
2. UPORABA 
 

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo QUICKPHOS BAGS je insekticid, ki vsebuje aktivno snov 

aluminijev fosfid, ki v stiku z zračno vlago sprošča zelo strupen plin fosfin. Deluje tako, da 

zavira transportni kompleks elektronov IV žuželke in preprečuje celicam izrabo energije. 

 

NAVODILO ZA UPORABO 

 
Sredstvo QUICKPHOS BAGS se uporablja v skladiščih žit na zrnju pšenice, ječmena, 

tritikale, rži, ovsa in riža za zatiranje vseh razvojnih faz skladiščnih škodljivih žuželk (odraslih 

osebkov, ličink in jajčec), ki živijo in se hranijo na zrnju, kot so: črni žitni žužek (Sitophilus 

granarius), rižev žužek (Sitophilus oryzae), rjasti žitar (Cryptolestes ferrugineus), zobati 

žitnik (Oryzaephilus surinamensis), žitni kutar (Rhyzopertha dominica), rižev mokar 

(Tribolium castaneum), mali mokar (Tribolium confusum), krhljev molj (Plodia 

interpunctella) in koruzni molj (Sitotroga cerealella). 

 

S sredstvom se tretira: 
- zrnje žit  v razsutem stanju v skladiščnih prostorih, ki so dovolj nepropustni 

za plin (npr. skladišča, silosi, transportni kontejnerji), ali skladiščenem v 
vrečah oziroma nasutem pod nepropustno ponjavo ali v plinotesnih prostorih 
(fumigacijskih komorah) ali transportnih kontejnerjih, v odmerku 15 g sredstva 
na 1 m3 skladišča oz. 1 × 34g vrečka na 2 m3 ali 3 × 10g vrečka na 2 m3. 

 
- prazne skladiščne prostore, kot so skladišča, silosi, transportni kontejnerji in 

druge, ki so dovolj nepropustni za plin, v odmerku 15 g sredstva na 1 m3 
skladišča oz. 1 × 34g vrečka na 2 m3 ali 3 × 10g vrečka na 2 m3.  

 

OPOZORILA IN PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: 

Tretira se ob pojavu skladiščnih škodljivcev. Čas izpostavljenosti zrnja žit znaša: 14 dni pri 

temperaturi zraka od 10-15°C, 7 dni pri temperaturi zraka od 16-25°C ali 5 dni pri temperaturi 

zraka od 26-35°C. 

S sredstvom so dovoljena največ tri tretiranja istega zrnja žit oziroma istih praznih skladišč, 

silosov ali transportnih kontejnerjev v enem letu, ob upoštevanju najmanj 56 dnevnega 

razmaka med tretiranji. 
Sredstvo QUICKPHOS BAGS se ne sme uporabljati v skladiščih, kjer so temperature zraka 
nižje od 10 °C. Skladiščne škodljivce v razvojnih stadijih bub in jajčec je težje zatirati. 

Sredstvo se uporablja v skladiščnih prostorih, ki so dovolj nepropustni za plin, pod nepropustno 
ponjavo ali v plinotesnih prostorih (fumigacijskih komorah), v silosih in drugih skladiščih, bodisi 
v praznih ali polnih skladiščih žit, kjer je žito v razsutem stanju ali v vrečah, kontejnerjih ali 
fumigacijskih komorah.  

Izvajalec zaplinjevanja je odgovoren za pripravo ocene tveganja pred izvedbo zaplinjevanja. 

Količina uporabljenega sredstva se izračuna na podlagi celotne prostornine tretiranega 

prostora in ne na podlagi prostornine skladiščenega žita.  

Fosfin ima zelo prodorno moč in se zelo hitro širi v najbolj nedostopna mesta v skladiščnih, ne 

glede na vrsto skladišča. Uporablja se v silosih, v podnih skladiščih za skladiščenje razsutega 

blaga pod plinotesnimi ponjavami, v kontejnerjih, ladijskih skladiščih ali fumigacijskih komorah. 

 

Plinotesnost skladiščnega prostora je potrebno predhodno oceniti. Za povečanje plinotesnosti 

se lahko uporabi PVC ponjave, ki ne prepuščajo plinov.  

 

Po namestitvi fumiganta je treba skladišče takoj zapreti in zatesniti! 

 



Izvajalec zaplinjevanja mora določiti in redno spremljati koncentracijo fosfina v žitni masi in v 

prostoru nad njo, v katerem se med obdobjem izpostavljenosti sprošča fosfin, da se preveri 

enakomerno širjenje plina znotraj skladišča. 

Blago, ki se skladišči v razsutem stanju: Ročno se namesti zahtevano količino vrečk 

QUICKPHOS BAGS tako, da se jih enakomerno porazdeli in se s tem zagotoviti enakomerno 

porazdelitev plina. Ni dovolj, da se vrečke namesti na površino razsutega blaga, temveč jih je 

treba namestiti v žitno maso.  

 

Blago, ki se skladišči v vrečah: Vrečke QUICKPHOS BAGS je treba razporediti tako, da se jih, 

če je le mogoče, položi pod in ob vreče z žitom. Vreče z žitom se nato prekrije s ponjavo, ki ne 

prepušča plinov in ki se jo po namestitvi fumiganta skrbno zatesni. 

 

Po odprtju aluminijaste vrečke je treba sredstvo QUICKPHOS BAGS, ki je na voljo v obliki 

traku, sestavljenega iz zapečatenih vrečk (34 g) v celoti uporabiti.  

Sredstva iz že odprte vrečke se ne sme ponovno uporabiti. 

Sredstvo QUICKPHOS BAGS mora imeti ob odprtju enako temperaturo kot okolica. 

 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo QUICKPHOS BAGS se uporablja za žitno zrnje, ki je 

namenjeno prehrani ljudi ter za krmo, in ni fitotoksično. 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo QUICKPHOS  BAGS vsebuje aktivno snov 

aluminijev fosfid. Aluminijev fosfid z IRAC kodo 24A glede na način delovanja pripada 

inhibitorjem (zaviralcem) transporta elektronov mitohondrijskega kompleksa IV. Tveganje za 

razvoj rezistence je sprejemljivo. Dodatne informacije so vam na voljo na www.irac-online.org. 

Pri večletni zaporedni uporabi insekticidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, 

lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo 

prevladujoči. Posledično se lahko zmanjša učinkovitost sredstva. Z namenom preprečevanja 

nastanka pojava rezistence v istem skladiščnem prostoru se priporoča izmenična uporaba 

insekticidov z različnimi načini delovanja. Prav tako je potrebno upoštevati največje dovoljeno 

število tretiranj. 

MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 

KARENCA: Karenca za zrnje žit ter prazne skladiščne prostore je 2 dni (48 ur).  

 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov aluminijev fosfid oziroma fosfin (ki se sprošča iz aktivne snovi) so 
določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

Sredstvo QUICKPHOS BAGS se razvršča kot: 

V stiku z vodo sproščanje vnetlj. plinov 2, H261 

Akut. strup. (zaužitje) 2, H300 

Akut. strup. (koža) 4, H312 

Poškodbe oči 1, H318 

Akut. strup. (vdihavanje) 1, H330 

Akut. strup. za vod. okolje 1, H400 

 
Sredstvo QUICKPHOS BAGS se označi kot: 

Piktogrami GHS:  

GHS02 GHS05 GHS06 GHS09  

http://www.irac-online.org/


 

Opozorilna beseda: Nevarno     
Stavki o nevarnosti: 

H261 V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini. 

H300 Smrtno pri zaužitju. 

H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. 

H318 Povzroča hude poškodbe oči. 

H330 Smrtno pri vdihavanju. 

H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 
 

Dodatne informacije o nevarnosti: 

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 

uporabo. 

EUH029 V stiku z vodo se sprošča strupen plin. 

EUH032 V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin. 

EUH070 Strupeno ob stiku z očmi. 
Previdnostni stavki - splošno: / 

Previdnostni stavki - preprečevanje:  

P223 Hraniti ločeno od možnega stika z vodo zaradi burne reakcije in možnega 

bliskovitega požara. 

P260  Ne vdihavati prahu ali plina. 

P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz. 
Previdnostni stavki - odziv:  

P301+P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 

P301+P330  PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. 

P302+P335+P334 PRI STIKU S KOŽO: S krtačo odstraniti razsute delce s kože. Potopiti 

v hladno vodo ali zaviti v mokre povoje. 

P304+P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v 

udobnem položaju, ki olajša dihanje. 

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite 

kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte 

z izpiranjem.  

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 

P370+P378  Ob požaru: Za gašenje se uporabi suhi pesek, CO2 ali prah. 
Previdnostni stavki - shranjevanje:  

P403+P233  Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. 
Previdnostni stavki - odstranjevanje: 

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 

SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  

SPo1   Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo 

vode. 

 

Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi 

na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik 

registracije oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, 

odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi 

spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora 

o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

 

OPOZORILA ZA LJUDI IN OKOLJE:   



Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se 
upošteva predpise s področja varovanja voda.  
Hraniti izključno v originalni embalaži, v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru, 
ločeno od vode in vlage.   
V stiku z zračno vlago se sprošča strupen, zelo vnetljiv plin fosfin.  
Na vsa vhodna vrata v skladišče je treba namestiti opozorilne napise z opozorili: 
„NEVARNOST!“, „STRUPEN PLIN!“ in „VSTOP PREPOVEDAN!“.  
Pred tretiranjem je treba odstraniti blago in domače živali. Potrebno je preprečiti dostop ljudi 
in živali v prostore, v katerih poteka zaplinjevanje zrn ali so v postopku zračenja po zaplinjanju. 
Ne sme se zaplinjevati naseljenih prostorov.  
Na mestih ali v prostorih, kjer bo potekalo zaplinjevanje, je treba zaščititi občutljive električne 
in elektronske naprave (števci, stikala, alarmni sistemi), ki vsebujejo baker, ker fosfin povzroča 
korozijo predmetov, ki vsebujejo baker tako, da jih zapremo ali pokrijemo.  

Med tretiranjem in prve štiri ure prezračevanja (ventilacije) je treba vzpostaviti varnostno 

območje in stalno merjenje prisotnosti fosfina. Meritve je treba izvajati na nivoju tal in pokrivati 

območja, kjer bi pričakovali najvišje koncentracije plina.  

Vstop živali in nepooblaščenih oseb v tretiran prostor  je dovoljen, ko  merilne naprave 

pokažejo, da fosfin ni več prisoten (vrednost pod 0,1 ppm). 

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s sredstvom, zaplinjanju in zračenju, med 

odstranjevanjem sredstva, ko so koncentracije plina fosfin v zraku od 0,1 ppm do največje 

uporabne koncentracije MUC = APF x TLV = 400 x 0,1 ppm = 40 ppm, mora delavec 

(uporabnik) uporabljati zaščitna oblačila (delovni kombinezon), zaščitne (nitrilne) rokavice, 

trpežno obutev in celo obrazno masko (EN 136 s filtrirno napravo B2P3 z ocenjeno zaščito 

99,75 % (NPF = 400)). V primeru, ko koncentracija plina fosfin v zraku presega 40 ppm ali ni 

znana, mora uporabnik nositi samostojni dihalni aparat na stisnjen zrak (SCBA; ocenjena 

zaščita: 99,99 % (NPF 2000)), zaščitno obleko (delovni kombinezon) in trpežno obutev. 

 

Pri stiku s tretiranim zrnjem, ko je prezračevanje zaplinjenega prostora že zaključeno, mora 

delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) 

in zaprte čevlje. 

DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev v prostore, kjer je bilo uporabljeno sredstvo, je mogoč 

po ustreznem obdobju zračenja, ki znaša 4 ure ali več – odvisno od velikosti prostora, vrste 

skladiščenega blaga oziroma načina skladiščenja, ob obvezni uporabi zaščitnih oblačilih in 

dihalnega aparata. Pred vstopom v zaplinjen skladiščni prostor se obvezno izmeri 

koncentracijo plina fosfin v zraku, ki ne sme presegati 0,1 ppm ali 0,0001 mg/L.  

Delavec brez zaščitne opreme lahko vstopa v zaplinjen prostor šele po končanem zračenju. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz nevarnega področja na svež zrak, 
odstrani se ji kontaminirano obleko in se jo zavaruje pred mrazom oziroma 
vročino.  Nezavestno osebo se namesti v bočni položaj in se ji nudi prvo pomoč. Zagotoviti ji 
je treba osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč. 
POZOR: Reševalec mora uporabiti zaščitna sredstva (plinsko masko) in se izogibati stiku z 
ostanki snovi.  
Pri vdihavanju: V primeru zastrupitve s plinom fosfin (vonj po česnu oz. karbidu) - 
ponesrečenemu je treba sprostiti dihalne poti, potrebno je mirovanje in premestitev na svež 
zrak. Posvetovati se je treba z zdravnikom. 
 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. S suho krpo se odstrani trdne delce 
s kože. Kožo se nato temeljito umije z vodo. Po potrebi se poišče zdravniško pomoč. 
Stik z očmi: Morebiten prah Al fosfida se najprej odstrani s suho, mehko in bombažno krpico, 
šele nato se oči temeljito izpere s čisto vodo. S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in 
oči temeljito spere s počasnim curkom s čisto mlačno vodo. Curek se usmeri v notranji kot 



očesne reže (ne na zrklo), pri poškodbah obeh očes pa na koren nosu. Oči se izpira 20 min in 
več. Nato se takoj poišče pomoč pri zdravniku ali okulistu. 
Pri zaužitju: Najprej se s krpo odstrani morebitne delce Al fosfida iz ust. Prisebni osebi se da 
piti 2-3 dl vode. Ne izziva se bruhanja.  Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu 
izzvati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika.  Če je možno, se zdravniku predloži navodila za 
uporabo. Za navodila glede nadaljnjih postopkov kontaminacije se mora zdravnik posvetovati 
s kliničnim toksikologom oz. Centrom za klinično farmakologijo in toksikologijo. 

Medicinski ukrepi: Želodca se  ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center 

za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje 

le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC 

LJ). Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu in specifičnih ukrepih 

se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in 

farmakologijo, UKC LJ). 

 


