
ce, ki so odporne na kemikalije, obleko, ki ga varuje pred njimi, da
ima vodotesna obuvala, po potrebi za{~itno masko, za{~itna o~ala
itn. Upo{tevati mora svarilna opozorila glede ravnanja s FFS in navo-
dila glede odmerjanja, uporabe in ~i{~enja.

Na {kropilnici (pr{ilniku) in tudi v navodilih za uporabo so pikto-
grami, to so rumeno-~rne nalepke, ki opozarjajo na nevarnost pri
delu z omenjenimi stroji. Nekaj je splo{nih, kot so na primer: opozo-

@e nekaj let je v Sloveniji v veljavi Pravilnik o pridobitvi certifika-
ta o skladnosti za naprave za nana{anje fitofarmacevtskih sredstev
(FFS). V njem so podane tehni~ne zahteve, ki jih morajo izpolnjeva-
ti naprave za pridobitev certifikata o skladnosti, preden so te napra-
ve dane v promet ali uporabo. To velja za nove stroje in tako doma-
~i kot tuji proizvajalci so se tem zahtevam hitro prilagodili, saj vi{jo
tehni~no (in varnostno) raven pla~a kupec. @e vrsto let pa se po Slo-
veniji izvaja redno pregledovanje delujo~ih (starej{ih) naprav za na-
na{anje fitofarmacevtskih sredstev ({kropilnic in pr{ilnikov).

Proizvajalci {kropilnic (pr{ilnikov) skupaj s strojem dobavijo tudi
navodila za uporabo, ki vsebujejo nasvete in predpise za varno delo.
Upravljavec s strojem mora upo{tevati tudi navodila za svojo osebno
varnost, ki jih predpisuje proizvajalec FFS, tako da uporablja rokavi-

Danes si kmetijske pridelave ne moremo ve~ zamisliti brez
uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Tudi ekolo{ka pridelava

dovoljuje uporabo nekaterih pripravkov. Za aplikacijo
fitofarmacevtskih sredstev imamo celo vrsto razli~nih na-

prav poznamo pa tudi razli~ne metode aplikacije.
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Varno delo s {kropilnicami
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Kljub veliki nalivni odprtini ne smemo iti v glavni rezervoar.
^e so potrebna kak{na popravila, je treba rezervoar zelo do-
bro o~istiti, nato pa vanj stopiti z za{~itno masko. Nekdo
drug mora od zunaj delo nadzirati.

Vode iz rezervoarja za pranje rok ne smemo nikoli uporab-
ljati za pitje.

Piktogrami so rumeno-~rne nalepke na {kropilnicah in
opozarjajo na morebitne nevarnosti. Splo{ni napotki so gle-
de potrebne seznanitve z navodili za (varno) delo, ugasnitve
motorja pred popravili, varnostne razdalje do stroja, nevar-
nosti kardanske gredi in zadr`evanja med traktorjem in
{kropilnico.



rilo o nevarnosti, da se v razli~ne pogone lahko »ujamejo« prsti ali ce-
la roka, o nevarnosti nahajanja v nevarnem obmo~ju med traktorjem
in {kropilnico, dokler motor traktorja deluje, itn. Za {kropilnice (pr-
{ilnike) pa so v veljavi {e namenski piktogrami. Eden izmed njih tako
opozarja na pravilno rabo vode iz rezervoarja za pranje rok. Kljub
temu da moramo v rezervoar nato~iti ~isto vodo, te vode ne smemo
nikoli uporabljati za pitje. Nikoli ta rezervoar ne smemo napolniti s
fitofarmacevtskimi sredstvi. ^lovek tudi nikoli ne sme stopiti v glav-
ni rezervoar, saj obstaja nevarnost vdihavanja zdravju {kodljivih sno-
vi. Za uporabnika {kropilnice (pr{ilnikov) je zelo dobro, ~e je kabina
traktorja opremljena z ustreznimi filtri.

Toma` Poje
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Modre nalepke opozarjajo na pravilno uporabo za{~itnih
sredstev – glu{nikov, maske, ~evljev, obleke in rokavic.

Hmeljarski pr{ilniki so lahko zaradi delovanja ventilatorja
zelo glasni, zato je potrebna uporaba glu{nikov, velika ne-
varnost za roke pa je tudi delujo~i ventilator.

Revija , ki izhaja petkrat na leto, 
je brezpla~na priloga naro~ni{kih izvodov

tednika


