
2. UPORABA 

 

Sredstvo QUICKPHOS TABLETS 56 GE se uporablja kot insekticid v obliki tablet za zatiranje 
škodljivih žuželk v skladiščnih prostorih in silosih. Ob prisotnosti zračne vlage in vlage blaga, ki ga 
nameravamo tretirati, se iz sredstva sprošča zelo strupen plin  fosfin. Iz ene tablete z maso 3 grame, se 
sprosti 1 grama plina fosfin. Objekt je treba pripraviti na poseg, sredstvo pa uporabljati v skladu z 
veljavnimi podrobnimi navodili za uporabo. 

 

Sredstvo  QUICKPHOS TABLETS 56 GE se uporablja za zatiranje vseh razvojnih  stadijev  skladiščnih 
škodljivcev ko so: grahar (Bruchus pisorum),  žužki (Sitophilus sp.),  mokarji (Tribolium sp.), zobati 

žitnik (Oryzaephilus surinamensis), krhljev molj (Plodia interpunctella) in močna vešča (Ephestia 

kuehniella) na:  
- pšenici v razsutem stanju ali v silosu v odmerku 2 tableti na tono. Čas izpostavljenosti znaša od 6 do 16 

dni in je odvisen od  vlage in temperature v skladiščnem prostoru. Obdobje zračenje po končanem 
tretiranju je odvisno od konstrukcije stavbe, in traja vsaj 2 dni oziroma vse dotlej, dokler koncentracija 
plina ne doseže mejne dovoljenje vrednosti ali nižje!   

- grahu skladiščenem v paletiranih vrečah v odmerku 2 tableti na tono. Čas izpostavljenosti znaša od 6 do 
16 dni in je odvisen od  vlage in temperature v skladiščnem prostoru. Obdobje zračenje po končanem 
tretiranju je odvisno od konstrukcije stavbe, in traja vsaj 2 dni oziroma vse dotlej, dokler koncentracija 
plina ne doseže mejne dovoljenje vrednosti ali nižje!   
 
Zgornja navodila so samo priporočila. Popolna učinkovitost je odvisna od različnih dejavnikov, 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. 
 
NAČINI ODMERJANJA SREDSTVA: 
Dezinsekcija - fumigacija zrn pšenice in graha v silosih  
Sredstvo se lahko dodaja med pretakanjem zrnja iz celice v celico na transportni trak ali neposredno v 
celico ročno ali s pomočjo avtomatičnega razdeljevalca.  
Dezinsekcija - fumigacija zrn pšenice in graha v podnih skladiščih ali v skladiščih za razsute tovore 
Tablete se enakomerno porazdeli v blago s pomočjo sonde v enakomernih razmikih (skladišče se 
navidezno razdeli na kvadrate, pri čemer je stranica dolga en meter). Za enakomerno porazdelitev tablet 
je potrebno sondo uporabiti dvakrat v vsakem kvadratu. Izračunan odmerek se ne sme vstaviti na isto 
mesto, ampak se tablete razdeli v navpični smeri in sicer tako, da se sondo zapiči globoko v zrnje, doda 
tableto, izvleče sondo za 40 cm, znova doda tableto,  se jo znova počasi izvleče in doda dodatno tableto. 
Po končanem sondiranju se tretirano blago pazljivo in  temeljito pokrije s plastično ponjavo.Po 
končanem sondiranju se tretirano blago pazljivo, temeljito pokrije s plastično ponjavo. 
Dezinsekcija- fumigacija paletiranega blaga - zrn pšenice in graha v vrečah  
Tablete se enakomerno porazdeli na primerne pladnje iz kartona ali plastike, ki se podstavijo pod 
paletirano blago na različna mesta. 

 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Z namenom preprečiti nastanek rezistence se sme sredstvo 
uporabljati le v registriranih odmerkih in na način, kot to priporoča proizvajalec sredstva. Če je mogoče, 
se  tretiranje izvede zoper najbolj občutljive razvojne stadije škodljivih žuželk. 
 

POGOJI UPORABE SREDSTVA:  

V času skladiščenja blaga se s sredstvom lahko tretira največ en krat. 

Posodo s sredstvom je treba odpirati na prostem, njegov zgornji del pa obrniti stran od sebe.  

Po odprtju posode je treba vse tablete porabiti isti dan.  
 



Tesno zaprt prostor je prostor, v katerem so trajno zatesnjene vse porozne površine, spoji in razpoke ter 
občasno prezračevalne odprtine, vrata, okna in lopute.  

Odmerek plina fosfin se določa glede na notranjo prostornino objektov,  ki bodo predmet zaplinjanja. Ti 
odmerki se nanašajo tako na polne kot delno polne prostore. Odmerke, izražene v g/tono, se lahko 
uporablja le, kadar je znana masa zrnja v objektu. Tako izražene odmerke se lahko uporablja le, če je 
objekt v celoti ali skoraj v celoti napolnjen s zrnjem.  

Minimalni čas izpostavljenosti se šteje od zaključka posega; čas, potreben, da napolnimo objekt z zrnjem, 
ki vsebuje tablete, torej ni vključen v čas izpostavljenosti.  
 
ZRAČENJE OBJEKTA: Plin fosfin zelo hitro hlapi. Zračenje po izteku časa izpostavljenosti za objekte, 
napolnjene z zrnjem, ki ga obdelujemo, mora potekati ob uporabi puhala z močnim dovajanjem zraka, ki 
deluje po naslednjem razporedu: 2 uri obratovanja – 2 uri premora, vsaj 2 dni.  

 
KARENCA: Karenca za pšenico in grah je zagotovljena z načinom uporabe. Zračenje proizvodov, 
namenjenih za krmo, mora trajati 3 ure ali več – odvisno od velikosti prostora, v katerem je bilo zrnje 
skladiščeno, in od vrste skladiščenega zrnja. 

MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov aluminijev fosfid oz. fosfin (ki se sprošča iz aktivne snovi) so v skladu s 
predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo QUICKPHOS TABLETS 56 GE se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS02 GHS06   GHS09  
 
Opozorilne besede:      Nevarno 
Stavki o nevarnosti:   
H261 
H300 
H310+H330 
H319 
H400 
Kategorija: 

V stiku z vodo sproščanje 
vnetlj. plinov 2, H261 
Akut.toksičnost 2, H300, 
Akut.toksič. 1, H310+H330 
Draženje oči 2, H319 
Akut. vod.ok.1, H400 
Dodatne informacije o 

nevarnosti:  

V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini. 
Smrtno pri zaužitju. 
Smrtno v stiku s kožo in pri vdihavanju. 
Povzroča hudo draženje oči. 
Zelo strupeno za vodne organizme. 
 
 

 

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. 
Previdnostni stavki - preprečevanje: 

P232 
P260 
P280 
P284 

Zaščititi pred vlago. 
Ne vdihavati prahu/plina. 
Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz. 
Nositi opremo za zaščito dihal. 

 

Previdnostni stavki - odziv: 

P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE 
ali zdravnika. 

P302+P350 PRI STIKU S KOŽO: Nežno umiti z veliko mila in vode. 
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti 

počivati v položaju, ki olajša dihanje. 
P310 
P337+P313 
P330 
P363 

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
Izprati usta. 
Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. 

 

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: 

SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
SPo 1   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 proizvajalec 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:   
Hraniti izključno v originalni embalaži, v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru, ločeno od 
vode in vlage.   
V stiku z atmosfersko vlago se sprošča strupen, zelo vnetljiv plin fosfin.  
Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  tako, da se 
upošteva predpise s področja varovanja voda.  
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. Ne spustiti živali v prostore, v katerih 
poteka zaplinjevanje zrn ali ki so v postopku zračenja po zaplinjanju. 
Ne zaplinjevati naseljene prostore.  
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), filme in fotografski papir tako, da jih zapremo ali pokrijemo.  
Ne dovolite, da bi živali, otroci in nepooblaščene osebe vstopale v zaplinjene prostore, vse dokler 
merilne naprave ne pokažejo, da fosfin ni več prisoten. 

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s sredstvom, zaplinjanju in zračenju mora delavec uporabljati 
neodvisno dihalno opremo, zaščitne rokavice, delovni kombinezon ter trpežno obutev. Pri stiku s 
tretiranim zrnjem, ko je prezračevanje zaplinjenega prostora že zaključeno, mora delavec pri 
uporabljati zaščitne rokavice,  delovni kombinezon in trpežno obutev. 
DELOVNA KARENCA: Vstop v prostore, kjer je bilo uporabljeno sredstvo, je mogoč po ustreznem 



obdobju zračenja, ki znaša 3 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 
0,3 ppm ali 0,0003 mg/L. 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Ponesrečenca je treba premestiti iz nevarnega območja na svež zrak, odstrani se mu 
kontaminirano obleko in se ga zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Nezavestno osebo se 
namesti v bočni položaj, se mu nudi prvo pomoč. V vseh nejasnih primerih ali pri trajnih 
simptomih se je treba posvetovati z zdravnikom. Nezavestni osebi se ne daje ničesar jesti ali piti. 
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 se najprej odstrani s suho, mehko bombažno krpico, šele nato se oči 
temeljito spira z vodo nekaj minut. Odstraniti je treba kontaktne leče. Če draženje očesa ne preneha,  
se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Najprej se s krpo odstrani morebitne delce fosfida iz ust. Prisebni osebi se da piti 2-3 dl 
vode, nato se z draženjem žrela s prsti izzove bruhanje! Ob zaužitju takoj poiskati zdravniško pomoč 
ter predložiti podatke z embalaže.  
Zaščita osebe, ki nudi prvo pomoč: Potrebno se je 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.  
Navodilo zdravniku: Pri zaužitju sredstva je indicirano izpiranje želodca, izpirek se da v zaprto 
posodo. Pri izpiranju želodca je priporočena tudi uporaba 3-5 % natrijevega bikarbonata za 
nevtralizacijo želodčne kisline. Zastrupljenemu se lahko da aktivno oglje. Potrebno je spremljati 
življenjske funkcije. Magnezijev sulfat intravensko se daje pri rezistentnih motnjah srčnega ritma, 
hidrokortizon pa pri hudi zastrupitvi z rezistentno hipotenzijo na iv. dajanje tekočine in 
vazopresorjev.  Po potrebi zagotoviti bolnišnično oskrbo ponesrečenca. Specifičnega antidota ni. 
Zdravljenje je simptomatsko. 
 


