
LINHA

PÓS-COLHEITAPÓS-COLHEITA

FOSFINA COM A QUALIDADE BEQUISA

Marca Comercial:

Phostek®

Registro no MAPA:

00797

Ingrediente ativo (Nome comum):

Fosfeto de Alumínio

Ingrediente ativo (Nome químico):

Fosfeto de Alumínio (Aluminium Phosphide)

Nº CAS:

20859-73-8

Concentração de Ingrediente Ativo:

570g/Kg (57% m/m)
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PHOSTEK®



Formulação:

Fumigante

Grupo Químico:

Inorgânico precursor da Fosfina

Classe:

Inseticida fumigante 

Fórmula Bruta:

AlP

Fórmula Estrutural:

Classificação Toxicológica:

Classe I - Extremamente tóxico

Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:

Classe III - Produto perigoso ao meio ambiente

Apresentações:

- 1 Kg - comprimidos de 0,6g
- 1,5Kg - pastilhas de 3g

Instruções de Uso:

Phostek® é um inseticida e cupinicida eficaz indicado no tratamento de cereais, sementes e plumas de algodão,
grãos oleaginosos, grãos leguminosos secos, grãos de café, grãos secos alimentícios, farinha de trigo, produtos
vegetais e alimentos elaborados armazenados no controle dos seguintes pragas:
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Modo de Ação e Aplicação:

MODO DE AÇÃO:

O produto reage com a umidade atmosférica para liberar fosfina (PH3 ), da seguinte maneira:

O calor e a umidade do ar aceleram a reação, enquanto o frio e o ar seco têm efeito oposto. Por exemplo, quando
a temperatura e umidade do local a ser fumigado forem elevadas, a decomposição do PHOSTEK® pode completar-
se em menos tempo se comparada às condições de temperaturas moderadas e baixa umidade. Esta reação
começa lentamente e vai se acelerando gradualmente, até a completa reação do fosfeto de alumínio

MODO DE APLICAÇÃO

1. Pastilhas (3g) e comprimidos (0,6g)
• Armazéns convencionais (fardos ou sacarias):
Cobrir cada bloco ou grupo  de blocos com lona própria para expurgo, com sobra de 50 cm sobre o piso em todos
os lados. Colocar o produto em pequenas caixas de madeira ao redor dos blocos, e vedar toda a beirada da lona
com cobras  de areia para evitar vazamento do gás;

• Armazéns graneleiros horizontais (produtos agrícolas a granel):
Cobrir toda a massa de grãos com lona  própria para expurgo, enterrando a extremidade da mesma entre a massa
e as paredes e vedar com cobras de areia. Deixar aberto o espaço entra as lonas para aplicar o produto, após a
aplicação, fechar os espaços com fita adesiva ou ''velkro'', se as lonas tiverem este dispositivo nas laterais. Vedar
com lonas e fitas adesivas as entradas de aeração e demais locais onde possa ocorrer vazamento de gás.

• Silos verticais de concreto herméticos:
Aplicar o produto na superfície da massa de grãos ou durante o abastecimento do mesmo. Vedar com lonas e fitas
as aberturas e os sistemas de aeração.

• Silos verticais metálicos:
Aplicar o produto, vedando com lonas e cobras de areia em cima da massa de grãos e com lonas e fitas adesivas
as entradas da aeração, janelas de inspeção e demais locais onde possa ocorrer vazamento de gás.

TEMPO DE EXPOSIÇÃO:

A) Para temperaturas acima de 25 ºC:
1.1. Sementes em geral: 96 horas.
1.2. Sementes de feijão: 72 horas.
1.3. Grãos armazenados, farinha de trigo, cacau, algodão em pluma e fumo:
- Em sacarias - 120 horas.
- Em silos metálicos - 240 horas. - Em graneleiros horizontais - 288 horas

B) Para temperaturas entre 15°C a 25ºC aumentar o tempo de exposição em 20% para sacaria, silos metálicos e
graneleiros horizontais, exceto para sementes, que não deverá ser aumentada.

C) Abaixo de 15ºC fica vedado o expurgo. Para a aplicação do produto no controle de cupim o tempo de exposição

 4



não deve ser inferior a 11 dias. Seguir as instruções acima para que se consiga a ação total da fosfina em função
do tempo de exposição necessário para o efetivo controle dos insetos.

INTERVALO DE SEGURANÇA: 4 dias.

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS ÁREAS TRATADAS:

A reentrada de pessoas nas áreas tratadas após o uso do produto deve ser após adequada ventilação, onde as
concentrações residuais de gás devem ser verificadas previamente pelo cheiro característico exalado (cheiro de
peixe em decomposição) ou ainda, de forma quantitativa usando-se bomba e ampolas Drager específicas para
fosfina. Esta é a forma mais prática de verificação de fosfina residual.
Vide Limitações de Uso.

Antídoto e Tratamento:

Não há antídoto específico. Tratamento sintomático e de manutenção.

Informações complementares:

Distribuição das pastilhas:  Utilize equipamento de proteção individual - EPI: máscara facial anti-gás tipo queixo
com protetor facial cobrindo toda face, luvas e botas de borracha, macacão de algodão impermeável com mangas
compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças por cima das botas.

Período de fumigação: Utilize equipamento de proteção individual - EPI: máscara facial anti-gás tipo queixo com
protetor facial cobrindo toda face, luvas e botas de borracha, macacão de algodão impermeável com mangas
compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças por cima das botas.

Telefones de Emergência:

Advertências:
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