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ДЕГЕШ ПЛОЧКА
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета!
Формулацията – продукт, отделящ газ е инсектицид, 
съдържащ магнезиев фосфид 560 г/кг за контрол на 

складови неприятели.

Съдържание: 14 040 г (120 плочки) 

Нето тегло на една плочка : 117 г

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България 
с Разрешение №: 01819-ПРЗ 1/06.03.2020 г.
Категория на употреба: първа професионална
Инструкции за употреба
Тази информация е част от одобреният етикет на продукта. Всички 
инструкции в този раздел трябва да се прочетат внимателно, за да се 
постигне безопасна и ефикасна употреба на този продукт. ДЕГЕШ ПЛОЧКА 
е ефективен и срещу по-ранни фази на развитие (яйца, ларви и какавиди) 
на следните складови неприятели - житна гъгрица (Sitophilus granarius), 
оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), фасулев зърнояд (Acanthoscelides ob-
tectus), грахов зърнояд (Bruchus pisorum) царевична гъгрица (Sitophilus ze-
amais), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis), малък брашнен 
бръмбар (Tribolium confusum), зърнов бръмбар (ризоперта) (Rhyzopertha 
dominica), ръждивочервен зърнов бръмбар (Cryptolestes ferrugineus), 
трогодерма (Trogoderma granarium), зърнов молец (Sitotroga cerealella), 
молец по сушените плодове (Plodia interpunctella), сив брашнен молец 
(Ephestia kuehniella), тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne), тютюнев 
молец (Ephestia elutella), ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium 
castaneum), трогодерма (Trogoderma glabrum), брашнени бръмбари (Tene-
brio sp.), брашнян акар (Acarus siro), хлебен бръмбар (Stegobium panice-
um) и Tyrophagus sp. ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ЗАПЕЧАТВАЙТЕ ОТНОВО 
ОТВОРЕНО ПЛИКЧЕ. Може да възникне самозапалване поради внезапното 
освобождаване на фосфин, ако пликчето е било вече отворено и повторно 
затворено. След фумигация, трябва да се направи проветряване на 
помещението, докато концентрацията на газ спадне под определената 
гранична стойност от 0,01 ррм.
Фумигация с ДЕГЕШ ПЛОЧКА не трябва да се извършва при температури 
под 10° C или  в условия на ниска влажност. Може да доведе до влошаване 
на качеството на продукти съдържащи масла. Операторите трябва да 
предупреждават своите клиенти за тази възможност. 
Чувствителни уреди, съдържащи медни компоненти трябва да бъдат 
защитени по време на третирането.
Дози и приложение:
Срежете алуминиевото фолио и извадете плочката от пликчето. Закрепете 
плочката на стената, върху повърхността на стоката или пода  на 
помещението. 
Безопасна зона: Поставете предупредителни надписи в зоната на 
фумигация и всички места на достъп до рисковата зона, предупреждаващи, 
че обектът е обработен със силно отровни вещества. Около третираните 
площи / сгради трябва да се установи 5 м рискова зона.
Карантинен срок - минимален интервал преди прибиране на 
реколтата.
След проветряване, следните карантинни срокове, трябва да бъдат 
спазвани за  ядливите стоки: Продукти от зърнено-житни култури - 14 дни; 
ядки – 21 дни; шамфъстък – 35 дни; всички останали – 7 дни. 

Активно вещество
Съдържание на активно вещество: магнезиев фосфид 560 г/кг (56% w/w)  
CAS №. 12057-74-8

Предупреждения за опасност
H260 При контакт с вода отделя запалими газове, които  
 могат да се самозапалят. 
H300  Смъртоносен при поглъщане. 
H312  Вреден при контакт с кожата. 
Н330 Смъртоносен при вдишване. 
H400  Силно токсичен за водните организми.   
EUH029 При контакт с вода се отделя токсичен газ. 
EUH032 При контакт с киселини се отделя силно токсичен  
 газ. 
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и  
 околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.
Препоръки за безопасност 
P223  Не допускайте контакт с вода. 
P232  Да се пази от влага. 
P234  Да се съхранява само в оригиналната опаковка. 
P273  Да се избягва изпускане в околната среда. 
P280  Използвайте предпазни ръкавици/предпазно  
 облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО  
 ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. 
P304+P340  ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция,  
 улесняваща дишането. 
P335  Отстранете от кожата посипаните частици. 
P370+P378  При пожар: Използвайте за гасене: СО2, пясък, пожарогасителен прах. 
P402+P404  Да се съхранява на сухо място. Да се съхранява в затворен съд. 
P405  Да се съхранява под ключ. 
Допълнително етикетиране  
SP 1  Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да  
 не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се 
  избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.). 
SPo1  При контакт с кожата, първо да се отстрани продуктът със суха кърпа и след  
 това кожата да се измие обилно с вода.

Срок на годност:
Партида № : Виж маркировката
Дата на производство: Виж маркировката

В-ва, които при  
контакт с вода отделят  
зап. Газове 

№ 4.3 № 6.1

токсични в-ва
4 64 6

UN 2011
Магнезиев 
фосфид, 
смес

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО КАТО ИНСЕКТИЦИД, на закрито, за контрол на изброените по 
– горе складови неприятели при продукти на съхранение и тютюн, празни помещения за 
преработка и съхранение на храни и фуражи

Метод на приложение: фумигация в затворени пространства
Други специфични ограничения
ДА СЕ ПРИЛАГА САМО от лица, които извършват специализирани растителнозащитни 
услуги: фумигация на растения, растителни продукти и други обекти и са вписани в 
Публичен национален електронен регистър на интернет страницата на Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Продукт: Максимална 
индивидуална 
доза (бр. 
плочки/6м3)  

Максимален 
брой третирания 
(на една 
партида)  

Време на 
експозиция

При съхранение – продукти от зърнено-
житни култури, преработени ядливи 
продукти, семена, какао, кафе, чай, 
сушени плодове, сушени зеленчуци, 
варива – фасул, леща, грах, лупина, 
сено, билки, малц, лечебни растения, 
рожков, ядки, маслодайни семена, 
сушени билки 

1  плочка/ 6 м3 1 5-14 дни

При съхранение – тютюн
Преди съхранение - празни помещения 
за преработка и съхранение на храни 
и фуражи


