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 نهاده هاي دامي در انبار  ضدعفونی برای %56فسفيد آلومينيومساشه استفاده از  دستورالعمل

  

  :مقدمه

با مدت نگهداري مفيد وحفظ كيفيت  ( ذخيره استراتژيك)ذخيره سازي نهاده هاي دامي خريد وبه باتوجه      

با استفاده از آفت كش  بموقع محموله در انبارهاي شركت ، مبارزه با حشرات وآفات انباري و انجام ضدعفوني

 سموم  مهمترين وموثرترين عامل موفقيت در مديريت كاربردي مي باشد. ضروريمناسب ( سموم تدخيني )

موثر ،كنترل استفاده از سموم با فرموالسيون ومبارزه وريشه كني بهنگام، صرفنظر از اقدامات پيشگيرانه ، كنترل 

كتهاي مجاز ومعتبر دنيا                               تهيه آن  از شرمطمئن، بسته بندي مناسب و  ، كاربر  سرعت تصعيد گاز، حفظ ايمني

باعث از بين   حشره نفوذ در همه منافذ توليد گاز، سم تنفسي،متابوليكي وعصبي با  علتسموم تدخيني ب ميباشد.

فسفيد  براي مبارزه با حشرات وآفات انباري سم  ترين فرم سموم تدخيني پرمصرف.  ميگردد آنهارفتن 

 كه در مجاورت رطوبت هوا با آزاد كردن گاز فسفين باعث ضد عفوني شدن محمولهمي باشد.لومينيوم آ

  .ميگردد

درصد فسفيد آلومينيوم و 56گرمي پودري با  Tyvek  34به صورت ساشه هايي از جنس  فستوكسين دتيا بگ

كاربران  ي برايفرصت ايمنمواد افزودني براي كنترل سرعت آزاد سازي گاز فسفين وتصعيد گاز با كمي تاخير، 

نيازي به استفاده از ايجاد مي كند. بطوريكه جهت ساشه گذاري وكشيدن پوشش ضد گاز برروي محموله 

گرم با تركيبات همراه خود در پوشش پلي  34ساشه فرم پودري فسفيد آلومينيوم به ميزان . اشد.ب نمي سكما

درصد ماده موثره فسفيد آلومينيوم وبقيه آن  مواد همراه  56(كه  تركيب شيميائي آن بصورت پك ميباشداتيلني 

قرص  11گرم گاز فسفين آزاد ميكندوهر ساشه معادل  3/11گرمي به ميزان  34ر ساشه پايداركننده است وه

دقيقه  30خارج شدن از بسته بندي فويل آلومينيوم بعد ازگذشت زمان ازپس  كهگرمي ميباشد) 3تخت 

بصورت  براي انجام ضدعفوني موثر با استفاده از فسفيد آلومينوم پودري لذا .آزادشدن گاز فسفين شروع ميشود 
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گرمي مطالعه دستور العمل ذيل، آموزش، مشورت  ونظارت افراد فني ومتخصص وتوصيه هاي  34اشه هاي س

  ايمني  ورعايت شرايط نگهداري ، مصرف وتوزيع يكنواختي سم ضروريست.  

  :%)56( فسفيد آلومينيوم  فستوكسين پودريبگ  تيانحوه نگهداري سموم تدخيني د -الف

   شودرا در انبار خشك و خنك نگهداري تدخيني  سموم - 1

  باشد.انبارهاي نگهداري سموم به سيستم تهويه مجهز - 2

   .باشد و...محل نگهداري سموم نبايد مجاور محل هاي مسكوني يا محل نگهداري دام و طيور- 3

  .هاي محل نگهداري سموم برچسب هشدار دهنده نصب نماييد در ورودي- 4

مقدار خروجي يا مصرف شده يا ذكر نام افراد تحويل گيرنده بايد  ،مقدار ورودي سم ،مقدار دقيق موجودي-5

   .دائماً ثبت و بروز شده و كنترل شود

   .محل نگهداري سموم بايد از دسترس افراد غير مسئول و اطفال دور باشد-6

   .نمايد دور باشد محل نگهداري سموم بايد از مجاورت شعله آتش و يا هر وسيله ديگري كه ايجاد جرقه-8

  داده شوحل نگهداري سموم فقط در اختيار افراد مسئول و آموزش ديده قرارمكليد انبارهاي -10

  :دهي صورت پذيردزاقداماتي كه بايستي قبل از عمليات ضد عفوني و گا-ب

عايق بندي و مسدود  ميكرون 50نايلون ضخيم حداقل  توسط چسب و ي تهويهاوكانال ه پنجره ها،درب ها -1

  شود.

  .رطوبت سنج و دماسنج مورد نياز را تهيه نموده و از صحت عملكرد آنها مطمئن شويد -2

تهيه شود.( استفاده از ماسك بعد از  فسفين جهت ضد عفوني يلتر اختصاصيماسك تمام صورت مجهز به ف-3

  ت.)پايان دوره ضدعفوني وهنگام برداشتن پوشش  وجمع آوري ساشه الزاميس

را در محل عايق بندي نموده و در صورت امكان  سايل و تجهيزات الكترونيكيدر طول دوره گازدهي و-5

   شود.را از محل خارج  وسايل قابل انتقال

طال  ونقره  ،از جنس مس باالخصاسباب و اشياء مختلف  ،وسايل الكترونيكي حساس و فيلم هاي عكاسي -6

  كامالً پوشش داده شود.اتصاالت مسي در سيستم هاي برقي  .نباشددر معرض گاز فسفين 

  شود. عايق بنديميكرون پوشش داده و  50با نايلون ضخيم حداقل  اتابلو هاي برق و وسايل برقي ر-7
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  شود.پالكاردهاي خطر در همه قسمت هاي خارجي ساختمان مورد نظر نصب -10

  شود.عه نموده و مطابق دستور العمل آنها عمل سموم را به دقت مطالروي بسته بندي  برچسب هاي -11

محل ضد عفوني  ،مرحله زندگي آفت نوع آفت،شدت وبا توجه به  )تعداد ساشه (مقدار دقيق گاز مصرفي-13

   .متناسب باشد. محمولهدما و رطوبت و ،

انتخاب  )ازتوجه به قدرت نفوذ گ(بامحل هاي ساشه گذاري متناسب با اطراف، ارتفاع محل و نوع محصول -14

  شود.

   .در هر نقطه از ساختماني كه در معرض گاز فسفين باشد  )از كاربر( به غير افراد از حضور-15

احشام و حيوانات به محل ضد عفوني تا پايان عمليات گازدهي  ، از نزديك شدن افراد متفرقه و غير مسئول-16

  شود.جلوگيري  اًو هوادهي جد

اطراف پالستيك با زمين را جهت به حداقل رساندن ميزان  ،در شرايط ضد عفوني محصول در زير پالستيك-17

   .سانتيمتر باشد 50سطح تماس اطراف پالستيك با زمين حدود  ضعر .هدر رفتن گاز بپوشانيد

   :تذكرات كلي-ج

   د.شو خودداري اًاز انجام عمليات ضد عفوني در مجاورت مناطق مسكوني جد-1

  .دارد (سرد ،گرم، خشك ومرطوب )ط محيطييفسفيد آلومينيم بسته به شرا مصرفيمقدار -2

  (آزادسازي سريع گاز) شود.از كاربرد سموم تدخيني در شرايط خال اجتناب -3

   شود. خودداري اًاز باز كردن درب بشكه ها در محيط هاي آتشزا و شرايط اشتعال زايي جد-4

حتما حداقل از دو نفر استفاده  ،به علت خطرات احتمالي براي استفاده از سموم تدخيني و عمليات گازدهي-5

  .اجراي عمليات گازدهي توسط يك نفر به تنهايي اكيدا ممنوع است شود.

ه رااز ضد عفوني و گازدهي انبارهايي كه به صورت پيوسته به اتاق هاي مسكوني يا محل نگهداري حيوانات -6

  شود.خودداري  اًجد دارند؛

  *مهمكرتذ*

از زمان بازكردن بسته هاي آلومينيومي و تماس ساشه ها با هوا فعل و انفعاالت شيميايي آغاز شده 

لذا خروج تمامي كارگران از  .دقيقه شروع به آزاد شدن مي كند 30و گاز فسفين بعد از گذشت 
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س از باز شدن اولين بسته دقيقه پ 20محل ضد عفوني و قفل نمودن درب اصلي بايستي حداكثر 

 .سم باشد

  نحوه استفاده در سيلوها وانبارهاي غالت :  -د

در هر روش گازدهي ، درز بندي ومسدود نمودن كليه منافذ ، دريچه ها وفن ها مهمترين ترين عامل براي نتيجه 

ي نوار نقاله رو تعداد ساشه مورد نياز وفاصله زماني رها سازي ساشه ها بردر سيلو  گيري مطلوب مي باشد.

ساشه گذاري در سيلو ،  انجام فوميگاسيون از طريق برايدارد.  بستگيبسرعت وميزان كاالي ورودي به كندو 

با باز كردن  نسبت به رها سازي ساشه( ( برحسب تن در ساعت)كاربر با در نظر گرفتن ميزان كاالي ورودي 

اقدام مي نمايد. اين درحالتيست كه محموله در هنگام تخليه داراي حشره زنده بوده  كانواير)  قسمتي از پوشش

و در صورت وجود حشره در كه تعداد رها سازي ساشه به شدت حشره بستگي دارد. براي اقدامات پيشگيرانه 

محموله از يك كندو  دت آفت ، سرعت جابجاييكندوي حاوي نهاده ( جو وذرت) ،بسته به موجودي كندو،ش

ساشه ها را  مي توان عدم وجود نوار  نقاله  ودر صورت شاسه رها ميگردد.  از طريق نوار نقاله به كندوي ديگر ،

  از باال داخل كندو ها انداخت.

جمع آوري شده ي مصرف ساشه ها  با توجه به اينكه بايد پس از انجام عمليات ضدعفوني موثر ، حتماً تذكر :

تاكيد مي گردد در زمان بارگيري محموله از كندوي صادرات به داخل كاميون از توري مشبك براي لذا شود .

تعداد ساشه هاي   براي دقت بيشتر سانتيمتر) 6*6( حداكثر چشمه توري جمع آوري ساشه ها استفاده شود.

مصرفي براي ضدعفوني هر كندو ويا انبار بايستي دقيقاً يادداشت گردد تا به هنگام تخليه ، بارگيري ويا جابجايي 

  اطمينان كامل حاصل گردد.كليه ساشه هاي مصرف شده نسبت به جمع آوري  مجدد 

شش كامل ودرز بندي محموله به پو ،در انبار اي فله محموالتمهمترين عامل براي گازدهي موثر  نكته:   

صورتيكه امكان درزبندي كامل محموله در  انبار دروسيله نايلون عريض وضخيم يا برزنت پالستيكي مي باشد. 

وجود داشته باشد. ساشه ها را برروي سطح محصول ودر فواصل مشخص گسترده واز پوشش نايلوني با حفاظ 

هدر  اي پوشش محموله استفاده مي شود بايد براي حداقل رساندن( چنانچه از چادر بركامل استفاده مي گردد.

سانت در سطح محموله ايجاد نمود وعمليات ساشه گذاري انجام  30رفتن گاز سعي شود شياري عمودي به عمق 

وروي آنها با محصول پوشانده شود. بايد دقت نمود محل ساشه گذاري كامالً مشخص شده تا پس از اتمام دوره 

  نسبت به جمع آوري كامل ساشه هاي مصرف شده اقدام نمود.)ضدعفوني 
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تايي و...) ، بدين منظور با يك ميله فلزي قسمت  12در صورت استفاده از دتيا بگ كمر بند( نواري  نكته: 

قسمت ابتدايي نوار بيرون محموله  قرمز رنگ داخل محموله فرو برده وحلقه فلزي 5/1-2انتهايي نوار را به عمق 

امكان جمع آوري ساشه هاي مصرفي (كمربند نواري) آسان مي ميماند كه پس از اتمام عمليات ضدعفوني 

  . باشد

متر باشد بايد براي اطمينان از ضدعفوني موثر از فن  4-5در صورتيكه ارتفاع محموالت در انبار بيش از نكته: 

   وسيستم هوادهي استفاده شود.

   .نحوه محاسبه ميزان گاز فسفين و سم تدخيني مورد نياز-ه

 3/11وزن خود يعني  معادل يك سومبه صورت پودر بوده كه  %56گرم فسفيد آلومينيوم 34هر ساشه محتوي    

مقدار گاز آزاد  ،داخل بسته هاي آلومينيومي يتوجه به تعداد متفاوت ساشه ها .با گرم گاز فسفين آزاد مي كند

  .گرم گاز بدست مي آيد  3/11شده از حاصل ضرب تعداد آنها ضرب در 

  ميزان مصرف ، زمان گاز دهي وزمان هوادهي : -و

سطح  محموله،ميزان  - انبار شرايطميزان دقيق مصرف زمان ضد عفوني وزمان گاز دهي به عواملي همچون    

سرعت آزادسازي فسفين به  .ورطوبت محيط بستگي دارد درجه حرارت نهاده ،آفات،نوع  ارتفاع و ،مقطع 

ي رطوبت ادار .از آنجائيكه اكثر محموالت مورد ضد عفونيوابسته است ده ارطوبت نه دوعامل درجه حرارت و

 د درجه حرارت محيط به عنوان مهمترين عامل درنظر گرفته ميشوددر شرايطي كه حرارت ونكافي ميباش

زمان گاز دهي  .زادسازي گاز فسفين حداقل سه روز به طول خواهد انجاميدآ ، باشد ه كافي باالرطوبت به انداز

بطوركامل وصحيح انجام شده  گاز درصورتيكه آزادسازي . افزايش خواهد يافت تر در درجه حرارتهاي پائين

الزم به ذكر است  .اشدتجزيه نشده در ساشه خطرناك نمي بباقيمانده ي  وم نيمقدار جزئي فسفيد آلومي باشد

  قرص تخت سه گرمي فستوكسين است. معادل يازده گرمي  34 مقدار گاز آزادشده توسط هر ساشه

  درصد 60% ) با رطوبت نسبي 56حداقل زمان گاز دهي به وسيله ساشه ( فسفيد آلومينيوم          

  نمي گردد تصعيدگاز   درجه سانتيگراد10پائينتر از 

  روز 14  درجه سانتيگراد 15تا 11بين 

  روز 8  درجه سانتيگراد 25تا  16بين 

  روز 3  درجه ) 30( تا درجه سانتيگراد25باالتر از 
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  درجه سانتيگراد انجام شود. 10مديريت كاربرد : ضدعفوني با گاز فسفين نبايد  در دماي كمتر از          

  

  هوادهي -ز

   .روز زمان الزم است  8-10سيلوها در مورد -1

  انبار ها در صورت مجهز بودن به سيستم هوادهي يك روز و در غير اينصورت دو روز زمان الزم است  -2

   :حين انجام عمليات ضد عفوني نكات مهم-ح 

   شود.در حين عمليات ساشه گذاري از دستكش استفاده -1

  شود. حين عمليات ضد عفوني اجتنابآشاميدن و كشيدن سيگار در واز خوردن -2

  شود.ميزان دما و رطوبت نسبي محل جهت تعيين طول دوره گازدهي اندازه گيري -3

   خودداري شود.از پاره كردن ساشه ها در حين عمليات سم گذاري -4

   شود.از تجمع و قراردادن سموم دريك محل جهت ضد عفوني خودداري -5

   ه شود.ا را با محصول پوشاندسطح ساشه هروباز در انبارهاي -6

 )رويميكرون 50حداقل (پوشش پالستيكي ضخيم  از در موارد ضد عفوني خرده بار پس از ساشه گذاري-7

  سطح محصول استفاده شود.

   شود. اطمينان حاصل  پس از اتمام ساشه گذاري از خروج تمامي كارگرها-8

حتي سوراخ كليد  شود.و در نهايت عايق بندي  پس از عمل ساشه گذاري درب اصلي خروج را قفل نموده-9

  .درب را نيز عايق بندي نماييد

  گردد.برچسب خطر بر روي درب اصلي با ذكر تاريخ شروع عمليات فوميگاسيون نصب -10

 :اقداماتي كه بايستي بعد از عمليات ضد عفوني صورت پذيرد -ط

فسفين به محل جهت بازنمودن  گازپس از پايان دوره گازدهي ورود كارگران مجهز به ماسك حاوي فيلتر-1

  .ست خروجي جهت خروج گاز فسفين الزاميتمامي درب ها پنجره ها و كانال هاي 

   .هواكش ها را باز نموده و سيستم هاي تهويه را در صورت وجود جهت خروج گاز فسفين روشن كنيد-2

اليه هاي پالستيك روي  ، پس از اتمام دوره ضدعفوني پالستيك محموله با پوشش صورت ضد عفونيدر -3

   برداشته شود. محصول
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   .پس از هوادهي و خروج كامل گاز از محل ساشه ها آنها را از محل فوميگاسيون خارج كنيد-4

در معرض هواي آزاد دور از  بمدت چندين روز مصرفي جمع آوري شده  ساشه ها و بسته هاي آلومينيومي -5

   ) قرار گيرد.جهت خروج بقاياي احتمالي گاز باقيمانده(مناطق مسكوني و محل هاي نگهداري دام و طيور 

سانتيمتر در آب غوطه ور  10- 15و حداقل  ساعت 36به مدت ي مصرفي جمع آوري شده ساشه ها  -6

   وسپس مدفون گردد.  )جهت جلوگيري از اشتعال و يا دود كردن گاز فسفين.(شود

  .بسته هاي آلومينيومي را داخل سطل زباله بيندازيد  -7

  :مسمويت گاز فسفين -ي

  .رفتار شخص مسموم به افراد مست شبيه است و خطر را درك نمي كند -1

   .ساعت بروز كند 48عاليم مسمويت با گاز فسفين ممكن است بالفاصله يا بعد از گذشت -2

احساس درد در قفسه سينه  –خستگي مفرط  –اسهال  -تهوع -سرگيجه–ند از سردرد عاليم مسمويت عبارت-3

   .احساس درد در معده و مشكالت تنفسي –

   :كمكهاي اوليه-ك

  .يت بالفاصله فرد مسموم را از محل ضدعفوني دور و به هواي آزاد منتقل كنيدمدرصورت مشاهده مسمو-1

  لباس آلوده فرد مسموم را در آورده و او را گرم و آرام نگهداريد.-2

در صورت تماس فسفيد آلومينيوم با پوست ابتدا محل را با پارچه خشك يا برس پاك و سپس با آب فراوان -3

  .بشوييد

  .درصورت تماس با چشم ابتدا چشم را با پنبه تميز نموده و سپس با آب فراوان بشوييد-4

   .در صورت خورده شدن سم فرد مسموم را بالفاصله وادار به استفراغ كنيد-5

  . شودروغن و يا الكل به شخص مسموم خودداري  ،كره،از خوراندن شير -6

   .فرد مسموم را به نزديك ترين درمانگاه انتقال دهيد-7

  سين را مطالعه نمائيد.سم فستوكآلومينيومي حتما دستورالعمل فارسي چاپ شده برروي بسته بندي نكته:

                                                                                                        

                   اداره كل كنترل كيفي                                                                                                      

  ) 1394(مرداد                                                                                                              
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