
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

DETIA PHOSTOXIN ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

 
Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την 

καταπολέμηση με υποκαπνισμό όλων των σταδίων των εντόμων, ακάρεων (στα κινούμενα 

στάδιά τους) και τρωκτικών των αποθηκευμένων προϊόντων. 
   

Εγγυημένη Σύνθεση: 
Aluminium phosphide 57% β/β + Βοηθητικές ουσίες 32% β/β. 

Mορφή: Gas generator product (GE) – pellets (σφαιρίδια). 

Κάτοχος της Έγκρισης: Detia Degesch GMBH. 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ   

 

Χρήση 1: Χρήση από επαγγελματίες χρήστες 

Οργανισμοί Στόχοι 

 

Έντομα (σε όλα τα στάδια) 

Ακάρεα  (στα κινούμενα στάδιά τους) 
Τρωκτικά (των αποθηκευμένων 

προϊόντων) 

Φάσμα Δράσης Χρησιμοποιείται εναντίον εντόμων, ακάρεων και τρωκτικών των 

αποθηκευμένων προϊόντων και συγκεκριμένα των:  
1. σιτηρών (σταριού, κριθαριού, σίκαλης, βρώμης, αραβοσίτου, 

σόργου, ρυζιού και κεχριού).  

2. οσπρίων (φασολιών, φακής, ρεβιθιών, μπιζελιών, αρακά, κουκιών, 

κ.α.).  
3. ξηρών καρπών (αμυγδάλων, καρυδιών, φιστικιών, φουντουκιών, 

κ.α.).  

4. ελαιούχων σπόρων (αραχίδας, κ.α.).  
5. ελαιοπλακούντων και λοιπών ζωοτροφών.  

6. καπνών και κατεργασμένων προϊόντων αυτών.  

7. αποξηραμένων φρούτων (σύκων, δαμάσκηνων, σταφίδων και 
άλλων). Εφόσον έχουν εκδοθεί ιδιαίτερα νομοθετικά διατάγματα για 

την απεντόμωση συγκεκριμένων προϊόντων (π.χ. σταφίδες, σύκα 

κλπ.), θα εφαρμόζονται επιπλέον και τα οριζόμενα στα διατάγματα 

αυτά.  
8. αφεψημάτων (κακάο, καφέ, τσαγιού, κ.α.), μπαχαρικών 

 

              



(μοσχοκάρυδων, γαρύφαλλων, πιπεριού, κανέλλας, κ.α.) και 
φαρμακευτικών φυτών από τα οποία πολλά χρησιμοποιούνται και σαν 

αφεψήματα (χαμομηλιού, μέντας, λεβάντας, φασκομηλιάς, 

φλουσκουνιού, κ.α.).  

9. προϊόντων άλεσης και μεταποίησης σιτηρών (αλεύρων πιτύρων, 
ζυμαρικών, μπισκότων, γαλετών, παξιμαδιών, βύνης, κ.α.).  

10. σκόνης γάλακτος, πατατάλευρου και προϊόντων σοκολατοποιίας. 

11. βαμβακιού μέταξας, μαλλιών, δερμάτων και χαλιών.  
12. ξυλείας γενικά.  

13. κενών σάκων μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων.  

14. κενών χώρων αποθήκευσης και επεξεργασίας των ανωτέρω 

προϊόντων.  
15. μέσων μεταφοράς των ανωτέρω προϊόντων.  

16. εναντίον τρωκτικών στους αγρούς (μόνο εφόσον προκαλούν 

ζημιές σε καλλιέργειες) και στις αποθήκες (μόνο εφόσον 
προσβάλλουν μη επεξεργασμένα αποθηκευμένα αγροτικά προϊόντα). 

Μέθοδος (οι) εφαρμογής Α. Με ειδική σόντα.  

Β. Τοποθέτηση των σφαιριδίων ομοιόμορφα μεταξύ των σάκων ή 

των συσκευασιών ή σε όλη την επιφάνεια της αποθήκης ή του 
χώρου.  

Γ. Η τοποθέτηση των σφαιριδίων γίνεται με ειδικό δοσομετρητή 

κατά τη διάρκεια της πλήρωσης των σιλό.  
Δ. Τα σφαιρίδια τοποθετούνται μέσα στη στοά των τρωκτικών η 

οποία στην συνέχεια κλείνεται με χαρτί και καλύπτεται με χώμα.  

Ο υποκαπνισμός γίνεται σε καλά στεγανοποιημένους χώρους 
(αποθήκες σιλό, κλπ.) και υπό “ταρπολίνες” (καλά στεγανοποιημένα 

πλαστικά) και πάντοτε μακριά από κατοικημένους χώρους που 

γειτνιάζουν με άλλους χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη 

κι αν οι τελευταίοι διαχωρίζονται με τοίχο από μπετόν. Ο 
υποκαπνισμός πραγματοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη γεωπόνου ή 

χημικού ή χημικού μηχανικού. 

Δοσολογία: Προτείνεται δοσολογία των 10γρ σκευάσματος για κάθε κυβικό 
μέτρο όπου εφαρμόζεται η φωσφίνη, ανεξάρτητα από τον όγκο του 

προϊόντος που βρίσκεται στο χώρο αυτό. 

 

Γενικές οδηγίες για τη χρήση της φωσφίνης: 

1. Αποφεύγουμε την τοποθέτηση σε δάπεδο. Προτιμούμε να μπαίνει πιο ψηλά για να 
μην υπάρχει ενδεχόμενο επαφής με νερό. Στο νερό αυταναφλέγεται. 

2. Δε πετάμε τα χρησιμοποιημένα σκευάσματα στα σκουπίδια. Τα θάβουμε ή τα 

δίνουμε σε εταιρεία ως επικίνδυνο απόβλητο. 

3. Δικαίωμα αγοράς έχουν Γεωπόνοι, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί ή απεντομωτές 

οποιασδήποτε ειδικότητας (άδεια βιοκτόνου). 

 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 

 

  Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια. Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε 

κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές. Απαγορεύεται η χρήση του σε 

οποιοδήποτε χώρο που γειτνιάζει με χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και όταν 

διαχωρίζεται με τοίχο από μπετόν. Για τα απεντομωτήρια ισχύουν τα αναγραφόμενα στην 
παράγραφο  



  Η χρησιμοποίηση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο: α) από τα 
κρατικά απεντομωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο. β) από γεωργικά 

ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται 

από υπεύθυνο γεωπόνο. γ) από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό ή χημικό 

μηχανικό για την υπεύθυνη εκτέλεση. 
  Η πώληση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων σε ιδιώτες πιτρέπεται μόνο με την 

προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό ή χημικό 

μηχανικό με την ευθύνη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. Ο γεωπόνος ή χημικός ή χημικός 
μηχανικός θα συνυπογράφουν τη δήλωση ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δική 

τους.  

  Πριν από την εφαρμογή διακόψτε το ηλεκτρικό ρεύμα και κατά τη διάρκεια της εργασίας 
απαγορεύεται το άναμμα σπίρτων, αναπτήρων κλπ. 

 

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή 

των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 
  Κρατείστε τα ζώα μακριά από το χωράφι που εφαρμόστηκε το σκεύασμα τουλάχιστον για 

δύο (2) ημέρες. 
 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα τους: 

  Δεν είναι φυτοτοξικό για σπόρους που προορίζονται προς σπορά όταν χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας:  

 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να 
αυτοαναφλεγούν. Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.  

 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.  

 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.  

 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  

 Σε επαφή µε το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.  

 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια. 

 

   \   
Δηλώσεις προφύλαξης:  

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  

Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.  
Να διατηρείται δροσερό.  

Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.  

Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.  

Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε ξηρά μέσα και διοξείδιο του άνθρακα για την 
κατάσβεση. Μην χρησιμοποιείται ποτέ νερό.  

Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα.  

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 

γιατρό.  

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/το πρόσωπο.  

Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.  



Προστατέψτε από την υγρασία.  
Αποφύγετε κάθε πιθανή επαφή με το νερό, διότι αντιδρά βίαια και μπορεί να προκληθεί 

ανάφλεξη.  

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης. 
 


