Засоби захисту рослин

Безпека. Здоров’я.
Добробут.

Це речовини, що захищають сільськогосподарські
рослини від шкідливих організмів, знищують бур’яни
та регулюють ріст, розвиток та інші біологічні процеси
рослин.

Які засоби захисту рослин обрати?
Використовуйте виключно легальні засоби захисту
рослин,

які

зареєстровані

в

Польщі

Міністром

сільського господарства та розвитку села. Етикетка
оригінального препарату завжди повинна бути видана
польською мовою і надійно прикріплена до упаковки.
Найважливіша інформація в інструкції стосуються класу
та категорії небезпеки, а також періоду очікування.
Також етикетка описує засоби безпеки. Недотримання
рекомендацій, описаних у ній, може стати причиною
нещасного випадку.

Головний убір
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Наслідки застосування засобів
захисту рослин для здоров’я

3. Зберігайте препарати в оригінальних, герметично
закритих упаковках з розбірливим маркуванням.
СИПКІ ПРЕПАРАТИ

Засоби захисту рослин мають здатність накопичуватися

УВАГА,
ЗАСОБИ
ЗАХИСТУ
РОСЛИН

в організмі, тому навіть контакт із залишковою кількістю

Місце їх зберігання повинне закриватися на
ключ і бути оснащене відповідним освітленням і
вентиляцією.

речовини може загрожувати здоров’ю.

СИПКІ ПРЕПАРАТИ

Симптоми отруєння часто помилково вважаються

4. Під час проведення заходів з використанням засобів захисту рослин використовуйте відповідно пі-

симптомами інших захворювань. Ці засоби в основному

дібрані засоби індивідуального захисту. Уникайте

спричиняють слабкість, втому, алергічні реакції шкіри,

СИПКІ ПРЕПАРАТИ

ускладнення зору, викликають некротичні зміни пе-

контакту рідини зі шкірою та пам’ятайте, що під час
роботи не можна їсти, пити та курити.

чінки, захворювання судин та ураження нервової сис-

5. Готуйте розчини у призначеному для цього місці,

теми. Симптоми отруєння засобами захисту рослин не

РІДКІ ПРЕПАРАТИ

обов’язково з’являються відразу, вони можуть виникну-

використовуйте резервуари та прилади, призначені
виключно для цих робіт.

ти з часом.

6. Виконуйте роботу виключно справним технічно та

Захист тіла під час роботи із
засобами захисту рослин
Хорошою практикою під час роботи із засобами захи-

каліброваним обладнанням, а після завершення

Утилізація упаковок від засобів
захисту рослин

роботи ретельно помийте агрегат подалі від
житлових будинків, господарських будівель та
водойм.

сту рослин є використання відповідно підібраних засо-

Порожні упаковки від засобів захисту рослин з огляду

7. 
Залишки рідини та воду, використану для миття

бів індивідуального захисту, що дозволяють обмежити

на їх токсичність слід розглядати як небезпечні відходи.

апаратури, призначеної для процедур, розпилити

контакт з речовиною. Їх тип залежить від класифікації

Не допускається їх утилізація самостійно, спалювання

на полі, де проводилася обробка, або на полі, що не

токсичності використовуваного препарату. Використо-

чи викидання. Також забороняється їх використання

використовується у сільському господарстві.

вувані засоби індивідуального захисту повинні бути

в інших цілях. Випорожнені упаковки слід три рази

сертифіковані (позначені символом ЄС). Безпосеред-

промити, воду після промивання вилити у резервуар

ньо після виконання процедур із засобами захисту

з робочою рідиною, а упаковки повернути у місце

рослин слід зняти захисний одяг (включно з білизною),

придбання.

вмитися водою з милом та сполоснути ротову порожнину питною водою. Робочий одяг не можна прати з
іншим одягом.

10 правил безпечного
використання засобів захисту
рослин:

Зберігання засобів захисту рослин
Засоби захисту рослин слід зберігати в оригінальних
герметично закритих упаковках, у закритій шафі, якомога далі від продуктів харчування, а також у провітрюваному місці, недоступному для дітей та тварин.

8. Поводьтеся з порожніми упаковками від препаратів
як з небезпечними відходами, а триразово промиті
упаковки повертайте у магазин, де був придбаний
даний препарат.
9. Змінюйте комбінезон після кожного робочого дня, а
рукавиці - щоразу після використання.
10. 
Після завершення роботи із засобами захисту
рослин помийте руки, обличчя і все тіло теплою
подою з милом, промийте ротову порожнину,

1. Купуйте препарати виключно у легальних постачальників і завжди дотримуйтеся рекомендацій, вказаних
на етикетці.
2. Не транспортуйте засоби захисту рослин разом з
кормом та продуктами харчування.

змініть одяг та білизну.

