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Szanowni Rolnicy,
przed rozpocz ęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragn ę zwrócić Państwa uwagę
na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony ro ślin,
zapewniaj ącymi wysokie i dobrej ako ściowo plony płodów rolnych.
Wykorzystuj ąc w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne
oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi
oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powoduj ąc ostre lub przewlek łe zatrucia objawiaj ące się
wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.
Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Pa ństwo
następuj ących zasad:
- nabywajcie środki ochrony ro ślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców,
w oryginalnych i szczelnie zamkni ętych opakowaniach z etykiet ą w j ęzyku polskim,
zawieraj ącą czytelną i trwałą instrukcj ę użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;
nie transportujcie takich środków jednocze śnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami
spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;

w

przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym
pomieszczeniu zamkni ętym na klucz, ze sprawn ą wentylacj ą, oświetleniem i zmywaln ą
podłogą; resztki pestycydów i opró żnione po nich opakowania s ą silnie toksycznymi
odpadami i nie wolno ich wykorzystywa ć ponownie, należy je zwróci ć do miejsca zakupu;

P

- używajcie sprawnego technicznie sprz ętu, posiadaj ącego aktualne atesty bezpiecze ństwa;
stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, r ękawic, obuwia, gogli
oraz ochron układu oddechowego;
r-

oznakujcie opryskane pole i bezwzgl ędnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;

- nie przechowujcie środków ochrony ro ślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich,
spichlerzach, garażach, sieniach czy stodo łach.
Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne zu życiem chemicznych środków mogą wykonywać
jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadaj ące odpowiedni ą wiedzę i doświadczenie. Nie zapomin ąjcie
też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, je żeli na organizm działają jednocześnie leki,
alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet u żywki, takie jak tytoń czy kawa.
Zyczę Pań stwu w nadchodz ącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.
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