PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE PRÍPRAVKOV
NA OCHRANU RASTLÍN V PRAXI JE DÔLEŽITÉ

14. sledovať poveternostné podmienky (teplotu,
zrážky, vlhkosť, rýchlosť vetra maximálne do 3- 5
m/s)

1. nákup prípravkov od renomovaných držiteľov
autorizácie, predajcov a distribútorov pesticídov

15. pri aplikácií dodržiavať ochranné pásma
v blízkosti susediacich pozemkov (záhrad) kvôli
zabráneniu úletov pesticídov

2. používať autorizované prípravky
3. používať prípravky v súlade s návodom
a pokynmi správneho používania prípravku
uvedeného na etikete

4. všetky dovezené a predávané prípravky
na trhu v SR musia spĺňať podmienky dovozu,
registrácie, označovania etikiet a použitia obalov

16. nepoužívať prípravok, ktorý je v rámci
autorizácie klasifikovaný ako vylúčený z použitia
v príslušných stupňoch ochranného pásma
vodného zdroja (OPVZ) na pozemku
nachádzajúcom sa v príslušnom ochrannom
pásme vodného zdroja

5. dodržiavať správnu manipuláciu, prepravu,
skladovanie prípravkov
6. dodržiavať správne postupy pri aplikácii
prípravkov

7. minimalizovať nepriaznivé účinky na vodné
zdroje a toky dodržiavaním ochranných pásiem
8. zabrániť, aby nedošlo k poškodeniu a úhynu
včelstiev,

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky v Bratislave
(ÚKSÚP)

9. používať atestované aplikačné zariadenia
10. aplikátor prípravku musí byť držiteľom
osvedčenia o odbornej spôsobilosti
11. pri leteckých aplikáciách prípravkov je
potrebné dodržiavať podmienky stanovené
v rozhodnutiach o leteckých aplikáciách
12. dodržiavať bezpečnosť pri práci a používať
ochranné pomôcky
13. dodržiavať vyplachovanie prázdnych obalov,
odovzdanie do zberných dvorov, prípadne
odovzdanie spoločnostiam zaoberajúcim
sa zneškodnením nebezpečných odpadov

Odbor ochrany rastlín
tel.: 02/59880345, 382

web: www.uksup.sk
e-mail: ochrana@uksup.sk

Pozor
na falšované
a ilegálne
prípravky na
ochranu
Nákup falšovaných a ilegálnych
prípravkov na ochranu rastlín
a ich použitie v praxi sa trestá
vysokými sankciami v zmysle
národnej legislatívy SR

Falšované a ilegálne prípravky na ochranu rastlín

ČO MÔŽE SPÔSOBIŤ ICH POUŽÍVANIE

NÁSLEDKY POUŽÍVANIA

- môžu poškodiť alebo zničiť ošetrovanú
plodinu, a tým spôsobiť hospodárske
škody poľnohospodárom

- ohrozenie života alebo zdravia ľudí

- v rastlinných produktoch určených na
výrobu potravín zanechávajú neznáme
rezíduá, a tým spotrebiteľov vystavujú
nebezpečenstvu
- ich používanie sa môže spájať
so
zdravotnými rizikami pre obsluhu
a poľnohospodára
- ich používanie sa môže spájať
so
zdravotnými
rizikami
pre spotrebiteľov v dôsledku nezistených
rezíduí v potravinách
- ich používanie sa môže spájať s rizikami
pre životné prostredie, pôdu, vodu,
živočíchy a voľne žijúce rastliny
- ich používanie porušuje práva
k duševnému vlastníctvu, práva
k ochranným známkam, znižuje dôveru
k originálnym prípravkom na ochranu
rastlín, a zároveň znevažujú dobré meno
spoločností vyrábajúcich tieto prípravky

- znečistenie životného prostredia, pôdy
a vody
- znehodnotenie, zničenie pestovaných plodín
- vplyv na nasledujúcu plodinu
- znižujú akosť potravín

ZÁSADY NÁKUPU PRÍPRAVKOV
Kupujte prípravky:

- s čitateľnými etiketami v slovenskom
jazyku
- s etiketami pevne spojenými s obalmi
- so zreteľne uvedeným názvom držiteľa
registrácie alebo povereného zástupcu
držiteľa registrácie v SR na etikete
Kupujte
prípravky
od dôveryhodných dodávateľov:

len

- dodávatelia, distribútori musia mať
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
na uvádzanie prípravkov na trh
- od internetových predajcov žiadajte
predložiť doklady, že spĺňajú zákonom
stanovené požiadavky na predaj
Vždy požadujte:

- faktúru, príjmový doklad
Zvýšte svoju ostražitosť pri:

- mimoriadne výhodných predajoch
- nadmerných zľavách
Pri akýchkoľvek pochybnostiach:

- spojte sa a poraďte s fytoinšpektorom
ÚKSÚP
Pýtajte si
informácie:

od

svojho

dodávateľa

- bezpečnostných a ochranných prvkoch,
ktoré používa výrobca

