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Przestrzegaj etykieĘ środka

w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

DEGEscH PLATEs/sTR,lPs

56 GE

DO STOSOWAN|A PRZEZ PRZESZKOLONE EKIPY
Zawartość substancji czyn

fosforek magnezu - 560/o.

nej

:

Zezwolenie MRaRW nr R - 69 /2010 z dnia 01.09.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 75l2014d z dnia 07.03.2O14

Skrajnie łatwo palny

Bardzo toksyczny

r.

ffi

Niebezpieczny dla środowiska

W kontakcie z wodą- uwalnia skĘnie łatwo palne itoksyczne gazy,
Działa bardzo toksyczn ie pzez drogi oddechowe i po połkn ięci u.
Działa drazniąco na oczy i drogi oddechowe.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

trMru@WWffi
Uwaga:
1. Zabrania się stosowania środkaw strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdr§wisk, otulin parków narodowych i rezerwatów,
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem tub jego opakowaniem.
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l

oPls DzlAŁANlA

Środek Degesh Plates/Strips 56 GE jest środkiem owadobójczym w formie pltek (plates) lub
taśm(strips) emitujących gaz drogą reakcji chemicznej.
Działanie środkarozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu

- fosforowodoru.
Środek pżeznaczony jest do dezynsekcji pustych magazynow , ziarna zboż, przetruorow
zbożowo-młynarskich, nasion roślinstrączkowych, ozechów, suszonych owoców, nasion
roślin oleistych, zioł itytoniu.

Zwalcza następujące szkodniki magazynowe: wołka zbożowego, wołka ryżowego, strąkowca
grochowego, strąkowca fasolowego, trojszyka gryzącego, trojszyka ulca, rozpłaszczyka
rdzawego, spichzela surynamskiego, żywiaka chlebowca, świdrzyka cygarowca, mklika
próchniczka

i

omacnicę spichzankę.

poląa

Działanie fosforowodoru

na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się

gazu do jego organizmu.

Jedna płytka o wymiarach 28 x 17 cm i masie 1179v,tydziela 33g fosforowodoru,
Z taśmystanowiącej połączenie 20 płytek o wymiarach 560 x 17 cm i masie 2340 g uwalnia
się 660 g fosforowodoru.

Uwaga:

Przed otwarciem opakowania

i

zastosowaniem środka, dokładnie zapoznać się

z treściąetykiety stosowania.

llzAKREs sTosoWANlA l DAWK!
Dezynsekcja pustych obiektów
Zalecana dawka fosforowodoru: 1,6 9/m3 = 1 płfkat21 m' lub

1

taśma na 412 m3

.

1. Dezynsekcjazbóż
-

jęczmień (|uzem

)

Zalecana dawka fosforowodoru 6,6 g/t =1 płytka na 5 t lub 1 taśma na 100t
-

3.

ryż ( w workach

)

Zalecana dawka fosforowodoru: 3 g/m3 = 1 pVtka na 11 m3 lub

,1

taśmana22O

m3

Dezynsekcja przetworów zbożowo_młynarskich ( w workach lub torbach
papierowycĘ.)

.

-

kasza jęczmienna, kasza gryczana, kaszka manna, otręby pszenne, mąka
kuku rydziana, płatki owsiane

Zalecana dawka fosforowodoru: 2,18-3 §/m3 = 1 phĄkal11-15 m3 lub
303

4.

1

taśmana22O-

m3

Dezynsekcja nasion roślinstrączkowych grubonasiennych (w workach)
-

fasola, groch łuskany
Etykieta środkaDegesch Plates/Strips 56 GE, załąc:nik do decy:ji

Zalecana dawka fosforowodoru,. 1,34 - 3 9/m3 =1 pMka na 11-25 m3 lub
220

5.

-

1

taśmana

492 m3

Dezynsekcja orzechów, owoców suszonych

!

nasion roślinoleistych (w workach)

orzech włoski, orzech laskowy, słonecznik łuskany, pestk! dyniłuskane, mak,
rodzynki, suszone: figi, śliwkii morele, siemię lniane

-

Zalecana dawka fosforowodo ru: 1 ,34
303-492 m3

6.

-

2,18 $/m3 = 1 płytka na 15-25 m3 lub 1 taśma na

)

Dezynsekcjazioł w torbach lub workach papierowych
dębu i kasztanowca, korzenie kozłka, kłącza pięciornika, kwiatostan tipy,
kwiat głogu i bzu czarnego, nasiona kasztanowca i lnu, liściemięty i podbiału,
- kora

owoce maliny, czarnej porzeczki igłogu, szyszki chmielu, ziele: dziurawca,
krwawnika, żarnowca i konwalii
Zalecana dawka fosforowodoru: 1,5-3,3 §/m3 = 1płytka na 10-22 m3 lub 1 taśma 200 -

44Om3

7.

]

Dezynsekcja tytoniu w belach (obleczonych jutą lub pakowanych w kańonach)
Zalecana dawka fosforowodoru: 1,05-1 ,57 glm3 = 1 płytka na21 - 31 m3 lub 1 taśmana
420

-

629 m3

).

W sytuacji, kiedy jest duze prawdopodobieństwo znacznej utraty emitowanego gazu (PH3)
(

n

iemoźliwośódo b rego i pełnego doszczel

pzenikalnoŚÓ

n

ien

ia pom iesz czeń magaapowych,

ścian dla gazu itp.) stosować środek w najwyzszych zalecanych dawkach.

Gzas działania ( ekspozycji

)

fosforowodoru: w zalezności od temperatury i wilgotności

towaru i powietza: 4-10 dni.

Wietrzenie pustych pomieszczeń i budynków: po upływie przewidzianego czasu działania
środka otwozyć drzwi i okna i dokładnie wietzyó pżez co najmniej 24 godziny.
Zakonczenie wietzenia potwierdzić pomiarem stężenia PH3 w powietrzu (NDS=0,1 mg/m3)

Wietrzenie towarów: 7- 21 dni w zależnościod rodzaju i ilościtowaru oraz intensywności
wietrzenia, sprawności wentylatorów itp.

Zakończęnie,wietzenia potwierdzió pomiarem stężenia PHg w powietzu (NDS=O,1 mg/m3)

Pozostałościpo gazowaniu
ZebraĆ przereagowane p$ki/taśmy ( dokładnie policzyó i przenosić w azurowych koszach

3

.
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)

i

dokonaó ich neutralizacjiw beczkach z wodą. Należy upewnić się czy fosforek magnezu

uległ rozpadowi mocząc przereagowane płytki/taśmyw pojemniku z wodą na otwańym
terenie,,.dopóki nie ustanie powstawanie pęchezyków.

Neutralne odpady traktować jako niebezpieczne odpady.

UWAG!:

1.
2.

Chronió środekpzed wilgocią.
Wydzielany z płytek lub pasów gaz szybko ulatnia się

pzez co właściwościzboza

nie

ulegajązmianie oraz nie mają ujemnego wpływu na zdrowie ludzi i wańośćwypiekową
mąki.

3.

Pomieszczenie szczelne oznacza pomieszczenie, w którym uszczelnione na stałe są
wszelkie powierzchnie porowate, miejsca spojenia i pęknięcia, a okresowo otwory
wlotowe iwylotowe, drzwi, okna i klapy.

4.

Dawki fosforowodoru ustalono w odniesieniu do wewnętznej kubatury obiektów

pzeznaczonych do fumigacji. Dawki te odnoszą się zarówno do pomieszczeń
wypełnionych jak i częściowowypełnionych i pustych

5.

Dawki tak wyrazone można stosować tylko wówczas, gdy obiekt wypełniony jest
produktem całkowicie lub niemal całkowicie.
Minimalny czas ekspozycji powinno liczyć się od chwili zakończenia aplikacji środka,
stąd czasu potzebnego do wypełnienia obiektu ziarnem zawierającym środek nie wlicza
się do czasu ekspozycji.

lll oKREs KARENCJ!
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia pzeznaczenia do spozycia lub przerobu:
Ziarno zbóż, zioła, tytoń, suszone owoce, nasiona roślin.strączkowych - 7 dni
Produkty zbożowo-młynarskie (kasza jęczmienna, kasza gryczana, kaszka manna, otręby

pszenne, mąka kukurydziana, płatkiowsiane)
Nasiona roślinoleistych
Orzechy

-

-

-

14 dni

14 dni

21 dni

lV oKREs PREWENCJI DLA LUDzl
Okres zapobiegający zatruciu

:

Wstęp do fumigowanego obiektu jest bezpieczny po określeniu stężenia
fosforowgdoru * po*ietrzu

V

,

które nie może przekraczać wańości NDS

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT IPSZCZOŁ

Okres zapobiegający zatruciu

:

NlE DoTYczY

V! PRZECHOWYWANIE
Pzechowyłru ać

z dala od pomieszczeń

m

ieszka nych.
l
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=

0,1 m9/m3.

Pzechowywać pod zamknięciem ichronić pzed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu, z dala od wody iwilgociw temperatuze nie niźszej niż 0o C i nie wyzszej niż 30o C.

Pzechowywaó pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.
Nie pzechowywać razem z źywnościąnapojami i paszami dlazwierząt.
Na wszystkich drzwiach wejściowych do magazynu umieścićnapisy ostrzegawcze:

"NlEBEzPlEczEŃsTWo",,,TRUJĄGY GAz,,,,,WSTĘP WzBRoNloNY.,.
Nigdy nie pzechowyrvać środka w warunkach, które mogłyby spzyjać osiągnięciu pęez gaz
punktu zapłonu - 1,79o/o objętościowych (17900 ppm lub 27.3 gtm3

).

W pzypadku pożaru używać dwutlenku węgla, suchego proszku, suchego piasku lub ziemi.
Nigdy nie używać wody.

Vll WARUNKI BEzPlEcZNEGo sTosoWANn ŚRoDKA ocHRoNY RośLlN
Nie jeśći nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania'produktu.

Zanieczyszczone oczy pżemyć natychmiast duzą ilościąwody i zasięgnąć porady lekarza.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
N

atyc

h

m asl
i

zdjąć całą za

n

i

ec zy

szczon ą odzież,

NosiĆ odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę

tvlazy.
W przypadku pożaru użyj suchego piasku

lu_b

CO2, nigdy nie użyvvaj wgdy,

W pzypadku awarii lub jeżeli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jezeli
to możliwe pokaż opakowanie lub etykietę
Po otwarciu opakowania zużyó wszystkie taśmy/ p$tkitego samego dnia,
Środek w warunkach niskiej wilgotności powietza uwalnia fosforowodor powoli, natomiast
gdy jest mokry - szybko.

Nie dopuszczaózwieząt i ptaków do pomieszczeń, w ktorych wykonuje się fumigację lub
będących w trakcie wietzenia po fumigacji,

Pzed zabiegiem usunąć inwentaz izwiezęta domowe.
Nie gazować pomieszczeń zamieszkaĘch.
W miejscach lub pomieszczeniach pzeznaczonych do gazowania zabezpieczyć wrazliwe
urządzenia elektryczne ielektroniczne (liczniki, pzeĘczniki, systemy alarmowe itp,), ktore

zawięraląsJopypiedzi, metale szlachetne, błony i papier fotograficzny, zamykając je lub
okrywając, poniewaź fosforowodór powoduje korozję pzedmiotów zawierających miedź i
metale szlaćhetne oraz utlen

ien ie materiałów

światłoczułych.

Wokół gazowanego terenu. umieśció napisy ostrzegawcze

:

"NlEBEzPl EczEŃsTWo", .TRUJĄCY GAz..,,,WSTĘP WzBRoNtoNY,,.

5

,
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Nie wchodzić do gazowanych pomieszczeń dopóty, dopóki uządzenia pomiarowe nie

wykażą, że są one wolne od fosforowodoru.

Zaleca się używanie wykrywaczy gazu lub innych uządzeń pomiarowych do monitorowania
poziomów gazu w gazowanych pomieszczeniach.
Nie dopuszczać, aby zwierzęta, dzieci i osoby niepowołane wchodziły do pomieszczeń
gazowanych dopóty, dopóki urządzenia pomiarowe nie wykażą, ze są one wolne od
fosforowodoru.

Po pracy aparaturę dokładnie oczyścić.
Używać od powied nich pojem n ików za pobiegających skażen

i

u.

Zebrać wszystkie resztki materiału obojętnego do toreb i dostarczyć na składowisko
odpadów niebezpiecznych.
Nie zuzyte lub częściowo zużlĄe płytki lub taśmytraktować jako odpady niebezpieczne

Środek

i

opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny - opróznione opakowania po środku

zwróció do sprzedawcy, u którego środekzostał zakupiony,
Zabrania się spalania opakowań po środkuwe własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SlĘ WYKOMYSTYWANIA OPROZN|ONYCH OPAKOWAŃ PO ŚROOKACH

ocHRoNY RoŚLlN Do INNYCH cELoW,

W TYM

TAęE TRAKToWANIA lcH JAKo

SUROWCE WTORNE.

Vlll oBJAWY zATRUclA
Uczucie ucisku w klatce piersiowej, nudności, bóle i zawroty głowy, wymioty, biegunka,
omdlenia.

lx

PlERWszA PoMoc

Zatrutego natychmiast wyprowadzić na świeżepowietze, spokojnie poło.żyó, ciepło okryć

i

jeślito możliwe, podać tlen. Nie podawaó mleka, masła, oleju ani alkoholu. Jeślizatruty jest
nieprzytomny nie podawaó niczego doustnie.

NATYCHMIAST WEZWAÓ LEKARZA l POKAZAC MU ETYKIETĘ.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuącjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niz

ujętaw ostrzeźęniach, skontaktować się znajbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

6820404
Kraków - (12) 411 99 99
Lublin - (81) 740 89 83 :, ;
Łódż - (42) 657 99 00
'
Poznań - (61) 847 69 46

Gdańsk- (58)

1

Rzeszów-(17) 866 4025
Sosnowiec

-

(32) 266 11 45

Tarnów (14) 631 51 77

Warszawa

-

(22) 619 66 54

Wrocław - (71) 343 30 08
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Okres ważności-Zlata
Data plodukcji -,...,...
ZawarJość netto - .,.....,
§

*

_
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