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2. UPORABA:  
 
Sredstvi DEGESCH PLOŠČE in TRAKOVI se uporabljata za zatiranje škodljivih žuželk v skladiščih  
kmetijskih proizvodov. Iz DEGESCH PLOŠČ in TRAKOV se v prisotnosti atmosferske vlage in vlage 
blaga, ki se ga namerava tretirati, sprošča za ljudi in živali zelo strupen plin. 
Uporablja se za zatiranje škodljivcev v žitih: rižu, pšenici, ječmenu, koruzi, ovsu, sirku, prosu, rži itd., 
ter  suhem tobaku. To blago (razen razsutih žit v silosnih celicah) se lahko zaplinjuje pod plino-tesnimi 
ponjavami ali drugimi tesnilnimi materiali. DEGESCH PLOŠČE in TRAKOVI so učinkovite za zatiranje 
gibljivih razvojnih oblik škodljivcev, kot so: žitnega, riževega in koruznega žužka (Sithopilus spp.), 
mokarjev (Tribolium spp.), žitnega kutarja (Rhizopertha dominica), zobatega žitnika (Oryzaephilus 
surinamensis), velikega mokarja (Tenebrio molitor), mavretanskega mokarja (Tenebriodies 
mauretanicus), tobakarja (Lasioderma serricorne), močne vešče (Ephestia kuehniella), krhljevega molja 
(Plodia interpunctella), koruznega molja (Sitotroga cerealella), fižolarja (Acanthoscelides obtectus), 
pršic (Acarina) in drugih. 
Uporaba DEGESCH PLOŠČ: 

- paletirana vrečena žita v odmerku 1-3 plošče na 30 m3 (čas izpostavljenosti: 4 dni, prezračevanje: 3 
ure); 

- kupi razsutih žit v odmerku  1-3 plošče na 15 ton (čas izpostavljenosti: 4 dni, prezračevanje: 3 ure); 
- tobak v balah, škatlah in sodih v odmerku 1-3 plošče na 30 m3 (čas izpostavljenosti: 4 dni, 

prezračevanje: bale najmanj 48 ur, ostalo 72 ur); 
- prazna skladišča kmetijskih proizvodov v odmerku 1-3 plošče na 30 m3 (čas izpostavljenosti: 3 dni). 

Uporaba DEGESCH TRAKOV: 
- paletirana vrečena žita v odmerku 1-3 trakovi na 600 m3 (čas izpostavljenosti: 4 dni, prezračevanje: 

3 ure); 
- kupi razsutih žit v odmerku  1-3 trakovi na 300 ton (čas izpostavljenosti: 4 dni, prezračevanje: 3 

ure); 
- tobak v balah, škatlah in sodih v odmerku 1-3 trakovi na 600 m3 (čas izpostavljenosti: 4 dni, 

prezračevanje: bale najmanj 48 ur, ostalo 72 ur); 
- prazna skladišča kmetijskih proizvodov v odmerku 1-3 trakovi na 600 m3 (čas izpostavljenosti:  3 

dni). 
 
Zgornja navodila so samo priporočila. Popolna učinkovitost je odvisna od različnih faktorjev, kot so tesnenje, 
vrsta žuželk, temperatura, vlaga, vrsta zaplinjenega blaga in njegova embalaža. Posledično se zato lahko čas 
izpostavljenosti in odmerek določita v skladu z lokalnimi pogoji. V skladiščih tobaka in drugih prostorih je 
potrebno posamezne plošče oziroma trakove postaviti na tla po sredini prehodov tako, da se lahko plin sprošča 
in širi enakomerno v vse smeri.  
 
OPOZORILA: Sredstvo ne sme priti v stik s tekočino ali vodo.  
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo DEGESCH PLOŠČE in TRAKOVI se označi in razvrsti kot: 
F  Zelo vnetljivo.  
T+  Zelo strupeno. 
N           Okolju nevarno. 
R50   Zelo strupeno za vodne organizme. 
R26/28  Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju 
R21  Zdravju škodljivo v stiku s kožo. 
R15/29  V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin. 
R37  Draži dihala 
S7/8                 Hraniti v tesno zaprti posodi in na suhem. 
S9                    Posodo hraniti na dobro prezračenem mestu. 
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S20/21   Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.  
S30      Nikoli dolivati vode. 
S36/37/39         Nositi primerno zaščitno obleko, rokavice in zaščito za obraz/oči. 
S43  Za gašenje uporabiti pesek ali CO2. »Ne uporabljati vode!« 

Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
S42                    Med zaplinjanjem /razprševanjem nositi primerno dihalno opremo. 
S45                 Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati  

etiketo. 
S49                    Hraniti samo v izvirni posodi. 
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.  
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. 
Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi spremembami v 
zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, 
ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti pristojni organ. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih 
izvirov  tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. Pri uporabi je obvezna uporaba zaščitne 
obleke, rokavic, zaščite za obraz in oči ter ustrezne dihalne opreme – maska s filtrom B (sive barve). Vse 
prostore, kjer se izvaja zaplinjevanje, je potrebno primerno označiti z letaki. Delo v prostoru se lahko 
nadaljuje ko se koncentracija PH3 zniža pod 0,1 ppm. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Pri sumu na zastrupitev oziroma pri zastrupitvi se ponesrečenega premesti na svež zrak, 
zavaruje se ga pred mrazom, zagotovi se mu osnovne življenjske funkcije in se takoj pokliče zdravnika, ki se 
mu pokaže navodilo za uporabo pripravka oziroma originalno embalažo z deklaracijo. Reševalec mora 
uporabiti zaščitna sredstva  vključno s plinsko masko! 
Pri zaužitju:  V primeru zaužitja se najprej odstrani še delčke pripravka iz ust. Prisebni osebi se da piti 2-3 dl 
vode, nato se z draženjem žrela s prsti izzove bruhanje.  
Pri stiku s kožo: Odstrani se morebitne delčke pripravka, sleče se kontaminirano obleko, šele nato se kožo 
temeljito spere s čisto vodo. Varno se odstrano ostanke prahu in kontaminirano obleko. 
Pri stiku z očmi: Najprej se odstrani morebitne delčke pripravka s suho, mehko bombažno krpico, šele, ko je 
odstranjen ves prah, se lahko s palcem in kazalcem razpre očesni veki in oči temeljito spere  s čisto vodo. 
Pri vdihavanju: Ravnamo se po splošnih ukrepih. 
Opozorilo: Osebi z zoženo zavestjo  se ne sme dati ničesar piti , niti se ne sme izzivati bruhanja! 
Navodilo zdravniku:  Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju pripravka (če oseba 
še ni bruhala) je indicirano izpiranje želodca (v literaturi je opisana tudi uporaba 3-5% natrijevega 
bikarbonata pri lavaži za nevtralizacijo želodčnih kislin). Daje se aktivno oglje 1 g/kg tt in salinično odvajalo. 
Zdravljenje je simptomatsko.  
 


