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hozatali és felhasználási engedélye

 

 
Detia-Degesch GmbH. 
Németország 
 
 
 
Az 1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet 35.§-a alapján a 
Degesch Magtoxin gázosító szer 15963/1985. MÉM sz., ill. a Degesh Plates gázosító szer 
15720/1985. MÉM sz. általános engedélyét visszavonom, egyidejűleg a Degesch 
Magtoxin gázosító szer   á l t a l á n o s   forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét 
ismételten az alábbi feltételekkel adom ki: 
 
1. Gyártó vállalat:  Detia-Degesch GmbH., Németország. 
 
2. A szer faja:  66 % magnézium-foszfid hatóanyagot tartalmazó golyó, tabletta, labdacs 

(pellet), illetve 56 % magnézium-foszfid hatóanyagot tartalmazó lap (plates), csík 
(strip)  kiszerelésű gázosító szer. 

 
3. Előírt minőségi feltételek: 
 

 hatóanyag tartalom (GC): 
   golyó, tabletta, pellet:  min. 66 % (m/m) 
   lap, csík:     min. 56 % 
 
 
4. Felhasználható: tárolt szemes takarmányok, vetőmagvak, további ipari feldolgozásra 

kerülő, étkezésre szánt szemes termények (gabonafélék, kukorica, napraforgó, borsó, 
bab), liszt, szemeskávé, gyümölcs aszalványok (alma, meggy), szárított zöldségek 
(vöröshagyma, sárgarépa, petrezselyem levél, petrezselyem gyökér, zellergyökér, 
pasz-tinák) raktári kártevők és atkák elleni védelmére 2-5 db (tabletta, golyó, 
labdacs)/tonna termény, illetve 1-2 lap/30-33 m3 tárolótér, valamint üres raktárak, 
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silók, malmok fertőtlenítésére 1 tabletta, golyó, ill. 3-5 labdacs/m3 tárolótér 
mennyiségben. 

 
 
 
 
5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők: 
 

    Erős méreg.  
 Halakra kifejezetten veszélyes. 
 Méhekre kifejezetten veszélyes. 
 Közegészségügyi szempontból kifejezetten veszélyes. 
 Munkaegészségügyi várakozási idő: a kötelezően előírt szellőztetési idő után 1 nap. 
 

 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék: 
 

kultúra várakozási idő 
(nap) 

megengedett maradék 
(mg/kg) 

liszt 7 0,01 
szárított aszalványok 14 0,01 
szemeskávé 7 0,01 
tárolt szemes termény 7 0,01 
egyéb 14 0,01 

 
 Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyá-

sokba, tározókba, állóvizekbe juttatni. 
 
 
6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés felhasználóknak: 

munkaruha, C betétes (ill. ezzel azonos biztonságot nyújtó) gázálarc, oxigénes ön-
mentő készülék. 

  

 Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd 
helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: foszforhidrogén mérgezés/ orvosi, intézeti 
ellátást kell biztosítani. 

 

 A készítményt kizárólag egészségügyi gázmesteri vizsgával rendelkező szakember  
alkalmazhatja ! 

   
 
7. Tűzveszélyességi besorolás:  Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (A). 
 
 
8. Forgalmazási kategória:  I. 
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9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növény-

 védő szer raktárban 2 év. 
 
 
10. Az engedély érvényessége:  2008. március 18. 

 
 

Mellékletek 
 
1. Javasolt növényvédelmi technológia: 
 

 A készítményt az alábbi táblázat szerint kell felhasználni: 
 

  dózis 
termény hőmérséklet tabletta vagy 

golyó  
labdacs lap (csík*) 

üres raktár, terménytároló, 
malom, siló 

  1 db/m3 5 db/m3  

ömlesztett búza, kukorica, 
napraforgó 

20°C alatt 
 20°C felett 

5 db/t 
3-4 db/t 

25 db/t 
15-20 db/t 

1 lap/30 m3 

zsákolt kukorica, napraforgó, 
bab, borsó, len, mustár 

 2 db/m3 10 db/t 1 lap/30 m3 

ömlesztett bab, borsó 20°C alatt 
20°C felett 

4 db/t 
3 db/t 

20 db/t 
15 db/t 

1 lap/30 m3 

zsákolt búzaliszt 10-15°C 
15°C felett 

4 db/t 
2 db/t 

 2 lap/t 

alma, meggy, sárgarépa 
aszalvány 

 2 db/m3   

vöröshagyma szárítmány    1 lap/33 m3 
petrezselyem levélszárítmány    1 lap/33 m3 
petrezselyem-, zeller-, 
pasztinák gyökérszárítmány 

   1 lap/33 m3 

szemeskávé    2 lap/30 m3 
 
 *a dózist az összefűzött lapok száma alapján kell meghatározni 
 
 Behatási idők: 
 5oC alatt  15 nap 

 5-20oC   4 nap 

 20oC felett 3 nap 
 

 A Degesch Magtoxin gázosító szereket egyenletesen elosztva kell a fertőtlenítendő ter-
ménybe helyezni, egyenlő időközönként adagolva a szállítószalagra (töltőcsatornába) 
speciális adagoló, ill. betárolást követően közvetlenül a terménybe, szonda segítsé-
gével. 

 Zsákolt, bálázott, vagy konténeres áru fertőtlenítése esetén tálcákra vagy vászon-
zacskókba kell a készítményt egyenletesen kihelyezni, olymódon, hogy egymással, a 
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szigetelő fóliával ne érintkezzenek, a gáz fejlődése, a bezárt légtér egyenletes telítő-
dése zavartalan legyen. 

 A gázosító szer gyors kihelyezése után a jól leszigetelt silót, vagy magtárt azonnal le 
kell zárni, és a szükséges expozíciós ideig zárva kell tartani. Amennyiben a kihelyezés 
ideje 30 percnél hosszabb időt vesz igénybe, vagy a PH3 koncentráció a veszélyes 
értéket már a kihelyezés során meghaladná, akkor a 6. pontban megjelölt gázálarc 
viselése kötelező. 

 
 
 Zsákolt, konténeres, vagy bálázott áru gázosítása esetén, a szer kirakása után a ter-

ményt azonnal gáz át nem eresztő fóliával kell letakarni, melyet a padozatnál körben 
homokkal vagy földdel kell lesúlyozni. 

 Rossz szigetelés esetén a gáz elszökik, ennek következtében rossz lesz a fertőtlenítő 
hatás is. 

 Amennyiben az ömlesztett gázosítandó termény nem tölti ki a tároló teret, a 
kezeléshez fóliával kell lezárni, vagy a tároló teljes légterére számolt gázosító szer 
mennyiséget kell alkalmazni. 

 A behatási idő letelte után egyéni védőfelszerelés használatával a silót, magtárt ki kell 
nyitni, a fólia takarást le kell szedni, és alapos szellőztetést kell végezni. 

 A szellőztetés valamennyi kezelésnél min. 1 óra. Az ezt követő kötelező szellőztetés 
ideje min. 24 óra, amelyet ha a mérési eredmények ezt szükségessé teszik további min.  
12 órával kell meghosszabbítani.  

 
 Gázosítás után a helyiségbe védőfelszerelés nélkül belépni csak 0,1 ppm PH3 koncent-

ráció küszöbérték alatt szabad, melynek ellenőrzését a gázosítást irányító szakember-
nek az erre alkalmas készülékkel feltétlenül el kell végezni. 

 Különösen fontos a dózis, valamint a hőmérséklettől függő behatási idő pontos meg-
választása és betartása. Ennek figyelmen kívül hagyása szermaradék problémát ered-
ményezhet, ami meghiúsítja az áru szállítását, vagy felhasználását. 

 
  A kezelés után visszamaradt anyag maradékot a gyártó útmutatójának figyelembe   

vételével veszélyes hulladékként kell kezelni. 
 

 
2. Légi kijuttatás:  - 
 

 
3. Tájékoztató adatok: 
 

 - patkányon p.o. LD50:  8,3 mg/kg 
 - a szerből képződő foszfor-hidrogén emberen 0,1 tf %-os levegőkoncentrációban 

 belélegezve halált okoz. 
 
Budapest, 1998. március 18. 
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       Dr. Eke István s.k. 
       főosztályvezető 
 A kiadmány hiteléül: 
 
 /Derzsi Anikó/ 

         (12/98.) 


