Zásady pri praci s pesticídmi

•
osoby pracujúce alebo prichádzajúce do styku s pesticídmi musia byť náležito poučené
•
používané môžu byť iba prípravky, ktoré prešli registráciou podlá platných predpisov a sú uvedené v platnom zozname povolených prípravkov
•
prípravky musia byť skladované podľa predpisov, aby nedošlo k ich zámene, zneužitiu, znehodnoteniu, alebo k inej manipulácii, ako na určený účel
•
pred aplikáciou konkrétneho pesticídu je najprv potrebné oboznámiť sa dokonale s návodom na
použitie a postupovať v zmysle návodu a platných metodických príručiek (plodiny na ktoré je určený,
koncentráciu, vývojovú fázu a pod.)
•
pri práci používať predpísané ochranné pomôcky
•
pri aplikácii tank mix zmesi sa musia použiť ochranné pracovné prostriedky zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej zmesi
•
ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať s Inštitútom pre štúdium práce a rodiny,
Župné námestie č. 5,812 41 Bratislava, tel.: 02 5477 4166, fax: 02 4296 6633, www.sspr.gov.sk
•
pri práci s pesticídmi je zakázané jesť, piť a fajčiť
•
prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovať s
Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave - FNsP Bratislava, Klinika pracovného
lekárstva a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: 02 5477 4166
•
pred aplikáciou treba preskúšať funkčnosť mechanizačných prostriedkov (upchaté trysky,
dávkovanie, pracovný tlak a pod.)
•
pri aplikácii dbať na to, aby neboli zasiahnuté neošetrované plochy
•
po skončení práce s pesticídmi je potrebná dôkladná očista a dodržiavanie hygienických zásad
•
mechanizačné prostriedky je potrebné po aplikácii dôkladne vyčistiť a nakonzervovať
•
zvyšky prípravkov, resp. postrekovej kvapaliny sa likvidujú podlá návodu. Pri zvyškoch zarobenej postrekovej kvapaliny sa vytvorí na ošetrovanej parcele plytká ryha na suchom mieste, prípravok
sa do nej vyleje a zakryje zeminou. Takúto likvidáciu môžeme aplikovať iba na plochách, kde nehrozí
kontaminácia spodných vôd.
•
pri zasiahnutí prípravkom treba postihnutému podať prvú pomoc podľa návodu (na etikete
prípravku) a zabezpečiť lekárske ošetrenie
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