UWAGA!
Preparat środek jest środkiem ochrony roślin lub środkiem sanitarnym w zależności od rejestracji w odpowiednim urzędzie
polskim lub jednego z krajów Unii i do stosowania w silosach i magazynach nasion przeciwko gryzoniom nasion oraz
szkodnikom nasion jak szczur mysz wołek trojszyk i inne jak też kretom na terenach otwartych jak ogrody itp według zaleceń i
opisów na etykietach opakowań.
Środki ostrożności dotyczące preparatów zawierających fosforowodór aluminium lub glinu 56 GE o nazwach phostoxin,
gastoxin, detia, arvalin phos, quickphos i delicia:
Środek wydziela śmiertelny gaz fosforowodór-fosfinę w styczności z glebą lub pod wpływem wilgotności atmosferycznej.
Środki ostrożności:
1.Nie wykonywać zabiegu podczas deszczu. Nie wolno lać wody na środek.
2.Nie wąchać.
3.Stosować pełną maskę przeciwgazową lub półmaskę gazową z okularami i kombinezon.
4.Nie brać tabletek w gołą rękę tylko przez rękawice gumowe jeśli to konieczne.
5.Nie palić podczas wykonywania zabiegu fosforowodór jest łatwopalny i wybuchowy.
6.Najlepiej sypać bezpośrednio z opakowania lub za pomocą aplikatora.
7.Użyć jednorazowo całe opakowanie - zalecane.
8.Trzymać z dala od dzieci w miejscu niedostępnym.
9.Nie stosować przy fundamentach budynków mieszkalnych bo gaz może się przedostać do budynków.
10.Nie stosować na strychach zamieszkiwanych domów i pomieszczeniach inwentarskich w obecności zwierząt.
11.Zakaz stosowania w piwnicach pod domem zamieszkiwanym, mieszkaniach i domach gdzie przebywają ludzie lub zwierzęta
12.Nie trzymać nie przechowywać preparatu środka w mieszkaniu, piwnicy lub domu tylko w budynku wolnostojącym z
przewiewem nie mającym kontaktu bezpośredniego styczności z mieszkaniem-domem i budynkami sąsiadów.
Stosowanie przy fumigacji nasion w silosach magazynach:
1.Przy stosowaniu w magazynach silosach nasion wyłączyć prąd w obiektach na czas gazowania.
2.Okres karencji w silosach lub magazynach minimum 3 dni do 14 dni w zależności od wilgotności powietrza.
3.Po tym czasie przewietrzyć przez minimum 24 godziny do 48 godzin silosy magazyny składowania nasion.
Stosowanie przy kretach:
Odsypać ziemię z kopca otwór udrożnić głęboko kijem wrzucić nie więcej niż 5 sztuk paletek lub 1 tabletkę (paletki czy tabletki
napis na opakowaniu Pellets lub Tablets) do otworu głęboko, wcisnąć papier w otwór by uszczelnić i zasypać kopiec szczelnie
ziemią.
Środki ostrożności:
Stosować pełną maskę przeciwgazową lub półmaskę gazową z okularami i rękawice gumowe, nie wąchać, nie robić zabiegu w
deszczu, nie zalewać wodą, nie stosować bezpośrednio przy fundamentach budynków zamieszkałych, nie stosować w
piwnicach pod zamieszkałymi budynkami ani na strychach. Zabezpieczyć teren na czas zabiegu. Nie pozwolić zwierzętom ani
ludziom na chodzenie po terenie na czas gdzie wykonywany jest zabieg.
Okres karencji:
48 do 72 godzin na zewnątrz w trawnikach, nieużytkach, polach, terenach otwartych i wybiegach dla zwierząt.
Przechowywanie:
Nie trzymać nie przechowywać preparatu środka w mieszkaniu, piwnicy lub domu tylko w budynku wolnostojącym z
przewiewem nie mającym kontaktu bezpośredniego styczności z mieszkaniem-domem i budynkami sąsiadów.

Zakupu może dokonać tylko osoba pełnoletnia powyżej 18 ego roku życia i używać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

