Етикет: Вениш ГБ
Опасно!
Препарат за растителна защита! Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да
се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията
за употреба!
ВЕНИШ ГБ
Молускоцид
Област на приложение: примамка срещу голи и градински охлюви (сем. Limacidae) в доза
300 г/дка за площно третиране при разсади и редово (от двете страни на растенията) при
други култури в земеделски насаждения, овощни и зеленчукови градини, лозя, оранжерии,
разсадници и в складове за хранителни продукти.
Начин на действие: при поглъщане или контакт с лигавицата на охлюва, предизвиква
обилно отделяне на слуз и изсъхване.
Активно вещество: 40 г/кг металдехид.
Химическо наименование на а.в.: 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclo-octane.
Произход на а.в.: Химически заводи Шарда Пвт. Лтд., Мумбай, Индия
Категория на употреба: III.
Вид на продукта: ГБ – гранулирана примамка. Съдържа добавка, отблъскваща хора и
топлокръвни животни.
Удостоверение за разрешаване на МЗГ: 0379-ПРЗ/25.08.2011г.
Не се класифицира в категориите на опасност.
S-фрази:
S2 Да се пази от достъп на деца.
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.
При попадане върху кожата или в очите, незабавно да се изплакнат с вода. Не използвайте
повторно празната опаковка, дръжте я плътно затворена, на безопасно място.
Условия за безопасна работа: Да не се поставя на купчинки по земята. Препаратът е
влагоустойчив и е особено ефективен във влажно време, когато охлювите са най-активни.
Условия на съхранение: Да се съхранява при стайна температура, в затворените
оригинални опаковки, на сухо, далече от храни и фуражи, отделно от торове, дезинфектанти
и други пестициди, както и от техните опаковки, недостъпен за деца, външни хора и
домашни животни. Да се пази от влага и пряка слънчева светлина.
Действия, които трябва да се предприемат след изтичане срока на годност и по
отношение на празните опаковки: използвайте цялото съдържание и не употребявайте
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повторно празната опаковка. Когато на територията на населеното място има организирана
система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране, да се
изхвърлят и/или предават на определените за целта места.
Специфични условия, при които този продукт не може или не трябва да се употребява:
унищожава и градински охлюви. Да се прилага особено внимателно в охлюферми.
Интервали, които трябва да се спазват между прилагането и достъпа на хора или
употребата на продукцията: не се изискват.
Карантинен срок: няма.
Фитотоксичност, сортова чувствителност и други нежелани ефекти: фитотоксичен, да се
внимава гранулите да не влизат в съприкосновение със стеблата на растенията.
Влияние върху водни организми, полезна ентомофауна, пчели и околна среда: токсичен
за животни и птици.
Мерки при инцидентно разсипване: да се смете в плътно затварящи се и обозначени
съдове и да се предаде на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО). В случай на замърсяване, да се информира съответната
Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ).
Мерки в случай на пожар: Продуктът е запалим. Да се гаси с пяна, СО2, прах и халон.
Изложен на огън, отделя токсични газове. Огнеборците да носят автономни дихателни
апарати.
Токсичност: ЛД50 плъх, орално = 15 000 мг/кг телесна маса
Първа помощ и медицински съвети: при поглъщане, веднага откарайте пострадалия на
лекар, като му покажете настоящия етикет. Указания за лекаря: предизвикайте повръщане и
дайте медицински въглен. Няма специфичен антидот. Третирайте според симптомите.
Поддържаща терапия.
Производител: „Шарда Уърлдуайд Експортс Пвт. Лтд.”, Мумбай, Индия
Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти” ООД, ул ул. „Проф. Беньо Цонев” № 2, магазин 1,
1517 София, тел: (02) 945 14 95, www.bugaway.info, www.pcp-bg.com, е-мейл: office@pcpbg.com
Преопаковано от: “Агропал” ООД, София, база Горни Богров, тел.: (02) 994 62 50, agropalbg.com
Съдържание: 100 г, 300 г, 20 кг
Дата на производство:
Дата на която изтича срокът на годност:
Партида №:
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