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Ghid de Combatere a daunatorilor de depozit

Împreună formăm întregul

QUICKPHOS UP 
Fumigantul polivalent!



AgriAngel

QUICKPHOS UP 
Fumigantul polivalent!

QuickPhos poate fi utilizat practic la toate cerealele folosite în alimentație, produsele măcinate 
precum și la hrana procesată și alte produce agricole precum tutunul, semințele pentru ulei, fructe 

deshidratate, etc, fără a avea efecte dăunătoare.
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Cuvânt introductiv
Agriangel – își începe activitatea în anul 2011, 
devenind pe parcurs una dintre companiile de top 
în domeniul combaterii dăunătorilor de depozit.

Echipa Agriangel este formată din oameni 
responsabili, profesioniști, capabili să răspundă 
celor mai înalte standarde și exigențe.

Fondatorii Agriangel având experienţă încă din 
anul 1998 în domeniul combaterii dăunătorilor 
de depozit dar și în domeniul sănătății publice, 
respectiv dezinsecție, dezinfecție și deratizare, 
au atins punctul maxim în procesul evolutiv, iar 
serviciile noastre se pot adapta ușor oricaror 
cerințe.

Eforturile noastre de a deveni cei mai buni 
au fost remarcate de cei mai mari traderi de 
cereale din lume precum Cargill, ADM (Toepfer), 
Glencore, Bunge, etc., iar noi am devenit o parte 
importanta a procesului tehnologic de pastrare în 
condiții optime a cerealelor depozitate.

Domeniul ales de noi este un domeniu pretențios 
care implică pe lângă pregătirea profesională de 
excepție a personalului și utilizarea de produse și 
echipamente performante. În acest sens,  
pentru menținerea unui standard ridicat al 
acestui domeniu, vă punem la dispoziție cât mai 
multe informații tehnice, atât despre metodele 
de combatere cât și despre substanțele și echipa-
mentele utilizate.
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Daunatorii de depozit

2. Dăunătorii de depozit
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Căpuşa de făină 
Acarus siro L. (Tyroglyphus Farinae L)

Aspect: Fiind foarte subțire, se detectează doar 
atunci când infestarea a ajuns a fi foarte  
puternică și are aspectul unui strat mișcător de 
praf. Femela are doar 0,5 mm iar masculul are 
doar 0,4 mm lungime. Corpul este transparent, 
alb și din loc în loc acoperit cu peri. Picioarele 
sunt violet-pal. Căpușa adultă are patru perechi 
de picioare, albe, iar larvele au trei perechi de 
picioare, ca insectele.

Evoluție: Infestarea în masă, datorată căpușei 
de făină, apare în condiții de umezeală. O fe-
melă depune aproape 20 de ouă. Larva albă, cu 
șase picioare, are o lungime de 0,15 mm. Într-o 
perioadă de două săptămâni aceasta trece prin 
două stadii de nimfă, cu opt picioare, înainte de 

a deveni un adult. Ocazional, căpușa trece prin-
tr-o etapă foarte lungă și rezistentă de dezvol-
tare, între cele două stadii de nimfă, asa numită 
etapa Hiporoasa.

Răspândire: în întreaga lume.

Daune: În afară de grâne și alimente cerealiere, 
căpușa atacă de asemenea și hrana animalieră, 
fructele uscate, tutunul, etc. Infestarea cu 
căpușe conduce la daune / pericole în alimen-
tație și la apariția unui miros urât și deteriorarea 
rapidă a alimentelor.

Molia indiană de mâncare
Plodia interpunctella (hubn)

Aspect: Molia are o anvergură a aripilor de 14 
-20 mm. Când se odihnește își așează aripile ast-
fel încât acestea formează un acoperiș deasupra 
corpului și atunci lungimea este de numai 8 -10 
mm. Jumătatea din afară a aripilor superioare 
este de culoarea bronzului, jumătățile înterio-
are sunt gri-deschis spre ocru-gălbui. Viermele 
este albicios-gălbui, uneori roșiatic sau verzui, 
iar capul este maroniu ; crește pănă atinge 
lungimea de 17 mm.

Evoluție: Femela depune între 60 și 300 de ouă, 
individual sau în mici ciorchini. Viermii care au 
crescut sunt sfredelitori activi și, în general, 
migrează în crăpături și cute pentru a se trans-
forma în pupe într-un cocon de mătase. Ciclul 

de viață depinde de temperaturi și durează 
2 – 6 luni în Europa Centrală. În zonele cu 
climă caldă, ciclul se poate completa în 3 - 4 
săptămâni. Viermii unei a doua generații hiber-
nează în cocon.

Răspândire: în întreaga lume.

Daune: Apare în magaziile de marfă, silozu-
ri, mori, instalații de prelucrare a hranei și 
în cămări. Atacă legumele uscate, ierburile, 
fructele uscate, nucile, boabele de cacao, 
ciocolată, marțipan, laptele praf, semințele, 
și, mai adesea produsele din grâne, de unde se 
hrănește doar cu germenii.
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Daunatorii de depozit

Molia de magazie – tutun depozitat 
Ephestia elutella (hubn)

Aspect: Molia are o anvergură a aripilor de 14 -17 
mm. Când se odihnește își așează aripile astfel 
încât acestea formează un acoperiș deasupra 
corpului și atunci lungimea este de numai 8 -11 
mm. Aripile superioare, de culoare maroniu-gri, 
au dungulițe șerpuitoare transversale, cu margi-
ni întunecate. Viermele este albicios-gălbui sau 
roșiatic (în funcție de nutriție), capul este ma-
roniu și gâtul este prins în platoșă ; crește până 
atinge lungimea de 10 – 15mm.

Evoluție: Femela depune aprox. 100 ouă singu-
lare sau în mici ciorchini. Viermii acoperă hra-
na cu o țesătură. Starea de pupă apare într-un 
cocon. Ciclul de viață depinde de căldură și 
nutriție. În funcție de sezon, dezvoltarea com-

pletă poate dura până la 2 – 6 luni. Se reproduc 
în masă numai în climat temperat și în asemenea 
locuri reproducerea are loc și afară.

Răspândire: Practic, în toate țările din zonele cu 
climă temperată.

Daune: Viermii atacă grânele, nucile, boabele de 
cacao, produsele din ciocolată, tutunul, ierburi-
le, fructele uscate, în special în acele locuri cum 
sunt magaziile de marfă, fabricile de ciocolată și 
dulapurile de provizii.

Molia mediteraneana de făină
Ephestia (anagasta) kuehniella zell

Aspect: Molia are aripi care ating o anvergură 
de 20-22 mm. Când se odihnește își așează 
aripile astfel încât acestea formează un 
acoperiș deasupra corpului, și atunci lungimea 
este de numai 10-14 mm. Aripile superioare 
sunt albastru-gri cu dungulițe șerpuitoare, 
transversale, închise la culoare, și cu un rând 
de puncte întunecate la vârf. Viermele este alb, 
uneori rozaliu sau verzui. Capul și platosa gâtului 
au culoarea maron. Crește până la 15-20 mm. 
Pupele de culoare maron și în formă spiralată, 
din cocon, atinge lungimea de aprox. 9 mm.

Evoluție: În timpul zilei, molia, de obicei, stă 
atârnată de tavan și pereți și începe să zboare 
când se lasă întunericul. Femela depune în 

medie cam 200 de ouă. Viermele produce multe 
rămășițe și se transformă în pupă într-un cocon 
de mătase, adesea depărtat de locul de hrană. 
Ciclul de evoluție în Europa Centrală este de 
aproape 3 luni. În zonele cu climă caldă ciclul se 
poate completa în 4 – 6 săptămâni.

Răspândire: În majoritatea țărilor cu climă  
temperată.

Daune: În stadiul de vierme se hrănește cu faină, 
tărâțe, faină integrală, mălai, grâne, nuci, etc. 
Este un dăunător periculos pentru mori căci  
țesăturile pe care le fac pot conduce la  
înfundarea mașinilor.
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Gândacul ţigărilor
Lasioderma serricorne

Aspect: Gândac teșit, lung de 2 – 4 mm, com-
pact, aproape semiferic, de culoare maron-roși-
atic, acoperit cu peri fini. Capul este acoperit de 
o platoșă în formă de dom care cuprinde gâtul. 
Aripile care îl acoperă nu au nici un marcaj. 
Antenele sunt dințate, fără măciuci în capăt. 
Larvele sunt foarte păroase și cresc până când 
ating o lungime de 4 mm.

Evoluție: Femela depune 20 -100 de ouă singu-
lare în materialul alimentar, timp de mai multe 
zile (la temperaturi care depășesc 20oC). Ouăle 
eclozează în aprox. 7 zile și larvelor le tre-
buie cam 6 – 10 săptămâni până la maturizare. 
Larvele, pentru a deveni pupe, ocupă un cocon 

din particule alimentare și, apoi, în 5 -14 zile 
apar gândacii. Perioada totală de dezvoltare este 
de 8 -13 săptămâni.

Răspândire: în întreaga lume. În climat rece pot 
supraviețui numai în depozitele încălzite.

Daune: Atacă numai frunzele de tutun și tutunul 
prelucrat, dar și orezul, turtele din semințe 
uleioase, ierburile, cacao, fructele uscate, nu-
cile, ardeii iuți, etc. Practic, toate pagubele sunt 
produse de larve.

Gândacul-păianjen australian
Ptinus tectus boield

Aspect: Un gândac de formă ovală, având 2,5 – 4 
mm lungime, strâns între gâtul în platoșă și abdo-
men. Are culoarea maron-închis și este acoperit 
cu peri de culoare gălbuie-maroniu, care dau o 
licărire de aramă. Aripile care îl acoperă au linii 
fine și puncte. Larvele de culoare gălbuie- al-
bicioasă au un cap maroniu, câțiva peri și cresc 
până ating o lungime de 5 – 7 mm.

Evoluție: După ce schimbă trei învelișuri, larvele 
trec în starea de pupă, de obicei într-un cocon. 
În mod obișnuit apar 2 – 3 generații într-un an, 
în funcție de temperaturile de depozitare. Pot 
supraviețui pe vreme rece în toate stadiile de 
dezvoltare.

Răspândire: Originar din și descoperit, la în-
ceput, numai în Australia și Tasmania, acum a 
ajuns sa fie răspândit în întreaga lume.

Daune: Gândacii și larvele sunt omnivore și atacă 
grânele, orezul, legumele, semințele, fructele 
uscate, cacao, condimentele, ierburile și pro-
dusele animaliere, precum făina de pește și 
caseină.
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Daunatorii de depozit

Gândacul-păianjen auriu
Niptus hololeucus

Aspect: Un gândac care se aseamănă cu un 
păianjen, de 3–4,5 mm lungime, de o formă 
sferică, acoperit cu peri linși de culoare gal-
ben-auriu. Platoșa gâtului este strâns legată de 
abdomen. Larva este albicioasă, cu capul de 
culoare maron deschis. Vârful abdomenului are 
două smocuri groase de păr care au un aspect 
împrăștiat. Larvele ating o lungime de până la 7 
mm.

Evoluție: Femela depune până la 20 – 40 ouă 
singulare. După ce schimbă 3-4 învelișuri, larvele 
se transformă în pupe într-un cocon. Durata 
dezvoltării ține cam 4 – 6 luni. În mod obișnuit 
se face doar un ciclu pe an, dar în depozitele 
în care este cald pot apărea și două generații 

într-un an. Gândacul este relativ rezistent și la 
vreme rece. De obicei se dezvoltă în fisuri și cav-
ități care există în depozitele umede și nesupra-
vegheate, unde nu sunt deranjați, migrând apoi 
în zonele adiacente, în particular atunci când 
apar reproduceri masive.

Răspândire: în Europa, Asia, America.

Daune: Larvele preferă grânele deteriorate și 
alte substanțe vegetale. Prin migrare, gândacii 
pot provoca daune considerabile făcând găuri 
în materialele textile, în blănuri, piei, etc, în 
spațiile locuibile și în magazii.

Gândacul fructelor uscate
Carpophilus hemipterus

Aspect: Gândacul, de aproximativ 3 mm. lun-
gime, are o culoare negru-maroniu, cu o bandă 
galbenă transversală pe aripile care acoperă tru-
pul. Larvele de culoare galben-albicioasă cresc 
până la lungimea de 5 – 7mm și au două smocuri 
scurte la capătul abdomenului.

Evoluție: Ouăle sunt depuse liber în marfa 
infestată. Adesea, gândacii zboară, sunt sen-
sibili la rece și, în zonele temperate, nu prea 
supraviețuiesc pe timpul iernii. Într-un an se pot 
aștepta sa apară până la șase generații.

Răspândire: în întreaga lume, dar mai ales în 
zonele temperate, la tropice și la sub-tropice.

Daune: Atât gândacii cât și larvele sunt dăunăto-
ri periculoși pentru industria fructelor uscate. 
Acești dăunători mai pot, de asemenea, infesta 
și semințele de oleaginoase, legumele uscate și 
ierburile.
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Molia boabelor uscate
Acanthoscelides obtectus

Aspect: Molia are o lungime de 3 – 5 mm, culoare 
galben-verde spre oliv, pătată cu maron-închis și 
gri. Capătul abdomenului este de culoare gal-
ben-roșu. Larvele albe sunt păroase și cresc până 
la lungimea de 4 mm.

Evoluție: Femela depune în medie cam 40 -50 
de ouă pe care le lasă libere în semințe. În țările 
calde această depunere se face în stocurile cu 
produse coapte de pe câmpuri. Într-o sămânță 
se pot dezvolta câteva larve. Înainte de a trece 
în faza de pupă, larva își pregătește un orificiu 
circular pe unde să iasă și acesta va rămâne aco-
perit, ca o fereastră, cu învelișul seminței.

Răspândire: În majoritatea țărilor calde. În 
zonele temperate, mai ales în magaziile / de-
pozitele de marfă.

Daune: Atacă toate semințele de legume, în spe-
cial fasolea. Se poate reproduce în mod repetat 
în grăunțele uscate depozitate în magazii.

Gândacul – vierme de arahide
Caryedon serratus

Aspect: Un gândac de culoare roșiatică-maroniu, 
cu pete murdare, întunecate, pe aripile care-l 
acoperă pe lungimea sa de 3 – 7 mm.

Evoluție: Se găsește la tropice, atât în arahidele 
întregi cât și în cele măcinate, atât pe câmpuri 
cât și în magazii. Stadiul de pupă se formează în 
afara miezului dar și în înteriorul coajei, în forma 
unui cocon subțire.

Răspândire: în toate țările.

Daune: serioase pentru arahide, păstăi de tam-
arind și alte tipuri de acacia ( salcâm) care se 
găsește la tropice. Este transportată în zonele 
temperate, odată cu arahidele, dar nu s-a stabili-
zat în aceste locuri.



12

Daunatorii de depozit

Molia boabelor de cafea
Araecerus fasciculatus

Aspect: O insectă compactă, de 1,5 – 4 mm 
lungime, de culoare maron închis cu pete maro-
niu – deschis, și antene lungi. Fără picioare, larva 
subțire este curbată și păroasă, crescând până la 
lungimea de 5 – 6 mm.

Evoluție: Molia zboară în câmpurile de porumb 
și-și depune ouăle în știuleții stricați. Larvele 
găuresc boabele de cafea în care se vor transfor-
ma în pupe.

Răspândire: Este gasită în țările de coastă de la 
tropice și subtropice.

Daune: În special pentru porumb, cacao, boabe 
de cafea, fructe uscate, etc. din depozitele 
aflate în țările tropicale. Este transportată în 
zonele cu climă temperată prin intermediul 
boabelor de cafea și de cacao, dar, în general, nu 
supraviețuiesc în acestea

Gândacul de copra
Necrobia rufipes

Aspect: Un gândac de aproximativ 5 mm lun-
gime, de culoare verde-albastru metalic, cu 
picioare roșii. Când cresc la maturitate, larvele 
subțiri, de culoare gri-maroniu, ating o lungime 
de aproximativ 10 mm.

Evoluție: Gândacii pot zbura. Femela depune 
până la 300 de ouă. Larva prădător mănâncă 
larvele altor dăunători cum sunt cele ale gân-
dacilor de dulapuri de provizii și migrează înainte 
de a trece în faza de pupă. Durata de dezvoltare 
este de 6 – 14 săptămâni la temperatura de 25o C, 
în funcție de condițiile nutriționale existente.

Răspândire: în întreaga lume.

Daune: Atacă piei, piei uscate, organe interne, 
produse animaliere uscate, carne uscată și turte 
din semințe uleioase. Sunt adesea abundenți la 
copra, în magaziile de depozitare ale navelor.
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Gândacul de covoare
Anthrenus scrophulariae

Aspect: Gândacii au 3 – 5 mm lungime și o col-
orație izbitoare: aripile care-i acoperă trupul și 
platoșa care îi acoperă gâtul au plăci negre cu 
un desen alb variat. Marginile aripilor, precum 
și marginile și părți ale scutului care protejează 
gâtul sunt marcate cu roșu ruginiu în diverse 
forme. Larvele de culoare oliv-maron au peri ne-
gru-maroniu și cresc până la o lungime de 6 mm.

Evoluție: Gândacii și larvele au fost gasite atât 
în interior cât și în exterior. Ouăle sunt depuse 
de preferința pe substanțe animaliere. Ciclul de 
dezvoltare durează aproximativ 6 luni, în funcție 
de condițiile de climă.

Răspândire: în întreaga lume, dar mai ales în 
Europa și America de Nord.

Daune: Larvele au fost descoperite în mărfurile 
din lână, carpete, covorașe, mobilă capitonată, 
pene, etc. Printr-o infestare de masă pot provoca 
daune considerabile.

Gândacul de dulapuri de alimente
Dermestes lardarius

Aspect: un gândac de 7 – 9 mm lungime, negru, 
cu jumătățile de sus ale aripilor având culoar-
ea galben-verzui, acoperit cu peri. Larva, care 
crește până la lungimea de 12 – 15 mm, are cu-
loare roșiatică-maroniu, până la maroniu închis, 
cu străluciri cafenii.

Evoluție: Femela depune aproximativ 150 de ouă 
în ciorchine sau singure. Depunerea se face în 
alimentele care-i sunt favorabile. Larva care a 
crescut suficient migrează, până se transformă

în pupă, adesea făcându-și drum prin găurirea 
lemnului, a plutei sau a altor materiale solide. 
Atât gândacii cât și larvele sunt mâncători activi.

Răspândire: în întreaga lume.

Daune: Gândacul atacă multe produse animaliere 
cum sunt pieile de animale, pieile uscate, mărun-
taie, albuș uscat de ou, carne uscată sau tratată, 
etc. Preferă părțile de carne din șuncă.
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Daunatorii de depozit

Gândacul cămarei de provizii
Stegobium paniceum

Aspect: Un gândac de 2 – 4 mm lungime, de cu-
loare roșiatic-maroniu, cu peri fini pe corpul de 
formă ovală. Capul este ascuns sub un capișon în 
formă de dom, iar aripile sunt acoperite cu linii 
de puncte fin distribuite. Ultimile trei segmente 
antenale sunt mult alungite. Larvele cresc până 
la lungimea de 5 mm.

Evoluție: Femela depune până la 20 – 100 de ouă 
în materialul alimentar, singure sau în ciorch-
ine. Larva tânăra, subțire, poate penetra micile 
fisuri din ambalaje și face tuneluri prin aliment. 
Formează un cocon cu particulele de aliment și 
apoi trece în starea de pupă. Ciclul de dezvoltare 
la 17o  C durează aproximativ 200 de zile, dar 
numai 70 de zile sunt necesare dacă temperatura 
este de 28o  C.

Răspândire: în întreaga lume.

Daune: Este un dăunător extrem de periculos 
pentru magaziile de marfă, în special în cele 
în care se găsesc alimente nesupravegheate. 
Larvele omnivore se hrănesc cu o diversitate de 
materiale, plante, cereale, grâne și produse, 
făină, ierburi, condimente, nuci, fructe uscate, 
semințe, turte de semințe uleioase, etc. Când 
au fost infestate puternic, produsele solide sunt 
pline de orificii rotunde. Gândacii nu se hrănesc.

Gândacul de Khapra
Tragoderma granarium

Aspect: Un gândac oval, de culoare cafeniu 
închis, cu pete transversale de culoare murdară 
gălbui-maroniu și roșiatic-maroniu pe aripile care 
îl cuprind, și deasupra fiind acoperit cu peri fini. 

Masculul are aproape 2 mm iar femela atinge 
până la 3 mm. Larvele de culoare gălbui-maronie 
și având o formă răsucită ajung până la o lun-
gime de 5mm. Ele sunt acoperite cu peri groși, 
de culoare roșiatic-maroniu și au două smocuri la 
capătul abdomenului. Stadiul de pupă are loc în 
ultimul înveliș larvar care se desface de-a lungul 
spatelui.
Evoluție: O femelă depune până la 125 de ouă 
libere în alimente. Larvele pot supraviețui fără 
alimente și rezistă și la temperaturi scăzute, 
timp îndelungat. Perioada de dezvoltare com-
pletă durează 30 de zile la temperatura de 32o  

C și aproape 2 luni la 25o  C, iar daca întâlnește 
condiții mult mai neprielnice, se poate prelungi 
până la un an sau mai mult.

Răspândire: Originar din India, a fost introdus 
în unele țări tropicale, subtropicale și în țări din 
zona temperată.
Daune: Larva este un dăunător extrem de pericu-
los pentru produsele înmagazinate.
Gândacul în sine nu produce pagube. El se 
gasește în magaziile de marfă, în silozuri, mori, 
berării și fabrici producatoare de malț. Atacă 
toate tipurile de cereale și produse cerealiere, 
boabe, nuci, turte de semințe uleioase, făina de 
pește, etc. Grânele sunt, adeseori, găurite până 
când mai rămâne doar coaja din ele. Capetele 
sacilor de iută din magaziile infestate sunt 
adeseori găsite a fi intens populate cu larve.
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Cadelle
Tenebroides mauritanicus

Aspect: Gândac lung, plat, de 6 – 11 mm, de 
culoare maron spre negru. Laturile ventrale, 
antenele și picioarele sunt de culoare roșu-ma-
roniu. Sunt dezvoltate foarte bine mandibulele. 

Corpul este prins între aripi iar gâtul este aco-
perit cu platoșă de unde coarnele frontale se 
extind spre cap. Larvele alb-murdar, de 15 – 18 
mm lungime, au un cap negru, în spatele lui fiind 
o platoșă neagră, cu două cârlige negre păroase, 
la capăt. Pupele de culoare alb-gălbui ating o 
lungime de 7 – 10 mm. 

Evoluție: Femela depune cam 300 – 1.000 de 
ouă în cuib, în alimente, timp de câteva luni 
într-un an. Ciclul de evoluție al acestora du-
rează aproape un an, în zonele cu climă rece și 
temperată, și numai 10 până la 20 de săptămâni 
la tropice. Larvele active pot călatori pe anu-
mite distanțe pentru a se transforma în pupe și, 

adesea, fac găuri în lemnul moale pentru a-și 
face acolo o cameră. Frecvent, se face o celulă 
pupală de resturi în care acestea se așează și 
hibernează înainte de transformarea în pupă.

Răspândire: în întreaga lume.

Daune: Este un dăunător extrem de periculos la 
tropice. Se găsește în mori, silozuri, magazii de 
marfă, în grâne, în produsele cerealiere, în pro-
dusele alimentare, biscuiți, fructe uscate, nuci, 
etc. Pătrunzând în materialul lemnos și săpând 
tuneluri în acesta, poate șubrezi unele părți ale 
structurilor din mori și bene de depozitare a 
mărfii.

Gândac mic de grâne - Capucinul grânelor
Rhizopertha dominica

Aspect: Un gândac cu lungimea de 2 – 3 mm, de 
culoare roșu – cafeniu la negru – cafeniu, cu un 
corp subțire, cilindric (ca un vierme). Platoșa 
care cuprinde gâtul, în forma unei căciuli, prinde 
și capul. Petele / puncte de pe platoșă devin 

din ce în ce mai mici pe măsură ce coboară spre 
trup. Ultimele trei segmente antenale au formă 
de măciucă.

Larvele de formă curbată sunt albe, cu capul 
maroniu și au trei perechi de picioare. Stadiul 
de pupă, de culoare albă, are loc în interiorul 
boabelor de grâne.

Evoluție: În zonele cu climat cald acești gândaci 
pot zbura. O femelă lasă 300 – 500 de ouă prin 
grâne, în care larvele vor intra găurindu-le și 
vor trece în stadiul de pupă. Dezvoltarea este 
restricționată dacă temperaturile scad sub 23o  C. 
Ciclul de evoluție, la temperaturi de aprox. 23o C 
durează 3 – 6 săptămâni.

Răspândire: În special în țările în care clima este 
caldă. Transportat cu marfă și în țările cu climă 
temperată, poate supraviețui bine în magaziile 
încălzite.

Daune: Este un dăunător principal al grânelor și 
al altor semințe. Se hrănește și cu cartofi uscați, 
cu tapiocă și cu ierburi. Larvele și adulții găuresc 
grânele consumându-le în întregime interiorul și 
lăsând învelișul semințelor în care apar găuri de 
formă neregulată. Se produce o mare cantitate 
de praf cu aspect făinos. Grâul care a fost puter-
nic infectat are un miros asemănător mierei.
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Daunatorii de depozit

Gândacul roşu - ruginiu de grâne
Cryptolestes (laemophloeus) ferrugineus

Aspect: Cel mai mic dintre gândacii de grâne, 
cu o lungime de numai 1,5 – 2 mm, de culoare 
roșiatică-maronie, plat și agil, aripile fiind de 
aproape de două ori mai lungi decât sunt în 
lățime, capul și gâtul în platoșe și antene relativ 
ample și lungi. Larve subțiri, de culoare gălbuie- 
albă, au o lungime de 3 – 4 mm și se mișca liber, 
făcând pupe în coconi.

Evoluție: Femela depune cam 100 – 400 de ouă 
pe care le lasă în crevase practicate în grâne. 
Ciclul de viață al ouălor durează 5 -12 săptămâni, 
în funcție de temperatură. Gândacii se dezvoltă 
în interiorul și în exteriorul boabelor de grâne. 
Pot rezista la temperaturi relativ scăzute și ridi-
cate.

Răspândire: în întreaga lume, dar mai ales în 
zonele temperate.

Daune: Atacă toate tipurile de grâne și produse 
din grâne, dar și orez, fructe uscate, semințe 
și nuci măcinate, ierburi și turte din semințe 
uleioase. În principal, este un dăunător secundar, 
adică împreună cu alte insecte produce pagube, 
dar se poate întalni și ca un dăunător principal 
întrucât larvele și adulții pot ataca toate boa-
bele. Reproducerea rapidă și în masă duce la 
apariția unei călduri mari generate în depozite. 
Pagube serioase se pot produce și semințelor și 
orzului pentru bere, întrucât acest dăunător se 
hrănește și cu germeni.

Gândac de grâne - dantelat / dinţi de fierăstrău
Oryzaepfilus surinamensis

Aspect: Un gândac subțire, de 2,5 – 3,5 mm 
lungime, cafeniu închis, cu gâtul în platoșă și 
cu două caneluri adânci longitudinale și 6 pro-
eminente orientate în afară pe fiecare latură. 
Larvele subțiri, de culoare albicioasă-gălbuie, 
sunt mobile și cresc ajungând la o lungime de 
3,5- 4mm. Aceste larve formează coconi cu parti-
cule de aliment, în care se transformă în pupe.
Evoluție: Femela depune în medie cam 150 de 
ouă pe care le lasă în alimente. Ciclul de viață al 
acestora durează 3 -10 săptămâni, în funcție de 
temperatură, nutriție și umezeală. Media ambi-
entală pentru dezvoltare este de 18o  C. În zonele 
temperate, gândacii supraviețuiesc și pe vremea 
sezonului de iarnă și pot trăi pănă la 3 ani.
Răspândire: în întreaga lume.

Daune: Se găsește în magaziile de marfă, în silo-
zuri, în mori și în instalațiile de prelucrare a ali-
mentelor. Grânele și produsele din grâne care au 
fost infestate, alte semințe, nucile, alimentele 
prelucrate și fructele uscate pot fi de asemenea 
infestate. În grâne este, de obicei, un dăunător 
secundar, conviețuind ocazional cu alți dăunători. 
Poate totuși să fie găsit și singur, ca un dăunător 
primar, împreună cu alte insecte.
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Gândacul făinei de orez
Tribolium castaneum

Aspect: Un gândac subțire, de 3-4 mm lungime, 
cu o culoare uniformă roșu-maroniu sau maron 
închis. Ca o particularitate a tuturor gândacilor 
Tribolium confusum din care face parte și T.cas-
taneum este aceea că segmentele antenale se 
desfac treptat spre exterior.Caracteristic pentru 

T. castaneum : ultimele trei segmente antenale 
formează un fel de măciucă. Larvele subțiri, care 
se mișcă liber, sunt albicioase, mergând până la 
culoarea galben-maroniu și ating o lungime de 5 – 
6 mm când sunt mature.

Evoluție: Ouăle subțiri, care sunt lăsate libere 
în alimente, nu sunt ușor de detectat. Fiecare 
femelă, într-un an sau mai mult poate depune 
până la 350-400 de ouă. Ciclul de viață al acesto-
ra durează 7-12 săptămâni, în funcție de tem-
peratură. Larvele se transformă în pupe, liber, 
în materialul alimentar. Sunt sensibile la tem-
peraturi scăzute, însă umiditatea le favorizează 
dezvoltarea. Gândacii zboară uneori și pot trăi 
mai mult de trei ani.

Răspândire: În întreaga lume. În zonele cu climat 
rece, apariția lor este posibilă doar la depozitele 
de marfă încălzite. Tribolium castaneum este 
adesea întâlnit în mărfurile care au fost expedi-
ate de la tropice.

Daune: Gândacii și larvele se hrănesc cu o gamă 
largă de grâne, semințe, produse prelucrate, ara-
hide, boabe de cacao, legume, condimente, fructe 
uscate, tapioca, turte din semințe uleioase.

O frecventă infectare este cauzată morilor : 
făina infestată puternic are un miros pătrunzător, 
tinde spre culoarea maronie și este periculoasă 
pentru brutării. Dăunătorul acesta poate infesta 
și boabele de grâne chiar dacă acestea nu sunt 
stricate.

Gărgăriţa orezului
Sitophilus oryzae 

Evoluție: Femelele îşi depun ouăle în grăunţele 
de cereale. Mai întâi rod o gaură în sămânţă şi 
apoi îşi depun oul înăuntrul ei. În continuare, 
gaura este sigilată cu ajutorul unor secreţii. O 
singură femelă poate depune între 100 şi 200 de 
ouă. La temperaturi de 13° C sau mai mult, spe-
cia se înmulţeşte relativ rapid, iar la temperaturi 
mai ridicate, de aproximativ 20-25° C, se ajunge 
la înmulţire în masă. Ca şi la ruda lor cea mai 
apropiată, gărgăriţa grâului, larvele gărgăriţei 
orezului se dezvoltă în interiorul grăunţelor de 
cereale, pe care o golesc în întregime în decursul 
evoluţiei larvare. Evoluţia embrionară durează 
în general trei zile. Stadiul de larvă ţine aproxi-
mativ 16 zile, după care se face transformarea în 

pupă. Gărgăriţele mature îşi fac drum către ex-
terior, mâncând coaja seminţei şi părăsesc astfel 
încăperea în care au crescut. În spaţii încălzite 
pot apărea şi 3-4 generaţii pe an. Gărgăriţele 
orezului pot zbura şi au o sensibilitate relativă la 
frig. La temperatura de 0° C ele mor rapid.

Răspândire: Gărgăriţa orezului poate fi găsită 
în depozite de cereale şi în întreprinderi ce se 
ocupă cu prelucrarea alimentelor. Din aceste 
locuri sursă ale invaziei, odată cu alimentele, 
ajung şi gărgăriţele în casele private.
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Daunatorii de depozit

Gărgăriţa grâului
Calandra granaria

Răspândire: Gărgăriţa grâului este cunoscu-
tă încă din Antichitate și una dintre cele mai 
importante dăunatoare ale produselor alimenta-
re. Este răspandită în special în țările cu climat 
temperat. La noi în țară apare peste tot, atacă 
depozitele de cereale, morile, magaziile etc.

Aspect: Este un gândac de culoare maronie-în-
chis, mai deschisă la capătul celor două aripi 
anterioare. Primul segment al toracelui este 
prevăzut cu multe puncte alungite, iar aripile 
anterioare au dungi longitudinale și puncte dese. 
Corpul este cilindric, lung de 4-5 mm, iar aripile 
membranoase sunt rudimentare. 

Evoluție: Gărgărița grâului obișnuiește să ierneze 
în stadiul de adult în diferite locuri din interio-
rul depozitelor, în crăpăturile pereților sau ale 
pardoselelor din lemn, iar în stadiul de larvă 
iernează în boabele de cereale.

Primăvara, când temperatura este de cca. 11ºC 
adulții își încep activitatea, hrănindu-se cu 
boabe de cereale (grâu, orez, ovăz, porumb) și 
alte produse depozitate. După o scurtă perioadă 
când temperatura ajunge la cca. 17ºC începe 
ponta, astfel pentru a-și depune ouăle femela 
obișnuiește să roadă cu mandibulele din vârful 
rostrului un mic orificiu în bobul de grâu, în care 
depune un singur ou. Ca aspect general, oul este 
transparent, de formă ovală, lung de 0,6 mm și 
lat de 0,3 mm. Femela acoperă orificiul cu oul 
depus cu un lichid mucilaginos pe care îl secretă 
prin glandele genitale și care în contact cu aerul 
se întărește, astfel încât locul în care a fost 
depus oul se observă destul de greu cu ochiul 
liber. În boabele mai mari, cum sunt cele de po-
rumb, sunt depuse și două ouă în același bob.

Perioada de depunere a ouălor poate dura patru 
sau cinci luni – timp în care o singură femelă 

depune cca. 300 de ouă. După un timp foarte 
scurt de incubație, de numai 8-10 zile, în inte-
riorul boabelor se dezvoltă larvele. Acestea nu 
prezintă picioare, au corpul alb și capul maroniu, 
iar abdomenul are primele segmente despărțite 
în trei lobi și ultimul bilobat. Larvele ajung la 
maturitate dupa o perioadă de 20-40 de zile, în 
funcție de condițiile de umiditate și tempera-
tură, iar lungimea lor este de 3 mm. După încă 
7-10 zile, larvele se transformă în nimfe tot în 
interiorul boabelor și au lungimea de 3-5 mm.

Gărgărița grâului atacă în special cerealele 
(grâul, orzul, secara, porumbul etc) dar și pro-
dusele vegetale. Se poate hrăni și cu pesmeți, 
paste făinoase, făină, însă nu își depune ouăle în 
aceste produse. Larvele acestor gărgărițe con-
sumă tot conținutul boabelor de cereale, lăsând 
doar învelișul exterior al acestora. Invazia put-
ernică a gărgărițelor are ca rezultat încingerea 
și mucegăirea cerealelor, boabele atacate conțin 
excremente ale insectelor și ca urmare nu mai 
sunt bune pentru consum.

Gradul de infestare se clasifică astfel:
• infestare de categoria I: (1-5) gărgăriţe/kg 

cereale;
• infestarea de categoria a II-a: (6-10) 

gărgăriţe/kg cereale;
• infestarea de categoria a III-a: mai mult de 10 

gărgăriţe/kg cereale.
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Molia cerealelor
Sintotroga cerealla

Răspândire: Este răspândită în toate regiunile, 
în spaţiile de depozitare, iar în câmp deschis 
în sudul ţării şi în vest, iernează în stadiul de 
larvă matură, în boabele de cereale. Primăvara 
devreme se transformă în pupe, iar la sfârşitul 
lunii aprilie în insectă adultă. Fluturii sunt activi 
în timpul serii şi noaptea.

Evoluție: Adulţii trăiesc 10-15 zile, timp în care au 
loc copulaţia şi ponta. Ouăle sunt depuse pe boa-
bele de cereale, fiind preferate cele de porumb, 
orz şi grâu, o femelă depune de regulă 60- 80 de 
ouă, mai rar până la 400, incubaţia durează două 
săptămâni, după eclozare larvele pătrund în bobul 
de cereale şi se hrănesc cu conţinutul lui până la 
completa lor dezvoltare, după care se transformă 
în pupă, stadiu care durează 8-10 zile, zborul 
adulţilor durează în cursul lunii iunie, când mare 
parte din ei se deplasează în câmp unde îşi con-
tinuă zborul, începând un nou ciclu, evolutiv.

În ţara noastră molia se înmulţeşte în două gen-
eraţii în condiţiile din magazii şi o generaţie în 
condiţiile de câmp.

Durata dezvoltării stadiilor de larvă şi de pupă 
este influenţată de temperatură, de umiditate şi 
de calitatea hranei. Pe bobul de grâu dezvoltarea 
durează 37 de zile, când se hrănesc cu embrionul 
boabelor şi până la 72 de zile, când se hrănesc 
cu endospermul acestora. În condiţii optime de 
hrană şi umiditate relativă, spaţiul biologic vari-
ază în funcţie de variaţia temperaturii. Parazitul 
Habrocytus cereallae distruge până la 34% larvele 
de molie.
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Daunatorii de depozit

Gândacul grânelor
Trogoderma granarium Everts

Răspândire: Este un dăunător originar din India. 
S-a răspândit în zone cu climat similar cu locul de 
origine, în special în apropierea țărmurilor, unde 
a devenit endemic. Răspândirea acestui dăunător 
de depozit a fost favorizată de-a lungul timpului, 
de transportul maritim de grâne dintre India și 
Europa. În literatura de specialitate dăunătorul 
este semnalat în Asia, Africa, Orientul Apropiat, 
în general în zonele calde și uscate, unde, cel 
putin patru luni pe an, temperatura medie a 
aerului este mai mare de +20 grade C. Gândacul 
grânelor nu este (din fericire) semnalat în țara 
noastră, dar din cauza pericolului care îl reprez-
intă această insectă pentru cerealele depozitate, 
trebuie sa îi acordăm atenție deosebită.

Aspect: Adultul este un mic coleopter, corpul 
este oval-alungit, cu lungimea de 2-3 mm (dar 
poate să ajungă și la 3,4 mm) și lățimea de 0,9-
1,7 mm (dar poate să ajungă și la 1,9 mm). Există 
dismorfism sexual, femelele sunt puțin mai late și 
mai deschise la culoare decât masculii, aceștia fi-
ind brun-negricioși. Pe elitre se găsesc niște pete 
distincte, brun roșiatice, care ajută la o iden-
tificare mai ușoară a speciei. De asemenea, pe 
partea dorsală a corpului se găsesc perișori fini. 
Un alt caracter de recunoaștere sunt antenele, 
acestea sunt formate din 11 articule, din care 
ultimele 3-5 sunt măciucate, de culoare brun-de-
schisă. Restul articulelor sunt mai închise la 
culoare. Oul este cilindric, la început de culoare 
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albă, ulterior galben-pal. Lungimea ajunge la 0,7 
mm iar lățimea la 0,25 mm. Un caracter aparte a 
acestei specii dăunătoare, constă în faptul că oul 
este rotunjit la un capăt iar la celălalt capăt este 
mai ascuțit, prezentând niște spini, dintre care 
unii pot sa fie bifurcați. O examinare mai bună a 
acestor caractere se realizează la binocular.

Larva se recunoaște ușor, datorită prezenței a 
două tipuri de perișori, cei simpli, rigizi și ridicați 
în sus (ca o lance), care se găsesc pe partea 
dorsală a capului și a corpului și perișorii țepoși, 
care se găsesc în smocuri pe părțile laterale ale 
corpului, pe unele tergite abdominale. La com-
pleta dezvoltare, larva măsoară 6 mm lungime 
și în jur de 1,5 mm lățime, fiind de culoare 
galben-brună. Capul și perișorii sunt de culoare 
brună. Interesant este faptul că la femele, 
larvele au o năpârlire în plus față de masculi. 
În literatura de specialitate se menționează 
faptul că numărul năpârlirilor prin care trec 
larvele acestei specii, este variabil și depinde de 
condițiile de mediu. Dacă acestea nu sunt favor-
abile, numărul total de năpârliri este mai mare, 
poate ajunge la 12. Din contră, dacă mediul este 
favorabile, larvele trec prin mai puține năpârliri, 
între 5 și 8. O altă caracteristică interesantă a 
larvelor acestei specii este faptul că, la ultima 
năpârlire a larvei, învelișul acesteia crapă, iar 
pupa care se formează rămâne în interiorul aces-
tei exuvii până la faza de adult.

Evoluție:Adulții au o durată de viață scurtă. Un 
mascul traiește, în medie, 7-12 zile. O femelă 
traiește mai puțin, 4-6 zile. Femelele nefecun-
date pot trăi mai mult, ajungând până la 20-30 
de zile. O femelă depune în medie între 50 și 
90 de ouă, dar poate să ajungă și la 126 de ouă 
depuse. Ouăle sunt depuse haotic, pe produsele 
depozitate. Perioada de eclozare, durează în 
funcție de condițiile de mediu, între 3 și 14 zile. 
Temperatura optimă de dezvoltare a insectelor 
este cuprinsă între 32 și 35o  C, în timp ce la 
temperaturi sub 5o  C grade sau mai mari de 45o 

C, dezvoltarea insectei este întreruptă, larvele 
intrând în diapauză. În literatura de specialitate 
se menționează că larvele aflate în diapauză, pot 
să reziste până la temperaturi de – 8o  C. Umidi-
tatea relativă optimă a aerului pentru creșterea 
și dezvoltarea larvelor este de 75 %, dar insectele 
se pot dezvolta la o umiditate de numai 2 %. În 
funcție de condițiile de mediu și de substratul al-
imentar pe care se dezvoltă, ciclul de dezvoltare 
al unei generații, este cuprinsă între 26 și 220 
zile. O caracteristică importantă a acestei specii, 
este faptul că larvele pot să rămână în diapauză, 
o perioadă îndelungată de timp, chiar și 2 ani. La 
apariția condițiilor de hrană și mediu favorabile, 
larva iese din diapauză și își continuă ciclul evo-
lutiv. În timpul perioadei de diapauză, larvele se 
găsesc în crăpăturile spațiilor de depozitare.

Daune: Este considerat unul dintre cei mai 

periculoși dăunători ai cerealelor depozitate, în 
condiții de umiditate scăzută, de pe mapamond. 
În literatura de specialitate se mentionează pes-
te 200 specii de plante atacate de către gândacul 
grânelor, cum ar fi: boabele de cereale (grâu, 
orz, ovaz), semințe de leguminoase (mazare, 
fasole, soia), sorturile de plante uleioase folos-
ite pentru hrana animalelor, boabe de cacao, 
semințe de bumbac, fructe uscate (nuci). Pe 
lângă acestea mai poate produce pagube și altor 
produse depozitate cum ar fi: lapte praf, făi-
na de pește, sânge uscat, paste făinoase, etc. 
Larvele tinere nu se hrănesc cu boabe mature, 
preferând boabele vătămate, pastele făinoase, 
nuci, etc. Larvele aflate în ultimele stadii de 
dezvoltare se hrănesc cu boabele întregi, pe care 
le perforează. Adulții se hrănesc cu boabe sparte 
sau diferite tipuri de deșeuri, dar atacul lor este 
de importanță secundară. Atacul gândacului 
grânelor este caracteristic, datorită numărului 
ridicat de larve ce se găsesc în produse, precum 
și a numeroaselor exuvii, pe care le conțin. De 
fapt, aceste exuvii păroase care se găsesc în pro-
dusele depozitate infestate pot face mai ușoara 
identificarea acestei specii față de alte specii cu 
care își împarte habitatul.
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Daunatorii de depozit

Şobolanul de casă cenuşiu

Aspect: Este mai mare decât șobolanul de apă, 
spre deosebire de acesta, nu are coada mai lungă 
decât corpul. Astfel lungimea corpului este de 27 
cm, iar a cozii de 18-20 cm. Greutatea atinge 500 
g. Pe spate, blana are o culoare cenușie, iar pe 
abdomen alburie. Urechile sunt scurte, lipsite de 
păr pe fața internă și au vârful rotund. Ochii sunt 
mari și vibrizele lungi. A aparut în Europa în anul 
1732, punând repede stăpânire pe un areal vast. 
La noi este răspândit în toată țara, mai puțin în 
zona de munte. Spre deosebire de precedentul, 
șobolanul de casa cenușiu este iubitor de locuri 
umede, fiind întâlnit în grajduri, în beciuri, în gu-
noaie, instalații de canalizare și pe malul apelor. 
Nu se sfiește să intre în apă, fiind un foarte bun 
înotător. Este omnivor, mâncând cereale, dar și 
cadavre. Foarte vorace, când duce lipsă de hrana 
își mănâncă proprii pui. Fată de 4-5 ori pe an, 
câte 8-10 pui, care devin apți de reproducere 
la vârsta de 3 luni. Este deosebit de dăunator 
prin pagubele pe care le produce și periculos ca 
purtător virtual al germenilor unor boli grave 
cum ar fi, ciuma, lepra, tifosul și turbarea.  
Se mai numește șobolan călător.

Aspect: lungimea cumulată a capului şi a trunch-
iului este de 21-28 cm, lungimea cozii este de 
17 – 25 cm; greutatea este de 250 – 550 g; partea 
superioară şi părţile laterale ale corpului sunt 
de culoare maro — cenuşie şi abdomenul este gri 
— alb; coada este acoperită de solzi în formă de 
inele; urechile sunt mici şi rotunde în comparaţie 
cu cele ale şobolanului de casă (Rattus rattus); 
puii sunt, după naştere, încă orbi şi lipsiţi de 
blană.

Evoluție: şobolanul cenuşiu este un animal 
foarte social, adaptabil şi inteligent. El este 
activ în principal la lăsatul serii şi noaptea, dar 
unii şobolani pot fi activi uneori şi pe timpul 
zilei. Şobolanul cenuşiu trăieşte în grupuri de 
50 -250 de indivizi, care în general sunt formate 
dintr-un mascul şi mai multe femele, animale 
tinere şi pui. Cei ce aparţin unui anumit grup se 
recunosc după un miros specific grupului respec-
tiv. Membrii aceluiaşi grup — familie manifestă 
un comportament teritorial puternic. Şobolanii 
cenuşii ce nu aparţin grupului, sunt fără excepţii 
alungaţi sau omorâţi (canibalismul este posibil). 
Experienţele individuale ale unor şobolani pot fi 
împărtăşite mai departe celorlalţi membri. Şobo-
lanii cenuşii se înmulţesc pe tot parcursul anului. 
Perioada de gestaţie durează 24 de zile.  
Femela şobolan naşte de 2 -7 ori pe an câte 
6 -10 pui, care sunt la naştere orbi şi fără 
blană. Femelele pot făta pe an chiar şi 1000 de 
pui. La creşterea puilor iau parte deseori mai 
multe femele. Puii sunt alăptaţi aproximativ 
trei săptămâni. Când ajung la vârsta de 6 -7 
săptămâni ei sunt deja independenţi, iar la 3 luni 
ajung la maturitatea sexuală. Animalele tinere şi 
puii au un comportament foarte jucăuş.  
Şobolanii cenuşii sunt omnivori.  

Spectrul alimentelor consumate cuprinde 
seminţe, muguri, fructe, ouă de păsări, carne 
stricată şi stârvuri de animale, mamifere mici 
etc. Ei evită totuşi alimentele necunoscute, 
comportament ce este cunoscut ca “misoneism”. 
Speranţa de viaţă a şobolanului cenuşiu este de 
maximum 4 ani, vârstă la care rareori ajung, 
dacă trăiesc în natură.

Răspândire: şobolanii cenuşii sunt originari din 
Asia de est. Ca specie sinantropă însă, ei sunt 
astăzi răspândiţi în toată lumea. Prin intermediul 
vapoarelor drept mijloace de transport, şobolanii 
s-au extins până în insulele cele mai izolate. Pot 
fi întâlniţi în sate şi oraşe, unde stau în pivniţe, 
depozite, grajduri, conducte de canalizare, lo-
curi de depozitare a gunoaielor precum şi în alte 
clădiri, unde găsesc suficientă hrană şi ascun-
zători. In natură ei îşi sapă vizuini subterane, ce 
se împart în galerii lungi.

Daune: tipic dăunător de provizii, materiale şi 
pentru igienă. Şobolanii consumă alimente de 
toate tipurile, pe care le contaminează cu ex-
cremente, urină şi secreţii. Ei rod însă şi mobilă, 
cabluri electrice, scânduri, rafturi, grinzi, uşi, 
plastic etc, fiind astfel încadrate şi la categoria 
dăunătorilor de materiale.  
Şobolanii cenuşii acţionează ca purtători a 
numeroase boli infecţioase, ce pot fi transmise 
la om şi la alte animale. Ei reprezintă astfel 
şi mijloace de răspândire a puricilor, care pot 
fi purtători de ciumă. De asemenea şobolanii 
cenuşii pot transmite viruşi de Lassa (agenţi 
patogeni ai febrei de Lassa), viruşi Lyssa (agenţi 
patogeni ai rabiei) şi Salmonella, trichină precum 
şi alţi ectoparaziţi şi endoparaziţi.
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Şoarecele de casă
Mus musculus

Aspect: Șoarecele de casă (Mus musculus) este 
un mamifer rozător sinantrop mic, de culoare 
cenușie, cu botul ascuțit, care trăiește pe lângă 
așezările omenești, în gospodăriile umane, în 
construcții industriale, în silozuri, în depozite 
de furaje, de produse alimentare și textile, în 
incinta morilor etc. Construiesc cuiburi căptușite 
cu material moale, pe sub stoguri, în magazii, 
hambare, depozite, cămări, poduri etc.

Are o lungime de 7-10 cm (cap + trunchi) și o 
greutate de 10-20 g. Trăiește până la un an și 
jumătate. Are botul scurt, ochii mici, vibrizele 
lungi, iar membrele posterioare mai scurte decât 

cele anterioare. Incisivii de pe maxilarul superior 
au o margine dantelată. Degetele cu unghii subți-
ri și fragile. Este un bun alergător și se cațără cu 
ușurință.

Evoluție: Este o specie omnivoră și se hrănește 
mai ales cu semințe de cereale și plante industri-
ale, dar și cu alimente găsite în locuințe. Având 
hrană suficientă disponibilă, nu-și face rezerve 
pentru sezonul rece. Trăiește în perechi, apărân-
du-și cu îndârjire teritoriul. Nu hibernează și este 
activ tot anul. Șoarecii care trăiesc în locuințe 
sunt activi ziua în locuri liniștite, iar noaptea 
cotrobăiesc peste tot; cei care au migrat în 

câmp, sunt activi numai noaptea. Se înmulțesc 
în tot cursul anului. Gestația durează 20- 21 de 
zile. Femela naște de 6-7 ori pe an, câte 3-10 pui 
golași, care sunt alăptați 3-4 săptămâni. Atinge 
maturitatea sexuală la două luni după naștere.

Răspândire: Șoarecele de casă este răspândit pe 
toate continentele și urcă la altitudine până la 
2700 m acolo unde există construcții umane. În 
România se întâlnește subspecia Mus musculus 
musculus răspândită în toată țara pe lângă locu-
ințe, de la câmpie până în golul de munte. Vara o 
parte dintre șoareci migrează în câmpuri de-
schise, cultivate sau înțelenite, fără a ierna aici.

Daune: Șoarecii de casă produc pagube mari 
în cămările locuințelor, magaziile de cereale, 
depozite alimentare. Murdăresc și infectează 
alimentele cu diverși agenți patogeni și transmit 
astfel omului și animalelor de casă boli infecțio-
ase și helmintoze. Strică mai mult decât con-
sumă și imprimă alimentelor un puternic miros 
neplăcut de urină. Indivizii care migrează vara 
în câmp produc pagube culturilor în perioada de 
recoltare. Șoarecii sunt conoscuți ca purtatori de 
Salmonella, care este o formă cunoscută a intox-
icaților alimentare iar infecția la om apare, de 
obicei, când intră în contact cu materiile fecale 
ale șoarecilor. Simptomele pot include diaree 
și vărsături. Roaderea șoarecilor face parte din 
comportamentul lor natural și prin aceasta activi-
tate pot crea daune cablurilor electrice, țevilor 
de plumb și fitingurilor. De asemenea, șoarecii 
pot dauna și produselor alimentare, care necesită 
să fie aruncate din cauza contaminării cu excre-
mente, urină și firele lor de păr.



Daunatorii de depozit

QUICKPHOS UP 
Fosfina generată de QuickPhos se împrăștie în mod  
uniform în toate direcțiile, în cadrul unei incinte.
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3. Principalele produse utilizate pentru 
combaterea dăunătorilor de depozit



Produse combatere daunatori de depozit

Pentru un control mai bun al dăunătorilor de depozit se recomandă atât tratamentele preventive cât și cele curative. Tratamentele preventive le aplicăm atât 
spațiilor infestate cât și a celor care nu prezintă semne de infestare, evitând astfel o infestare din interiorul spațiilor de depozitare în momentul introducerii 
cerealelor sau a mărfurilor. În acest scop putem folosi urmatoarele produse:

•  K-Obiol, Actellic, Reldan, etc. - pentru combaterea insectelor, stații de intoxicare cu raticid - Racumin, Racumin Foam, Brodibleu, Varat, Rodex, Kwizda 
Koederblocke, Rodicum, Vertox, Storm etc.- și monitorizarea activității rozătoarelor. 

Tratamentele curative se aplică atunci când marfa/ cerealele sunt infestate iar pentru aceasta recomandăm urmatoarele produse:

• fosfura de aluminiu: Quickphos Up, Phostoxin, Delicia Gastoxin, Magtoxin pentru combaterea insectelor si stații de intoxicare cu raticid -  Racumin, Racumin 
Foam, Brodibleu, Varat, Rodex, Kwizda Koederblocke, Rodicum, Vertox, Storm pentru combaterea rozătoarelor.

În continuare vă vom descrie produsele folosite în activitatea noastră cu ajutorul cărora am obținut cele mai bune rezultate.

QUICKPHOS-UP
QUICKPHOS-UP reprezintă un produs clasat superior celorlalte din domeniu. Agriangel folosește acest produs în desfășurarea serviciilor.

Substanța activă: fosfura de aluminiu 56%.

Formulare: tablete rotunde (greutate 3g).

Insecticid fumigant destinat combaterii dăunătorilor cerealelor depozitate și 
a rozătoarelor mari în culturile de câmp.

Reacții chimice și proprietăți fizice

Gazul de fosfină este eliberat de fumigantul QUICKPHOS-UP în prezența 
umezelii din atmosferă ori a umezelii din mărfurile care urmează a fi tratate.

Gazul este puternic toxic pentru toate formele de viață umană ori animală.

Formula chimică a fosfinei este PH3 – hidrogen fosfurat

Reacţiile chimice ale fosfidelor metalice

AIP + 3 H2O = AI (OH)3 + PH3

PH3 este un gaz incolor cu un miros asemănător celui de carbid sau usturoi. 
Greutatea specifică a fosfinei este 1,17, comparativ celei a aerului (cu 17% 
mai greu) și are o limită mai scăzută de explozie, de 1,79% vol. în aer.

Cultura Organism țintă Doza
CEREALE DEPOZITATE principalii dăunători ai 

cerealelor depozitate și a 
gărgăriței la fasole

3-5 tablete / t produs

Mod de acţiune

Fosfina, prin inhalare, blochează căile respiratorii prin eliminarea apei din 
celule.

Tabletele de QUICKPHOS-UP, în prezența umezelii din atmosferă sau în 
prezența umezelii produselor depozitate, elimină lent un gaz foarte toxic 
(Fosfina – PH3) cu acțiune letală asupra tuturor formelor de viață umană sau 
animală. Imediat ce tabletele au intrat în contact cu aerul, degajă un miros 
specific de carbid sau usturoi – acesta fiind un miros de avertizare.

Ratele descompunerii tabletelor vor varia în funcție de temperatură și 
umiditate.
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Mai jos, vă prezentăm durata minimă a expunerii pentru tabletele 
QUICKPHOS UP cu scop orientativ pentru determinarea duratei minime a 
expunerii la temperaturile indicate, la o valoare a umidității relative de 60%.

Sub 5ºC  Lipsă fumigare

5 – 10ºC  10 zile

11 – 15ºC 5 zile

16 – 25ºC 4 zile

Peste 25ºC 3 zile

Mod de utilizare

O operațiune de fumigare include și toate măsurile preliminare de pregătire, 
măsuri care au în vedere aplicarea în siguranță a fumigantelor.

Fumigarea constă din câteva etape cum sunt:

• examinarea structurilor care urmează a fi supuse fumigării,

• aplicarea fumigantului respectiv,

• perioada de ținere sub observație a structurii care a fost fumigată și 
aerisirea,

• eliberarea structurii.

Aplicarea tabletelor

Pot fi folosite în silozuri, la depozitările plane, stive/grămezi și la nave, 
pentru diverse feluri de produse înmagazinate, precum și pentru protecția 
materialelor (ex. lemn, rattan).

Formula dată în continuare este folosită pentru adăugarea tabletelor

Tablete adăugate pe minut:

Atunci când se face fumigarea mărfurilor depozitate plan sau a mărfurilor în 
vrac, tabletele sunt distribuite egal cu ajutorul unei sonde.

În plus, tabletele sunt adecvate și pentru combaterea rozătoarelor , de 
aceea, sunt solicitate în multe țări. În general, ele sunt folosite împotriva 
șoarecilor de câmp, a șobolanilor, a hârciogilor, a iepurilor sălbatici și a 
cârtițelor. Toate aceste pot provoca considerabile daune economice și prin 
șubrezirea și deteriorarea construcțiilor și a indiguirilor.

Procedura care trebuie urmată:

• localizați galeriile cu ajutorul unei sonde de inspecție;

• introduceți cantitatea cerută de tablete în galerie ;

• acoperiți deschiderea cu o piatră, cu iarbă sau cu substanțe similare 
acoperite apoi cu pământ, dar aveți grijă ca să nu fie închisă complet 
galeria.

Important
Aplicarea tabletelor QUICKPHOS UP, se face numai de către firme autorizate 
pentru prestări servicii cu produse pentru protecția plantelor T si T+, 
cu personal autorizat și cu respectarea tuturor măsurilor de protecție și 
siguranță în manipularea și întrebuințarea fumigantelor fosfinice.

Producător: United Phosphorus Ltd.

capacitatea de încărcare (tone/oră) x dozaj (tablete / per tonă)

60 minute
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Produse combatere daunatori de depozit

PHOSTOXIN
Phostoxin conține fosfură de aluminiu care în timpul operațiunii de gazare, 
prin asimilarea de apă, din aceasta ia naștere fosfina (hidrogen fosfurat PH3). 
Pentru eliberarea de fosfină este suficientă numai umiditatea aerului. Fosfina 
reprezintă un gaz toxic foarte puternic pentru insecte și alți dăunători, cât 
și pentru oameni. Fosfina poate controla dăunătorii întâlniți la produsele 
stocate aflați în toate etapele de dezvoltare precum și a rozătoarelor din 
afara spațiilor de depozitare. Utilizarea Phostoxin-ului se poate face în 
orice spațiu de depozitare atâta timp cât există posibilitatea să poată fi 
închis etanș. Spații în care se poate aplica fumigarea cu Phostoxin: silozuri, 
depozite, containere etc.

Pentru eliminarea completă a dăunătorilor, din semințe și produse furajere 
depozitate, recomandăm efectuarea a minim 2 tratamente cu Phostoxin. 
Efectuarea unui singur tratament de gazare nu este suficientă în cazul 
infestării, din următoarele motive:

• acționând prin blocarea căilor respiratorii, gazarea cu fosfură de aluminiu 
combate atât dăunătorii adulți cât și larvele ieșite din boabe;

• ouăle depuse în interiorul bobului nu pot fi distruse prin gazare și nici prin 
alte tratamente fără a afecta germinația boabelor;

• larvele din interiorul bobului aflate în faza dezvoltării, sunt protejate de 
efectul gazului. Aplicarea tratamentelor de gazare se efectuează atât 
preventiv cât și curativ, pe întreaga perioadă de depozitare.

Atenţie!
Utilizarea produselor din grupa T+, grupă în care se încadrează și Phostoxin, 
se face numai de către prestatori de servicii autorizați de Ministerul 
Mediului, Direcția Fitosanitară, ITM și Poliție.

Număr înregistrare: 369, 27/12/1974

Producător: Detia Degesch
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MAGTOXIN
Magtoxin eliberează hidrogen fosfurat la contact cu umiditatea și are 
proprietăți insecticide excelente. Penetrarea ambalajului și a bunurilor 
ambalate bine este rapidă. Hidrogenul fosfurat s-a dovedit eficient împotriva 
insectelor din cereale și a stadiilor pre-adulte ale acestora, larve și pupe. 
Deoarece, descompunerea este aproape completă, praful ce rămâne nu 
conține aproape deloc fosfură de metal comparat cu produsele pe bază de 
fosfură de aluminiu. Concentrația maximă de hidrogen fosfurat din Magtoxin 
este atinsă după numai 24-36 ore. În comparație, în același timp și aceleași 
condiții (umiditate 60% și temperatura 20°C), fosfura de aluminiu va elibera 
72% din conținutul de hydrogen fosfurat, pe când fosfura de magneziu este 
complet eliberată.

Recomandări de aplicare

Magtoxin se folosește pentru fumigarea semințelor, produselor ambalate, 
împachetate și pentru produsele procesate, de exemplu frunze de tutun, 
hrană procesată și furaje. Acestea pot fi fumigate, în depozite, silozuri și 
alte spații de depozitare care pot fi închise ermetic și nu permit trecerea 
gazului. Magtoxin este foarte eficient împotriva insectelor din cereale, 
porumb, alune, hamei, sorg, semințe de floarea soarelui și furaje din silozuri, 
vapoare, containere și depozite.

Doza de aplicare: 3-5 g/tonă produs (3 tablete/tratament în celulele de siloz 
la introducerea cerealelor și 5 tablete pentru tratarea cerealelor păstrate în 
depozite vrac).

Avantajele produsului Magtoxin:
• se descompune rapid;

• descompunerea este aproape completă;

• praful rămas nu conține fosfina nedescompusă;

• economic;

• nu sunt reziduuri în bunurile fumigate.

Avantajele fosfurii de mangeziu:
• fumigare chiar și la temperaturi scăzute;

• degazarea durează mai puțin decât la fosfura de aluminiu;

• mai rapid și o descompunere mai completă;

• se descompune deasemenea și în condiții climatice cu umiditate scăzută.

Număr înregistrare: 2558, 14/06/2005

Producător: Detia Degesch
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Produse combatere daunatori de depozit
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 DELICIA GASTOXIN
Substanţe active: Fosfură de Aluminiu 56 %

Formulare: TB – Tabletă

Mod de acţiune

Spectrul de utilizare al produsului este destul de larg, fiind inclus în raticide, 
insecticide, dar ca și fumigator pentru depozitele de cereale. De asemenea 
este utilizat pentru a ucide mamifere mici precum cârtițe sau rozătoare. 
Tabletele sau peleții de insecticid Delicia Gastoxin conțin de asemenea 
alte chimicale printre care amoniac care ajută la reducerea potențialului 
de aprindere instantanee a gazului. Este utilizat ca și fumigant atunci când 
alte aplicări de pesticide nu sunt posibile și când sunt tratate structuri sau 
instalații, precum în nave, avioane sau silozuri goale de cereale. Toate 
aceste structuri pot fi închise perfect etanș sau protejate cu o membrană 
impermeabilă gazului.

Atenţie!!!
Este foarte toxic pentru oameni (grupa T+), motiv pentru care tratamentele 
sunt efectuate de echipe specializate şi autorizate să lucreze cu asemenea 
produse, echipate cu echipamente standardizate de protecţia plantelor şi cu 
truse de prim-ajutor.

Producător: Detia Freyberg GMBH
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 K-Obiol EC 25
Domenii de aplicare (cu precădere în interior): protecția cerealelor, 
depozitate împotriva dăunătorilor, cât și dezinsecția suprafețelor pe/ în care 
urmează să fie depozitate cerealele. 

K-Obiol EC 25 este recomandat de O.M.S. (Organizația Mondială a Sănătății) 
pentru eficacitatea și remanența sa în combaterea dăunătorilor de depozite. 
K-Obiol EC 25 este agreat de F.A.O. (Organizația Mondială pentru Agricultură 
și Hrană) pentru aplicarea direct pe produse alimentare în vederea protecției 
împotriva dăunătorilor.

Doza: 0,5 ppm /250 ml/ 1000 mc

Dăunători combătuți: Sitophilus granaris, Oryzaephilus surinamensis, Plodia 
interpunctella, Rhizoperta dominica, Tribolium casateneum, Sitotroga 
cerealella, Callosobruchus chinensis, Drosophilia melanogaster.

Număr înregistrare: 1075/8.11.1984

Producător: Bayer Environmental Science
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ACTELLIC 50 EC
ACTELLIC 50 EC este un insecticid pentru combaterea dăunătorilor din 
culturile de câmp, furajere și în depozite. Insectele sunt distruse prin 
contact, ingestie sau acțiune fumigenă. 

Mod de acțiune: Poate fi aplicat sub formă de pulverizare. Este eficient 
din punct de vedere economic, fiind aplicat în doze mai mici decât alte 
insecticide. Datorită persistenței sale îndelungate, nu este necesară 
reaplicarea lui. Timp de pauză: 28 de zile la grâu; 21 de zile la măr, lucernă, 
tomate, pomi fructiferi, vița de vie.

Domenii de aplicare: măr, prun, grâu, lucernă, legume seră, varză, tomate, 
pomi fructiferi, cireș, viță de vie, spații depozitare(recoltă).

Insecte combătute: viermele mărului, viermele prunelor, ploșnița cerealelor, 
tripsul grâului, țânțarul florilor de lucernă, viespea semințelor de lucernă, 
musculița albă de seră, păduchele cenușiu al verzei, păduchele solanaceelor, 
păianjenul din San Jose, păianjenul roșu comun, molia viței de vie, gărgărița 
grâului, gărgărița orezului, gândacul de Surinam, gândăcelul făinii, gărgărița 
fasolei, molia cerealelor, molia cenușie a făinii, molia fructelor uscate.

Număr înregistrare: 403, 03/07/1975

Producător: Syngenta
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 RACUMIN PASTE
Substanța activă din Racumin Paste – coumatetralyl este un anticoagulant de 
primă generație ce distruge sistemul circulator al rozătoarelor, provocându-
le hemoragii interne și o moarte lentă nedureroasă. Racumin Paste este 
extrem de atractiv pentru rozătoare, în comparație cu orice alte surse de 
hrană, datorită conținutului atractiv de grăsimi vegetale și carbohidrați 
ce generează competența ridicată și repetată, eliminând riscul de refuz 
de hrană.Datorită formulei sale, Racumin Paste își păstrează proprietățile 
intact și în medii umede și insalubre sau în condiții extreme de temperatură.
Înainte de aplicarea Racumin Paste este obligatorie monitorizarea 
focarelor,identificarea cuiburilor și trasee lor de circulație a rozătoarelor, 
iar,după plasarea stațiilor de intoxicare cu produs, acestea trebuie controlate 
periodic și momeala reîmprospătată pe măsura consumului.

Domenii de aplicare: Racumin Paste poate fi utilizat cu succes în gospodării, 
în spații publice, la grajdurile de animale și depozitele de produse vegetale 
și alimentare, în rețeaua de canalizare sau pe traseele de cabluri

Număr înregistrare: 609BIO/14/05.14

Producător: Bayer Environmental Science
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RACUMIN FOAM
Racumin Foam este un raticid foarte bun pentru combaterea activității 
șoarecilor și șobolanilor în zonele sensibile (depozite, fabrici, spitale etc.).

Spuma adezivă este aplicată în zonele de acces ale rozătoarelor vizate, gura 
de acces fiind acoperită cu spumă. Animalele vizate vor intra în contact cu 
spuma, iar aceasta fiind foarte lipicioasă, se va atașa de blană si lăbuțele lor, 
acestea ducând substanța activă până în cuib. După contact rozătoarele vor 
încerca să se curețe, iar atunci substanța biocidă va fi activată. Este indicat 
ca spuma să fie folosită unde nu au acces alte animale.

Aplicarea este similară cu cea a spumei poliuretanice. Spuma este moale 
și foarte lipicioasă, atașându-se cu ușurință de blana rozătoarei vizate. 
Aceasta rezistă între 10 și 14 zile. Conține bitrex pentru a împiedica ingestia 
accidentală.  Substanța activă: coumatetralil 4g/kg.

Combate până și activitatea rozătoarelor ce au surse abundente de hrană, 
de asemenea, combate activitatea rozătoarelor chiar și atunci când intervine 
timiditatea sau refuzul pentru momeală.

Poate fi utilizat în zone cu umiditate crescută unde momelile clasice se 
dezintegrează, dar și în zonele de trecere, tavane false, țevi de apă, 
canalizare și trasee de cabluri.

Asigură tratament activ, nu pasiv ca momeala.

Volumul de spumă produs: 12L.

Instrucțiuni de siguranță: evitați orice contact cutanat cu substanța, spălați 
mâinile cu apă și săpun după utilizare. Înainte de utilizare citiți cu atenție 
instrucțiunile de pe etichetă.

Producător: Bayer
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QUICKPHOS UP 
Când este folosit în conformitate cu instrucțiunile nu este 

inflamabil și nu este exploziv. Dacă vine în contact cu aerul, 
eliberează gaz cu miros înțepător – amoniac – ca avertisment.
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Pe lista de aparatură furnizată pentru dezinsecții și dezinfecții se numără: 
sonde aplicare fumigant, atomizoare, pulverizatoare ULV (generatoare ceață 
rece, nebulizatoare), foggere (termonebulizatoare, generatoare de ceață 
caldă), pompe mecanice (pulverizatoare de presiune joasă, vermorele). 
Echipamentele sunt alimentate electric, funcționează cu motoare pe benzină 
(cu amestec, baie de ulei) sau manual.

Pulverizatoarele se pot utiliza pentru tratamentele de dezinsecție urbană, 
a locuințelor, a spațiilor verzi, fermelor, solariilor și serelor. De asemenea 
pulverizatoarele se pot folosi la serviciile de dezinfectare.

Echipamentul special pentru uz profesional de U.L.V.  (ultra low volume) este 

definit ca având un volum foarte scăzut al ratei de aplicare pe unitate de 
suprafaţă / spaţiu care garantează un control economic al dăunătorilor.

Generatorul de ceață ULV este o unitate generatoare, pentru realizarea 
dezinfecției și dezinsecție în interior, în toate spațiile civile, industriale și 
domestice cum ar fi: cantine, crescătorii de animale, spații industriale, sere, 
locuințe civile, localuri publice, magazine, mijloace de transport în comun, 
etc.

Principiul ULV permite o pulverizare foarte fină a substanței utilizate, astfel 
fiind acoperită o suprafață mare cu o cantitate mică de insecticid sau 
dezinfectant.

De ce aplicarea cu ULV?
Ținta este ca să ținem rata de aplicare cât mai scăzută cu putință astfel să 
diminuăm atât cantitatea de substanță aplicată (implicit costul acesteia) și 
perioada aplicării tratamentului.

Substanța folosită ajunge în duza de pulverizare unde o explozie de aer 
eliberată de suflanta descompune substanța în mii de particule. Substanța 
până să fie pulverizată trece printr-un debitmetru pentru a asigura un flux 
constant și pentru a produce particule de dimensiuni egale. Acest procedeu 
scurtează durata  tratamentul și reduce cantitatea de agent activ aplicat 
obţinându-se astfel cele mai înalte standarde de eficienţă şi o acoperire 
optimă .

Spre exemplu:

1 ml lichid la dimensiunea particulei de 20 micrometri    = 239 Milioane 
particule

1 ml lichid la dimensiunea particulei de 100 micrometri  = 1,91 Milioane 
particule

Asta înseamnă că aplicarea prin metoda ULV produce mai multe picături 
comparativ cu metoda tradițională de pulverizare LV (volum scăzut). Cu 
cât este mai mică dimensiunea particulei cu atât mai multe particule sunt 
produse asigurând o acoperire cât mai mare a zonei de aplicare.
Beneficiile utilizării tratamentelor ULV:
1. un consum foarte economic de biocid.
2. pulverizare excelentă
3. aplicare fără riscuri
4. pulverizare reglabilă 360°
5. fiecare duză poate fi acționată manual
6. nivel redus de zgomot pentru unităţile acţionate electric
7. nivel de pătrundere ridicat
8. toate biocidele  pot fi aplicate, inclusiv pulberi.
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Echipamente de aplicare

Informaţii despre Termonebulizatoare, Foggere, Generatoare ceaţă caldă

Termonebulizatorul este un echipament utilizat în special la tratamentele de 
dezinsecție dar și la dezinfecții. Principiul lui de funcționare este simplist - 
pulverizarea soluției de lucru sub formă de particule foarte fine (la nivelul 
micronilor). Fiind încălzite de aerul generat de motorul pe benzină și fiind 
foarte ușoare acestea “plutesc” foarte mult în aer și ocupă tot volumul 
încăperii unde este pulverizat (la utilizările in door).

Echipamentele de termonebulizare funcționează cu benzină (fără amestec 
de ulei) după principii de aprindere de la bujie. Un amestec de benzină/
aer este aprins în camera de combustie care își urmează extinderea pe 
tubulatura rezonatorului cu o frecvență cuprinsă între 80 și 110 aprinderi 
pe secundă (în funcție de tipul echipamentului). La capătul rezonatorului, 
amestecul de soluție ce se dorește a fi pulverizat este injectat o dată la 4 - 5 
msec în curentul de aer cu viteză mare ce provine de la camera de ardere 
și este dispersată în picături fine de aerosoli, care sunt distribuite într-o 
ceață densă extensivă. Combustibilul și amestecul de ceață sunt transmise 
de către o mică presiune pozitivă în rezervoare. Sistemul are, cu excepția 
diafragmelor, fără componente în mișcare și, prin urmare, practic, nici o 
uzură.

Energia electrică este necesară doar pentru pornirea mașinăriilor, nu este 
necesară aprinderea electrică în timpul operării. Capacitatea bateriilor 
este selectată să se potrivească consumului de energie a valvei magnetice 
a dispozitivului de oprire automată sau pentru pornirea electrică ON/OFF a 
soluției de lucru pentru echipamente dotate cu așa ceva.

Când faceți pulverizarea la baza copacilor sau a tufelor, particulele 
pulverizate se ridică pe sub frunze și în acest fel străpung toată vegetația 
oferind rezultate maxime, mai bune decât în cazul tratamentelor cu ceață 
rece.

Dacă se utilizează la spații exterioare cu multă vegetație tratamentul se 
face la nivelul solului dar “ceața caldă” generată se va ridica și împrăștia.

Instrucţiuni utilizare pentru temonebulizator, generator de 
ceaţă caldă
Informații despre cum se face PORNIREA termonebulizatorului:

1. Aparatul are nevoie de 4 baterii tip R24, care se bagă în partea de jos a 
acestuia. Verificați că așezarea a fost făcută cum trebuie apăsând butonul 
de la finalul pompei. Ar trebui să se audă un ticăit (descărcare electrică în 
interiorul țevii de evacuare a gazelor).Recomandăm utilizarea unor baterii 
superioare. Schimbarea lor se face foarte rar deoarece acestea se consumă 
doar la pornirea echipamentului.

2. Puneți benzină în rezervorul termonebulizatorului (aproximativ 80%)

3. Robinetul de substanță va rămâne închis (pe OFF, poziție perpendiculară 
pe rezervor)

4. Se deschide bușonul de pe rezervor la maxim (butonul roșu)

5. La prima pornire este necesară o pompare mai energică pentru ca aparatul 
să se alimenteze cu benzină (de 20-30 ori). Următoarele dăți în schimb 
fiind suficient 2-4 pompări. Atenție!!! Dacă aparatul nu produce un ticăit la 
primele pompări verificați dacă bateriile au fost puse corect.

6. După pornire se mai pompează de 1-2 ori până aparatul va merge constant 
(rotund).
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7. Se reduce debitul de benzină din butonul roșu de pe carburator cu 1/4 - 
1/5 ture până când aparatul se echilibrează.

8. Se pornește robinetul soluției, iar în aproximativ 5 secunde începe 
pulverizarea soluției de lucru.

Informaţii despre cum se face OPRIREA termonebulizatorului
1. Pentru oprirea aparatului va trebui mai întâi să opriți alimentarea cu 

soluție de lucru – treceți robinetul pe OFF prin rotirea perpendiculară pe 
rezervor.

2. După ce aparatul nu mai pulverizează soluție, puteți să întrerupeți și 
alimentarea cu benzină apăsând butonul roșu de pe carburator. Invârtiți 
apoi și acest buton în poziția de OFF.

ATENŢIE!!!
În cazul în care se oprește alimentarea cu benzină înainte de cea cu soluție și 
dacă soluția de lucru este pe bază de produs petrolier, aceasta va lua foc pe 
țeavă. Recomandăm atenție sporită!!!

Aparatul nu se poate alimenta cu benzină sau cu soluție de lucru în timp ce 
funcționează. Acesta trebuie mai întâi oprit.

Pentru tratamente mai îndelungate este obligatorie o pauză necesară răcirii 
de 5 minute o dată la 40 – 50 minute.

Alte câteva sfaturi practice în utilizarea termonebulizatorului:

1. Întotdeauna închideți robinetul cu soluție treptat până observați că nu 
mai eliberează ceață (soluție) înainte să opriți foggerul (alimentarea cu 
benzină) 

2. Folosiți foggerul numai în poziția orizontală, nu îl înclinați, dacă motorul 
se oprește singur soluția va curge pe podea și nu înapoi în rezonator/
motor. Dacă foggerul nu este echipat cu dispozitiv de întrerupere în caz de 
urgență, nu-l lăsați nesupravegheat.

3. În funcție de lucrarea pe care o aveți(spații mici 40 m 2), luați în calcul 
faptul că  foggerul nu trebuie să absoarbă ceața pe care o eliberează 
pentru că astfel diafragma aparatului va deveni lipicioasă și motorul se va 
opri. Pentru a preveni acest lucru folosiți foggerul din exterior.

4. Când ați terminat lucrarea este recomandat să lăsați în rezervorul cu 
soluție aproximativ 100ml de motorină sau ulei de rapiță în funcție de ce 
substanță folosiți pentru ca țevile să rămână curate iar robinetul soluției în 
poziția deschis pentru a nu sta în tensiune.

5. Nu lăsați în rezervorul de substanțe virkon ,hiperox, acid paracetic sau 
acizi dezinfectanţi pe bază de peroxid, întotdeauna goliți. Nu lăsați 
formaldehida în rezervorul cu soluție mai ales la temperaturi de până  
la 10oC.

6. Amintiți-vă că folosind substanțe pe bază de apă nu veți avea același efect 
vizibil impresionant comparativ cu o substanță pe bază de ulei, dar asta nu 
înseamnă că dezinfectantul nu-și face treaba.

7. Dezinfectanții pe bază de glutardehide vor lăsa o substanță maronie , 
lipicioasă pe diafragmă dacă foggerul aspiră ceață.

8. Întotdeauna folosiți o pâlnie care are și filtru pentru rezervorul de 
petrol. După aproximativ 10 min de funcționare foggerul devine foarte 
fierbinte , deci NICIODATĂ să nu folosiți o canistră de 25 L pentru a încărca 
dispozitivul.
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Echipamente de aplicare

Informaţii despre Pulverizatoare de Spate, Pompe de mână, Vermorele
Pulverizatoare de spate
Sunt pulverizatoare purtabile cu rezervor de o capacitate medie, au o 
pulverizare precisă. De obicei sunt fabricate din materiale rezistente la 
agenți corozivi și au supape rezistente la substanțe agresive.  
Aceste echipamente se folosesc pentru împrăștierea insecticidelor, 
fungicidelor și erbicidelor, dar și a îngrășămintelor. Pot fi manuale sau 
electrice. De obicei cele manuale au levierul de pompat ambidextru.

Pompe de mână
Pompele de mână sunt pulverizatoare micuțe realizate din materiale 
rezistente la substanțe corozive și fiind echipate cu supape rezistente la 
substanțe agresive. Acestea sunt ideale pentru intervenții pe spații mici, 
unde nu este nevoie de pulverizatoare mai mari. Cu ajutorul lor se poate 
împrăștia insecticid, fungicid sau erbicid, dar de cele mai multe ori sunt 
folosite și la spălătoriile auto pentru a aplica detergent sau substanțe 
degresante.

Sonda aplicare fumigant
Sonda pentru aplicarea fumigantului/tabletelor de insecticid poate avea 
lungimea de 1.4m sau 2,4m în funcție de necesități.

Aplicatorul este compus dintr-un tub metalic  cu un capăt liber și cu unul 
prevăzut cu o mică clapetă  care are rolul de a elibera tabletele de insecticid 
în masa de cereale.

Modalitate de utilizare: se introduce sonda în masa de cereale, cu capătul 
prevazut cu clapetă; se introduce tableta  de insecticid în interiorul tubului 
metalic al sondei; se extrage sonda, în felul acesta clapeta din capătul 
sondei se va deschide și va elibera tableta.
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5. Echipamente de detecţie
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Echipamente de detectie

DETECTOARE PORTABILE DE GAZE ALTAIR

Utilizatorii care se confruntă cu situații periculoase potențiale merită cea mai bună protecție 
disponibilă.  
Agriangel oferă o varietate de instrumente de detecție a gazului mai inteligente și mai bune, pe care 
oamenii să se poată baza. Prin detectoarele monogaz și multigaz din gama ALTAIR, produse de către 
MSA Safety, oferim cea mai avansată tehnologie față de cea existentă în orice detector de gaz portabil 
de pe piață.

Adevăratul punct forte al detectoarelor multigaz îl reprezintă tehnologia senzorilor.  
Senzorii aparatelor ALTAIR au o durată de viață normală mai mare decât dublul mediei industriale și 
sunt concepute prin folosirea designului circuitului integrat.  
Prin transformarea miniaturală a sistemului electronic de control al senzorilor și prin introducerea 
acestuia în interiorul senzorului în sine, senzorii MSA oferă stabilitate, acuratețe și repetabilitate de 
înaltă performanță.

Aparatele ALTAIR reprezintă un progres în privința designului, senzorilor chimici și mecanici și permit 
un răspuns mai rapid precum și timpi de calibrare cu gaz etalon mai reduși. Având un timp mai redus 
de calibrare și de efectuare a testelor de rezistență la impact, se economisește gaz de calibrare și 
costuri de întreținere. Însă lucrul cel mai important pentru aceste aparate este faptul că secundele 
economisite prin timpul de răspuns mai redus poate însemna salvarea de vieți. 
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QUICKPHOS UP 
Insecticid fumigant destinat combaterii dăunătorilor cerealelor 

depozitate și a rozătoarelor mari în culturile de câmp.
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Echipamente de protectie

6. Echipamente de protecţie
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Utilizarea produselor de protecția  plantelor presupune întotdeauna utilizarea echipamentului individual de protecție adecvat. 

Citiţi întotdeauna eticheta produsului!
De obicei, pe eticheta produsului, sub titlul “Măsuri de igienă și 
protecția muncii” este specificat tipul de echipament de protecție 
indicat. Dacă nu există această specificație , operatorul trebuie să 
utilizeze următorul echipament de protecție, în funcție de activitatea 
pe care o va desfășura:

• Prepararea soluției de stropit- echipamentul individual de protecție 
minim recomandat:

 - Combinezon;

 - Mănuși de cauciuc nitrilic;

 - Cizme de cauciuc- partea de jos a pantalonilor combinezonului 
trebuie să stea peste cizmele de cauciuc;

 - Vizieră; 

 - Mască respiratorie pentru particule solide, dacă în timpul 
preparării se amestecă pulberi.

• Aplicarea produselor de protecția plantelor- echipamentul individual 
de protecție minim recomandat:

 - Combinezon;

 - Mănuși de cauciuc nitrilic;

 - Cizme de cauciuc- partea de jos a pantalonilor combinezonului 
trebuie să stea peste cizmele de cauciuc;

 - Pălărie/șapcă; 

 - Mască respiratorie pentru particule solide și aerosoli lichizi (pentru 
aplicarea în culturi înalte, sere etc).

• Curățarea echipamentului de protecție- echipamentul individual de 
protecție minim recomandat:

 - Combinezon;

 - Mănuși de cauciuc nitrilic;

 - Cizme de cauciuc- partea de jos a pantalonilor combinezonului 
trebuie să stea peste cizmele de cauciuc;

 - Pălărie/șapcă.

Caracteristicile echipamentului individual de protecţie
Echipamentul individual de protecție trebuie să fie certificat pentru a 
putea fi folosit în tratamente cu produse pentru protecția plantelor. 
Pantalonii sau mănușile obișnuite nu pot oferi suficientă protecție. De 
aceea, trebuie folosit doar echipamentul care îndeplinește anumite 
standarde minime, de eficacitate demonstrată prin teste specifice.

 

Reglementările europene stabilesc aceste standarde și definesc 
categoriile de protecție în funcție de nivelul de protecție.

Următoarele recomandări evidențiază proprietățile și certificările 
pe care echipamentul individual de protecție e obligatoriu să le aibă 
pentru a proteja corespunzător operatorul. Toate produsele trebuie să 
fie marcate cu simbolul CE.
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Echipamente de protectie

COMBINEZON DE PROTECŢIE
Combinezoanele de protecție care trebuie purtate în timpul folosirii 
produselor de protecția plantelor pot aparține unuia dintre următoarele 
tipuri:
• Combinezoane care asigură protecție împotriva produselor chimice
EN14605:2005, Tipul 3-  îmbrăcăminte impermeabilă la lichide;
EN14605:2005, Tipul 4-  îmbrăcăminte impermeabilă la substanțe 
pulverizate;
EN13034:2005, Tipul 6-  protecție împotriva stropirii;
• Echipamente certificate special pentru tratamente cu produse de 
protecția plantelor.

MĂNUŞI DE PROTECŢIE
• Mănuși de protecție de folosință multiplă, pentru utilizare în timpul 
preparării soluției
- Trebuie să fie din cauciuc nitrilic, rezistente la pesticidele pe bază de 
solvenți;
- Trebuie să aibă un timp de străpungere împotriva solvenților agresivi 
cât mai mare.
- Trebuie să fie in conformitate cu standardul EN 374- Mănuși de pro-
tecție împotriva chimicalelor și microorganismelor.

• Mănuși de unică folosință, pentru utilizare în timpul aplicării, în-
treținerii și reintrarii pe parcelă. Se folosesc in următoarele situații:
- În timpul aplicării cu tractoare;
- În timpul reparării mecanice a echipamentului de stropit;
- În timpul curățării/ spălării echipamentului de stropit și echipamentu-
lui individual de protecție;
- În timpul colectării ambalajelor de pesticide triplu clătite;
- În timpul reintrării pe parcela tratată, recoltării și încărcării.
Nivel de protecție: 374-3:2003- protecție chimică joasă. 
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MĂŞTI DE PROTECŢIE
• Măști de unică folosință împotriva aerosolilor/ pulverizării- aceste 
măști au o durată de viață redusă și sunt marcate FF ( facial filter) ur-
mat de specificațiile de protecție P1, P2 sau P3.
• Măști reutilizabile împotriva aerosolilor/ pulverizării și vaporilor- au 
filtre speciale înlocuibile, cu o durată mai mare de viață.
Tipuri de filtre:
• Filtre mecanice P1,P2,P3
- Rețin particulele solide și aerosolii lichizi;
- Nivelul de protecție crește proporțional cu cifra de după litera P.
• Filtre chimice
- Fiecare literă corespunde protecției împotriva unui anumit tip de 
vapori de gaz;
- Literele sunt urmate de cifre și protecția crește proporțional cu cifra 
respectivă.

CIZMELE
Cizmele trebuie sa fie din cauciuc rezistent.

PĂLĂRIA/ŞAPCA
Tipul pălăriei nu este important, cât timp este impermeabilă la spray și 
are un bor larg care protejează capul și fața.



Echipamente de protectie
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VIZIERA 
Viziera trebuie să fie transparentă și să nu se aburească.

OCHELARII DE PROTECŢIE 
Ochelarii trebuie să fie închiși, să aibă orificii de ventilație și să prote-
jeze ochii împotriva prafului, lichidelor sau aerosolilor. Marcajul CE al 
ochelarilor de protecție trebuie să fie în conformitate cu EN166:2001.
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7. Metode de combatere
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Metode de combatere

Combaterea insectelor - Dezinsecţie
Agriangel oferă servicii profesionale de Combaterea insectelor sau dezinsecție. Cele mai bune servicii profesionale. Dezinsecție completă.

MĂSURI PREVENTIVE - MĂSURI GENERALE
• întreținerea curățeniei atât în incinta clădirilor cât și în apropierea 

acestora;

• depozitarea resturilor vegetale și menajere în spații special amenajate;

• evitarea acumulărilor de apă atât în interiorul clădirilor (subsoluri, 
depozite, etc) cât și în exteriorul acestora (mici crovuri, căminele de apă, 
șanțuri de scurgere colmatate etc).

• folosirea plaselor speciale la ferestrele depozitelor și a gurilor de aerisire;

• păstrarea ușilor și ferestrelor închise cât mai mult posibil;

• neintroducerea în spațiile de depozitare de mărfuri (cereale) infestate;

• efectuarea probelor de laborator înainte de introducerea cerealelor în 
depozit.

MĂSURI SPECIALE

Formarea „Benzilor negre”

Scop: formarea barierelor de control pentru insectele târâtoare care vin din 
exterior.

Mod de aplicare:

• bandă cu lățimea de aprox 3m cu ajutorul pompelor manuale.

• picături foarte fine și distribuite uniform astfel încât să fie foarte bine 
acoperită cu insecticid suprafața tratată.

Caracteristici necesare ale produselor folosite:

• spectru cât mai larg de dăunători.

• remanență cât mai mare (aplicarea produselor microîncapsulate,  
formulare S.C., etc.)

Avantaje:
• insectele mor înainte de a ajunge în spațiile protejate – se evită infestarea 

cu insecte târâtoare din exteriorul clădirilor.

• datorită puterii de aderență a microcapsulelor, toate insectele care vor 
trece prin „banda neagră” vor lua pe piciorușe insecticidul respectiv.

Dezavantaje:
• în condiții de precipitații abundente, perioada de remanență a produsului 

aplicat scade foarte mult.

Tratarea vegetaţiei din apropierea obiectivelor

Scop: Distrugerea focarelor de infecție cu insecte din apropierea obiectivelor 
vizate pentru dezinsecție.

Mod de aplicare: 
• aplicare pe vegetația din apropierea obiectivelor (unde este cazul) cu 
ajutorul atomizoarelor.

• Presiunea de lucru a atomizorului trebuie să fie mică astfel încât să se 
poată realiza o aplicare uniformă și controlată.

Caracteristici necesare ale produselor folosite: 
• să nu afecteze vegetația utilă. 
• remanență cât mai mare.
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Avantaje:
• distrugerea focarelor de insecte.

• combate un spectru mult mai larg de insecte.

Dezavantaje:
• cantitatea de produs crește acolo unde obiectivele vizate pentru 

dezinsecție sunt amplasate lângă păduri sau parcuri (cu vegetație bogată).

Pelicula protectoare pe pereţii exteriori şi interiori ai depozitelor

Scop: formarea unei pelicule protectoare pe pereții exteriori și interiori 
ai spațiilor administrative și pe pereții exteriori ai depozitelor, pentru 
prevenirea infestării cu insecte zburătoare (molii) și târâtoare (gărgărițe).

Mod de aplicare 
• formarea unei pelicule protectoare cu ajutorul atomizoarelor. 
• presiunea de lucru a atomizorului trebuie să fie mare astfel încât jetul 
format să ajungă la o înălțime de aproximativ 4-5 m și să formeze picături 
foarte fine (ceață).

Caracteristici necesare ale produselor folosite: 
• produsul utilizat trebuie să fie de contact și ingestie. 
• remanență cât mai mare.

• spectru larg de combatere, ex: Ficam WP 80.

Avantaje:
• eficacitate ridicată.

• insectele mor înainte de a ajunge în spațiile de depozitare.

• se evită infestarea atât cu insecte zburătoare cât și cu insecte târâtoare în 
interiorul clădirilor

• perioada de remanență îndelungată.

Pelicula protectoare la interior

Scop: Formarea unei pelicule protectoare pe pereții interiori ai depozitelor, 
cu scopul de a combate atât insectele zburătoare (molii) cât și târâtoare 
(gărgărițe).

Mod de aplicare: 
• pe pereții interiori ai depozitelor (inclusiv pe tavan+pardoseală). 
• cu ajutorul pompelor de mână sau atomizoare. 
• Jetul pompei trebuie să fie foarte fin. 
• Aplicarea să se facă uniform și să nu depășească pragul de curgere 
(fenomenul de șiroire).

Caracteristici necesare ale produselor folosite:

• Produsul utilizat trebuie să fie de contact și ingestie și cu remanență 
îndelungată. Ex: K-Obiol EC 25.

Avantaje:

• eficacitate ridicată.

• insectele mor odată ce au intrat în contact cu suprafețele tratate.

• sunt distruse atât insectele zburătoare cât și insectele târâtoare din 
interiorul clădirilor

• perioada de remanență îndelungată.

Dezavantaje:
• poate fi ușor incomfortabil datorită microclimatului din interior în 

momentul aplicării. Măsurile de protecție trebuiesc sporite.
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Metode de combatere

Combaterea rozătoarelor - Deratizare
Agriangel oferă servicii profesionale de Combaterea rozătoarelor sau deratizare. Cele mai bune servicii profesionale. Dezinsecție completă.

MĂSURI PREVENTIVE
• întreținerea curățeniei atât în incinta clădirilor cât și în apropierea 

acestora.

• depozitarea resturilor menajere în tomberoane cu capac.

• evitarea acumulărilor de apă atât în interiorul clădirilor (subsoluri, 
depozite, etc) cât și în exteriorul acestora (mici crovuri, căminele de apă, 
șanțuri de scurgere colmatate etc).

• distrugerea resturilor vegetale din jurul clădirilor (în special acolo unde 
clădirile sunt amplasate în câmp).

• păstrarea ușilor și ferestrelor închise cât mai mult posibil.

• evitarea depozitării în spații deschise a produselor alimentare fără ambalaj 
(ex: produse lactate, pâine, zahăr, etc.).

MĂSURI CURATIVE

Amplasarea staţiilor de intoxicare cu raticide anticoagulante la exterior

Acestea se amplasează lângă gard, în interior (unde există) și împrejurul clădirilor lipite de perete.

Scop: Combaterea eficientă a rozătoarelor în condiții de siguranță.

Avantaje:
• evitarea intoxicării oamenilor și a animalelor de casă.

• eliminarea riscului deteriorării raticidelor în condiții de mediu 
nefavorabile.

• creșterea probabilitații ca momelile sa fie consumate.

• reducerea riscului de infestare cu rozătoare în interiorul clădirilor printr-un 
bun control la exterior.

• datorită raticidului folosit (anticuagulant – cu efect cumulativ*), 
rozătoarele nu depistează sursa de intoxicare și astfel nu vor evita să se 
hrănească cu acest raticid.

Raticide folosite:
• Kwizda Koderblocke (ambalaj 25 kg)

Momeala raticidă sub formă de boabe de cereale impregnate, culoare 
albastră destinată combaterii rozătoarelor sinantrope (șobolani și șoareci de 
casă)

Substanță activă: difenacoum (anticoagulant), în concentrație de 0.05 g/kg.

Mod de aplicare: plasarea în stațiile de intoxicare sau în locurile de apariție 
cu precădere a rozătoarelor.
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• Racumin Paste (găleată 5kg):

Doze de aplicare:

20 – 25 g/stație de intoxicare la șoareci, amplasate la 1-2 m depărtare.

Momeală raticidă sub formă de pastă la pliculețe.

Substanță activă: cumatetralil (anticoagulant), în concentrație de 0.0375%

Mod de aplicare: pliculețele se utilizează ca atare și se amplasează de obicei 
în stațiile de intoxicare.

Doze de aplicare:

• 20 – 40 g, în funcție de mărimea stației de intoxicare, pentru combaterea 
șoarecilor.

• 100 – 200 g, în funcție de mărimea stației de intoxicare, pentru combaterea 
șobolanilor.

• Stațiile de intoxicare se plasează în focare, în jurul locurilor unde s-au 
depistat cuiburile, de-a lungul căilor de circulație a rozătoarelor.

Amplasarea capcanelor adezive:

Capcanele se amplasează în interiorul clădirilor și sunt destinate combaterii 
atât a insectelor cât și a rozătoarelor.

Scop: Combaterea vectorilor din interiorul clădirilor folosind cele mai 
moderne metode care sunt complementare metodelor clasice.

Avantaje:
• eficacitate 100% – nu scapă nici un dăunător, odată intrat în capcană.

• nu deranjează din punct de vedere estetic.

• colectarea ușoară a capcanelor cu șoareci, fără a intra în contact cu 
aceștia.

• atracția deosebită a vectorilor față de capcane datorită momelilor folosite.

Dezavantaje:
• Dacă nu au fost eliminate capcanele cu rozătoare în ele, există riscul ca 

acestea să fie ezitate de rozătoare într-un timp foarte scurt.

• în locurile cu mult praf, adezivul își pierde din propietați și trebuie să se 
schimbe mai des.



Metode de combatere

MONITORIZARE
Se efectuează lunar și constă în:

• Completarea raticidului în stațiile de intoxicare – daca acesta a fost consumat de rozătoare;

• Colectarea capcanelor cu adeziv + feromoni, dacă s-au prins rozătoare sau au fost deteriorate și este necesară înlocuirea acestora;

• Elaborarea documentației și pastrarea înregistrărilor cu privire la activitatea rozătoarelor.
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Metode de combatere

GAZAREA CEREALELOR
Organizația pentru Alimente și Agricultură din cadrul Națiunilor Unite 
a estimat că volumul alimentelor deteriorate sau distruse anual de catre 
dăunătorii de depozit ar fi suficient ca să hrănească câteva sute de milioane 
de oameni.

Vestea este cât se poate de alarmantă și tristă dacă se ia în considerație 
faptul că o însemnată parte a acestor pierderi, în special cele cauzate la 
alimentele înmagazinate, ar fi putut fi evitată prin aplicarea unor metode, 
deja existente și aprobate, de control a dăunatorilor.

Agriangel a înteles foarte bine aceasta problemă cu care se confrunta atât 
fermierii cât și traderii de cereale și a înființat un departament special 
pentru a identifica atât metodele cele mai bune cât și produsele adecvate 
combaterii dăunătorilor de depozit.

Ca urmare a muncii depuse de echipa Agriangel, putem să aplicam cele mai 
eficace metode de gazare in funcție de specificul fiecarui depozit:

• direct în masa de cereale – cu sonde speciale;

• prin transfer – din celula infestată în altă celulă;

• recilculation system – cu ajutorul ventilatoarelor speciale;

• PH3 – MAKER – cea mai noua metodă în domeniu. Pastilele se descompun 
intr-un dispozitiv special, iar gazul de fosfină se introduce controlat în 
masa de cereale.

Gazarea cerealelor reprezintă un factor important pentru fermieri. 
(Agriangel a înteles acest lucru si oferă cele mai bune servicii de gazare a 
cerealelor).

Ținând cont de faptul că produsele folosite pentru combaterea dăunătorilor de depozit, prin fumigare, se încadrează în categoria produselor foarte toxice va 
trebui să descriem în detaliu: domeniul de aplicabilitate,  reacțiile chimice și proprietăți fizice, dozajul și perioada expunerii, mod de acțiune, mod de aplicare, 
condiții de păstrare și transport a acestora, echipamente de protecție și detecție, prim ajutor și tratament.

FUMIGANTELE CU FOSFINĂ (PH3)

1.1. Domeniul aplicabilităţii

La alegerea unui fumigant care să combată dăunătorii, o atenție specială 
se va acorda nu numai eliminării dăunătorilor, ci și influenței pe care acest 
produs o poate avea asupra alimentelor și al mărfurilor care vor fi tratate.

În mod normal, o cerință principală este aceea ca mărfurile, asupra cărora 
s-a aplicat fumigantul, să nu fie afectate, în nici un mod, în acest scop, 
o primă atenție acordându-se vitalității germinării, mirosului, gustului, 
aspectului, precum și particularităților de măcinare și de coacere.

Este bine dovedit că gazul de fosfină (PH3), respectă pe deplin aceste 
cerințe. Chiar grăunțele și semințele pot fi supuse fumigării cu fosfină (PH3) 
fără nici o rezervă.

Pe baza probelor și a experienței îndelungate, următoarele mărfuri 
alimentare, mărfuri de semi-lux, tutun, precum și alte articole nealimentare 
se pot trata prin fumigare, prin aplicarea fumiganților indicați (tabel 1).

Ceea ce se prezintă nu este o listă completă de articole care pot fi tratate cu 
fosfină (PH3), ci se intenționează a oferi doar o orientare pentru atingerea 
rezultatelor optime.

Pentru detalii suplimentare, consultați capitolele următoare din acest ghid.
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Tabel 1. Produsele cu Fosfină și domeniul aplicabilității lor

1.2. Reacţii chimice şi proprietăţi fizice

Gazul de fosfină este eliberat de fumiganți în prezența umezelii din 
atmosferă ori a umezelii din mărfurile care urmează a fi tratate.

Gazul este puternic toxic pentru toate formele de viață umană ori animală.

Formula chimică a fosfinei este PH3 – fosfidă-hidrogen, AIP pentru fosfidă-
aluminiu și MG3P2 pentru fosfidă-magneziu.

Reacțiile chimice ale fosfidelor metalice

AIP + 3 H2O = AI (OH)3 + PH3

Mg3P2 + 6 H2O = 3 Mg (OH)2 + 2 PH3

PH3 este un gaz incolor cu un miros asemănător celui de carbid sau usturoi. 
Greutatea specifică a fosfinei este 1,17, comparativ celei a aerului (cu 17% 
mai greu) și are o limită mai scazută de explozie, de 1,79% vol. în aer.

1.3. Tablete şi pelete

Tabletele și peletele sunt compuse în principal din fosfidă de aluminiu/
magneziu pură, măcinată fin, amestecată cu carbamat de amoniac. 
Amoniacul (din carbamatul de amoniac), un gaz cu un miros de avertizare, 
începe să se dezvolte imediat ce tabletele sau peletele au fost scoase din 
ambalajul lor etanș.

Tabletele sunt preparate în două forme sferice: rotunde și plate.

Fiecare cântărește aproximativ 3 gr. și eliberează 1 gr. de gaz de fosfină.

Tabletele rotunde sunt ambalate vrac în cutii care sunt re-etanșabile.

Tabletele plate sunt ambalate în tuburi cilindrice care se pun apoi în flacoane 
metalice.

Putem întâlni următoarele produse comerciale:

Domeniul aplicabilității Tablete 
și pelete Săculețe Benzi Șir de 

săculețe Plăcuțe Fâșii

Grâne în silozuri X X

Grâne vrac depozitate plan X X X X X

Stive/grămezi X X X X X

Spațiu, containere X X X X

Nave de transport X

Mărfuri agricole

Grâne X X X X X

Boabe/semințe X X X X

Semințe de uleioase X X X X

Nuci X X X

Boabe de cafea X X X

Boabe de cacao X X X

Alimente prelucrate

Cereale X X X X

Fructe uscate X X X X

Legume/vegetale uscate X X X X

Ierburi X X X X

Ceai X X X X

Produse lactate X X X X

Produse nealimentare

Tutun X X X X

Bumbac X X X X

Lână X X X X X

Bambus/rattan(tip de palmier) X X X X X

Produse din piele X X X X

Semințe X X X X X
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Metode de combatere

• QUICKPHOS UP (tablete rotunde), fosfidă-aluminiu

• PHOSTOXIN (tablete plate), fosfidă-aluminiu

• PHOSTOXIN (tablete rotunde), fosfidă-aluminiu

• DETIA GAS EX-T (tablete plate), fosfidă-aluminiu

• DETIA GAS EX-T (tablete rotunde), fosfidă-aluminiu

• MAGTOXIN (tablete plate), fosfidă-magneziu

• MAGTOXIN (tablete rotunde), fosfidă-magneziu

• DETIA MAGPHOS (tablete plate), fosfidă-magneziu

• DETIA MAGPHOS (tablete rotunde), fosfidă-magneziu

Peletele cântăresc aproximativ 0,6 gr. eliberând 0,2 gr. de gaz de fosfină.

Exemple de produse comerciale pe bază de pelete:

• PHOSTOXIN (pelete) fosfidă-aluminiu

• DETIA GAS EX-P (pelete) fosfidă-aluminiu

• MAGTOXIN (pelete) fosfidă-magneziu

• DETIA MAGPHOS (pelete) fosfidă-magneziu

PH3 este eliberat lent din produsele fosfidă-aluminiu, după expunerea 
acestora în atmosferă.

Gazul se degajă destul de lent și din produsele fosfidă-magneziu, însă puțin 
mai repede decât cele din fosfidă-aluminiu.

Ratele descompunerii tabletelor și al peletelor vor varia în funcție de 
temperatură și umiditate.

De exemplu, atunci când umiditatea și temperatura grânelor este optimă, 
descompunerea tabletelor și a peletelor se face complet în trei zile.

Oricum, la temperaturi sub 15o C (60o F) și la un nivel al umidității sub 10%, 
descompunerea solicită un timp mai îndelungat. Produsele pe bază de 
fosfidă-magneziu cer mai puțin timp pentru descompunerea completă.

1.4. Săculeţe, benzi, şir de săculeţe, săculeţe Forte

Îndată ce săculețele au fost scoase din punguța din folie de aluminiu, 
descompunerea va începe cu o întârziere care ține doar de ingredientele 
speciale de întârziere care se găsesc în produs, conform normelor și regulilor 
de siguranță și protecție care se aplică în diferite țări.

Atunci când umiditatea și temperatura la care sunt expuse săculețele sunt la 
valori ridicate, descompunerea săculețelor va dura câteva zile.

Totuși, la temperaturi moderate și la o umiditate scazută, descompunerea 
durează mai mult.

Dacă sunt expuse corect, săculețele complet degazate vor conține, în mod 
normal, doar o cantitate minoră de fosfidă-aluminiu care nu a reacționat și se 
poate arunca fără a prezenta vreun pericol, conform reglementărilor locale. 
Nu se consideră a fi un deșeu periculos.

Caracteristicile principale ale produselor, ambalate în săculețe, sunt:

• un amestec nou, îmbunătățit cu materialul absorbant, care i-a fost 
încorporat, pentru a contracara întârzierea descompunerii

• folosirea materialului Tyvek pentru săculeț (lână de polietilena) care este 
permeabil la vaporii de apă și fosfină, dar este practic impermeabil la apa 
lichidă ;

Varietatea produselor asigură o facilă aplicabilitate în toate tipurile de 
depozitări (tabel 2).

Săculețele sunt, în special, adecvate fumigării în spații mici și în locuri mici 
pentru depozitare în vrac, cum este cazul vagoanelor de tren. Săculețele 
se pot atașa direct la mărfurile agricole, brute, transportate sau depozitate 
în vrac și la alte mărfuri indicate cu care sunt umplute benele. În aceste 
situații, săculețele vor fi îndepartate atunci când mărfurile sunt scoase din 
bene.

Benzile sunt proiectate special ca să poată fi prinse la mărfurile în vrac, prin 
intermediul unui ochet fixat la unul dintre capetele șirului.

Șirurile de săculețe constau in 10 săculețe legate între ele și sunt destinate 
în special fumigării spațiilor și stivelor/grămezilor.
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Tabel 2.

Săculețe 57% 34 11,3 110 x 110

Benzi 57% 136 45,2 1.200 x 70

Blanket 57% 3,400 1.133 5.900 x 220

Șir de săculețe 57% 340 113 1.100 x 110

1.5. Plăcuţe şi fâşii

Plăcuțele și fâșiile constau din fosfură-magneziu de înaltă puritate (56%) 
încorporată într-o matrice din plastic (polietilena) care este presată în forma 
unor plăcuțe plate (tabel 3).

Plăcuțele și fâșiile sunt ambalate individual în pungi din folie de aluminiu, 
etanșă la caldură. Fâșiile constau dintr-un șir de 20 de plăcuțe.

Plăcuțele și fâșiile încep sa elibereze fosfină mult mai rapid. Totuși, rația 
eliberării de fosfină a fost controlată astfel încât să nu se depășească 
valoarea limită de prag (TLV) cerută în mod normal pentru a se asigura 
protecția căilor respiratorii în timpul aplicării.

Deși descompunerea plăcuțelor este mai puțin dependentă de temperatură 
și de umiditate, rația este mai lentă la valori scăzute de temperatură și 
umiditate. În mod obișnuit, plăcuțele sunt complet consumate în 3 zile în 
timpul unei fumigări normale.

Nu există contaminări ale mărfurilor din cauza fumigantului consumat, 
rezidual.

Tabel 3. Formulele Plăcuțelor/fâșiilor

ORIENTĂRI ŞI INDICAŢII PRIVIND DOZAJUL ŞI DURATA EXPUNERII

Dozajul poate fi divers în funcție de situațiile întâlnite în practică și, în 
consecință, de varietatea fumigării. Dozaje oarecum mai ridicate sunt 
recomandate, de obicei, pentru situațiile în care este mai rece, ori mai 
uscat, sau atunci când perioadele de expunere sunt relativ scurte.

Oricum, factorul major în selectarea dozajului îl constituie abilitatea 
structurii de a păstra gazul de fosfină în timpul fumigării. O bună ilustrare a 
acestui fapt îl dă o comparație între dozele reduse, cerute pentru tratarea 
magaziilor moderne, bine etanșate, și dozele ridicate necesare pentru 
tratarea construcțiilor care nu se pot etanșa adecvat.

În anumite fumigări, un factor important în selectarea dozajului îl constituie 
distribuirea corectă a concentrațiilor letale de gaz, pentru a ajunge în toate 

parțile unei structuri.

Un exemplu unde se poate întâlni această situație îl oferă tratarea grânelor 
depozitate în silozurile înalte.

O slabă distribuire a gazului apare frecvent în situațiile în care fumigantul 
nu poate ajunge uniform la grâne și atunci trebuie să se facă tratarea prin 
aplicarea lui la suprafață.

Următoarele dozaje (tabel 4) sunt recomandate pentru diversele tipuri de 
fumigări, cu excepția situațiilor în care s-a precizat altfel prin reglementări 
locale.

Tabel 4. Dozaje recomandate pentru diverse tipuri de fumigare

Îngredient activ 
fosfidă-magneziu Greutate/gr Fosfină/gr Dimensiune/cm Ambalare

Plăcuțe 56% 117 33 28 x 17 1 tub conține 120 de plăcuțe ambalate în pungi din folie de aluminiu

Fâșii 56% 2340 660 560 x 17 1 tub conține 6 fâșii ambalate individual în pungi din folie de aluminiu
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Tabelul 5, prezentat în continuare, se poate folosi ca scop orientativ pentru 

determinarea duratei minime a expunerii, la temperaturile indicate, 
prevăzându-se că umiditatea relativă nu este prea scazută.

Tabel 5. Durata minimă a expunerii pentru produsele din fosfură aluminiu / 
magneziu (la o valoare a umidității relative de 60%)

Tablete AIP Pelete AIP Săculețe, șir 
de săculețe, 
blankete

Sub 5ºC Lipsă fumigare Lipsă fumigare Lipsă fumigare

5 – 10ºC 10 zile 8 zile 14 zile

11 – 15ºC 5 zile 4 zile 7 zile

16 – 25ºC 4 zile 3 zile 4 zile

Peste 25ºC 3 zile 3 zile 3 zile

Tablete Mg3P2 Pelete Mg3P2 Plăcuțe și fâșii

Sub 5ºC  Până în 15 zile  Până în 15 zile  Până în 15 zile

5 – 12ºC 4 zile 4 zile  4 zile

12 – 20ºC 4 zile 3 zile 3 zile

Peste 20ºC 3 zile 3 zile 3 zile

În cazul unor anumite specii de insecte, care sunt dificil de combătut, s-ar 
putea ca perioada de expunere să se extindă.

Durata fumigării trebuie să fie suficient de mare ca să se asigure o combatere 
adecvată a insectelor ce pot infecta marfa care trebuie tratată. În plus, 
perioada de fumigare va fi suficient de lungă ca să permită o reacție mai 

mult sau mai puțin completă a produselor cu umezeală, astfel ca  
fosfură aluminiu/magneziu, care nu a reacționat, să rămână cât mai puțină 
sau chiar să lipsească.

În acest fel, va fi redusă expunerea lucrătorului pe durata depozitării și/sau a 
prelucrări mărfii în vrac care a fost tratată, și scade, de asemenea, riscul de 
a se arunca produse de fosfidă-aluminiu parțial consumate, dupa ce s-a făcut 
fumigarea spațiului. Durata corespunzătoare a perioadei de fumigare poate 
varia în funcție de condițiile expunerii, întrucât, în general, insectele sunt 
mult mai dificil de combătut la temperaturi scăzute, iar ratele producerii de 
gaz de fosfină sunt de asemenea scăzute la valori reduse ale temperaturii și 
umidității.

Trebuie notat că prea puțin se poate obține prin extinderea perioadei de 
expunere, dacă structura care trebuie fumigată nu a fost suficient etanșată 
sau dacă distribuirea gazului este slabă și insectele nu sunt supuse la 
concentrațiile letale de fosfină.

Etanșarea corectă este necesară pentru a se asigura reținerea nivelelor 
corespunzătoare de gaz, iar procedurile adecvate de aplicare trebuie urmate 
cu atenție în scopul atingerii unei distribuiri satisfăcătoare de gaz de fosfină.

Unele structuri pot fi tratate doar atunci când sunt complet închise, în timp 
ce altele nu se pot etanșa adecvat prin nici un mijloc și nu pot fi fumigate.

Timpul de expunere trebuie prelungit pentru a permite penetrarea gazului 
prin toată marfa, atunci când fumigantul nu este uniform distribuit în masa 
mărfii. Lucrul este deosebit de important în fumigarea mărfurilor în vrac care 
se găsesc în magazii mari.

Amintiți-vă că perioadele de expunere recomandate în tabelul 5 sunt minime 
și nu sunt adecvate pentru combaterea tuturor paraziților produselor 
înmagazinate și în toate condițiile și nici nu vor asigura întotdeauna o 
reacție completă asupra produselor, în special dacă nivelul temperaturii și al 
umidității mărfii, ori al umezelii sunt la valori scăzute în timpul fumigării.

Întrucât, sunt mult mai reactive, fumigantele de fosfidă-magneziu 
sunt produse pe care le puteți alege chiar în cazul în care condițiile de 
temperatură și/sau umiditate indică valori scăzute.

Tipul fumigarii Dozajul (gr PH3)

Silozuri 2-5 grame per tonă ( m3)

Depozitare plană 3-6 grame per tonă ( m3)

Spațiu, stivă, container 1,5 – 2 grame per  m3

Tutun 1 gram per  m3
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APLICAREA FUMIGANTELOR

O operațiune de fumigare include și toate măsurile preliminare de pregătire, 
măsuri care au în vedere aplicarea în siguranță a fumigantelor.

Fumigarea constă din câteva etape cum sunt: examinarea structurilor care 
urmează a fi supuse fumigării, aplicarea fumigantului respectiv, perioada de 
ținere sub observație a structurii care a fost fumigate și aerisirea, și în final 
eliberarea structurii. (Tabel 6)

Tabel 6. Toate acțiunile prezentate în continuare fac parte din operațiunea 
de fumigare

Nu este posibilă întrebuințarea tuturor formelor disponibile de fumiganți 
pentru fiecare domeniu de aplicabilitate.

De exemplu, reziduuri ale descompunerii, în formă de praf, rămân după 
folosirea tabletelor și a peletelor.

Acestea nu pot fi tolerate în toate cazurile. Se poate răspunde ușor la 
întrebarea privind tipul de fumigant care este adecvat pentru un anume 
produs înmagazinat: reglementarea națională respectivă stabilește domeniile 
și condițiile fiecărei aplicări.

Cerințele reglementărilor respective se găsesc înscrise pe etichetă.

2.1. Aplicarea tabletelor şi a peletelor

Ambele preparate se pot folosi în silozuri, la depozitările plane, stive/
grămezi și la nave, pentru diverse feluri de produse înmagazinate, precum și 
pentru protecția materialelor (ex. lemn, rattan).

Formula dată în continuare este folosită pentru adăugarea tabletelor/
peletelor la celulele de silozuri.

Tablete/pelete adăugate pe minut:

Tabel 7. Exemplu de calculare a cantității de tablete și pelete care trebuie 
adăugată

Capacitatea 
de încarcare 
(tone/oră)

Dozajul presupus: 3 tablete / tonă sau 15 pelete / tonă

Adăugați la 1 oră Adăugați la 1 minut Adăugați la 2 minute

Tablete Pelete Tablete Pelete Tablete Pelete

10 30 150 1 5

20 60 300 1 5 2 10

Prima etapa Operațiuni de pregătire = verificarea structurii în ceea 
ce privește adecvarea ei la aplicarea fumigantului / 
clarificarea tuturor aspectelor care tin de siguranță 
și protecție (ex. împrejurimile structurii / etanșarea 
completă / înștiințarea autorităților respective/ citirea 
instrucțiunilor și a etichetelor/ calcularea dozajului / 
pregătirea corectă a măștii și a filtrului, care trebuie să fie 
gata de întrebuințare.

Etapa a doua Aplicarea fumigantului = mai întâi, amplasarea și afișarea 
unor pancarte de avertizare / deschiderea containerului 
în care se află fumigantul sau desfacerea pachetului 
/ aplicarea, în conformitate cu metoda de aplicare 
respectivă.

Etapa a treia Supravegherea structurii care a fost supusă fumigării 
= măsurarea concentrației de gaz din afara structurii, în 
diverse zone

Etapa a patra Aerisirea după terminarea fumigării = măsurarea 
concentrației de gaz din interior, purtându-se masca de 
respirație corespunzătoare / iar dacă s-a atins pragul valorii 
limite (TLV) să se procedeze imediat la deschiderea ușilor, 
ferestrelor sau a sistemelor.

Etapa a cincea Eliberarea structurii/mărfii = se împarte în etape 
temporale și apoi măsura finală pentru efectuarea acestei 
operațiuni (sub o prezență permanentă a personalului).

capacitatea de încărcare (tone/oră) x dozaj (tablete / per tonă)

60 minute
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Capacitatea 
de încarcare 
(tone/oră)

Dozajul presupus: 3 tablete / tonă sau 15 pelete / tonă

Adăugați la 1 oră Adăugați la 1 minut Adăugați la 2 minute
Tablete Pelete Tablete Pelete Tablete Pelete

30 90 450 3 15

40 120 600 2 10 4 20

50 150 750 5 25

100 300 1.500 5 25 10 50

Când se folosesc tablete și pelete pentru fumigarea grânelor din benele 
elevatoarelor din beton angajații trebuie să-și continue munca lor obișnuită. 
După aplicare, baza și partea de sus/capacul trebuie verificate periodic în 
ceea ce privește concentrația de gaz ca să se asigure nedepășirea nivelului 
recomandat. Operațiunea se face cu ajutorul detectoarelor de gaz (PH3). 
Dacă se detectează o concentrație în exces, acest neajuns se înlătură prin 
ventilație naturală sau artificială. Dacă elevatorul a fost închis pentru o 
perioadă de întrerupere a lucrului, verificați concentrația gazului înainte de 
reluarea lucrului.

Benele care au nevoie de mai mult de două zile pentru a fi umplute nu vor 
fi fumigate prin adăugare continuă în fluxul mărfii. Benele trebuie fumigate 
prin introducerea unor sonde, prin aplicare la suprafață sau prin alte 
mijloace corespunzătoare.

Perioadele de expunere vor fi prelungite pentru a permite difuzia gazului în 
toate părțile benei. Este înterzisă intrarea într-o benă-siloz adiacentă unei 
alte bene-siloz supusă operațiunii de fumigare.

Pentru atingerea celor mai bune rezultate, toate deschiderile și fisurile/
fantele, cu excepția deschiderilor necesare pentru umplere cu marfă, vor fi 
închise sau etanșate înainte de fumigare.

După aceasta, aerisirile de langă partea de sus a benei, care fac legătura cu 
bena adiacentă, vor fi etanșate înainte de fumigare.

Dacă se intră pentru etanșarea acestor deschideri, după ce fumigantul a fost 
adăugat, atunci trebuie purtate aparate adecvate pentru protecția căilor 
respiratorii.

Stabiliți timpul minim de expunere, în funcție de temperatura și umiditatea 
mărfii. În cazul în care umiditatea mărfii este sub 11,5%, perioadele de 
expunere vor fi extinse pentru a se atinge o reacție completă a fumigantului.

Benele, care necesită mai mult de două zile pentru a fi umplute, vor fi 
fumigate prin adăugarea directă, pe masura umplerii benei.

Benele nu trebuie sa fie aerisite până când sunt transferate. Muncitorii nu 
trebuie să fie supra-expuși pe durata transferului.

Atunci când se face fumigarea mărfurilor depozitate plan sau a mărfurilor 
în vrac, tabletele sunt distribuite egal cu ajutorul unei sonde. După 
operațiunea obișnuită de etanșare, fumigarea se va desfășura conform 
exemplului prezentat în continuare:

O magazie de marfă are 20m lungime și 10m lățime, iar marfa depozitată 
are 2,5m înălțime. Această situație corespunde pentru aproximativ 400 
tone de grâne. La un dozaj de 5 tablete per tonă, este necesar un total de 
2000 de tablete.

O altă imagine ar fi aceea cu magazia împărțită în pătrate cu lungimea 
laturii de 1 metru. Pentru o distribuire egală a tabletelor, sonda trebuie 
aplicată de câte două ori în fiecare pătrat, aceasta însemnând un total 
de 400 de sonde. Întrucât o cantitate de 2000 de tablete a fost calculată 
în acest scop, atunci câte 5 tablete trebuie introduse în fiecare sondă. 
Nu se vor introduce toate tabletele în același loc ci se vor distribui într-o 
direcție verticală. Acest lucru se obține prin introducerea sondei adânc în 
grâne, tragerea ei în sus ușor și adăugarea a câte o tabletă la fiecare 40 
cm. Se recomandă acoperirea cu grijă a suprafeței grânelor după ce s-a 
aplicat fumigarea.

Când se face fumigarea mărfii depozitate în stive/grămezi, cantitatea 
calculată de tablete și pelete, necesară pentru fumigare, se plasează la 
bazele respectivelor stive/grămezi (ex. placaj, plastic) și se împing în stive, 
în diverse locuri. Se va avea grijă ca fumigantul să fie complet distribuit și să 
nu se facă plasarea unei table/pelete peste alta.

Fumigarea spațiilor este, de asemenea, posibilă, prin folosirea tabletelor 
și a peletelor. Cantitatea necesară este pusă pe foi de hârtie sau în alt 
material adecvat și se distribuie egal în structură, conform planului calculat. 
Podeaua pe care se pun foile de hârtie trebuie să fie curată, uscată și ușor 
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accesibilă. Tabletele și peletele nu trebuie să stea unele peste altele.

În plus, tabletele și peletele sunt adecvate și pentru combaterea rozătoarelor 
din subsoluri și, de aceea, sunt solicitate în multe țări. În general, ele sunt 
folosite împotriva șoarecilor de câmp,a șobolanilor, a hârciogilor, a iepurilor 
sălbatici și a cârtițelor. Toate aceste pot provoca considerabile daune 
economice și prin șubrezirea și deteriorarea construcțiilor și a indiguirilor.

Procedura care trebuie urmată:

• localizați tunelele cu ajutorul unei sonde de inspecție;

• introduceți cantitatea cerută de pelete în tunel;

• acoperiți deschiderea cu o piatră, cu iarbă sau cu substanțe similare 
acoperite apoi cu pământ, dar aveți grijă ca să nu fie închis complet 
tunelul.

Dozaj:

• soluri ușoare: 5 pelete per 3-5m lungime de tunel;

• soluri grele: 5 pelete per 8-10 m lungime de tunel.

2.2. Aplicarea produselor Săculeţe

Săculețele au, de asemenea, un amplu domeniu de aplicabilitate. Ele se pot 
folosi oriunde există următoarele condiții:

• a. obiectivul trebuie să fie adecvat pentru fumigare;

• b. nu trebuie să pericliteze în vreun fel împrejurimile obiectivului care 
urmează a fi supus fumigării.

Săculețele de fumigare sunt folosite pentru mărfurile depozitate în vrac, 
pentru mărfurile ambalate sau pentru structurile goale.

În silozurile-celule, săculețele se adaugă la intervale regulate de timp, pe 
măsura umplerii celulelor-silozurilor. În acest mod se obține o distribuire 
uniformă a săculețelor în marfa care trebuie fumigată.

Săculețele se aplică prin gura superioară de vizită, la deschiderea pentru 
umplere sau la banda transportoare.

Țineți o evidență exactă a săculețelor care se adaugă, întrucât săculețele 
trebuie scoase complet atunci când se descarcă sau se golește bena.

Săculețele pot fi scoase prin transferul mărfii printr-un filtru ori o sită. După 
ce aplicarea fumigantului este terminată, etanșați benele.

Timpul și rata introducerii săculețelor este calculată la fel cum s-a făcut în 
cazul tabletelor și al peletelor. (tabel 8)

Capacitate de 
încarcare în tone 
per oră

Cantitate calculată 
de săculețe per oră

Cantitate reala de săculețe care 
trebuie adaugate

10 4 1 săculeț la fiecare 15 minute

30 12 1 săculeț la fiecare 5 minute

50 20 1 săculeț la fiecare 3 minute

70 28 1 săculeț la fiecare 2,15 minute

100 40 1 săculeț la fiecare 1,5 minute

Grânele sau alte mărfuri depozitate în vrac pot fi fumigate cu deplin succes 
prin folosirea săculețelor. Pentru o marfă a cărei înălțime atinge aproximativ 
2m, săculețele sunt pur și simplu introduse în grâne la o adâncime de 30 cm. 
După aplicarea săculețelor, marfa este doar acoperită cu o folie etanșă la gaz 
și aceasta este toată operațiunea.

În unele țări, pentru fumigarea mărfurilor în vrac sunt folosite benzile. Banda 
are o lungime de aproximativ 1,50m și se introduce în grâne la o adancime de 
1,70 m cu ajutorul unor sonde speciale, adica banda se va afla în înteriorul 
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masei de grâne, într-o pozitie verticală, de la 1,70m adâncime la 20cm sub suprafață.

2.3. Aplicarea plăcuţelor şi a fâşiilor

Aceste două proceduri s-au dezvoltat avându-se în vedere următoarele 
motivații:

• fumigarea mărfurilor ambalate, cum ar fi orez și alimente, precum și a 
unor mărfuri sensibile cum ar fi cafeaua, boabele de cacao, ceaiul, nucile, 
tutunul, fructele uscate etc.

• fumigarea containerelor goale și a magaziilor de marfă pline precum și 
fumigarea sub prelate etc.

În plus, aceste proceduri se pot aplica și pentru protecția materialelor 
cum ar fi: bumbacul, iuta, rattanul etc. întrucât pot asigura combaterea 
distrugătorilor.

Plăcuțele și fâșiile pot fi folosite pentru toate condițiile de înmagazinare, 
cu condiția ca respectivele magazii să fie bine etanșate. Întrucât ambele 
fumigante conțin fosfidă-magneziu, ele se pot întrebuința și la valori scăzute 
ale temperaturii și ale umidității.

Dozajul și perioada de expunere depind de câțiva factori cum ar fi speciile și 
stadiile de dezvoltare ale dăunătorilor câte trebuie combătuți, etanșeitatea 
depozitelor de marfă, temperatura, umiditatea, precum și maniera în care 
s-a făcut ambalarea mărfii. Datele prezentate în tabelul 9 sunt intenționate 

a oferi doar orientări, întrucât ultimul cuvânt îl au reglementările respective.

Tabel 9. Dozaj și perioade de expunere

Marfa Plăcuțe Fâșii Durata expunerii

Marfa în stive/grămezi, 
acoperită cu prelată 1- 2 / 30mc 1-2 / 600mc Minim 3 zile

Tutun brut în baloturi, 
carton, butoaie ½ -1 / 30mc ½-1 / 600mc Minim 4 zile

Fumigarea spațiilor 1- 2 / 30mc 1- 2 / 600mc Minim 3 zile

Grâne depozitate în 
vrac 1 – 3 / tone 1 – 3 / 600mc Minim 3 zile

Întrucât tutunul este una dintre mărfurile cele mai importante pentru 
aplicarea plăcuțelor și a fâșiilor, includem un exemplu practic pentru 
fumigarea magaziilor de depozitare a tutunului.

Lista verificărilor şi a acţiunilor pentru fumigarea cu plăcuţe şi fâşii a unei magazii pentru depozitare tutun

A. Acţiuni premergătoare fumigării
1. Citiți cu atenție, întelegeți și urmați întocmai indicațiile înscrise 

pe eticheta fumigantului (și din Manualul de instrucțiuni), aplicabile în 
conformitate cu legislația și reglementările locale. Verificați ca fumigătorii 
să aibă toate permisele de funcționare necesare și să fi făcut instructajul 
corect.

2. Faceți un plan al fumigării, coordonat cu personalul depozitului, 
fumigatorii (de preferință, un contractor), dar și cu personalul care asigură 
controlul calității și protecția. Protejați toate magaziile care au contact/

legătură cu spațiul care se va fumiga și, în acest sens, fumigătorul va fi 
răspunzător pentru etanșarea adecvată și pentru orice neajuns ori eșec al 
fumigării.

3. Înștiințați poliția, pompierii sau sediu medical local asupra intenției 
de a se face fumigarea, în conformitate cu legislația și reglementările 
locale/statale.

4. Asigurați-vă că personalul care răspunde de protecția locului i s-a pus 
la dispoziție o listă cu persoanele autorizate să se apropie de locul în care 
se face fumigarea, precum și cu persoanele care vor acționa în situațiile de 
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urgență.

5. Verificați că dispozitivul de pulverizare să fie în stare corectă de 
funcționare, iar sursa de alimentare cu energie să nu fie întreruptă.

6. Pregătiți pancarte de avertizare, în care înscrieți numele și numerele 
de apel pentru situațiile de urgență (exemplu: fumigatorul respectiv).

7. Etanșați spațiul de fumigat, pentru a preveni scurgerile de gaz. 
Acțiunea include închiderea tuturor ușilor și a intrărilor (cu excepția ușii 
pe care se va intra și se va ieși în timpul aplicării fumigantului), ferestrele, 
sistemele de aerisire, fisurile și crăpăturile din pereți/podea/tavan, chiar și 
găurile pentru chei etc.

8. Calculați volumul spațiului de fumigat și, prin urmare, și volumul 
de fumigant necesar. Amintiți-vă că:1 plăcuță de 117 gr. eliberează 33 gr. 
fosfină, 1 fâșie de 2340 gr. eliberează 20 x 33 = 660 gr. fosfină, iar dozajul 
minim recomandat pentru spatiile etanșe este de 1 gr. fosfină /m3. Dacă 
volumul presupus al spațiului de depozitare este de 15.200m3 atunci 
volumul de fumigant necesar este de 15.200: 33 = 460 plăcuțe sau 15.200: 
660 = 23 fâșii.

9. Puneți la dispoziția fumigatorului și a personalului de protecție și 
siguranță toate instrucțiunile referitoare la protecția materialului.

10. Asamblați echipamentul care trebuie să includă: măști de gaze care 
să asigure protecția completă a feței și filtre contra fosfinei, dispozitive 
de monitorizare a fosfinei (ex. testere de gaz și tuburi de detectare AUER 
sau DRAEGER pentru concentrații minime, medii și ridicate), stingătoare de 
incendiu (atenție ! FĂRĂ APĂ), bidoane de apă pentru dezactivarea umedă, 
lacăte și chei care să protejeze spațiul ce urmează a fi fumigat.

11. Poziționați tuburile care să controleze/monitorizeze concentrațiile 
de fosfină din spații și din tutun (ex.. baloturi).

12. Măsurați temperatura spațiilor și a tutunului și solicitați și o prognoză 
asupra vremii. Asigurați-vă că fumigantul nu este plasat și nici scos pe timp 
de ceață sau pe ploaie ; de asemenea nu este recomandată fumigarea în 
situațiile în care se prognozează vânt puternic.

13. Informați tot personalul implicat asupra potențialului pericol pe care 
îl prezintă fosfina.

14. Marcați pozițiile/ locurile în care se va aplica fumigantul.

15. Marcați perimetrul zonei restricționate, de minim 20 m.

16. Pregătiți o ultimă estimare asupra insectelor și îndepărtați toate 
capcanele cu feromoni (ex. capcane Lașiotrap sau Serrico).

B. Fumigarea
1. Îndepărtați tot personalul care nu are legatură cu acțiunea, 

inspectați zona ca să vă asigurați de acest lucru, și închideți toate intrările, 
cu excepția uneia care se va folosi apoi pentru ieșirea fumigatorului.

2. Aplicați fumigantul, expunând ambele suprafețe și îndreptându-vă 
spre ieșirea aleasă.

3. Etanșați, închideți și puneți eticheta (semn de avertizare) la ieșire, 
atunci când fumigatorul a părăsit zona supusă fumigării.

4. Monitorizați concentrațiile de gaz la 6, 12, 24, 36, 48, 72, 96 și la 
fiecare 24 de ore dupa încheierea acțiunii.

5. Un paznic va fi prezent pe întreaga durată a fumigării.

6. Verificați structura și împrejurimile în ceea ce privește posibilele 
scurgeri și remediați-le imediat, purtând echipamentul necesar de 
protecție a căilor respiratorii.

7. În cazul unor scurgeri și dacă este necesar, adăugați fumigant 
suplimentar, prin SCBA, dacă reglementările locale permit asta. Acțiunea 
este permisă numai dacă se consideră absolut necesar și trebuie făcută cu 
respectarea strictă a procedurilor de intrare în spațiul respectiv. Pericolul 
este potențial și trebuie evitat. Este recomandabil să se procedeze mai 
curând la o îmbunătățire a etanșării la gaz a structurii.

8. Fumigarea continuă pentru cel puțin 96 de ore.

C. Acţiuni ulterioare fumigării
1. Deschideți ușile și ferestrele, folosind echipamentul de protecție a 

căilor respiratorii, pornind din exterior, sau ridicați parțial foile.

2. Lăsați să se aerisească până când spațiul va înregistra sub 0,1 ppm 
fosfină (trebuie purtat echipament de protecție a căilor respiratorii până 
în momentul în care se atinge acest nivel). În acest scop sunt necesare, 
adesea, două zile.
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3. Continuați aerisirea până când masa de tutun ajunge la mai puțin de 
0,1 ppm fosfină ; în mod obișnuit sunt suficiente 4 zile. Totuși, dacă este 
folosită polietilena pentru ambalarea tutunului, atunci poate fi nevoie de 6 
săptămâni.

4. Îndepărtați reziduul de fumigant (plăcuțele și fâșiile consumate) numai 
atunci când în spațiu s-a înregistrat sub 0.1ppm.

5. Fumigantul consumat trebuie pus în recipiente deschise (coșuri din sârmă) 
și plasați aceste recipiente în locuri de dezactivare, sigure, protejate, 
aerisite, și avertizate cu ajutorul unor plancarde.

6. Puneți maximum 240 plăcuțe (sau 12 fâșii) într-un coș de sârmă de 110 
litri și cufundați-l în 200 litri de apă dintr-un butoi. Asigurați-vă că toate 
plăcuțele (sau fâșiile) sunt acoperite de apă în tot timpul. Lăsați să se 
dezactiveze toată fosfură-magneziu care nu s-a consumat (aprox. doar 
0,2%) și în acest scop, de obicei, sunt suficiente 2 zile.

7. Aruncați plăcuțele și fâșiile dezactivate într-un loc autorizat sau ardeți-le. 
Apa, care s-a folosit pentru dezactivare, aruncați-o la canalizare, dacă se 
poate, sau pe pământ. În ambele aceste situații, respectați reglementările 

locale privind protecția mediului.

8. Eliberați atât depozitul de marfă cât și tutunul atunci când nivelul fosfinei 
în ambele a scăzut sub 0,1 ppm.

9. Repuneți capcanele cu feromoni, monitorizând, cu noile capcane, 
Lasioderma serricorne și Ephestia elutella.

10. Analizați fumigarea și optimizați procedurile pentru următoarea 
fumigare.

Primele teste au arătat că plăcuțele (fâșiile) se pot folosi și pentru 
fumigările de carantină împotriva dăunătorilor animali, pentru fructele 
proaspete (cum sunt musculițele) și pentru legume și s-au dovedit eficiente și 
pentru combaterea moliilor la cartofii din depozitele de marfă.

Totuși, înainte de toate, sunt recomandate fumigările de probă pe cantități 
mici.

Dozajul unor asemenea fumigări este de 1 plăcuță pentru 20 – 40 m3 și 24 – 
96 ore de expunere.

2.4. Fumigarea navelor

Navele din porturi, atunci când sunt goale, sunt tratate în același mod în 
care se face și fumigarea spațiilor. Pentru magaziile de marfă pline, referiți-
vă la indicațiile date pentru Fumigarea stivelor și a depozitărilor plane. 
Fumigarea navelor este coordonată atât prin Legislația IMO (Organizația 
Maritimă Internațională) cât și prin reglementările locale.

Înainte de a se face fumigarea unei nave, pentru fumigarea mărfii în tranzit, 
comandantul navei sau reprezentantul acestuia și fumigatorul trebuie să 
stabilească dacă nava este proiectată corespunzător și este configurată astfel 
încât să permită prezența echipajului în siguranță și protecție pe întreg 
parcursul voiajului.

Dacă se dovedește că proiectul și configurația navei nu permit prezența în 
siguranță a echipajului pe întreaga perioadă a fumigării/voiajului, atunci 
nava nu va fi supusă fumigării, decât dacă întreg echipajul a fost, mai întâi, 
îndepărtat de la navă. Membrilor echipajului nu li se va permite prezența, 
din nou, la navă decât după ce s-a făcut aerisirea corectă a navei iar 
fumigatorul a dat asigurări că nava este sigură pentru a se face re-ocuparea 
ei de către echipaj.

Persoana responsabilă de fumigarea navei trebuie să înștiințeze pe 
comandantul navei, sau pe reprezentantul acestuia, asupra cerințelor care 
privesc echipamentul de protecție a personalului și echipamentul de detecție 
a nivelurilor scăzute, precum și asupra faptului că o persoană calificată în 
folosirea acestor echipamente va însoți nava care are la bord marfa care 
trebuie supusă fumigării.

Procedurile de avarie, aerisirea mărfii, monitorizarea și inspecția periodică, 
precum și măsurile de prim ajutor trebuie discutate cu comandantul navei 
sau cu reprezentantul acestuia și trebuie înțelese pe deplin.

Etanșați toate deschiderile de la magazia de marfă sau de la tancurile/
rezervoarele de marfă, folosind materiale adecvate, etanșe la apă și la gaze. 
Blocați și/sau asigurați închiderea la toate deschiderile, gurile de vizită, etc. 
folosite pentru a se intra în magazii. Puneți plancarte corespunzătoare cu 
avertizarea « pericol ». Sistemele de siguranță la suprapresiune, instalate pe 
rezervoare/tancuri, trebuie etanșate prin:
• închiderea ventilelor corespunzătoare;
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• etanșarea deschiderilor cu materiale etanșe la gaze.

Luați legătura cu autoritățile respective.

Dacă fumigarea nu este completă și nava nu a fost aerisită înainte ca nava 
să plece din port, persoana care răspunde de navă trebuie să se asigure că 
cel puțin două echipamente de protecție pentru persoane și un dispozitiv de 
detecție gaze și vapori, precum și o persoană calificată în folosirea acestora, 
rămân la bordul navei pe perioada voiajului.

În timpul fumigării, al aerisirii sau până când nava care a fost supusă 
fumigării pleacă din port, fumigatorul care a răspuns de navă se va asigura că 
o persoană calificată, care are echipament de detecție a gazelor și vaporilor, 
testeaza spațiile adiacente zonei în care s-a făcut fumigarea mărfii, precum 
și toate celelalte spații care sunt ocupate în mod normal, pentru a se asigura 
de lipsa scurgerilor de fumigant.

O atenție specială se va acorda careului, saloanelor, bucătăriilor, depozitelor, 
sălilor de mese, conductelor din chila navei, camerelor de zi, punții, 
compartimentului mașinii și altor spații închise care sunt ocupate sau 
frecventate de membrii echipajului în timpul voiajului.

Dacă se detectează o scurgere de fumigant, persoana care răspunde de 
fumigare va lua măsuri imediate pentru remediere /stoparea scurgerii/ și 

va informa pe comandantul navei sau pe reprezentantul acestuia asupra 
scurgerii astfel încât să poată fi luate măsurile corective impuse.

Dacă este detectată fosfina, evacuați spațiul sau zona, localizați și etanșati 
sursa scurgerii folosind echipamentul corespunzător de detectare și de 
protecție a căilor respiratorii. Înainte de a permite reintrarea în spațiile 
respective, aerisiți bine.

Dacă este necesară intrarea în magazii, pentru descărcare, testați spațiile 
direct deasupra suprafeței mărfii, pentru a vedea ce concentrație de 
fumigant se înregistrează și folosiți în acest scop echipamentul adecvat de 
detectare a gazului, precum și echipamentul de protecție a personalului. Nu 
permiteți intrarea în zona care a fost supusă fumigării fără echipament de 
protecție a personalului și dați voie să se patrundă în zona respectivă numai 
atunci când concentrațiile de fumigant au ajuns la niveluri sigure, pe baza 
indicațiilor date de aparatele de detecție.

În timpul voiajului, nu deschideți, nu ventilați și nu aerisiți magaziile supuse 
fumigării.

Citiți cu atenție, împreună cu comandantul navei sau cu reprezentantul 
acestuia, procedurile și indicațiile privind siguranța voiajului.

Pentru informații suplimentare, consultați IMO.

2.5. Metoda J-System de fumigare cu debit scăzut de aer

Ce este J-System?

J-System este un sistem de recirculare, prin care se controlează un debit 
de aer, precis și egal, în masa de grâne din orice facilitate de depozitare, 
indiferent de dimensiunea sau forma acesteia.

Amestecul de fosfină-aer este reciclat prin ventilatoare de un tip aprobat, 
special.

Având aceste posibilități și întrucât, prin proiect, este combinat cu 
eliberarea controlată de fosfină din toate fumigantele, se poate obține o 
concentrație letală care penetrează toată masa de grâne, dupa un interval 
redus de timp, comparativ cu timpul necesar în cazul folosirii fumigărilor 
fără J-System.

Cum funcționează și acționează J-System?

Tabletele, peletele, săculețele, blanketele, plăcuțele 
sau fâșiile sunt împrăștiate pe suprafața grânelor.

După o scurtă perioadă de timp, gazul de fosfină este 
eliberat lent în spațiul silozului (magaziei de marfă 
de la navă), etc. J-System este activat după aplicare. 

Ventilatoarele trag amestecul de aer-gaz-amestec din spațiu și îl introduc 
în masa de grâne prin intermediul unor țevi care au fost instalate anterior. 
Recircularea gazului va stabili o concentrație uniformă de fosfină, în întreaga 
magazie de depozitare a grânelor. Acest echilibru în concentrația de gaz 
fumigant este controlată până când fumigantul este descompus complet. La 
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sfârșitul perioadei de expunere recomandate, J-System este folosit pentru 
aerisirea mărfurilor care au fost supuse fumigării.

O concentrație constantă de gaz aplicată în toate zonele masei de grâne, 
împreună cu mișcarea lentă a aerului, asigură combaterea 100% a tuturor 
stadiilor de dezvoltare a insectelor.

J-System este economic de instalat și are o funcționare facilă. Se poate 
instala în exterior (ex. în silozuri) sau în interior (ex. în magaziile de marfă 
ale navelor). Componentele (ex. țevile) sunt de un proiect obișnuit și sunt 

disponibile pentru aproape toate facilitățile de depozitare, cu condiția ca 
facilitatea este etanșă la gaze.

J-System este folosit în toate tipurile de facilități înalte de depozitare a 
grânelor, inclusiv rezervoarele din oțel, rezervoarele din oțel sudat sau 
confecționate cu ajutorul bolțurilor, silozurile din beton, spații plane, 
depozite-bunchere, barje și nave.

Sute de milioane de tone de grâne au fost tratate prin folosirea J-System, în 
SUA, Argentina, Thailanda,Vietnam, Africa de Sud și Uniunea Europeană.

INSECTELE CARE POT FI COMBĂTUTE

Produsele pe bază de fosfură de aluminiu și-au dovedit eficiența împotriva 
tuturor tipurilor de dăunători ai mărfurilor depozitate și împotriva stadiilor 
preadulte de dezvoltare a acestor dăunători: ouă, larve, pupe (tabel 10).

Nu numai insectele, ci și alți dăunători ai produselor depozitate, cum sunt 
șobolanii și șoarecii,nu vor putea supraviețui unei fumigări. Unii dăunători 
sunt capabili să formeze o formă foarte rezistentă de stadiu hiporos (stadiu 
lent). Asemenea stadii de dezvoltare nu pot fi complet anihilate printr-un 
singur tratament cu fosfină, totuși fumigările cu produsele pe baza de fosfură 
de aluminiu vor da rezultate bune chiar și împotriva infestării cu asemenea 
dăunători.

Deși este posibilă atingerea unei combateri totale a dăunătorilor înscriși în 
lista de insecte, uneori, în practică, nu se întâmplă întocmai. Factorii care 
contribuie la scăderea sub 100% a combaterii sunt: scurgerile, distribuirea 
incorectă a gazului, condiții de expunere nefavorabile, etc. În plus, unele 
insecte, cum sunt cele din speciile Șitophilus, Trogoderma sau Rhizopertha 
sunt mai puțin sensibile la fosfină decât alte insecte.

Dacă trebuie atins un nivel maxim de combatere, atunci o atenție deosebită 
se va acorda etanșării și se vor folosi dozaje mai mari, se vor extinde și 
perioadele de expunere și se vor urma proceduri adecvate de aplicare, toate 
bineînțeles neignorând condițiile de temperatură și de umiditate care trebuie 
să fie favorabile.

Tabel 10. Lista unor dăunători importanți ai produselor depozitate care se 
pot combate cu fosfină

Gândaci – coleoptere

Gărgărița de fasole

Gândaci

Gărgărița boabelor de cafea

Gândac de blană

Gărgărița  de mazăre

Gândacul de nucă

Gândacul de grâu (roșu-ruginiu)

Gândacii de magazie

Gândacii de faină

Gândacii de tutun

Gândacii de copra

Gândacii-păianjen auriu

Gândacii de grâu (dinți fierăstrău)

Gândacii mari de grâu

Gândacul-păianjen (marcat-alb)

Gândacul-păianjen australian

Gândacii mici de grâu

Gărgărița grâului

Gărgărița orezului
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Gărgărița porumbului

Gândacii camarelor/dulapurilor de provizii

Gândaci-viermi de făină

Gândaci de făină (ruginiu)

Diverși gândaci de făină/mălai

Gândaci de copra

Molii – lepidoptere

Molia orezului

Molia migdalelor

Molia magaziilor de marfă

Molia mediteraneana a făinei

Molia europeană a grâului

Molia indiană

Molia grânelor

LISTA MĂRFURILOR CARE POT FI TRATATE CU FOSFINĂ (PH3)

Mărfurile agricole brute, hrana pentru animale și ingredientele pentru hrană 
care pot fi fumigate cu produsele pe bază de fosfură de aluminiu sunt, de 
exemplu:

Orz, secară, grâu, ovăz, trifoi, orez

Mei, sorg, porumb

Produse pentru hrana animalelor (fân, paie,etc) și ingrediente pentru hrană

Semințe de floarea soarelui, semințe de bumbac

Boabe de soia, boabe de cacao, boabe de cafea

Semințe de vegetale/legume, șofran

Semințe și vegetale

Nuci (alune cashew, pecan, migdale, arahide)

Lista următoare de alimente prelucrate (exemple) se pot fumiga cu produsele 
pe bază de fosfură de aluminiu. În nici un caz, un produs sau un aliment 
prelucrat sau marfa care se află ambalată în saci, nu va intra în contact cu 
praful rezidual care rămâne de la fumigant.

Prin urmare, plăcuțele, fâșiile, săculețele, șirurile de săculețe, blanketele și 
săculețele Forte sunt recomandate a se folosi în asemenea situații:

Cereale prelucrate (inclusiv fracțiunile măcinate și cerealele împachetate)

Făina de cereale și amestecurile pentru brutării

Alimente – cereale (ex. produse pastă, prăjituri etc.)

Făina de soia și fracțiuni din morărit

Malț

Fructe uscate și deshidratate (smochine, curmale, stafide etc.)

Vegetale/legume deshidratate (fasole, mazăre, linte, produse din cartofi 
etc.)

Produse din carne și din pește, prelucrate, uscate, tratate

Produse lactate (lapte praf, brânză și produse secundare etc.)

Cafea și ceai prelucrate, ierburi prelucrate, arome și condimente

Ciocolată și produse din ciocolată

Bomboane și zahar

Nuci prelucrate

Lista produselor nealimentare (exemple) care se pot fumiga cu produsele pe 
baza de PH3.

Tutunul și anumite alte produse nealimentare nu vor intra niciodată în 
contact cu praful rezidual care rămâne de la fumiganții cu fosfidă-metale. 
Prin urmare, se recomandă folosirea plăcuțelor, a fâșiilor și în cazurile în care 
acestea nu sunt disponibile, folosirea săculețelor, a șirurilor de săculețe, a 
blanketelor și a săculețelor Forte.
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Tutun

Fibre naturale brute și prelucrate (lână, bumbac, textile etc.)

Piele, produse din piele, piei și blănuri de animale

Pene

Lemn, plăci aglomerate, furnir, bambus, rattan și produse ale acestora

Hârtie și produse din hârtie

Plante și flori uscate

Toate tipurile de semințe

Materiale de ambalaj (cutii din carton, saci din hârtie și din iută, cutii din 
lemn etc.)

TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI DISTRUGEREA PRODUSELOR REZIDUALE

Recomandările date în continuare, în ceea ce privește depozitarea fumiganților și maniera de tratare a deșeurilor provenite din produsele cu fosfină care au fost 
folosite, sunt doar orientative. În toate situațiile, vor prevala reglementările locale.

3.1. Transport

Fumigantele cu fosfină, sunt clasificate ca mărfuri periculoase și, de 
aceea, transportul lor care respectă legile internaționale, adică legile 
și reglementările emise de Organizația Maritimă Internațională (IMO) și 
Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO).

Clasificarea transportului

fosfidă aluminiu  – Clasa 4.3 UN-No: 1397

fosfidă-magneziu – Clasa 4.3 UN-No.: 2011

Observaţii:

În cazul transportului aerian, date fiind restricțiile referitoare la greutate, se 
pot expedia numai unități de ambalaj de max. 1 kg. greutate netă. Oricum, 
aceasta este valabilă numai pentru marfa expediată pe calea aerului.

3.2. Depozitare

Cutiile din tablă și butoaiele vor fi depozitate în locuri uscate, reci și bine 
aerisite iar locurile respective vor fi închise cu chei și lacăte. Nu depozitați 
aceste produse în încăperi în care stau ființe umane sau animale domestice.

Evitați contaminarea apei, alimentelor sau hranei și în acest sens nu 
depozitați pesticidele în aceleași locuri în care ați depozitat asemenea 
produse.

Nu lăsați copiii în apropierea acestor produse.

Durata de viață a produselor pe bază de fosfură de aluminiu este, practic, 
nelimitată, atâta timp cât containerele nu au fost deschise și sunt ținute 
închise etanș.

Tabletele și peletele rotunde sunt furnizate în flacoane din aluminiu, etanșe 
și re-etanșabile. Evitați expunerea la umezeală, mai mult decât este necesar, 
a flacoanelor care au fost deschise și re-etanșați-le înainte de a le duce 
înapoi în magazie.

3.3. Distrugerea deşeurilor

În toate situațiile, asigurați-vă că nu au fost inhalate reziduuri pulbere. 
Metoda de tratare umedă și toate operațiunile implicate acesteia se vor 

desfășura afară. În nici un caz, pulberea reziduală nu va fi pusă în vreun 
container închis, nici măcar pentru o perioadă provizorie de timp.
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3.3.1. Tabletele și peletele

Așa cum s-a mai menționat, pulberile reziduale care rămân de la tablete și 
pelete vor mai conține fosfide –aluminiu sau magneziu care nu au reacționat. 
De aceea acestea vor fi adunate și vor fi distruse în siguranță.

După ce s-au făcut fumigări în care tabletele și peletele au fost plasate pe 
foi mici din hârtie sau din plastic, colectarea acestora este facilă și pulberile 
reziduale pot fi apoi distruse. Acestea se pun în cutii din carton deschise și, 
ulterior, vor fi distruse afară.

Distrugerea pulberilor reziduale se poate face ușor prin metoda umedă sau 
prin metoda uscată.

Metoda uscată

Fiecare foaie mică pe care se găsește pulbere reziduală va fi împachetată 
într-un pachețel mic și se va arde sau se va distruge în locurile care au fost 
special destinate unor asemenea situații.

Metoda umedă

În această metodă, pulberea este amestecată cu apă. Pentru aceasta, un 
container este umplut parțial cu apă și se adaugă detergent pentru a reduce 
tensiunea de suprafață.

Pe urmă, pulberea este adăugată treptat în apă și se amestecă pe masură 
ce se adaugă. În nici un caz nu se toarnă apă peste pulberea reziduală ! 
Reziduurile de la tablete sau pelete trebuie să fie complet amestecate în 
apă. Gazul care se emană nu trebuie inhalat. Când nu se mai ridică bule, 
lichidul poate fi evacuat la canalizare. Purtați echipamente corespunzătoare 
de protecție a căilor respiratorii în timpul dezactivării pulberii parțial 
consumate.

3.3.2. Săculețe, șiruri de săculețe, benzi  și săculețe Forte

Dezactivarea uscată

Puneți săculețele, benzile, șirurile de săculețe sau săculețele forte într-un 
container aerisit, tip cuști confecționate din sârmă ori alte facilitați similare. 
Lăsați săculețele până când sunt consumate. Săculețele care s-au consumat 

parțial se pot împraștia pe pământ, într-o zonă special destinată, sigură, 
deschisă și situată la distanță de clădirile ocupate, pentru a se dezactiva 
datorită umezelii atmosferice.

Săculețele care nu au fost expuse la umezeală pentru perioada minimă de 
timp, prescrisă în instrucțiuni, nu vor fi acoperite cu nisip.

Dezactivarea uscată este procedura recomandată pentru săculețele 
nefolosite sau consumate parțial. 

Poate apare aprinderea / imflamarea/ dacă un număr de săculețe, care au 
reacționat incomplet, ajung în contact cu apa. Situația se întâlnește în cazul 
containerelor de depozitare perforate sau deschise. De aceea, asemenea 
depozitări se vor face în afară, într-o zonă relativ izolată și protejată 
împotriva ploii.

Dezactivarea umedă

Umpleți cu apă 2/3 dintr-un container, care are o dimensiune adecvată. 
Folosiți un roler cu ghimpi ca să perforați materialul Tyvek pentru ca să se 
obțină un contact mai bun cu apa. Scufundați săculețele sau blanketele 
timp de 36 de ore. Cu ajutorul unui grătar metalic țineți aceste săculețe 
scufundate bine. Nu acoperiți containerul. Operațiunea se va face afară sau 
folosindu-se un ventilator care va evacua aerul în afară.

3.3.3. Plăcuțe și fâșii

Plăcuțele și fâșiile consumate se pot aduna, în scopul distrugerii lor, în 
containere bine aerisite, cum sunt coșurile din sârmă sau sacii poroși, 
confecționați din material textil, bumbac ori alt material adecvat.

În zonele deschise, plăcuțele și fâșiile pot fi distruse prin îngroparea lor. 
Plăcuțele și fâșiile care nu au reacționat sau cele care au fost expuse 
incorect trebuie să fie mai întâi dezactivate și abia apoi să fie distruse într-un 
batal.

Plăcuțele și fâșiile pot fi dezactivate folosind « metoda umedă », descrisă în 
continuare.

Pentru aceste fumigante nu este necesară soluția cu detergent. Umpleți 
2/3 cu apă un butoi ori alt container, care se va folosi pentru dezactivarea 
umedă. Deasupra suprafeței apei nu trebuie să rămână un spațiu prea mare.
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În spațiile bine aerisite sau afară, procedați la scufundarea completă în apă 
a plăcuțelor sau a fâșiilor. S-ar putea ca plăcuțele sau fâșiile să plutească 
deasupra apei și de aceea este necesar să le mențineți mereu sub apă, 
folosind în acest scop o greutate.

Formulele pe bază de fosfidă de aluminiu sau de magneziu vor reacționa 
rapid și foarte energic cu apa. De aceea, la dezactivarea materialelor care 
s-au consumat parțial, înainte de a se proceda la o dezactivare pe scala 
amplă, trebuie testate în prelabil cantități mici de material consumat, prin 
scufundare în apă. Câteva linguri de pulbere de la tablete sau pelete, una ori 

două plăcuțe individuale, sau părți tăiate dintr-o fâșie vor fi folosite pentru a 
stabili nivelul de activitate pe care o dezvoltă acestea.

Atenţie

Plăcuțele și fâșiile parțial consumate se pot aprinde dacă plutesc la suprafața 
apei. Plăcuțele și fâșiile active trebuie să fie scufundate cel puțin 10 până la 
15 cm ca să se prevină apariția fumului degajat de gazul de fosfină degajat.

RECOMANDĂRI PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANŢĂ ŞI PROTECŢIE

Considerăm măsurile de protecție și siguranță prezentate în continuare ca 
fiind cele mai importante:

Citiți cu atenție instrucțiunile înscrise pe etichetă și urmați-le întocmai.

Persoana care va supraveghea operațiunea va fi instruită corespunzător, iar 
personalul care o va ajuta trebuie de asemenea instruit în întrebuințarea 
fumigantelor PH3, produse de noi. Nu permiteți niciodată unei persoane care 
nu a fost instruită adecvat să lucreze cu fumiganți.

Nu procedați niciodată singur la fumigarea unei structuri de depozitare marfă 
(cel puțin doi fumigatori trebuie să lucreze).

Pentru operațiunea de fumigare se vor pune la dispoziție echipamente 
aprobate de protecția căilor respiratorii.

La locul acțiunii se va afla disponibil atât echipamentul de prim ajutor, 
însoțit de instrucțiunile respective.

Purtați mănuși uscate, confecționate din bumbac sau alt material similar, 
dacă trebuie să atingeți tablete, pelete ori pulberile.

Nu deschideți niciodată cutiile/flacoanele/recipientele într-o atmosferă 
inflamabilă. Deschiderea acestora se va face întotdeauna afară.

Niciodată nu se va permite ca fumigantele să intre în contact cu apa.

Nu stivuiți fumigantele și nici nu le puneți unele peste altele.

Aruncați cutiile/flacoanele/pungile goale și produsele consumate conform 

instrucțiunilor.

Înaintea fumigării, înștiințați oficialitățile respective (pompieri, poliție etc.)

Fumigantii de fosfină nu se vor folosi pentru fumigarea în vid.

Expunerea la fosfină nu va depăși valoarea pragul limită, precizată pentru 8 
ore (valoarea de prag limită TLV), în timpul aplicării.

Zonele fumigate trebuie aerisite ca să ajungă la valoarea limită TLV, sau sub 
această valoare înainte de a se permite reintrarea unor lucrători neprotejați.

Alimentele și produsele alimentare finite, care nu au fost supuse fumigării 
cu PH3 trebuie să fie aerisite cel puțin 48 de ore înainte de a fi oferite 
consumatorului final.

MRL – valoarea maximă reziduală – este de 0,1 mg PH3/kg pentru cereale și 
0,01 mg PH3/kg pentru alimentele prelucrate.

Țineți cutiile/flacoanele/pungile perfect închise.

Protejați materialele care conțin metale, cum sunt cuprul, argintul, aur și 
aliaje ale acestora, ori compuși, împotriva expunerii lor corosive la fosfină.

Tabletele, peletele și/sau reziduurile nereacționate ale acestora nu trebuie 
să intre în contact cu nici un aliment prelucrat.

Nu folosiți cutiile/flacoanele/pungile goale în care s-a aflat fosfură de 
aluminiu/magneziu pentru nici un alt scop în afară de reciclarea sau 
recondiționarea acestora.
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Nu se permite nici unei persoane să doarmă în vreo parte a unei structuri în 
timpul fumigării acesteia.

Nu permiteți niciodată unei persoane neinstruite să manipuleze fumiganți.

Puneți pancarte de avertizare în zonele supuse fumigarii.

Nu mâncați, beți sau fumați în timp ce umblați cu fumiganți. Spălați-vă bine 
mainile după ce s-a terminat fumigarea.

Dacă este necesar, puneți un paznic în timpul fumigării.

Produsele pe bază de fosfură de aluminiu sunt pesticide cu o întrebuințare 
restrictivă care se vor folosi numai de către aplicatori certificați sau 
persoane aflate sub directa supraveghere a acestora și în prezența fizică a 
aplicatorului certificat. Prezența fizică înseamnă că acesta se va afla la locul 
aplicării.

ECHIPAMENT DE PROTECŢIE ŞI DETECŢIE

Pentru fumigarea cu PH3 nu este nevoie să se poarte îmbrăcăminte specială. 
Totuși, atunci când au fost expuse la PH3 , articolele de îmbrăcăminte 
trebuie aerisite. Se recomandă purtarea mănușilor atunci când se umblă cu 
tablete și pelete sau pulberi.

Protecția căilor respiratorii se recomandă atunci când expunerea tinde să 
depășească TLV în timpul aplicării. De exemplu, protecția căilor respiratorii 
este necesară la reintrarea într-o structură parțial aerisită, dacă concentrația 
de fosfina se situează peste TLV.

Trebuie folosite măști de gaze, de tip aprobat, care să acopere întreaga față, 

în combinație cu o canistră de tip aprobat pentru gazul de fosfină. Dacă se 
notează o concentrație de gaz peste limită locală (conform reglementărilor 
locale) se va folosi un aparat de respirație, de tip aprobat (SCBA).

Pentru măsurarea concentrației de gaz se va folosi un tester de gaz cu tuburi 
produse de același producător.

Astfel, cu acest echipament, se vor putea măsura ușor concentrații de la 
0,01 la 10.000 ppm. Informații suplimentare referitoare la echipamentele de 
protecție și detecție se pot pune la dispoziție, la cerere.

PRIM AJUTOR ŞI TRATAMENT MEDICAL

1. Prim ajutor şi tratament medical

Fosfina este absorbită în special în plămâni. Absorbția prin piele și mucoasă nu prea este întâlnită.

Dacă se absorb concentrații mari de PH3, vor apărea imediat simptome de îmbolnăvire.Oricum, simptome serioase și periculoase pentru viață pot apare și dacă, 
mai mult de 48 de ore, s-a absorbit o concentrație scăzută (câteva ppm), în particular datorită unei expuneri repetate.

Cantitatea de otravă absorbită trebuie determinată numai în cazuri excepționale.

1.1. Simptome

Simptome timpurii: Comportamentul pare mai mult o neatenție. Persoana 
afectată nu recunoaște pericolul!

Simptome care apar ulterior sau după 48 de ore:

Respirație mai dificilă, amețeli, agitație, vomă, dureri de cap, dureri de 

stomac, sensibilitate la frig, diaree (ca în cazul unor otrăviri alimentare), 
transpirație, dureri în cosul pieptului, tranzitorie pierdere a cunoștinței, 
convulsii, dezechilibru, inconștiență, blocaje respiratorii și cardiace.

Este imperativă consultarea unui medic nu numai pentru simptome de 
îmbolnăvire ci și în cazul unor justificate suspiciuni de otrăvire.
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1.2. Prim ajutor

Scoateți persoana afectată în afară atmosferei toxice.

Personalul de salvare trebuie de asemenea să se protejeze (purtarea măștilor 
de gaze).

Scoateți hainele (îmbrăcămintea absoarbe adesea o mare cantitate de gaz) și 
dați-o afară.

Dacă pacientul este inconștient, puneți-l într-o poziție stabilă, înclinat 
lateral.

Observați pacientul ca să constatați dacă se simte « bine ».

Încercați să liniștiți pacientul, vorbindu-i calm.

Țineți-l la căldură și în stare liniștită (calmă).

Dacă pacientul a intrat în contact cu fumigantul (pulbere, etc.) curățăți 
restul de pulbere cu ajutorul unei perii și numai apoi folosiți apa pentru 
curățire.

În cazul în care s-a făcut contact cu ochii: îndepărtați restul de produs 
(fosfidă-metale) cu o bucată de vată. Clătiți cu multă apă numai după ce 
v-ați asigurat că nu mai sunt vizibile reziduuri de pulbere ; administrați 
picături pentru ochi.

Simptomele ușoare de otrăvire dispar complet după 1 – 2 ore în aer liber.

Măsuri imediate care trebuie luate:

Dacă există suspiciunea unei otrăviri care poate conduce la iritații 
pulmonare, administrați imediat 10 pompări (doze) de cortizon aerosol. 

Repetați cu 5 pompări după 10 minute și cu încă 5 pompări dupa alta ½ de 
oră.

În cazul unei insuficiente circulatorii, administrați stimulanți pentru 
circulația sângelui.

În principiu, un tratament imediat conduce la șanse superioare de 
recuperare. Este preferabil să se aplice un tratament chiar ușor decât să se 
întârzie prea mult.

Apelați imediat la spitalizare, numai dacă există o suspiciune serioasă de 
otrăvire.

Informați în prealabil spitalul, telefonic, și indicați o posibilă otrăvire cu 
PH3.

Însoțiți întotdeauna pacientul suspect de otrăvire pe drumul până la spital/
medic. S-ar putea ca starea pacientului să se înrăutățească.

Măsuri care trebuie luate de medic, la locul accidentului sau pe perioada 
transportului:

Cortizon: administrați mai întâi Metyl prednisolone 1.000mg intravenos sau 
intramuscular și lăsați pacientul să înhaleze Auxiloson sau un aerosol care 
conține cortizon.

Tratați cu Cysteine (Reducdyn) intravenos sau pe cale orală. Pentru convulsii, 
dați Diazepam.

Efectuați o terapie simptomatică. Monitorizați (consultați) electroliții. 
Pacientul va fi întotdeauna însoțit până la dispensar sau la spital.
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1.3. Tratament medical

O cauză comună a tuturor simptomelor de otrăvire este, în primul rând, 
afectarea pielii, mucoasei

și a țesuturilor prin eliminare de lichid. Transpirație. Edem: plămâni, 
meninge, tractul gastro-intestinal.

Dacă nu se poate determina cu certitudine cantitatea de otravă absorbită, se 
cere dializă imediată.

Pentru identificarea PH3 înghetați serul și lichidul de dializă la -35ºC și 
puneți-le deoparte.

Bioxidul de carbon îngheață ca zăpada la -30ºC. Pentru expediere prin poștă, 
folosiți ambalaj izolant.

Cortizon: Mai întâi administrați Metyl prednisolone 1.000 mg. intravenos sau 
intramuscular și lăsați pacientul să înhaleze un aerosol care conține cortizon.

Monitorizați electroliții

Cysteina (Reducdyn) intravenos și oral

Pentru convulsii administrați Diazepam.

Terapie simptomatică.

Observațiile de mai sus se bazează pe experiența medicilor specialiști și 
pe consultarea literaturii medicale și științifice de specialitate, însă se 
recomandă a se considera doar orientative.

Ele nu scutesc personalul de prim ajutor sau medicul curant de a observa cu 
atenția necesară situația și de a respecta regulile profesiei medicale.

Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele ori pericolele care pot surveni.
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Măsuri de igienă
În timpul lucrului, nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi.

Îndepărtaţi imediat hainele pătate cu produs şi curăţaţi-le înainte de 
reutilizare. Spălaţi mâinile imediat după manipularea produsului; dacă este 
necesar faceţi duş.

Măsuri de prim-ajutor:
Scoateţi imediat hainele contaminate şi eliminaţi-le în siguranţă.

Inhalare:
Scoateţi persoana la aer curat. Menţineţi calmul pacientului şi temperatura 
corpului.

Contact cu pielea:
În cazul contactului cu pielea, spălaţi imediat cu multă apă şi săpun, cel 
puţin 15 minute. În caz de iritaţie a pielii, aplicaţi un ulei sau o loţiune cu 
vitamina E.

Contact cu ochii:
În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă pe sub pleoape 
ţinând ochii deschişi, cel puţin 15 minute. Îndepărtaţi lentilele de contact, 
dacă acestea există, după primele 5 minute şi continuaţi clătirea.

Măsuri de precauţie şi avertizare
Protecţie respiratorie:
Utilizaţi protecţie respiratorie pentru vapori organici şi mască cu filtru pentru 
gaz (factor de protecţie 10), conform SR EN 140 de tip A sau echivalent. 
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului în ceea ce priveşte 
modul de folosire şi de întreţinere a aparatelor de protecţie respiratorie.

Protecţia mâinilor:
Purtaţi mănuşi de protecţie corespunzătoare, conform SR EN 374, din cauciuc 
nitrilic sau echivalent, cu grosime minimă de 0,40 mm. Spălaţi mănuşile 
contaminate. Eliminaţi mănuşile care sunt contaminate, fie integral, fie 
doar în interior sau sunt perforate; Spălaţi întotdeauna mâinile înainte de a 
mânca, bea, fuma sau a utiliza toaleta.

Protecţia ochilor:
Purtaţi ochelari de protecţie conform SR EN 166 
(factor de protecţie 5 sau echivalent).

Protecţia pielii şi a corpului:
Purtaţi echipament de protecţie standard, de tip 6. Dacă 
este posibil, purtaţi două rânduri de îmbrăcăminte; este indicat 
a se purta o salopetă din poliester/bumbac sub costumul de protecţie 
chimică. Este indicată spălarea frecventă a echipamentului de protecţie la 
o curăţătorie chimică specializată. Dacă echipamentul de protecţie este 
stropit, pulverizat sau puternic contaminat cu produs, decontaminaţi cât 
mai repede posibil, îndepărtaţi şi eliminaţi conform instrucţiunilor de la 
producător.
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Instrucţiuni de utilizare K-OBIOL
Aplicarea direct pe produs (amestecul direct cu boabele) K-Obiol® EC 25 
se diluează cu apă şi se aplică folosind diuze de presiune scăzută, situate 
deasupra benzii transportoare, cât mai aproape posibil de locul final de 
depozitare. Se diluează o parte produs cu 99 părţi apă (1 L de concentrat cu 
99 L apă), iar cu 1L de soluţie de lucru se tratează 1 tonă de boabe, pentru a 
realiza o protecţie de 6 – 10 luni.

Tratarea sacilor: 100 ml produs/10 L apă/100 m2 suprafaţă de material de 
sac.

Tratarea silozurilor de cereale sau a incintelor în care se depozitează 
produsele agro-alimentare:
• Pulverizare grosieră pe suprafeţe: 50-100 ml produs concentrat/5 L 

apă/100 – 150 m2;
• Ceaţa termică: pentru combaterea moliilor se adaugă 1 parte produs la 

9 părţi distilat de petrol, nafta sau kerosen (1L concentrat + 9 L diluant); 
pentru combaterea altor insecte (gărgăriţe, gândaci) se adaugă 1 parte 
produs la 1 parte distilat de petrol sau kerosen (1L concentrat + 1L 
diluant).

În ambele cazuri se aplică doza de 250 ml soluţie de lucru la 1000 m3, 
folosindu-se utilaje specifice pentru producerea ceţii termice.

Produsul extrem de versatil permite utilizarea și aplicarea sa prin toate 
metodele de dezinsecție cunoscute:
• ceață caldă (thermal fogging);
• ceață rece (cold fogging);
• reziduală (cu pompa de spate de presiune scăzută)

-în funcție de necesitățile de tratament ale spațiului de depozitare și de 
tipul produselor ce urmează a fi protejate.

Tratamentul cu K-Obiol® EC 25  poate eradica infestările cu insecte 
dăunatoare din spațiile de depozitare goale (tratamentele de tip “ceață 
caldă” sau “ceață rece” având efectul de a scoate și ucide dăunătorii ascunși 
în locurile greu accesibile) și asigură o remanență remarcabilă atât prin 
tratamentul pe suport (depozit gol), cât mai ales prin tratamentul “direct pe 
produs”, formând o peliculă protectoare de substanță insecticidă activă până 
la 12 luni, în funcție de doza tratată.

Procedură dezinsecţie
Definiţie:
• Reprezintă ansamblul mijloacelor și metodelor de combatere a insectelor 

din (masa de cereale, spații de depozitare), care vehiculează și transmit 
boli infectocontagioase și parazitare la om și animale și care pricinuiesc 
pagube financiare prin distrugerea și degradarea materiei prime, produselor, 
ambalajelor, suprafețelor, etc.

• Se realizează prin pulverizarea sub formă de ceață rece (atomizor, 
vermorel) sau prin ceață caldă (fogger), a insecticidele (K-obiol, Actellic, 
Fendona) în spații de depozitare sau chiar în masa de cereale: se poate 
folosi atât ca tratament de interior cât și de exterior.

Scop:
• Distrugerea focarelor de infecție cu insecte din apropierea obiectivelor 

vizate pentru dezinsecție.

• Formarea barierelor de control pentru insectele târâtoare care vin din 
exterior, ’’benzi negre’’.

• Dezinsecția previne și combate transmisia unor boli de către insecte și 
acarieni.

Mod de lucru:
• Întreg personalul Beneficiarului va fi instruit și informat în legatură cu 

măsurile de siguranță și protecție care se vor aplica atunci când un 

spațiu este tratat cu insecticidul (K-Obiol, Actellic, Fendona). Se va semna 
un proces verbal pentru luarea la cunostință.

• Operațiunea de dezinsecție se va efectua doar de către personal autorizat 
și cu echipament de lucru corespunzător.
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Notă: Echipamentul complet este format din: Salopetă, cască cu geam, 
bocanci, mască de protecție, mănuși, vestă reflectorizantă.

• Se vor forma picături foarte fine și distribuite uniform astfel încât să fie 
foarte bine acoperită cu insecticid suprafața tratată.

• Se formează o peliculă protectoare cu ajutorul atomizoarelor pe pereții 
exteriori și interiori ai spațiilor de depozitare și pe pereții exteriori ai 
depozitelor, pentru prevenirea infestării cu insecte zburătoare (molii) și 
târâtoare (gărgărițe).

• Presiunea de lucru a atomizorului trebuie să fie mare astfel încât jetul 
format să ajungă la o înălțime de aproximativ 4-5 m și să formeze picături 
foarte fine (ceață).

• Ceață rece este denumirea pulverizării ce are la bază ca și solvent al 
soluției de lucru apa. Echipamentele care generează ceață rece pot fi 
alimentate pe energie electrică sau pe benzină.

• Atunci când pulverizarea se face cu echipamente care produc jetul de aer 
cald, prin arderea benzinei, substanța pulverizată va fi caldă, de unde și 
denumirea tratamentului “cu ceață caldă”. Ca și solvent la soluția de lucru 
cu ceață caldă se folosește produs petrolier.

Avantaje:
• Distrugerea focarelor de insecte.

• Insectele mor odată ce au intrat în contact cu suprafețele tratate.

• Sunt distruse atât insectele zburătoare cât și insectele târâtoare din 
interiorul clădirilor.

Dezavantaje:
• Poate fi ușor inconfortabil datorită microclimatului din interior în momentul 

aplicării. Măsurile de protecție trebuiesc sporite.

• La finalizarea lucrării se întocmește procesul verbal de dezinsecție semnat 
și ștampilat atât de reprezentantul Prestatorului cât și de reprezentantul 
Beneficiarului.
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Bune practici

PROCEDURĂ GAZARE CEREALE
Gazarea în interiorul sacilor de cereale sau paleţi
Definiţie:
• Reprezintă operațiunea prin care se combat dăunătorii cerealelor 

depozitate, din spațiile închise folosind un gaz toxic, respectiv fosfina PH3 
rezultată din descompunerea fosfurii de aluminiu.

• Această metodă reprezintă metoda prin care se poate realiza gazarea 
cerealelor depozitate în saci jumbo sau pe paleti, operațiunea se 
realizează manual prin distribuirea tabletelor de fosfură în mod egal.

Scop:
• Această operațiune permite combaterea dăunătorilor de cereale direct în 

modul de depozitare fără a exista nevoia transportării masei de semințe.

Mod de lucru:
• Înainte de începerea procedurii de gazare se stabilește doza aplicată, 

produsul folosit. (Phostoxin, Delicia Gastoxin, QUICKPHOS-UP) și cantitatea 
necesară pentru efectuarea lucrării.

• În cazul cerealelor depozitate, spectrul de combatere este urmatorul:

1. Gărgărița depozitelor (Sythophilus Spp.)

2. Gândăcelul făinii (Tribolium Confusum)

3. Gândacul din surinam (Oryzaephilus surinamennsis)

4. Molia Cerealelor (Sitrotoga Cerealella)

5. Molia cenușie a făinii (Ephestia Kuehniella)

Notă: Efectuarea unui singur tratament în cazul infestării nu este suficientă 
deoarece larvele din interiorul bobului aflate în faza dezvoltării sunt 
protejate de efectul gazului.

• Se verifică echipamentul personalului delegat pentru executarea lucrării să 
fie complet și să nu existe deteriorari majore.

Notă: Echipamentul complet este format din: Salopetă, bocanci, mănuși, 
cască cu geam, mască de protecție, vestă reflectorizantă.

• Întreg personalul Beneficiarului va fi instruit și informat în legatură cu 
măsurile de siguranță și protecție care se vor aplica atunci când un spațiu 
este tratat cu fosfura de aluminiu .Se va semna un proces verbal pentru 
luarea la cunoștință.

• Se efectuează procesul de gazare respectând normele și modul de aplicare.

• La finalizarea lucrării se pun afișe cu ’’Spațiu Gazat’’, în acestea se vor 
înscrie: substanța folosită, doza aplicată, data gazării, data degazării și va 
include semnul ’’Pericol de moarte’’.

• Se determină concentrația de gaz din afara structurii și din interior, în 
diverse zone pentru a stabili eventuale pierderi de gaz. În cazul în care 
există aceste pierderi reprezentantul Beneficiarului va fi informat și 
atenționat asupra acestui aspect.

• Se întocmește procesul verbal de gazare semnat și ștampilat atât de 
reprezentantul Prestatorului cât și de reprezentantul Beneficiarului.

• Procesul verbal va fi înscris în registrul de evidență al tratamentului cu 
produse de protecție a plantelor.

• După minim 72 ore se poate face degazarea, intervalul de timp se va stabili 
în funcție de temperatura mediului înconjurator, temperatura produsului, 
umiditate și gradul de infestare de către prestator.

Notă: Mai jos, vă prezentăm durata minimă a expunerii pentru tabletele din 
fosfură aluminiu/ magneziu Phostoxin/ Delicia Gastoxin/ QUICKPHOS-UP (la 
o valoare a umidității relative 60%):

1. Sub 5˚C –Lipsă tratament

2. 5-10˚C -10 zile

3. 11-15˚C -5 zile

4. 15-25˚C -4 zile

5. Peste 25˚C – 3 zile
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Gazarea la saci se efectuează după următorii pași:

• În cazul sacilor jumbo, tabletele se introduc în interiorul sacilor (dacă 
aceștia sunt prevăzuți cu orificii care permit această operațiune) sau prin 
dispunerea tabletelor de jur împrejurul sacilor și acoperirea acestora cu 
folie.

• În ceea ce privește sacii înfoliați pe palet se introduc tabletele în 
ambalajul paletului sau prin dispunerea substanței de jur împrejurul 
paleților și acoperirea acestora cu folie.

Degazarea cuprinde următorii paşi:
Pasul 1 – se deschid căile de aerisire.

Pasul 2 – Se măsoară concentrația de gaz din interiorul spațiului gazat, 
procedura se repetă la un interval regulat de timp până se constată lipsa 
gazului.

Pasul 3 – Se prelevează probe din masa de cereale pentru a determina dacă 
mai există dăunători vii.

Pasul 4 – Se întocmește proces verbal de degazare semnat și ștampilat atât 

de reprezentantul Prestatorului cât și de reprezentantul Beneficiarului.

Notă: Degazarea se va face doar de personal autorizat și numai cu 
echipament de protecție corespunzător .

Avantaje:
Se poate realiza gazarea unei cantități mari de cereale într-un timp favorabil 
atât pentru Beneficiar cât și pentru Prestator.

Dezavantaje:
La cerința Beneficiarului se pot realiza orificii manual dar acest lucru include 
deteriorarea sacilor jumbo.
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Bune practici

Gazarea prin ventilaţie
Definiţie:
• Reprezintă operațiunea prin care se combat dăunătorii cerealelor 
depozitate, din spațiile închise folosind un gaz toxic, respectiv fosfina PH3 
rezultată din descompunerea fosfurii de aluminiu.

• Această procedură reprezintă metoda prin care fosfura de aluminiu se 
introduce direct în masa de semințe aflată în interiorul celulelor de siloz 
metalice prin introducerea tabletelor direct în paleții ventilatorului în 
momentul în care acesta este în funcțiune, substanța fiind împarțită în mod 
egal cu ajutorul sistemelor de ventilație.

Scop:
Produsul folosit pentru efectuarea gazării va ajunge în tot perimetrul celulei, 
această operațiune va fi determinată cu ajutorul detectorului de gaz, 
concentrația de produs din interiorul celulei fiind masurată constant de către 
reprezentantul Prestatorului.

Mod de lucru:
Înainte de începerea procedurii de gazare se stabilește doza aplicată, 
produsul folosit (Phostoxin, Delicia Gastoxin, QUICKPHOS-UP) și cantitatea 
necesară pentru efectuarea lucrării.

În cazul cerealelor depozitate, spectrul de combatere este urmatorul:

1. Gărgărița depozitelor (Sythophilus Spp.)
2. Gândăcelul făinii (Tribolium Confusum)
3. Gândacul din surinam (Oryzaephilus surinamennsis)
4. Molia Cerealelor (Sitrotoga Cerealella)
5. Molia cenușie a făinii (Ephestia Kuehniella)
Notă: Efectuarea unui singur tratament în cazul infestării nu este suficientă 
deoarece larvele din interiorul bobului aflate în faza dezvoltării sunt 
protejate de efectul gazului.

• Se verifică echipamentul personalului delegat pentru executarea lucrării să 
fie complet și să nu existe deteriorări majore.

Notă : Echipamentul complet este format din : Salopetă, Bocanci, Mănuși, 
Cască cu geam, Mască de protecție, Vestă reflectorizantă.

• Întreg personalul Beneficiarului va fi instruit și informat în legatură cu 
măsurile de siguranță și protecție care se vor aplica atunci când un spațiu 
este tratat cu fosfura de aluminiu. Se va semna un proces verbal pentru 
luarea la cunoștință.

• Se efectuează procesul de gazare respectând normele și modul de aplicare.

• La finalizarea lucrării se pun afișe cu ’’Spațiu Gazat’’ (în acestea se vor 
înscrie: substanța folosită, doza aplicată, data gazării, data degazării și va 
include semnul ’’Pericol de moarte’’).

• Se determină concentrația de gaz din afara structurii sau din interior  
(după caz), în diverse zone pentru a stabili eventuale pierderi de gaz. 
În cazul în care există aceste pierderi reprezentantul Beneficiarului va fi 
informat și atenționat asupra acestui aspect.

• Se întocmește procesul verbal de gazare semnat și ștampilat atât de 
reprezentantul Prestatorului cât și de reprezentantul Beneficiarului.

• Procesul verbal va fi înscris în registrul de evidență al tratamentului cu 
produse de protecție a plantelor.

• După minim 72 ore se poate face degazarea, intervalul de timp se va stabili 
în funcție de temperatura mediului înconjurător, temperatura masei de 
cereale, umiditate și gradul de infestare de către prestator.

Notă: Mai jos, vă prezentăm durata minimă a expunerii pentru tabletele din 
fosfură aluminiu/ magneziu (Phostoxin /Delicia Gastoxin/ QUICKPHOS-UP), la 
o valoare a umidității relative 60% : 
1. Sub 5˚C – Lipsă tratament 
2. 5-10˚C - 10 zile 
3. 11-15˚C - 5 zile 
4. 15-25˚C - 4 zile 
5. Peste 25˚C – 3 zile
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Gazarea prin ventilaţie se efectuează după următorii paşi:
• Se verifică tubulatura celulelor sa fie uscată, pentru a preveni un incendiu.

• Produsul se va introduce manual prin paleții ventilatorului în timp ce acesta 
se află în funcțiune pentru o descompunere mai rapidă și o concentrație 
mai mare de fosfină în produs. Acest procedeu se va repeta la un interval 
de timp stabilit în funcție de gradul de descompunere al produsului folosit 
și de capacitatea sistemelor de ventilație.

Notă: După fiecare aplicare, ventilatorul se oprește pentru a reduce 
pierderile de gaz.

• Se stabilește cantitatea de cereale din fiecare celulă ce urmează a fi gazată 
pentru a determina cantitatea de produs folosită pentru fiecare în parte. 

Degazarea cuprinde urmatorii paşi:
Pasul 1 – se deschid căile de aerisire.

Pasul 2 – se măsoară concentrația de gaz din interiorul spațiului gazat, 
procedura se repetă la un interval regulat de timp până se constată lipsa 
gazului.

Pasul 3 – se prelevează probe din masa de cereale pentru a determina dacă 
mai există dăunători vii.

Pasul 4 – se întocmește proces verbal de degazare semnat și ștampilat atât 
de reprezentantul Prestatorului cât și de reprezentantul Beneficiarului.

Notă: Degazarea se va face doar de personal autorizat și numai cu 
echipament de protecție corespunzător.

Avantaje:
• Gazarea prin ventilație este avantajoasă atât pentru Prestator cât și pentru 

Beneficiar deoarece se realizează prin aplicarea tratamentului la cantități 
de cereale foarte mari, într-un timp relativ scurt față de celelalte metode 
de gazare.

Dezavantaje:
• Dar în același timp necesită o atenție sporită deoarece în cazul în care 

tubulatura celulelor nu este uscată, aplicarea tabletelor poate stârni un 
incendiu

Notă: Gazarea prin ventilație nu este posibilă în cazul în care ventilatoarele 
sunt prevazute cu elice.
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Bune practici

Gazarea prin transfer
Definiţie:

• Reprezintă operațiunea prin care se combat dăunătorii cerealelor 
depozitate, din spațiile închise folosind un gaz toxic, respectiv fosfina PH3 
rezultată din descompunerea fosfurii de aluminiu.

• Acest procedeu reprezintă metoda prin care fosfura de aluminiu se 
introduce direct în masa de cereale depozitată în celulele de siloz, 
substanța fiind împărtiță în mod uniform cu ajutorul unui dispozitiv special 
numit dispenser sau manual cu ajutorul benzii transportoare la un timp 
regulat de timp.

Scop:
• Combaterea dăunătorilor este principalul obiectiv dar în același timp 

distribuirea tabletelor în masa de cereale la un timp regulat se va face 
uniform.

Mod de lucru:
• Înainte de începerea procedurii de gazare se stabilește doza aplicată, 

produsul folosit (Phostoxin, Delicia Gastoxin, QUICKPHOS-UP) și cantitatea 
necesară pentru efectuarea lucrării.

• În cazul cerealelor depozitate, spectrul de combatere este urmatorul:

1. Gărgărița depozitelor (Sythophilus Spp.)

2. Gândăcelul făinii (Tribolium Confusum)

3. Gândacul din surinam (Oryzaephilus surinamennsis)

4. Molia Cerealelor (Sitrotoga Cerealella)

5. Molia cenușie a făinii (Ephestia Kuehniella)

Notă: Efectuarea unui singur tratament în cazul infestării nu este suficientă 
deoarece larvele din interiorul bobului aflate în faza dezvoltarii sunt 
protejate de efectul gazului.

• Se verifică echipamentul personalului delegat pentru executarea lucrării să 
fie complet și să nu existe deteriorări majore.

Notă: Echipamentul complet este format din: Salopetă, Bocanci, Mănuși, 

Cască cu geam, Mască de protecție, Vestă reflectorizantă.

• Întreg personalul Beneficiarului va fi instruit și informat în legatură cu 
măsurile de siguranță și protecție care se vor aplica atunci când un spațiu 
este tratat cu fosfură de aluminiu. Se va semna un proces verbal pentru 
luarea la cunoștință.

• Se efectuează procesul de gazare respectând normele și modul de aplicare.

• La finalizarea lucrării se pun afișe cu ’’Spațiu Gazat’’, în acestea se vor 
înscrie: substanța folosită, doza aplicată, data gazării, data degazării și va 
include semnul ’’Pericol de moarte’’.

• Se determină concentrația de gaz din interiorul structurii, în diverse zone 
pentru a stabili eventuale pierderi de gaz. În cazul în care există aceste 
pierderi reprezentantul Beneficiarului va fi informat și atenționat asupra 
acestui aspect.

• Se întocmește procesul verbal de gazare semnat și ștampilat atât de 
reprezentantul Prestatorului cât și de reprezentantul Beneficiarului.

• Procesul verbal va fi înscris în registrul de evidență al tratamentului cu 
produse de protecție a plantelor.

• După minim 72 ore se poate face degazarea, intervalul de timp se va stabili 
în funcție de temperatura mediului înconjurător, temperatura masei de 
cereale, umiditate și gradul de infestare de către prestator.

Notă: Mai jos, vă prezentăm durata minimă a expunerii pentru tabletele 
din fosfură aluminiu/ magneziu Phostoxin/ Delicia Gastoxin (la o valoare a 
umidității relative 60%) :

1. Sub 5˚C – Lipsă tratament

2. 5-10˚C - 10 zile

3. 11-15˚C - 5 zile

4. 15-25˚C - 4 zile

5. Peste 25˚C – 3 zile
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Gazarea prin transfer se efectuează după  
urmatorii paşi:

• Se verifică dacă gurile de vizitare ale celulelor au posibilitatea de a se 
închide etanș, dacă nu acestea se vor izola complet cu ajutorul spumei 
poliuretanice.

• Se determină rata de transfer (to/h).

• Se stabilește cantitatea de substanță aplicată pe minut, în funcție de rata 
de transfer, cu ajutorul urmatoarei formule:

To/h x dozaj(tablete/to)/60 min

• Există mai multe metode prin care se poate efectua gazarea prin transfer:

1. Cu ajutorul unui dispozitiv special numit dispenser.

2. Sau în lipsa acestuia, tabletele se vor aplica manual direct pe banda trans-
portoare la un interval de timp stabilit în funcție de rata de transfer. 

Degazarea cuprinde următorii paşi:
Pasul 1 – Se deschid căile de aerisire.

Pasul 2 – Se măsoară concentrația de gaz din interiorul spațiului gazat, 
procedura se repetă la un interval regulat de timp până se constată lipsa 
gazului.

Pasul 3 – Se prelevează probe din masa de cereale pentru a determina dacă 
mai există dăunători vii.

Pasul 4 – Se întocmește proces verbal de degazare semnat și ștampilat atât 
de reprezentantul Prestatorului cât și de reprezentantul Beneficiarului.

Notă: Degazarea se va face doar de personal autorizat și numai cu 
echipament de protecție corespunzator. 

Avantaje:
• Această operațiune este foarte eficace și este metoda preferată când este 

vorba de semințele depozitate în celulele de siloz.

• Nu presupune transportarea masei de cereale în alte spații de depozitare.

• În același timp riscul de expunere al personalului delegat pentru 
executarea lucrării nu este foarte ridicat.

Dezavantaje:
• Procedura de gazare prin transfer poate dura de la 3-4 ore până la 2-3 zile.
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Bune practici

Gazarea la sondă
Definiţie:
• Reprezintă operațiunea prin care se combat dăunătorii cerealelor 

depozitate, din spațiile închise folosind un gaz toxic, respectiv fosfina PH3 
rezultată din descompunerea fosfurii de aluminiu.

• Acest procedeu reprezintă metoda prin care fosfura de aluminiu se 
introduce direct în masa de cereale depozitata vrac, substanța fiind 
împărțită în mod egal cu ajutorul sondelor, în cazul semințelor depozitate 
în magazii, containere sau mijloace de transport care au posibilitatea de a 
se închide etanș. 

Scop:
• Principalul obiectiv al acestei operațiuni este combaterea dăunătorilor prin 

proporționarea uniformă a tabletelor în masa de cereale

Mod de lucru:
• Înainte de începerea procedurii de gazare se stabilește doza aplicată, 

produsul folosit (Phostoxin, Delicia Gastoxin, QUICKPHOS-UP) și cantitatea 
necesară pentru efectuarea lucrării.

În cazul cerealelor depozitate, spectrul de combatere este urmatorul:

1. Gărgărița depozitelor (Sythophilus Spp.)

2. Gândăcelul făinii (Tribolium Confusum)

3. Gândacul din surinam (Oryzaephilus surinamennsis)

4. Molia Cerealelor (Sitrotoga Cerealella)

5. Molia cenușie a făinii (Ephestia Kuehniella)

Notă: Efectuarea unui singur tratament în cazul infestării nu este suficient 
deoarece larvele din interiorul bobului aflate în faza dezvoltării sunt 
protejate de efectul gazului.

• Se verifică echipamentul personalului delegat pentru executarea lucrării să 
fie complet și să nu existe deteriorări majore.

Notă: Echipamentul complet este format din : Salopetă, Bocanci, Mănuși, 
Cască cu geam, Mască de protecție, Vestă reflectorizantă.

• Întreg personalul Beneficiarului va fi instruit și informat în legătură cu 
măsurile de siguranță și protecție care se vor aplica atunci când un spațiu 
este tratat cu fosfură de aluminiu. Se va semna un proces verbal pentru 
luarea la cunoștință.

• Se efectuează procesul de gazare respectând normele și modul de aplicare.

• La finalizarea lucrării se pun afișe cu ’’Spațiu Gazat’’ (în acestea se vor 
înscrie: substanța folosită, doza aplicată, data gazării, data degazării și va 
include semnul ’’Pericol de moarte’’).

• Se determină concentrația de gaz din afara structurii și din interior, în 
diverse zone pentru a stabili eventuale pierderi de gaz. În cazul în care, 
există aceste pierderi, reprezentantul Beneficiarului va fi informat și 
atenționat asupra acestui aspect.

• Se întocmește procesul verbal de gazare semnat și ștampilat atât de 
reprezentantul Prestatorului cât și de reprezentantul Beneficiarului.

• Procesul verbal va fi înscris în registrul de evidență al tratamentului cu 
produse de protecție a plantelor.

• După minim 72 ore se poate face degazarea, intervalul de timp se va stabili 
în funcție de: temperatura mediului înconjurător, temperatura masei de 
cereale, umiditate și gradul de infestare de către Prestator.

Notă: Mai jos, vă prezentăm durata minimă a expunerii pentru tabletele din 
fosfură aluminiu/ magneziu (Phostoxin/ Delicia Gastoxin/ QUICKPHOS-UP), la 
o valoare a umidității relative 60%:

1. Sub 5◦ C – Lipsă tratament

2. 5-10◦ C - 10 zile

3. 11-15◦ C - 5 zile

4. 15-25◦ C - 4 zile

5. Peste 25◦ C – 3 zile
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Gazarea la sondă se efectuează după urmatorii paşi:
• Se verifică spațiul care urmează a fi supus tratamentului (nu trebuie sa 

existe geamuri sparte, uși deschise sau lipsa acestora, fisuri în pereti etc.)

Notă: În cazul în care, în spațiul gazat sunt depozitate și alte cereale pe care 
Beneficiarul nu dorește să le supună tratamentului de gazare acest aspect 
va fi înscris în procesul verbal de gazare , Beneficiarul asumându-și întreaga 
responsabilitate în ceea ce privește rezultatul final al lucrării.

• Această metodă se efectuează cu sonde speciale cu lungime de 2.5 m.

Notă: Masa de cereale nu trebuie sa depașească înalțimea de 2.5 m pentru o 
gazare eficientă .

Dacă masa de cereale prezintă crustă la suprafață intră în atribuțiile 
Beneficiarului spargerea acesteia .

• Operațiunea de gazare la sonda se execută manual : în primul rând se 
introduce sonda direct în masa de cereale iar apoi se introduc tabletele 
direct pe sondă la baza produsului, la jumătate și deasupra acestuia, 
reprezentantul Prestatorului asigurându-se permanent ca substanța este 
împarțită în mod egal pe toată suprafața produsului gazat.

• Sondarea se va face din 50 în 50 cm și cât mai aproape de pereți și stâlpii 
de susținere. 

Degazarea cuprinde următorii paşi:
Pasul 1 – se deschid căile de aerisire.

Pasul 2 – se măsoară concentrația de gaz din interiorul spațiului gazat: 
(procedura se repetă la un interval regulat de timp până se constată lipsa 
gazului).

Pasul 3 – se prelevează probe din masa de cereale pentru a determina dacă 
mai există dăunători vii.

Pasul 4 – se întocmește proces verbal de degazare semnat și ștampilat atât 
de reprezentantul Prestatorului cât și de reprezentantul Beneficiarului.

Notă: Degazarea se va face doar de personal autorizat și numai cu 
echipament de protecție corespunzător.

Avantaje:
• Produsul nu trebuie mutat sau transportat pentru ca întreaga masă de 
cereale sa aibă uniform același tratament .

Dezavantaje:
• După efectuarea gazării, produsul va rămâne blocat inclusiv spațiul de 

depozitare în funcție de termenul recomandat de Prestator.

• După efectuarea gazării, dacă spațiul nu este închis ermetic produsul gazat 
se acoperă cu prelată sau folie.
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Bune practici

PROCEDURĂ DERATIZARE-MONITORIZARE ROZĂTOARE
Definiţie:
• Deratizarea reprezintă complexul de mijloace și măsuri aplicate de factori
specializați în combaterea rozătoarelor dintr-o locație, în scopul reducerii
substanțiale a numarului acestora cu ajutorul substanțelor chimice.

Scop:
• Deratizarea constă în eliminarea și ținerea sub control a populației
rozătoarelor dăunătoare (șoareci, șobolani etc.).
• Distrugerea rozătoarelor are un rol deosebit de important deoarece
șoarecii dar mai ales șobolanii sunt surse de infecție și vectorii răspândirii
diferitelor boli, producând în același timp pagube agroalimentare, furaje,
etc.
• Combaterea dăunătorilor din interiorul cladirilor.

Mod de lucru:
Operațiunea de deratizare se monitorizează pentru a putea fi urmarită
evoluția activității rozătoarelor.
• Raticidele folosite de prestator sunt:

a. Racumin paste (5 KG)

b. Racumin foam (500 ml)

Un rodenticid trebuie să îndeplinească anumite condiții și anume:

• Să fie toxic numai pentru rozătoare;
• Să acționeze lent dar ireversibil (pentru că toată populația de dăunători să
mănânce din momeli);
• Să nu confere rezistență (obișnuință) rozătoarelor;

• Să fie ademenitor pentru rozătoare;

• Momeala raticidă sub formă de pastă la pliculețe;

• Pliculețele de Racumin Paste se utilizează de regulă în stațiile de 
intoxicare.

• Stațiile de intoxicare se amplasează în focare, în jurul locurilor unde s-au
depistat cuiburile, de-a lungul traseelor de circulație ale rozătoarelor.

• Siguranța stațiilor de intoxicare se asigură prin fixarea acestora în dibluri.

• Operațiunea de deratizare se va efectua doar de către personal autorizat și
cu echipament de lucru corespunzator.

Notă: Echipamentul complet este format din: Salopetă, cască cu geam,
bocanci, mănuși, vestă reflectorizantă.

• Dozele de aplicare pentru Racumin Paste sunt urmatoarele:
1. 20-40 g, în funcție de mărime, pentru șoareci.

2. 100-200 g, în funcție de mărime, pentru combaterea șobolanilor.

• De asemenea se mai pot amplasa și capcanele adezive: 

• Deratizarea se face periodic (lunar, săptămânal) pentru a reduce riscul de
invazie. 
• La finalizarea lucrării, se întocmește proces verbal semnat și ștampilat atât
de reprezentantul Prestatorului cât și de reprezentantul Beneficiarului.

Avantaje:
• Împiedicarea pătrunderii și stabilirii rozătoarelor în obiective.
• Nu deranjează din punct de vedere estetic.
• Nu scapă niciun dăunător, odată intrat în capcană.
• Colectarea ușoară a capcanelor cu șoareci, fără a intra în contact cu
aceștia.

Dezavantaje:
• În urma monitorizării există riscul de a ajunge reziduuri în cereale.

• În locurile cu mult praf, adezivul își pierde din proprietăți și necesită
schimbarea acestuia cât mai des.

• Există riscul ca acestea să fie evitate de rozătoare, dacă nu au fost
eliminate capcanele cu rozătoare în ele, într-un timp foarte scurt.
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QUICKPHOS UP 
Nu necesită aparatură complicată şi costisitoare: 

QuickPhos tablete poate fi manevrat manual sau cu un dozator 
automat direct din recipient. 

Se recomandă folosirea hainelor de protecţie adecvate.



Bune practici

Toate informațiile, datele și formele de prezentare ce alcătuiesc conținutul prezentului ghid sunt cu caracter informativ. Recomandările din acest ghid sunt de 
ordin general şi nu constituie instrucţiuni de utilizare a produselor. Înaintea utilizării orcărui produs este necesar să respectaţi cu stricteţe toate indicaţiile, 
măsurile de siguranţă şi orice alte afirmaţii cuprinse în eticheta produsului.

S.C Agriangel S.R.L nu poate fi făcută răspunzătoare sub nicio formă și în nicio măsură pentru nicio daună de orice natură ar fi aceasta, provocată de 
folosirea informațiilor furnizate prin intermediul acestui ghid sau de modificările apărute ulterior cu privire la informațiile publicate în acesta.



QUICKPHOS UP 
Fumigantul polivalent!
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