
Працы па апрацоўцы глебы, сяўбы і пасадкі 

 

Вясновая пасяўная кампанія ў самым разгары, але ў гонцы за 

вынікамі не варта забываць аб захаванні патрабаванняў заканадаўства аб 

ахове працы пры правядзенні ўсіх відаў вясновых палявых работ. 

З мэтай недапушчэння парушэнняў заканадаўства аб ахове працы 

пры правядзенні работ па апрацоўцы глебы, сяўбы і пасадкі Смаргонскі 

міжраённы аддзел Гродзенскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента 

дзяржаўнай інспекцыі працы нагадвае, што пры выкананні 

глебаапрацоўчых, пасяўных і пасадачных прац варта кіравацца 

патрабаваннямі, выкладзенымі ў тэхнічных апісаннях і інструкцыях па 

эксплуатацыі арганізацый–вытворцаў машын, якія прымяняюцца. 

Механізаваныя работы: глебаапрацоўку, пасеў, пасадку, догляд за 

шматгадовымі насаджэннямі, паліў, уборку, трактарныя транспартныя 

работы неабходна праводзіць у адпаведнасці з патрабаваннямі 

тэхналагічных карт. 

Злучэнне агрэгатуемых машын з трактарам (плуга, культыватара, 

сеялкі, саджалкі, бароны) і паміж асобнымі машынамі павінна быць 

надзейным і выключаць самаадвольнае іх адлучэнне. 

Машыны павінны быць укамплектаваны неабходнымі сродкамі для 

ачысткі рабочых органаў. Ачыстка або тэхналагічнае рэгуляванне 

рабочых органаў на агрэгаце, які рухаецца або рухавіку, які працуе, 

забараняецца. 

Маркеры павінны быць надзейна злучаныя з рамай машыны, 

прылады, якія фіксуюць, павінны выключаць магчымасць іх 

самаадвольнага апускання. У зоне магчымага руху маркераў або навясных 

машын пры развароце машынна-трактарных агрэгатаў не павінны 

знаходзіцца людзі. 

Не варта дапускаць запуск машын пры дапамозе буксіравання або 

шляхам скочвання з ухілу. 

Загрузка сеялак і пасадачных машын насенным матэрыялам і 

ўгнаеннямі павінна вырабляцца механічнымі сродкамі запраўкі. 

Змену, ачыстку і рэгуляванне працоўных органаў навясных прылад і 

машын, якія знаходзяцца ў паднятым стане, варта праводзіць толькі пасля 

прыняцця мер, якія папераджаюць іх самаадвольнае апусканне. 

Машынна-трактарныя агрэгаты, самаходныя або стацыянарныя 

машыны, якія працуюць, павінны быць неадкладна спыненыя пры 

з'яўленні любой няспраўнасці. Працаваць на няспраўных машынах і 

машынна-трактарных агрэгатах забараняецца. 

Падчас навальніцы ўсе віды палявых работ варта спыніць. 

Праца трактароў і камбайнаў агульнага прызначэння дапушчальная 

на палях, ухіл якіх не перавышае 16 % (8-9°). 



Пры выяўленні выбухованебяспечных прадметаў (снарадаў, мін, 

гранат) усе працы на участках павінны быць неадкладна спыненыя, межы 

ўчастка пазначаныя. На ўчастку павінна быць арганізавана ахова, у 

мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы павінна быць неадкладна 

перададзена паведамленне. 

Палявыя сельскагаспадарчыя работы ў ахоўных зонах паветраных 

ліній электраперадачы павінны вырабляцца землекарыстальнікамі з 

папярэднім паведамленнем арганізацый, у падпарадкаванні якіх 

знаходзяцца гэтыя лініі. 
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