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Szybkie zwalczenie ptaszyńca kurzego
Stosowanie w obecności drobiu na dowolnym etapie chowu
Skuteczna formuła przenikająca pył i kurz
Fizyczny sposób działania przeciw pasożytom odpornym na chemiczne środki owadobójcze
Dla produktu nie maja zastosowania przepisy UE Rozporządzenia nr 528/2012 w sprawie
udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

Zawiera: Metyloceluloza 35,57 g/L - Koncentrat rozpuszczalny (SL).
ZASTOSOWANIE
Pułapka na szkodniki na fermach drobiu oraz szkodniki magazynowe.
SPOSÓB DZIAŁANIA
Harmonix® Red Mite to koncentrat rozpuszczalny w wodzie o fizycznym sposobie działania, skuteczny
podczas zwalczania ptaszyńca kurzego (Dermanyssus gallinae) do stosowania w pomieszczeniach chowu
i hodowli drobiu. Harmonix® Red Mite unieszkodliwia również inne małe owady biegające.
Preparat może być stosowany w obecności drobiu.
PRODUKT NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED
UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY.

UWAGA
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia
i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.
P501 Zawartość i zanieczyszczone opakowanie usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji
odpadów, oczyszczone opakowanie usuwać zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku
w gminie, a w szczególności poddać je segregacji w ramach strumienia odpadów komunalnych.
Harmonix® Red Mite ma działanie mechaniczne i fizyczne. Działanie preparatu polega na eliminacji
szkodników w wyniku unieruchomienia. Produkt można stosować w pomieszczeniach chowu i hodowli
drobiu w celu unieszkodliwienia ptaszyńca kurzego (Dermanyssus gallinae). Harmonix® Red Mite działa
jak lepka pułapka, która powoduje nieodwracalne unieruchomienie pasożytów, zapewniając efekt
szybkiej likwidacji. Harmonix® Red Mite dzięki fizycznemu trybowi działania poprzez pułapkę jest
skuteczny przeciwko pasożytom odpornym na chemiczne środki owadobójcze.
Harmonix® Red Mite zapewnia elastyczność, ponieważ można go stosować na dowolnym etapie cyklu
produkcyjnego stada. Harmonix® Red Mite może być stosowany jako samodzielny zabieg lub w
sekwencji z konwencjonalnymi środkami owadobójczymi. Dzięki ograniczonemu efektowi
pozostałościowemu Harmonix® Red Mite jest idealnym produktem dla producentów jaj chcących
wykluczyć skażenie jaj pestycydami. Harmonix® Red Mite może być również stosowany jako wstępny
zabieg przy planowaniu wprowadzenia zintegrowanych strategii kontroli.
Preparat może być stosowany w obecności zwierząt.
SPOSÓB STOSOWANIA

Stosować produkt w formie oprysku powierzchniowego przy użyciu odpowiedniego mechanicznego,
elektrycznego lub silnikowego opryskiwacza, który tworzy oprysk grubokroplisty. Oprysk kierować na
skupiska ptaszyńca oraz szczeliny i szpary, gdzie gromadzą się szkodniki.
Harmonix® Red
Mite

Woda

Szacunkowa
powierzchnia

1 litr

7,5 litra

200 m2

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem umyć opryskiwacz wodą i detergentem. Napełnić urządzenie do opryskiwania wodą do
połowy pojemności, dodać odpowiednią ilość produktu i dopełnić wodą. Zamknąć urządzenie i upewnić
się, że zawartość została dokładnie wymieszana przed użyciem. Wstrząsnąć lub ponownie zamieszać
w przypadku przerwy w oprysku. Przygotować urządzenie do oprysku i stosować w formie
grubokroplistego, niskociśnieniowego oprysku skierowanego na powierzchnie, szczeliny i szpary, gdzie
najczęściej ukrywają się szkodniki. Powierzchnie absorbujące wymagają większej dawki.
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Zalecane jest ponowne zastosowanie Harmonix® Red Mite po upływie 7-10 dni od pierwszego
zastosowania lub w momencie ponownego pojawienia się szkodników. W przypadku opryskiwacza
plecakowego, stosować pod niskim ciśnieniem w odległości około ¾ metra od opryskiwanej powierzchni.
Po oprysku, powierzchnia powinna wyglądać na wilgotną.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną.
Podczas stosowania może wytwarzać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
Zapewnić środki dla uniknięcia gromadzenia się ładunku elektrostatycznego. Przechowywać z dala od
ciepła i źródeł zapłonu.
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Przechowywać ubranie robocze oddzielnie. Bezpośrednio
po pracy umyć ręce, w razie potrzeby wziąć prysznic. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież
i starannie oczyścić przed powtórnym użyciem. Ubranie, którego nie można wyczyścić musi być
zniszczone (spalone). W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Nosić okulary ochronne i standardowy
kombinezon ochronny.
NIE NALEŻY STOSOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ZWIERZĘTA I DRÓB. ZEBRAĆ JAJA, USUNĄĆ KARMĘ i nie
zanieczyszczać przepływów wody i pojemników na karmę.
Magazynowanie
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym, chłodnym i dobrze
wentylowanym miejscu, w temperaturze 5-30°C. Przechowywać w miejscu dostępnym tylko dla
upoważnionych osób. Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.
Chronić przed dziećmi.
Środki ochrony środowiska
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Postępowanie z odpadami i opakowaniem
Opróżnione opakowania usuwać zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie,
a w szczególności poddać je segregacji w ramach strumienia odpadów komunalnych. Nie używać
ponownie pustych opakowań.
Puste pojemniki mogą zawierać łatwopalne opary.
PIERWSZA POMOC
Usunąć z obszaru zagrożenia. Ułożyć i transportować poszkodowanego w stabilnej pozycji (bocznej
ustalonej). Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i usunąć w bezpieczny sposób.
W razie wypadku lub złego samopoczucia zasięgnąć natychmiast porady lekarza (w miarę możliwości
pokazać etykietę).
Wdychanie:
Przenieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. Natychmiast wezwać lekarza
lub powiadomić ośrodek toksykologiczny.
Kontakt ze skórą:
Natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
Kontakt z oczami:
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Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu.
Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny.
Połknięcie:
NIE prowokować wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny.
Wypłukać usta.
OKRES WAŻNOŚCI - 2 lata.
DATA PRODUKCJI - na opakowaniu
NUMER SERII - na opakowaniu
POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA – na opakowaniu
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