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Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.
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Zaščitna oprema
pri škropljenju

www.bayercropscience.si
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• Zaščitno obleko nosimo čez škornje. Če škropimo
navzdol, zaščitno obleko nosimo čez rokavice.
Če škropimo navzgor (npr. sadno drevje),
nosimo rokavice čez zaščitno obleko.

• Pri škropljenju uporabimo zaščitne maske s filtri iz
razreda 2, za meglenje v zaprtih prostorih pa iz razreda 3.
• Nekatera sredstva zahtevajo posebno zaščito oči
v obliki očal. Ta naj se tesno prilegajo obrazu.
• Rokavice morajo biti nitrilne, odporne proti
kemikalijam (ne prepuščajo vode, mineralnega 		
olja in organskih topil).

• primerne
nitrilne rokavice
• zaščitna obleka
(delovna dvodelna
ali kombinezon)
• pokrivalo
• gumijasti škornji
• zaščitna maska
• zaščitna očala

• Izberemo rokavice ustrezne velikosti.
• Roke moramo imeti čiste in suhe.
• Preverimo, če so rokavice cele ter če so na njih
kakšne poškodbe (majhne luknje, izbokline,
nepravilnosti).
• Preverimo, če puščajo. V rokavice ujamemo zrak
(ne pihamo vanje), jih zvijemo od vrha in
stisnemo. Če puščajo, bo zrak ušel ven.
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Priprava škropilne brozge
• Odmerimo sredstvo v skladu z
navodili za uporabo.
• Škropilno brozgo pripravljamo stran
od vodnih virov in cest, najbolje na polju.
• Sredstvo pazljivo vlivamo oz. stresamo
v merilni valj ali na ustrezno tehtnico.
• Roke držimo čimbolj stran od telesa.
• Po odmerjanju embalažo takoj dobro
zapremo.
• Prazno embalažo trikrat speremo in
tekočino zlijemo v škropilno brozgo,
kot je navedeno v navodilih za uporabo.
• Opremo, ki smo jo potrebovali med
odmerjanjem sredstva, odložimo na
varno ter poskrbimo, da vsebina ne
odteka.

Pred
tretiranjem
Navodila za uporabo
fitofarmacevtskega sredstva (FFS)
Natančno preberemo navodila za uporabo FFS in jih
dosledno upoštevamo. Če nismo prepričani o pravilni izbiri
sredstva, vprašamo za nasvet. Pri delu s FFS mora vsak
uporabnik upoštevati ukrepe, ki vodijo do varnega in
odgovornega ravnanja s FFS.

Naprave za tretiranje redno vzdržujemo.

Poskrbimo, da so testirane v skladu z veljavno zakonodajo.
Dele, kjer prihaja do kapljanja oz. neželenega uhajanja
sredstva, takoj zatesnimo ali zamenjamo.

• Pri odmerjanju sredstva iz večje
embalaže (npr. 5 L) bodimo pozorni,
da odprtina, skozi katero izlivamo
sredstvo, še dovoljuje vstop zraka
v embalažo. To preprečuje, da bi
se sredstvo penilo in polivalo.

Zavedajmo se,
da smo najbolj
izpostavljeni prav
pri pripravi
brozge, tehtanju
oz. odmerjanju
FFS in polnjenju
škropilnice, zato
bodimo takrat še
posebno previdni!
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V času cvetenja
kmetijskih rastlin
in plevelov v
trajnih nasadih
ali ob robovih njiv
moramo paziti na:
čas škropljenja,
vremenske
razmere in izbiro
pripravkov.

Med
tretiranjem
• Uporabimo znanje, pridobljeno na tečaju za pravilno
uporabo FFS.

• Vedno škropimo proti večeru ali ponoči,
ko so čebele v panjih.

• Upoštevamo navodila za uporabo sredstva.

• Nikoli ne škropimo, ko so čebele prisotne
na rastlinah.

X

• Spoštujemo predpise s področja
varovanja voda.
• Med delom ne telefoniramo,
ne jemo, ne pijemo in ne kadimo.
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• Ne škropimo v vetrovnem vremenu,
saj lahko veter škropivo zanese na
sosednje kulture.
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Po tretiranju
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Ostanek škropilne
brozge razredčimo
z vodo v razmerju
1:10 (škropilna
brozga:voda)
in ponovno
poškropimo celo
že škropljeno
površino.

Kako pravilno snamemo rokavice iz rok?
• Očistimo zaščitno opremo in naprave za tretiranje.
• Zaščitno delovno obleko za enkratno uporabo
zamenjamo po vsakem delovnem dnevu in je nikoli
ne peremo. Zaščitno delovno obleko za večkratno
uporabo peremo ločeno od ostalega perila.
• Škornje operemo po vsakem delovnem dnevu
in jih osušimo.
• Zaščitno masko in očala očistimo z vlažno krpo. Maske
nikoli ne spiramo z vodo. Masko in/ali filtre zamenjamo,
če imajo samo rahel vonj, okus ali nas dražijo, če zaradi
maske težko dihamo ter če se nam maska ne prilega
več dobro.
•

Po končanem delu se temeljito umijemo
in preoblečemo.

• Rokavice speremo z vodo po vsaki uporabi, še preden
jih snamemo z rok. Zamenjamo jih, če so kontaminirane,
imajo vonj, puščajo, ali če smo v dvomu, da še
zagotavljajo ustrezno zaščito.
• Odpadno embalažo oddamo pooblaščenemu zbiralcu oz.
jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne
embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo
ravnamo kot z nevarnim odpadkom.
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Beležke
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Kupujemo samo kakovostna
semena tretirana s kakovostnimi
sredstvi in sredstvi za boljši
oprijem. Tako zavarujemo sebe,
posevek in okolje.

PRED SETVIJO
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Vodič za odgovorno setev koruze
Varujmo okolje

Izogibamo se prašnim delcem
med odpiranjem vreč ter med

V primeru direktne setve moramo
pred setvijo odstraniti cvetoče
rastline.

