QUICKPHOS TABLETS 56 GE
Taimekaitsevahend
Insektitsiid/fumigant
QUICKPHOS TABLETS 56 GE on granuleeritud insektitsiid, millest keemilise reaktsiooni käigus
eraldub gaas, mis on ette nähtud teraviljade (nt nisu, oder, rukis, tritikale, kaer, hirss, sorgo) ja
herneseemnete fumigeerimiseks ladudes ja hoidlates, viljaelevaatorites ja punkrites, pargastel,
laevatrümmides ja konteinerites. Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: puit ja
turvas.
QUICKPHOS TABLETS 56 GE tohivad osta ja kasutada ainult fumigeerijad, kes on läbinud
alumiiniumfosfiidi kasutamise koolituse ja tunnevad vajalikke ettevaatusabinõusid.
NB! Kuna QUICKPHOS TABLETS 56 GE on laiendatud kasutamiseks Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 51 alusel puidule ja turvasele, vastutab toote
tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.
Sisaldab ohtlikke aineid: alumiiniumfosfiid ja ammooniumkarbamaat.

ETTEVAATUST
H261 – Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase.
H300 – Allaneelamisel surmav.
H311 – Nahale sattumisel mürgine.
H319 – Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H330 – Sissehingamisel surmav.
H400 – Väga mürgine vee-elustikule.
EUH029 – Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.
EUH032 – Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.
EUH210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
EUH401 – Vältimaks inimeste tervise ja keskkonna ohustamist, järgida kasutusjuhendit.
P223 – Hoida igasuguse kokkupuute eest veega, vastasel juhul reageerib ägedalt ja võib põhjustada
hetkpõlemise.
P231+P232 Käidelda inertgaasis. Hoida niiskuse eest.
P260 – Gaasi mitte sisse hingata.
P273 – Vältida sattumist keskkonda.
P280 – Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.
P284 – Kanda hingamisteede kaitsevahendeid.
P301+P310+P330 – ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Loputada suud.
P304+P340+P310 – SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värsku kätte ja asetada
mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta viivitamata ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P312 – Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P335+P334 Pühkida lahtised osakesed nahalt maha. Hoida jahedas vees/panna peale niiske
kompress.
P337+P313 – Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P361+P364 – Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust
P370+P378 – Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada CO2, liiva, pulberkustutit. MITTE KASUTADA
veejuga.

P402+P404 – Hoida kuivas. Hoida suletud mahutis.
P403+P233 – Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P405 – Hoida luku taga.
P501 – Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
SP1 – Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist.
Pakendid: 90 g, 300 g, 480 g, 500 g, 960 g, 1000 g, 1500 g, 1440 g (3 g TABLETID)
Toimeaine: Alumiiniumfosfiid 560 g/kg (56 % w/w)
Preparatiivne vorm: Gaasi tekitav toode
Eesti reg. nr.: 713/19.06.18
Partii nr.: Vaata pakendilt.
Valmistamise kuupäev: Vaata pakendilt.
Loa valdaja: UPL Europe Ltd., The Centre, 1st floor, Birchwood Park, Warrington Cheshire, WA3
6YN, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa
Tel: +44 (0)19 2581 9999, faks: +44 (0) 1925 81 7425.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
TOIME
Fumigant QUICKPHOS TABLETS 56 GE on tabletikujuline insektitsiid, millest keemilise reaktsiooni
käigus eraldub gaas, mida kasutatakse teraviljade (nt nisu, oder, rukis, tritikale, kaer, hirss, sorgo) ning
herneseemnete fumigeerimiseks/desinfitseerimiseks ladudes ja hoidlates, viljaelevaatorites ja
punkrites, pargastel, laevatrümmides ja konteinerites.
Toode hävitab järgnevate laokahjurite mune, vastseid ja valmikuid: herne-teramardikas, nisukärsakas,
lõuna-aidaleedik, jahuleedik, terakärsakas, aidalamesklane, pisilamesklane, jahumardikas, ruuge
jahumardikas.
TOOTE KASUTUSJUHEND
Õhuniiskuse toimel eraldub tootest mürkgaas fosfiin. Ühest 3 g tabletist eraldub 1 g fosfiini.
Valmistada ruumid protseduuriks ette ning kasutada toodet täpselt kooskõlas käesoleva
kasutusjuhendiga.
FUMIGEERIMISTÖID ON KEELATUD LÄBI VIIA KUI ÕHUTEMPERATUUR ON ALLA 10°C,
SUHTELINE ÕHUNIISKUS ON ALLA 25% NING KUI TERA NIISKUS ON ALLA 9% VÕI ÜLE 16%.
FUMIGEERIMINE/DESINFITSEERIMINE
Teravili: (nt nisu, oder, rukis, tritikale, kaer, hirss, sorgo) ja herneseemned puistena kuhjas või
punkris.
Kulunorm: 4–5 tabletti tonni kohta (4–5 g fosfiini tonni kohta).
Kokkupuuteaeg: sõltuvalt ehitise konstruktsioonist, temperatuurist, õhuniiskusest: minimaalselt 3–8
päeva.
Õhutamine: sõltuvalt ehitise konstruktsioonist. Veenduda täielikus ventileerituses, mõõtes fosfiini
sisaldust õhus (< 0,14 mg/m3).
Maksimaalne töötluskordade arv – 1.
Teraviljad: (nt nisu, oder, rukis, tritikale, kaer, hirss, sorgo) ja herneseemned kottides
kaubaalustel.
Kulunorm: 4–5 tabletti/m3 (4–5 g fosfiini/m3)
Kokkupuuteaeg: sõltuvalt ehitise konstruktsioonist, temperatuurist, õhuniiskusest: minimaalselt 3-8
päeva.

Õhutamine: sõltuvalt ehitise konstruktsioonist. Veenduda täielikus ventileerituses, mõõtes fosfiini
sisaldust õhus (< 0,14 mg/m3).
Maksimaalne töötluskordade arv – 1.
Teraviljad: (nt nisu, oder, rukis, tritikale, kaer, hirss, sorgo) ja herneseemned pargastel,
laevatrümmides ja konteinerites.
Kulunorm: 4–5 tabletti/m3 (4–5 g fosfiini/m3)
Kokkupuuteaeg: vähemalt 10 päeva.
Õhutamine: vähemalt 24 tundi. Veenduda täielikus ventileerituses, mõõtes fosfiini sisaldust õhus (<
0,14 mg/m3).
Maksimaalne töötluskordade arv – 1.
Puit, turvas
Kulunorm: 5 tabletti/m3 (5 g fosfiini/m3)
Kokkupuuteaeg:
10 kuni 15 oC juures 14 päeva
16 kuni 25 oC juures 7 päeva
25 kuni 35 oC juures 5 päeva
Õhutamine: vähemalt 24 tundi. Veenduda täielikus ventileerituses, mõõtes fosfiini sisaldust õhus (<
0,14 mg/m3).
Doseerimismeetodid
Teravilja ja herneseemnete fumigeerimine: puistena kuhjas või tornhoidlas pargastel, laevadel
ja mahutites – sõltuvalt ladustamise meetodist.
Lisada tabletid (soovitavalt kasutades automaatset jaoturit) konveierilindil liikuvale teraviljale või
punkrisse/kasti laadimise ajal. Võib ka kasutada sondi, et lisada tabletid kuhja risti-rästi üksteisest 1,2–
1,5 meetri kaugusele antud valemi kohaselt:
Tablettide arv ühe sondeerimise kohta = vajalik tablettide arv
vajalik sondeerimiste arv
või asetada tabletid eraldi kuhja peale paigutatud mittepõlevatele alustele.
Teravilja ja herneseemnete fumigeerimine: kottides, pallides, kastides gaasikindla katte all või
gaasikindlas pakendis.
Asetada tabletid eraldi mittepõlevatele alustele ladustatud kauba vahele või äärde nii, et see
võimaldaks gaasi vaba liikumist. Gaasikindlat katet kasutades tuleb veenduda, et katte otsad oleksid
tihedalt vastu põrandat.
OHUTUSABINÕUD JA SOOVITUSED TÖÖTLUSEKS
Hermeetiline hoidla on hoiuruum, kus kõik poorsed pinnad, ühendused ja mõrad on püsivalt
tihendatud ning kõik sisse-ja väljalaskeavad, uksed, aknad ja luugid on ajutiselt õhukindlalt suletud.
Fosfiini kulunorm määratakse fumigeeritava hoidla siseruumala järgi. Kulunormid on sobivad nii
täidetud kui osaliselt täidetud hoiuruumile.
Kulunorme, mis on väljendatud grammides tonni kohta, võib kasutada vaid siis, kui kauba kaal hoidlas
on teada. Nii väljendatud kulunorme võib kasutada vaid siis, kui hoidla on tervenisti või peaaegu
tervenisti kaubaga täidetud.

Minimaalne kokkupuuteaeg tuleb arvestada tootega töötlemise ajast, seetõttu ei tohi kokkupuuteajale
lisada aega, mis kulus hoiuruumi täitmisele toodet sisaldava teraviljaga.
Toote kasutamisel pargastel, laevatrümmides ja konteinerites tuleb:
- tagada hoiuruumi õhukindlus, mis on kinnitatud vastavate testidega,
- tagada sobiv temperatuur ja niiskustase,
- tagada sobiv kokkupuuteaeg, arvestades valitsevaid tingimusi,
- kiirendada gaasi voolu/läbistamist materjalis, kasutades õhu sundringlust, eriti kõrgetes hoidlates
ning ebasoodsates temperatuuri- ja niiskustingimustes.
Ehitise õhutamine
Fosfiin eraldub väga kiiresti. Minimaalne ventileerimise aeg pärast kokkupuuteaega hoiuruumides, mis
on töödeldud materjaliga täidetud: kasutada suure võimsusega ventilaatorit süsteemis 2 tundi
tööd – 2 tundi pausi vähemalt 2 päeva jooksul.
Kui taimekaitsevahendi toimeaeg lõpeb, õhutada ruumi (hoidlat). Veenduda täielikus ventileerituses.
Enne ruumidesse sisenemist tuleb mõõta fosfiini kontsentratsiooni õhus. Fosfiini
kontsentratsioon õhus ei tohi ületada 0,1 ppm või 0,14 mg/m3.
Toote pakend avada õues, ülaosa endast eemale suunates.
Kui pakend on avatud, tuleb kõik tabletid sama päeval ära kasutada.
Kogu pakendi sisu tuleb ühe töötluskorraga ära kasutada.
Pakendit, kus on kasutamata tablette, ei tohi uuesti avada.
Madala õhuniiskusega keskkonnas eraldub tootest fosfiini aeglaselt ja suure õhuniiskuse juures
kiiresti.
Mitte lubada lastel ja selleks volitamata isikutel fumigeeritud ruumidesse siseneda enne, kui
mõõteriistad näitavad, et ruumid on fosfiinivabad.
Mitte lasta loomi ja linde ruumidesse, kus teravilja fumigeeritakse või mida pärast fumigeerimist
õhutatakse. Põllumajandus- ja lemmikloomad eemaldada enne töötlust.
Mitte fumigeerida eluruume.
Fumigeerimisaladel või -ruumides kaitsta tundlikke elektri- ja elektroonikaseadmeid (taimerid, lülitid,
häiresüsteemid), mis sisaldavad vasesulameid (fosfiinil on korrodeeriv mõju vaske sisaldavatele
esemetele), väärismetalle, fotofilmi ja -paberit, hoides need kaetuna või suletuna.
Asetada fumigeerimisala ümber hoiatussildid:
"OHTLIK", "MÜRGINE GAAS", "SISENEMINE KEELATUD".
Õhus oleva fosfiini kontsentratsiooni monitooringuks vajalikud mõõtevahendid peavad olema tagatud
ning kasutuses.
TOOTE OHUTU KASUTAMISE TINGIMUSED
Toote käitleja kaitse
Alumiiniumfosfiidi käitlev personal peab omama vastavat eriväljaõpet.
Fumigeerijad peavad toote paigutamisel kandma sobivaid kaitserõivaid (kaitsekombinesooni), sobivaid
kaitsekindaid ja sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid*. Fumigeeritavatesse ruumidesse on
keelatud siseneda enne, kui mõõteriistad näitavad, et fosfiini sisaldus õhus on langenud alla 0,1 ppm
või 0,14 mg/m3. Vastasel juhul võib alale siseneda vaid kasutades autonoomset hingamisaparaati.
* Vähemalt standardile EN 140 vastav poolmask vähemalt standardile EN14387 B2P3 vastava
kombineeritud filtriga või muu samaväärne kaitsevahend.

Toote käitlemise ajal peavad olema tagatud adekvaatsed pesemisvõimalused.
Toote kasutamise ajal ning enne tööjärgset pesemist on söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Õhus oleva fosfiini kontsentratsiooni monitooringuks vajalikud mõõtevahendid peavad olema tagatud
ning kasutuses.
Isikud, kes viibivad fumigeerimise ohualas ja võivad kokku puutuda õhus lenduva alumiiniumfosfiidi
tolmuga, peavad olema kaitstud efektiivsete hingamiskaitsevahenditega, sest tolmu hüdrolüüs
tolmumaski või respiraatori filtris võib põhjustada ohtliku kokkupuute fosfiiniga.
Kogu kaitseriietus tuleb viivitamatult pesta pärast kasutamist ning respiraatori filtreid on tarvis
regulaarselt uuendada.
Tootele ei tohi mitte mingil juhul vett lisada.
Keskkonnaohutuse nõuded
Mitte saastada vett taimekaitsevahendi või selle pakendiga.
Mitte pesta varustust pinnaveekogude lähedal.
Vältida vee saastamist drenaažide ja teede kuivenduskraavide kaudu.
Metsloomade ja -lindude kaitseks tuleb mahasattunud toode alati eemaldada.
Ajavahemik tootega töötluse päevast kuni päevani, mil inimesed või loomad toote
kasutuskohta taas siseneda tohivad (tööoode):
Sisenemine ruumidesse, kus fumigeerimistöid teostati, on võimalik siseneda piisava õhutamise järel
(sõltuvalt ruumi suurusest ja ladustatud toote tüübist). Enne ruumidesse sisenemist tuleb mõõta
fosfiini kontsentratsiooni õhus. Fosfiini kontsentratsioon õhus ei tohi ületada 0,1 ppm või 0,14
mg/m3.
Ajavahemik viimasest töötlusest tootega kuni päevani, mil taimi võib loomasöödaks kasutada
(ooteaeg söötadele):
Söödaks kasutatavaid tooteid tuleb õhutada 3 tundi või kauem, sõltuvalt hoiuruumi suurusest ja
ladustatud toote tüübist.
HOIUTINGIMUSED NING TAIMEKAITSEVAHENDI JA SELLE PAKENDI OHUTU KÕRVALDAMINE
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoiustada taimekaitsevahendit:
 kohtades või ehitistes, kus on kasutusel piisavad meetmed keskonnasaaste vältimiseks ja
kolmandate isikute juurdepääsu takistamiseks.
 originaalpakendis, vältimaks kokkupuudet toidu, joogi või söödamaterjaliga.
 temperatuuril 0 oC – 30 oC, eemal soojusallikatest, veest ja niiskusallikatest.
Hoida pakendit tihedalt suletuna.
Hoiustada pakendit kuivas ruumis.
Kõigile laoruumi ustele paigutada hoiatussildid:
"OHTLIK", "MÜRGINE GAAS", "SISENEMINE KEELATUD".
Mitte mingil juhul hoida vahendit tingimustes, mis võimaldaksid gaasil jõuda süttivuspiirini – 1,79
mahu% (17,900 ppm).
Põlengu korral kasutada süsihappegaasi, kuiva pulbrit, kuiva liiva või mulda. Mitte mingil juhul ei tohi
kasutada vett.
Koguda kõik inertse materjali jäägid kottidesse ja viia ohtlike jäätmete prügilasse.
Tühje taimekaitsevahendi pakendeid ei tohi kasutada muuks otstarbeks.
Kasutamata vahend tuleb üle anda käitlejale, kellel on ohtlike jäätmete vastuvõtmise luba.
Tühjad pakendid tuleb tagastada ohtlike toimeainetega taimekaitsevahendite müügiesindajale.

ESMAABI
MÜRGISTUSE SÜMPTOMID
Pitsitustunne rinnus, iiveldus, pearinglus, peavalu, oksendamine, kõhulahtisus, minestus.
Kannatanu tuleb viivitamatult viia õue värske õhu kätte, hoida teda soojas ja rahulikuna lamavas
asendis ning võimalusel anda hapnikku. Mitte anda kannatanule piima, võid, õli ega alkoholi. Kui
kannatanu on teadvuseta, ei tohi talle suukaudselt midagi manustada. Helistada viivitamatult arstile
ning näidata toote etiketti.
Kokkupuutel või halva enesetunde korral: võtta ühendust arstiga.
Arstiga konsulteerides näidata pakendit või etiketti.
Silma sattumise korral: loputada ettevaatlikult veega mitme minuti vältel. Eemaldada kontaktläätsed,
kui neid kasutatakse ja nende eemaldamine on kerge.
Allaneelamise korral: võtta viivitamatult ühendust mürgitusteabekeskusega või arstiga.
Nahale sattumise korral: pesta ohtra seebi ja veega.
Sissehingamise korral: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja hoida teda rahulikuna puhkeasendis,
milles on kergem hingata.
VASTUTUS
Toode on kõrge kvaliteediga ning sobiv etiketil toodud otstarbeks. Kuna tootjal ega edasimüüjal ei ole
võimalik kontrollida toote ladustamist, käitlemist, segamist, kasutamist, mullatingimusi, kasutatavat
tehnoloogiat, kahjurorganismide resistentsust, ilmatingimusi ja muid asjaolusi nii enne kasutamist,
kasutamise ajal kui ka peale kasutamist, mis kõik võivad mõjutada toote omadusi ja toimimise
tõhusust, on välistatud kõik garantiid toote kvaliteedi, kõlblikkuse ja toimivuse kohta ükskõik milliseks
otstarbeks mistõttu tootja ega edasimüüja ei aksepteeri vastutust mistahes tõhususe puudujäägi,
kahju või vigastuse eest, mis tuleneb toote hoiustamisest, käitlemisest, rakendamisest või
kasutamisest.

