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zlasti pri tistih, ki to delo opravljajo v trajnih
nasadih. Problemati~ni pa so pogosto tudi
t.i. ljubiteljski uporabniki FFS, ki ne uporab-
ljajo ustrezne za{~ite. Kljub uporabi vseh
za{~itnih ukrepov pa {e vedno obstaja mo`-
nost zastrupitve traktoristov ob aplikaciji
FFS.

Kabina na traktorju ima ve~ vlog. O neka-
terih smo `e pisali v TiN-u: kabina kot za{~it-
na struktura pri morebitnem prevra~anju
traktorja (TiN 1/2007), kabina kot za{~ita
pred prevelikim hrupom (TiN 4/2010). V da-
na{njem prispevku pa bo govora o varova-
nju traktorista pred prahom in {kropivom.

Pri teh dveh »tegobah«, ki lahko prizadene-
jo traktoriste, moramo nameniti besedo tudi
na{im traktorjem. Analize ka`ejo, da je med
slovenskimi traktorji velik dele` traktorjev
brez kabine. Ti so lahko opremljeni z var-
nostnim lokom ali pa so celo brez njega. Ob
uporabi {kropilnic ali pr{ilnikov s traktorji
brez kabine bi morali traktoristi obvezno
uporabljati osebna za{~itna sredstva, kot so
enkratna za{~itna obleka, za{~itna maska
(~elada), skafander itn. Problemati~ni so lah-
ko tudi starej{i traktorji s kabinami, ki varuje-
jo le pred vremenskimi nev{e~nostmi. Take
kabine pogosto nimajo zadnjega okna (so
brez), navadno so tudi manj vzdr`evane,
tako da ne tesnijo ve~ itn. Pri {kropljenju (pr-
{enju) v take kabine pride onesna`en zrak
brez ve~jih te`av in ve~ ali manj v kabini tudi
ostane, kar povzro~a onesna`enje traktorista.

Proizvajalci FFS, proizvajalci traktorjev in
proizvajalci strojev za nanos FFS ({kropilnic
in pr{ilnikov) veliko pozornosti posve~ajo rav-
no varnemu delu s FFS. Vsi poudarjajo potre-
bo po pravilni uporabi FFS in potrebo po upo-

lahko izpostavljen FFS z nanosom teh na
telo ali pa z vdihavanjem s {kropivom napo-
jenega zraka. Taka izpostavljenost lahko pri-
pelje do kratkotrajne zastrupitve (akutna za-
strupitev) ali dolgotrajne zastrupitve (kroni~-
na zastrupitev). Najpogosteje se pri akutni
zastrupitvi poka`e ob~utek slabosti, glavo-
bolov, zaspanosti, razdra`enosti, pojavljajo
se prividi, srbe~ica itd. Kroni~ne zastrupitve
lahko povzro~ajo dolgotrajnej{e zdravstvene
posledice na ~loveku. Tveganja so ve~ja pri
tistih, ki ve~ let izvajajo varstvo rastlin, {e

Ob aplikaciji FFS obstaja tveganje, da bo
traktorist izpostavljen pesticidom. V Sloveniji
imamo dobro zakonodajo za stroje za nanos
FFS, saj morajo ti stroji, preden gredo v pro-
dajo, pridobiti ustrezna dovoljenja. Ve~ja te-
`ava pa so lahko starej{e {kropilnice ali pr{il-
niki, ki so sicer tudi redno pregledani, ven-
dar zaradi zakonodaje v ~asu izdelave stroja
niso bili opremljeni z vsemi dana{njimi varo-
valnimi (za{~itnimi) sistemi. Tveganje izpo-
stavljenosti traktorista pesticidom se pojavi
`e ob pripravi {kropiva (odpiranje, me{anje
in vlivanje FFS) v {kropilnici ali pr{ilniku,
nato pa tudi ob {kropljenju (pr{enju), saj se
ob tem pojavlja u~inek {kropiva, ki lahko
pride do (na) traktorista. Ob {kropljenju
mora traktorist tudi menjavati zama{ene {o-
be, odpirati ali zapirati {kropilne letve, po
koncu {kropljenja pa tudi o~istiti {kropilnico
(pr{ilnik). Ob vsem tem lahko pride do »one-
sna`enja« traktorista.

Profesionalna izpostavljenost FFS pomeni,
da je traktorist med pripravo in {kropljenjem
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Traktorist in pesticidi
Nanos pesticidov (fitofarmacevtskih

sredstev – FFS) je lahko nevarno
opravilo. ^lovek mora biti ~im manj
izpostavljen FFS. V medijih je veliko

govora o vplivu FFS na ~ebele, na
ostanke pesticidov v hrani, pitni vodi

itn. Relativno malo pa je govora o
izpostavljenosti traktoristov, ki izvajajo

nanos FFS.

V trajnih nasadih je pri uporabi pr{ilnikov z zra~no podporo veliko drifta (zana-
{anja {kropiva), tj. izgube {kropiva, kar lahko bistveno prispeva k zastrupljanju
traktoristov.



rabi ustreznih varnostnih ukrepov. Proizvajal-
ci traktorjev tako v navodilih za uporabo opo-
zarjajo, da tudi zaprta kabina ne {~iti traktori-
sta pred vdihavanjem pesticidov. ^e je v na-
vodilih za uporabo fitofarmacevtskega sred-
stva predpisana uporaba za{~itnih sredstev,
jih je treba uporabljati tudi v kabini.

Priporo~ajo tudi, da preden gremo v kabi-
no traktorja, sle~emo za{~itna obla~ila, ki
smo jih uporabljali pri polnjenju {kropilnice
s pesticidi ali potem, ko smo opravili {e dru-
ga zunanja dela na napravi za nanos FFS.
»Kontaminirano« za{~itno obleko je pred
vstopom v kabino treba namestiti v zaprto
posodo, name{~eno v kabini, ali kar je {e
bolje, celo zunaj kabine. Pred vstopom v ka-

bino je potrebno tudi ~i{~enje ~evljev ali
{kornjev, saj so po vsej verjetnosti pri{li v
stik s pesticidi. Po {kropljenju (pr{enju) je
potrebno tudi ~i{~enje strojev. Traktor je tre-
ba o~istiti tako znotraj kot tudi od zunaj. No-
tranjost kabine redno ~istimo s sesalnikom in
z vla`no krpo, tako da prepre~imo nalaganje
pesticidov. Traktor je treba temeljito oprati z
zunanje strani! S takimi navodili se varujejo
proizvajalci traktorjev pred morebitnimi to`-
bami. Vpra{anje pa je, kako se uporabniki
dr`ijo takih navodil.

Sodobna traktorska kabina lahko pred-
stavlja ustrezno za{~ito pri nanosu fitofarma-
cevtskih sredstev ({kropiva), ~e je zrak, ki
prihaja v kabino, popolnoma brez {kropiva,
~e lahko v kabino vstopa le prefiltriran zrak,
~e se v kabino vna{a dovolj ~istega zraka, ~e
se ta ~isti zrak stalno dobavlja v kabino, ~e
traktorist uporablja ~isto obleko v kabini, ~e
se pesticidi ne hranijo v kabini itn.

Kabine traktorjev so lahko opremljene s
filtri za ~i{~enje zunanjega zraka, ki prihaja v
kabino, pa tudi s filtri za ~i{~enje zraka, ki
kro`i znotraj kabine. Obi~ajni papirnati filtri
zrak o~istijo prahu, niso pa u~inkoviti za var-
stvo pred {kropivi. Ena izmed mo`nosti, da
se traktorist bolje zavaruje, ko dela s {kropi-
vi, je tudi uporaba za{~itnih filtrov z aktivnim
ogljikom (ogleni filtri). Taki filtri so navadno
dodatna oprema. Oglene filtre se namesti na
traktor pred {kropljenjem (pr{enjem). Po
koncu {kropljenja pa jih je treba zamenjati z
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Za dobro za{~ito traktoristov pri {kro-
pljenju in pr{enju je potrebna uporaba
oglenih filtrov. Papirnati zadostujejo le
za prah. Potrebna je tudi redna menja-
va filtrov. Filter mora biti pravilno na-
me{~en, mora tesniti, tako da ob robo-
vih ne prihaja v kabino nepre~i{~en
zrak. Na zgornji fotografiji je spodaj
navaden (papirnati) filter, zgoraj pa
ogleni, ki ga potrebujemo le za delo s
pr{ilniki ali {kropilnico. Za menjavo
navadnega filtra z oglenim potrebuje-
mo le minuto ~asa, smo pa med pr{e-
njem bistveno bolj za{~iteni.

Italijanski proizvajalec traktorjev Antonio Carraro za neka-
tere svoje serije ponuja tudi specialno kabino Protector, ki va-
ruje traktorista pred {kropivom. Varovanje traktorista je iz-
vedeno z nadtlakom v kabini, ki zagotavlja popolno izolacijo
traktorista pred zunanjim okoljem. Celo pedala so vpeta v no-
tranjosti kabine tako, da je ta res popolnoma zaprta. Taka ka-
bina je opremljena z zaslonom AIR CONTOL na armaturni
plo{~i, ki daje trenutne informacije o stanju nadtlaka. Ogleni
filtri skoraj v celoti absorbirajo {kropivo. Traktorist je tudi
takoj opozorjen, ~e slu~ajno ni pravilno (popolnoma) zaprl

vrat ali pa da je filter `e zama{en. Samodejni nadzorni sistem
nadzira oziroma opozarja na tri stanja varnosti: prvo stanje
je vzpostavljanje delovnega (nad)tlaka, preden se za~ne pr{e-
nje ({kropljenje) v trajnem nasadu; vzpostavljanje delovnega
nadtlaka traja nekaj sekund; drugo stanje je tako imenovano
delovno stanje z normalnim nadtlakom, kjer je za{~ita zago-
tovljena; tretje stanje pa je v primeru, ko izolacija kabine ni
ve~ zagotovljena.
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navadnimi papirnatimi filtri, sicer bi se ogle-
ni filtri pri drugih kmetijskih opravilih hitro
zama{ili. Oglene filtre je treba menjati enkrat
letno ali po dolo~enem {tevilu delovnih ur.
Proizvajalci traktorjev podajajo razli~ne in-
formacije o {tevilu delovnih ur, po katerih je
potrebna menjava oglenega filtra (po 300,
500 delovnih urah itn). ^e med njihovo upo-
rabo za~utimo vonj po pesticidih, je treba
preveriti, ~e so pravilno vstavljeni ali pa jih je
treba zamenjati. Na vonj – smrad pesticidov
pa se ne moremo popolnoma zanesti, saj vsa
FFS nimajo zna~ilnega vonja, ampak so ne-
katera brez opozorilnega vonja – smradu.

Oglenih filtrov se ne spira z vodo (z visokot-
la~nimi ~istilniki) ali prepihuje z zra~nim
kompresorjem. Kljub temu da se s takimi og-
lenimi filtri bistveno zmanj{a vstop {kropiva
v kabino, je za {e popolnej{o varnost treba
upo{tevati varnostne ukrepe proizvajalca pe-
sticidov.

Toma` Poje
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Berite varnostne liste!
Vsak FFS ima varnostni list, na katerem so {tevilni podatki. Tako

na primer varnostni list za neki sistemi~ni insekticid za zatiranje
listnih u{i vsebuje poleg drugega tudi ugotovitve o nevarnih lastno-
stih, tveganju za zdravje, tveganju za okolje, R – opozorilne stavke,
S – obvestilne stavke in priporo~ila glede osebnih varovalnih sred-
stev. S takega varnostnega lista navajamo nekaj opozoril.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:
Tveganje za zdravje
Zdravju {kodljivo pri vdihovanju in pri zau`itju.
Mo`en rakotvoren u~inek.
Stik s ko`o lahko povzro~a preob~utljivost.

Tveganje za okolje
[kodljivo za vodne organizme: lahko povzro~i dolgotrajne {kodlji-
ve u~inke na vodno okolje.

R – opozorilni stavki:
20/22 Zdravju {kodljivo pri vdihovanju in pri zau`itju.
40 Mo`en rakotvoren u~inek.
43 Stik s ko`o lahko povzro~a preob~utljivost.
50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzro~i dolgo-
trajne {kodljive u~inke na vodno okolje.

S – obvestilni stavki:
2 Hraniti zunaj dosega otrok.
13 Hraniti lo~eno od hrane, pija~e in krmil.

24 Prepre~iti stik s ko`o.
36/37 Uporabljati za{~itno obleko in rokavice.
46 ^e pride do zau`itja, takoj poiskati zdravni{ko pomo~ in poka-
zati embala`o ali etiketo.
61 Ne izpu{~ati/odlagati v okolje. Upo{tevati posebna navodi-
la/varnostni list.

Osebna varovalna sredstva:
Ob priporo~eni uporabi se ravnamo v skladu z navodili za upo-

rabo oz. priporo~ili na etiketi. V drugih primerih priporo~amo na-
slednjo za{~ito:

ZA[^ITA DIHAL: kombinirana maska s filtrom za za{~ito pred
organskimi hlapi in plini (stopnja za{~ite 10), EN140 tip A ali pri-
merljiva. Glede uporabe in vzdr`evanja za{~itne maske vedno upo-
{tevamo navodila proizvajalca.

ZA[^ITA ROK: nitrilne gumijaste rokavice z oznako CE (mini-
malne debeline 0,40 mm). Kontaminirane rokavice operemo. Ko so
umazane od znotraj, po{kodovane ali jih ni ve~ mogo~e oprati z
zunanje strani, jih zavr`emo. Pred jedjo, pitjem ali uporabo toalet-
nih prostorov si vedno umijemo roke.

ZA[^ITA O^I: varovalna o~ala (EN 166, podro~je uporabe 5 ali
primerljive).

ZA[^ITA KO@E: standardna za{~itna obleka (tip 3). Kjer je mo-
go~e, nosite dvojno plast obla~ila. ^ez obla~ilo iz me{anice polie-
stra in bomba`a ali bomba`no obla~ilo oblecite na kemikalije od-
porno za{~itno obleko. Obla~ila morajo biti redno prana v skladu
s priporo~ili za pranje za{~itne obleke.

Zaradi starosti in neustrezne opremljenosti traktorjev v Sloveniji pogosto vidimo
{kropljenje (pr{enje) brez ustrezne (popolne) za{~ite uporabnika.

V trajnih nasadih bi morali imeti traktoristi na traktorjih brez kabine ob pr{enju
ustrezno za{~itno opremo – skafander.


