VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL FUMIGANTO DEGESCH MAGTOKSINO PLOKŠTELĖS / JUOSTELĖS 56 %
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI
2016 m. birželio 9 d. Nr. A1-359
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m.
spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB
40 straipsnio 1 dalies a punktu (OL 2009 L309, p. 1), 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu
(ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų
įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155,
p. 127), ir atsižvelgdamas į Degesch Magtoksino plokštelės / juostelės 56 % registracijos ataskaitos
išvadas:
1. Į r e g i s t r u o j u fumigantą Degesch Magtoksino plokštelės / juostelės 56 %, Detia
Freyberg GmbH, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.
1.1. Veiklioji medžiaga: magnio fosfidas 560 g/kg.
1.2. Fumiganto forma: dujas išskiriančios plokštelės / juostelės.
1.3. Fumigantas klasifikuojamas:
Pavojinga.
Kontaktuodamas su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti.
Mirtinas prarijus.
Mirtinas įkvėpus.
Toksiškas susilietus su oda.
Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Labai toksiškas vandens organizmams.
Kontaktuodamas su vandeniu išskiria toksiškas dujas.
Kontaktuodamas su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
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Daugiau negu 26 procentus mišinio sudaro nežinomo toksiškumo susilietus su oda ir
įkvėpus sudedamosios dalys.
Saugoti nuo bet kokio galimo kontakto su vandeniu, nes smarkiai reaguoja ir gali susidaryti
ugnies pliūpsnis.
Saugoti nuo drėgmės.
Laikyti tik originalioje talpykloje.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Neįkvėpti dulkių / dujų.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai
kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.
Specialus gydymas: galvos skausmo, galvos svaigimo, suspaudimo jausmo, apsunkinto
kvėpavimo ir pykinimo atveju nedelsiant išeiti iš pavojingos zonos į gryną orą; kreiptis į gydytoją,
įkvėpti beklometazono dipropionato purškalo.
Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į
gydytoją.
Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos.
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
Gaisro atveju: gesinimui naudoti CO2, gesinimo miltelius.
Laikyti sausoje vietoje. Laikyti uždarytoje talpykloje.
Laikyti užrakintą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.
1.4. Pakuotė: 120 plokštelių (120 x 117 g), 6 juostelės (6 x 20 plokštelių).
1.5. Fumigantas naudojamas:
Grūdams, vaistažolėms, aliejinių augalų sėkloms, prieskoniams, kavai, kakavai, arbatai,
nesupakuotiems ir supakuotiems, laikomiems sandariuose sandėliuose, grūdų laikymo bokštuose,
geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose.
Norma: 5,5 g PH3 / 1 m3 (0,16 plokštelės / m3).
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Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros:
5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos); ne daugiau
kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Grūdus, vaistažoles, aliejinių augalų sėklas, prieskonius,
kavą, kakavą, arbatą galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.
Pastaba: įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kai PH3 koncentracija nukris
žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis
nei 60 proc.
Tabakui, supakuotam dėžėse, statinėse, ryšuliuose, laikomam sandariuose sandėliuose,
geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose.
Norma: 5,5 g PH3 / 1 m3 (0,16 plokštelės / m3).
Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros:
5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos), ne daugiau
kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., tabaką galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.
Pastaba: įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kai PH3 koncentracija nukris
žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis
nei 60 proc.
Riešutams, supakuotiems ir nesupakuotiems, laikomiems sandariuose sandėliuose,
geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose.
Norma: 5,5 g PH3 / 1 m3 (0,16 plokštelės / m3).
Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros:
5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos), ne daugiau
kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Riešutus galima naudoti ne anksčiau kaip po 21 dienos,
pistacijas – ne anksčiau kaip po 35 dienų.
Pastaba: įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kai PH3 koncentracija nukris
žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis
nei 60 proc.
Tuščioms saugykloms.
Norma: 5,5 g PH3 / 1 m3 (0,16 plokštelės / m3).
Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros:
5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos), ne daugiau
kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val.
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Pastaba: įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kai PH3 koncentracija nukris
žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis
nei 60 proc.
2. P a v e d u

Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas

