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Пројекту „Едукација пољопривредних
произвођача о значају правилне примене пестицида и безбедног одлагања амбалаже у циљу смањења загађења животне средине на територији Града Пожаревца“ је претходио пројекат „Едукација
пољопривредних произвођача за безбедну примену пестицида и заштиту животне средине“ који је реализован средином
2009. године у сарадњи са Управом за заштиту биља. Циљ реализованог пројекта је
био тренинг пољопривредних произвођача
о безбедној употреби и руковању пестицидима и управљању ризиком у коришћењу
истих. Након тренинга пољопривредници
су полагали тест на основу кога су добили лиценцу за употрбу пестица, а у
будућности ће уследити лиценцирање свих
пољопривредних произвођача у складу са
законом и усклађивањем са регулативом
Европске уније.

Ова врста активности се спроводи да
би српски пољопривредни производ био
конкуретнији на светском тржишту.
У оквиру пројекта, планирана је свеобухватна кампања, путем локалних и регионалних медија, као и штампањем плаката, брошура и упутстава. Ова брошура
је штампана са циљем да земљораднике и
друге грађане - држаоце биља, обавести и
усмери у правилну примену пестицида и
одлагање амбалаже у циљу очувања животне средине.
У реализацији пројекта, имали смо
пуну подршку локалне самоуправе, преко
представника у месним канцеларијама и
овим путем се срдачно захваљујемо.

Неоспорна је чињеница да неправилно руковање пестицидима
(поред осталих загађивача), директно утиче на загађење животне
средине (земљишта, вода и ваздуха).
Град Пожаревац располаже са око 31.000 хектара
обрадиве површине и прликом хемијског
третирања, могу да се употребе на тоне пестицида, при чему остаје велика количина празне амбалаже. Ови
подаци говоре о озбиљности приком примене пестицида и потреби да се едукују пољопривредни
произвођачи о правилној примени
пестицида, ради заштите животне средине. Правилна примена пестицида је такође
један од услова за производњу здравствено безбедне хране и сва Удружења грађана која се баве пољопривредном
производњом, треба да у своје циљеве уврсте јасно дефинисан циљ којим се
старају о правовременој и квалитетној примени средстава за заштиту биља, као
и безбедним руковањем амбалажом од пестицида.

ЗАГАЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА
ПЕСТИЦИДИМА
И ТЕШКИМ МЕТАЛИМА
Земљиште као производни ресурс, стварало се милионима година, а представља само један мали део
земљине површине на коме почива
сав биљни и животињски свет.
У земљишту живи велики број
микроорганизама, има их у 1 цм2
600 милиона до 1 милијаде, а чији
смо живот дужни да чувамо, јер
искључиво само они могу да биљне
остатке својом животном активношћу
претворе у хумус који земљу чини
земљиштем.
Правилна примена пестицида
подразумева следеће:
• одабрати право хемијско средство са
аспекта ефикасности, са што краћим
временом деградације у земљишту,
са што мањом депресијом на микрофлору земљишта, како би се микроорганизми опоравили за своју животну активност и дали допринос за
наредне усеве.

• правилна примена подразумева примену препарата са таквим прописаним дозама и концетрацијама без
прекорачења доза и без заношења
на суседне парцеле, без капања или
запушавања дизни у процесу примене, без предозирања на крајевима
парцела, поштовање задатих количина воде и препарата по јединици
површине.
Неправилна примена подразумева изливање препарата на мањим
површинама, где се земљиште контаминира за дужи период.
Приликом употребе минералних
ђубрива водити рачуна да компоненте,
а посебно фосфати, могу да буду контаминирани радиоактивним елементима (цезијум или стронцијум и тешким металима (олово, кадмијум и др.)
и не примењивати их више од прописаних количина. Посебно водити рачуна
код употребе у баштама, пластеницима, стакленицима или окућницама где
се гаји поврће и воће.

ЗАГАЂЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ И
ТЕКУЋИХ ВОДА
Да ли је тачно: вода донела, вода
однела? У овом случају-не. Текуће и
подземене воде припадају свом живом свету, свим облицима живота.
Контаминација текућих и подземних вода, најчешће се дешава када изводимо третирања земљишта
и биља пестицидима у близини бунара за наводњавање, за пиће или за
индустрију. Општа је напомена у сваком упутству за примену, да се пестициди не смеју примењивати најмање
20 м од бунара и то треба строго поштовати.
Наша најплоднија земљишта се
налазе у долинама најплоднијих река:
Дунава, Велике Мораве и Млаве, где
је ниво подземних вода релативно висок, а земљиште је најчешће алувијум
или деградирани чернозем, као и на
мањим површинама смоница.

За прскања користити воду из
отворених протока или подземних
вода-бунара.
Треба избегавати да се судови за
захватање воде из водотокова користе и за растварање препарата при
справљању раствора. Такође, треба поштовати и упутство о примени препарата о количинама које се примењују
на лакшим или тежим земљиштима.

ЗАГАЂЕЊЕ
БИЉА-КОНТАМИНАЦИЈА БИЉА
И БИЉНИХ ПРОИЗВОДА
ПЕСТИЦИДИМА
Сва хемијска средства која се користе у заштити биља, поред основних података наведених
у упутству о примени препарата, приликом
регистрације за употребу, морају бити и документована о утицају на биље и биљне делове и
производе од биља о максимално дозвољеним
количинама, које се хемијском анализом у
овлашћеним лабараторијама смеју наћи у
биљу, а све у циљу заштите здравља људи и
животиња.
Уколико се хемијско средство довољно не
познаје, потребно је извршити консултацију
са стручним лицима са звањем дипомираних
инжињера у Пољопривредној стучној служби
Пожаревац или у пољопривредним апотекама у одабиру хемијских средстава за решавање
конкретних проблема.

ОСНОВНА ПРАВИЛА:
• Обавезно читање и проучавање упутства о
примени препарата
• Обраћање посебне пажње на каренцу препарата (задњи рокови примене пред бербу или
убирање усева)
• Такође обратити посебну пажњу на дозу препарата (количина по јединици површине)
или концентрацију (количина препарата на
10 или 100 литара воде)
ОБРАТИТИ ПАЖЊУ:
а посебне напомене које се налазе
при крају упутства, а служе корисницима да избегну неповољно деловање препарата за усеве у следећој години, у циљу
спречавања контаминације биља.

Н

Немојте се руководити мишљењем да за чланове свог домаћинства избегавате или ограничавате примену, а за тржиште не обраћате пажњу
да ли ће биље бити мање или више контаминирано. Ваша деца или унучад користиће „здраву
храну“, а туђа? Ваша деца биће зетови или снахе деци других родитеља, а потомство ће бити заједничко. Чувајте туђу децу исто као своју,
поштујући каренце.

ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА
Приликом употребе пестицида, може
доћи до загађења ваздуха у ужем или ширем окружењу. Загађење може потицати
од честица препарата (чврстих материја
препарата, аеросола, честица препарата
растворених у води или честица у гасној
фази).
Загађење својим агенсима може
штетно деловати на биље, испаравањем
одређених активних материја препарата
на вишим температурама, што може деловати негативно на биље у ширем и ближем окружењу. Чврсте супстанце у облику микрочестица, могу бити заношене ваздушним струјама и такође могу негативно да делују на биље или племениту дивљач. Такође и аеросоли могу бити
ношени ветром на веће даљине, што може имати негативно дејство по целокупно
окружење. Постоје подаци заношења препарата на бази 2.4 -Д, који су контаминирали осетљиве усеве, као и најосетљивије
(парадајз, сунцокрет), на удаљености од
више километара.

ЛИЧНА ЗАШТИТА
Најчешћи узроци акутног, хроничног или
тровања са смртним исходом, дешавају се
у моменту припреме препарата, пре употребе или у току примене.
Сви пестициди сврстани су у три групе у
погледу отровности.
Најопаснија средства сврстана су у прву
групу отрова, а посебно фумиганти (средства која делују у облику гаса) и могу их
примењивати само овлашћена предузећа
која располажу опремљиним магацинима за чување, опрему за примену и посебну личну заштиту, лицима у оквиру
предузећа која су посебно обучена за примену ових средстава.
Отрове из друге и треће групе могу
примењивати и остала лица уз одговарајућу
личну заштиту.
Лична заштита подразумева
коришћење опреме која је прописана, а састоји се од:
• заштитне маскереспиратора, који спречава
инхалирање честица препарата који се могу наћи у
ваздуху или као чврсте честице (прашива) или аеросола (финих капљица препарата растворених у води које лебде у ваздуху
или се разносе ваздушним
струјањима)

• заштитних гумених рукавица или пластичних рукавица, како концентровани
препарати и припремљен раствор не би
доспели на отворене делове коже на рукама
• гумене
чизме,
које
спречавају
наношење концентрованог препарата приликом примене раствора (дешава се да се поједине дизне на уређају за
распршивање зачепе, па је потребно
њих довести у ред и приликом рада може доћи до контаминације доњих делова
одеће, панталона, чарапа или обуће.
Прскалице новије генерације имају и посуду са чистом водом за прање руку, како
би се евентуалне контаминације, а и редовно прање могли обављати. Уколико
имате старе прскалице, имајте увек у кабини трактора (не препоручује се примена трактора који немају кабину), пластичну флашу са чистом водом, сапун и пешкир ради одржавања личне хигијене.
У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ НА ТРОВАЊЕ
ОБРАТИТИ СЕ
ЦЕНТРУ ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА
ВМА, НА СЛ. ТЕЛЕФОНЕ
011/3672 187 ИЛИ 011/360 8440.

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ
Опрема за примену пестицида (прскалице, атомизери) су инвестициона
средства која се морају одржавати и чувати, како би се експлатациони век што
дуже одржао. Од опреме зависи ефикасност примене која се огледа у погледу
хомогеног раствора у резервоару, што
се постиже правилним радом мешача,
прописног притиска и положаја како
неби дошло до таложења или лебдења
честица препарата на површини воде.
Делови уређаја за распршивање- дизне, морају бити прилагођене препарату
који се примењује, биљу које се третира
и евентуално ветру у време примене.
Да ли ћете користити са лепезастим
или конусним млазом или дизне са ваздушном подршком при јачем струјању
ваздуха, то ви морате одлучити у моменту примене.
Водите рачуна да после примене препарата, посебно хербицида, исперете
прскалицу чистом водом, уз додатак
неког детерџента у течном облику, како не би дошло до контаминације усева у наредном третирању.

Уопштено важно: приликом припреме
опреме за примену пестицида за зимски период, потребно је-опрати пумпуизбацити заостале остатке пестицида:
• испрати разводник, очистити филтер
• сва црева, као и уређаје за довод течности до дизни
• дизне скинути и опрати, очистити и
опрати противкапајућа сита и спремити за идућу годину
• заостали раствор препарата из резервоара избацити и опрати чистом
водом
У току рада: дизне-важни делови од
којих зависи финоћа капи и правилна дистрибуција течности, а које су
најчешће од тврде пластике, керамике, ростфрајна или месинга, несмеју у
току рада бити чишћене металним
предметима-жицом, већ неким еластичним материјалом, како не би дошло до
хабања. Најбоље је имати стару четкицу за зубе са финим нитима, које ће приликом употребе доспети до честица и
ослободити отвор дизни.

ОТПАД ОД ПЕСТИЦИДА
Пестицидни отпад има опасне карактеристике (токсичност, екотоксичност, запаљивост) и као такав је штетан за здравље и животе људи. Зато са
њима треба одговорно поступати, у
складу са прописима.
Пестициди постају опасан отпад када се не могу употребити за првобитну намену или им је истекао рок употребе. Празна искоришћена амбалажа
од пестицида, такође представља опасан отпад, уколико није испрана методом троструког испирања чији поступак је следећи:

1) додати воду до 1/3 запремине амбалаже
2) затворити амбалажу и снажно
промућкати садржај 3–5 пута
3) оставити да се оцеди амбалажа.
По завршеном испирању, амбалажу треба оставити да се осуши, а затим је привремено складиштити на
обезбеђеном месту. Чак и испрана амбалажа и даље садржи остатке пестицида. Из тих разлога, амбалажу намерно пробушимо на три места и тако
је учинимо неупотребљивом.

Припрема: Здравко Марковић · Штампа КОМПРОМИС ДИЗАЈН Пожаревац
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