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RADY
DLA
stosujàcych „chemi´”
Chemiczne Êrodki ochrony roÊlin najcz´Êciej stosujemy, gdy inne metody zwalczania szkodników i chorób roÊlin nie dajà efektów. W ochronie
roÊlin mo˝na stosowaç wy∏àcznie Êrodki dopuszczone do obrotu na terenie Polski i zgodnie z ich etykietà (instrukcjà stosowania) tak, aby nie
dopuÊciç do zagro˝enia zdrowia cz∏owieka, zwierzàt i ska˝enia Êrodowiska. Najlepiej kupowaç ma∏e opakowania preparatów przeznaczonych
dla dzia∏kowców. IloÊç kupowanego preparatu powinna byç dostosowana do chronionej powierzchni (nie kupowaç na zapas). ZawartoÊç opakowania najlepiej zu˝yç w jednym okresie wegetacyjnym.

Co decyduje o skutecznoÊci zabiegu ochrony roÊlin?
H w∏aÊciwe rozpoznanie choroby lub szkodnika;
H dobór w∏aÊciwego preparatu ochrony roÊlin;
H zastosowanie oprysku w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotnoÊç); przy bezwietrznej pogodzie, aby krople cieczy nie by∏y znoszone poza obszar zabiegu, np. na warzywa w fazie zbioru. Nie nale˝y
wykonywaç zabiegów przed opadami, ani bezpoÊrednio po nich, gdy˝
obni˝y si´ st´˝enie preparatu lub zostanie on zmyty;
H trafienie z opryskiem we w∏aÊciwà faz´ rozwoju choroby/szkodnika (nie
ma sensu wykonywanie zabiegów za wczeÊnie, kiedy szkodnik jeszcze
nie pojawi∏ si´ lub za póêno, gdy sà ju˝ np. wyjedzone pàki);
H stosowanie si´ do zaleceƒ na etykiecie preparatu;
H sprawny opryskiwacz i dok∏adne wykonanie oprysku.
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Zabieg – krok po kroku
1. Przygotowujemy osobny pojemnik, do którego
wsypiemy (wlewamy) odmierzonà iloÊç Êrodka.

2. W pojemniku tym mieszamy preparat z wodà
osobnego pojemnika odlewamy
i wlewamy do opryskiwacza, który jest wype∏- Do
odmierzonà iloÊç Êrodka, mieszamy
z wodà, nast´pnie wlewamy do oprysniony w po∏owie wodà.
3. Puste opakowanie oraz pojemnik, w którym kiwacza z wodà
mieszaliÊmy Êrodek, p∏uczemy trzykrotnie wodà, a ciecz wlewamy do
opryskiwacza.
4. Opryskiwacz dope∏niamy wodà do uzyskania po˝àdanej iloÊci cieczy
roboczej.
5. Wykonujemy oprysk.
6. Po zabiegu dok∏adnie myjemy opryskiwacz i wszystkie u˝ywane przedmioty. Pop∏uczyny rozprowadzamy na opryskiwanej powierzchni.
7. Po zakoƒczeniu prac dok∏adnie myjemy r´ce i twarz wodà z myd∏em.

Zadbaj o bezpieczeƒstwo
Podczas przygotowywania cieczy roboczej i wykonywania oprysków
jesteÊmy nara˝eni na toksyczne dzia∏anie stosowanych preparatów. Przy
braku ostro˝noÊci mogà one dostawaç si´ do organizmu cz∏owieka,
g∏ównie przez skór´ oraz wdychanie.
H Pami´tajmy, ˝e zawsze nale˝y powiadomiç sàsiadów o planowanym
terminie wykonania oprysku.
H Najwi´ksze zagro˝enie zatruciem ma miejsce przy sporzàdzaniu cieczy u˝ytkowej, gdy˝ odmierzamy st´˝onà substancj´. Wówczas oraz
przy wykonywaniu zabiegu bezwzgl´dnie nale˝y nosiç odzie˝ ochronnà (kombinezon, czapk´, mask´, r´kawice, buty gumowe).
H W czasie zabiegu nie wolno piç, jeÊç, paliç papierosów.
H Stosujemy zalecanà dawk´ i st´˝enie preparatu, tak jak wskazuje etykieta (w przypadku u˝ycia wy˝szych dawek, nie unikniemy pozosta∏oÊci pestycydu w owocach i warzywach, mo˝emy te˝ uszkodziç roÊliny).
H RoÊliny pryskamy przy bezwietrznej pogodzie.
H Nale˝y bezwzgl´dnie przestrzegaç okresów karencji i prewencji.
HNiew∏aÊciwe stosowanie preparatów mo˝e byç szkodliwe dla owadów
zapylajàcych i innych po˝ytecznych. Nale˝y wybieraç Êrodki z zerowym okresem prewencji („NIE DOTYCZY”) lub krótkim (1–6 godzin).
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Jakie Êrodki ochrony roÊlin wybieraç?
Na dzia∏kach nale˝y stosowaç preparaty najbezpieczniejsze, czyli
z klasy toksycznoÊci „pozosta∏e”, a tylko wyjàtkowo „szkodliwe”. Ca∏kowicie bezpieczne sà preparaty biologiczne pochodzenia naturalnego,
dzia∏ajà one tylko na konkretne szkodniki i choroby. Na ma∏ych powierzchniach najlepiej stosowaç preparaty gotowe do u˝ycia (np. Calypso 0,015 AL, Decis AL, Pirimix Nowy AE).

Warto wiedzieç
H Jak przeliczyç dawki Êrodka ochrony roÊlin?
Na opakowaniu preparatu czasem podana jest zalecana dawka na
1 hektar uprawy oraz iloÊç wody do sporzàdzenia cieczy roboczej, np. dla
preparatu Amistar Opti 480 SC (na choroby grzybowe warzyw), zalecana dawka do jednorazowego zastosowania wynosi 2 l/ha, a iloÊç wody
700 l, czyli 2000 ml dzielone przez 700 = 2,85 ml (3 ml). Zatem potrzeba
3 ml preparatu na 1 l wody.
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H Czy przygotowany roztwór mo˝na przechowaç do nast´pnego oprysku?
Najlepiej przygotowaç takà iloÊç cieczy roboczej, jakà zu˝yjemy w ciàgu kilku godzin. Podczas d∏u˝szego przechowywania roztworu
mogà zachodziç niepo˝àdane zmiany jego w∏aÊciwoÊci. Je˝eli po zabiegu pozostanie nadmiar
roztworu, nale˝y rozprowadziç go na wczeÊniej
opryskiwanej powierzchni.
Przy wykonywaniu oprysków bezwzgl´dnie nale˝y nosiç odzie˝
ochronnà (kombinezon, czapk´, mask´, r´kawice, buty gumowe)
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H Nie nale˝y opryskiwaç roÊlin pokrytych spadzià oraz w czasie kwitnienia (dotyczy g∏ównie insektycydów). W razie koniecznoÊci opryskiwania kwitnàcych roÊlin, robimy to przed wieczorem, po oblocie pszczó∏,
u˝ywajàc Êrodków o prewencji nie d∏u˝szej ni˝ 6 godzin.
H Nie nale˝y mieszaç Êrodków, jeÊli taka mo˝liwoÊç nie jest zapisana
w ich etykietach.
H Zabronione jest wylewanie resztek niewykorzystanej cieczy, np. do kanalizacji – nale˝y rozprowadziç je na chronionym obszarze.
H Do opryskiwania herbicydami u˝ywamy oddzielnego opryskiwacza.
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H Co zrobiç z opakowaniami po Êrodkach ochrony?
Informacje o tym zamieszczone sà w instrukcji stosowania preparatu.
W zale˝noÊci od Êrodka ochrony roÊlin opró˝nione opakowanie mo˝na
traktowaç jako odpady komunalne lub zwróciç do sprzedawcy, u którego Êrodek zosta∏ kupiony. Zabrania si´ spalania opakowaƒ (w piecach,
ogniskach) i wykorzystywania ich do innych celów, a tak˝e traktowania jako surowce wtórne.
H Jak przechowaç Êrodki ochrony do nast´pnego sezonu?
Nale˝y przechowywaç je w miejscu suchym, specjalnie wydzielonym,
niedost´pnym dla osób niepowo∏anych (zw∏aszcza dzieci i zwierzàt domowych), o temperaturze zimà powy˝ej 0oC, latem – poni˝ej 25oC, z dala od produktów spo˝ywczych, w oryginalnych i szczelnie zamkni´tych
opakowaniach zaopatrzonych w etykiet´ (instrukcj´ stosowania). Otwarte opakowania wk∏adamy do zamykanych pojemników (nie ch∏onà wody). W przypadku koniecznoÊci przelania/przesypania Êrodka, na nowym
pojemniku umieszczamy etykiet´ zast´pczà zawierajàcà jego nazw´, klas´ toksycznoÊci, karencj´, zakres zwalczanych szkodników/chorób.

Wa˝ne poj´cia
Karencja – liczba dni od ostatniego zabiegu danym Êrodkiem do zbioru chronionych p∏odów (owoce, warzywa). Âcis∏e przestrzeganie karencji zabezpiecza konsumentów przed ubocznym dzia∏aniem pestycydów.
Prewencja (okres zapobiegajàcy zatruciu) – ustalona liczba godzin
lub dni po zabiegu, w ciàgu których ludzie, zwierz´ta domowe oraz
pszczo∏y nie powinni stykaç si´ z roÊlinami, na których wykonano zabieg.
ToksycznoÊç – szkodliwe dzia∏anie Êrodków ochrony roÊlin na cz∏owieka, zwierz´ta i inne organizmy.
Wi´cej praktycznych porad dotyczàcych ochrony roÊlin, a tak˝e ich uprawy,
piel´gnacji i aran˝acji w kompozycjach, znaleêç mona w miesięcznikach
„Działkowiec" i „Mój Ogródek".
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