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12 zasad stosowania
środków ochrony roślin
Etykieta środka

Etykieta to dokument zobowiązujący do
konkretnego sposobu stosowania środka.
Przeczytaj dokładnie wszystkie informacje
– nie ulegaj złudzeniu, że informacje znajdujące się na etykiecie są jednakowe dla
wszystkich produktów.
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Praca ze stężonym produktem

Przygotowując ciecz użytkową pamiętaj o noszeniu
środków ochrony osobistej.
Na etykiecie preparatu znajdziesz informację o potrzebnych
środkach ochrony. Wśród nich znajdują się: kombinezon ochronny,
rękawice, maska, gogle/ekran ochronny, nakrycie głowy i obuwie.
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Przygotowanie roztworu
Zanim zaczniesz, oblicz proporcje
środka ochrony roślin i wody.

Do zbiornika częściowo napełnionego
wodą, przy włączonym mieszadle, wlej
środek i uzupełnij wodą. Jeśli nie masz
mieszadła hydraulicznego, ciecz wymieszaj
mechanicznie.
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Płukanie opakowań

Płucząc opakowania oszczędzasz
pieniądze, dbasz o zdrowie i środowisko.

Jeśli zużywasz całość preparatu z opakowania, wlej go do zbiornika a opakowanie koniecznie trzykrotnie przepłucz
wodą, każdorazowo napełniając je do ¼
objętości. Popłuczyny wlej do zbiornika
opryskiwacza.

System zbiórki opakowań

Opakowania oznaczone minimum jednym
z poniższych piktogramów należy oddać do sklepu.

Do czasu zwrotu, opakowania przechowuj razem
ze środkami ochrony roślin.
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Ochrona podczas oprysku

Rękawice

Stosuj ochronę podczas wykonywania zabiegu, załóż przynajmniej rękawice, kombinezon ochronny, buty i nakrycie głowy.

Używaj wielorazowych rękawic
nitrylowych, flokowanych, które mają
na opakowaniu piktogram dotyczący
odporności chemicznej:

Przygotowując się do zabiegu należy też
każdorazowo sprawdzić zalecenia na etykiecie stosowanego środka, upewnić się,
że stan techniczny maszyn jest dobry oraz
uwzględnić warunki pogodowe.

Maska

Wybór odpowiedniej maski ma duże znaczenie – warto
pamiętać o kilku najważniejszych kryteriach, które
maska powinna spełniać:
• powinna dobrze przylegać do twarzy
• być oznakowana symbolem CE z czterema cyframi
• chronić przed pyłami i obłokami powstającymi podczas
zabiegu oraz przed oparami organicznymi
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Używaj ciągnika
z kabiną

Używanie ciągnika z kabiną 10-krotnie
zmniejsza poziom narażenia operatora
na kontakt z cieczą użytkową.

Wypadki - zetknięcie
się z produktem
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Podczas pracy ze środkami ochrony
roślin miej zawsze w pobliżu czystą wodę.
W przypadku kontaktu środka ze skórą
zdejmij poplamioną odzież i natychmiast
dokładnie przemyj skórę wodą i mydłem.
Jeśli zdarzy się zabrudzenie skóry czy
oczu lub połknięcie konieczna jest natychmiastowa pierwsza pomoc i kontakt
z lekarzem.

Po skończonej
pracy
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Dbaj o czystość i dobry stan odzieży
ochronnej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producentów na temat
czyszczenia środków ochrony
indywidualnej.

Pomoc lekarska
w razie wypadku
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W razie wypadku lub złego samopoczucia szybkość działania jest bardzo
istotna – natychmiast udaj się do lekarza
i pokaż etykietę stosowanego produktu,
gdyż zawiera ona informacje potrzebne
do prawidłowego leczenia.

Kampania realizowana
pod patronatem:

więcej na www.bezpiecznie.org
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we współpracy z:

