasku lub CO2, nigdy nie uż;vwą wody.

W przypadku awarii lub jezeli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekaza -jeżeli

to możliwe pokaż opakowanie lub etykietę.

Nie wdycha ć gazu, który ma zapach zbliżońy do zapdchu karbidu,

Osoby uzywające soczewek kontaktowych nie powinny być zatrudnione do prac ze
środkiem. Pojemnik ze środkiem otwierać na wolnym powietrzu, a górnąjego częśó odwrocić

na zewnątz od siebie.

Po otwarciu pojemnika zużyć wszystkie tabletkitego samego dnia.

Środek w warunkach niskiej wilgotności powietza uwalnia fosforowodór powoli, natomiast

gdy jest mokry - szybko.

Nie dopuszczać zwierząt i ptaków do pomieszczeń, w których wykonuje się fumigację lub

będących w trakcie wietrzenia po fumigacji.

Przed zabiegiem usunąć inwentaz izwierzęta domowe.

Nie gazować pomieszczeń zamieszkałych.

W miejscach lub pomiesŹczeniach przeznaczonych do gazowania zabezpieczyó wrazliwe

uządzenia elektryczne ielektroniczne (liczniki, pzełączniki, systemy alarmowe itp.), ktore

zawierająstopy miedzi, metale szlachetne, błony i papier fotograficzny, zamykając je lub

okrywając, poniewa"z fosforowodor powoduje korozję pzedmiotow zawierających miedź i

metale szlachetne oraz utlen ien ie materiabw światłoczułych.

Wokoł gazowanego terenu umieśció napisy ostrzegawcze:
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"Nl EBEzPlEczEŃsTWo", "TRUJĄCY GAz", "WSTĘP WzBRoNtoNY".
Nie wchodzić do gazowanych pomieszczeń dopóty, dopoki urządzenia pomiarowe nie

vlykażą, że sąone wolne od fosforowodoru.

Zaleca się uzywanie wykrywaczy gazu lub innych urządzeń pomiarowych do monitorowania

poziomów gazu w gazowanych pomieszczeniach.

Nie dopuszczać, aby zwierzęta, dzieci i osoby niepowołane wchodziły do pomieszczeń

gazowanych dopóty, dopóki uządzenia pomiarowe nie wykażą, że są one wolne od

fosforowodoru.

Po pracy aparaturę dokładnie oczyśció.

Jeśli środek stosuje się prawidłowo - pozostaje szarobiał,y proszek, który nie jest

niebezpieczny.

Nalezy jednak upewnić się czy fosforowodór uległ rozpadowi zalewĄąc ten proszek

rozcieńczonym kwasem lub wodąz mydłem na otwańym terenie, dopóki nie ustanie

powstawanie pęchezyków.

Używ ać od powied n ich pojemn ików zapobiegających skażen iu.

Zebraó wszystkie resztki materiału obojętnego do toreb i dostarczyó na składowisko

odpadow

niebezpiecznych.

Nie zużyte lub częściowo zużllte tabletki traktować jako odpady niebezpieczne

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny - opróżnione opakowania po środku

zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA slĘ WYKoRZYSTYWANIA oPRoŹuoHycn oPAKoWAŃ po ŚRooxecn
OCHRONY ROŚL|N DO INNYCH CELOW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA lCH JAKO

SUROWCE WTORNE.

Vlll oBJAWY ZATRUCIA

Uczucie ucisku w klatce piersiowej, nudności, bóle izawroty głowy, wymioty, biegunka,

omdlenia.

lX PIERWSZA POMOC

Zatrutego natychmiast wyprowadzić na świeże powietrze, spokojnie położyć, ciepło okryć i

jeśli to możliwe, podac tlen. Nie podawać mleka, masła, oleju ani alkoholu. Jeśli zatruty jest

nieprzytomny, nie podawaó niczego doustnie.
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Ę:

NAwcHMlAsT WEZWAĆ rcxłRzł l PoKAzAĆ MU EwKtETĘ.
X POMOG MĘDYCZNA

,, \

W zaistńiały$h §ytuicjach, kiedy wymagana jest !t& konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w ostrzeżenaech, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk:-(58) 682 0404 Rzeszów-(17) 866 4025

Kraków - ('l2) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45

Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 5177

Łódź- (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 66 54

Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08

Okres ważności- 5 ]at

Data produkcji -....,.,.

Zawańość netto -........

Nr pańii-........

,. :. . l,i-:,
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