
«Абарона раслін» 

 

Вясновая пара адзін з самых гарачых часоў года для аграрыяў. 

Неабходна не толькі апрацаваць глебу і пасеяць яравыя культуры, але і 

вырабіць работы па ўнясенні арганічных, мінеральных угнаенняў, а 

таксама вырабіць апрацоўку азімых культур і іншых пасеваў 

ядахімікатамі. 

З мэтай недапушчэння парушэнняў заканадаўства аб ахове працы 

пры правядзенні работ з выкарыстаннем хімічных сродкаў абароны 

раслін Смаргонскі міжраённы аддзел Гродзенскага абласнога 

ўпраўлення Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы нагадвае, што 

машыны для хімічных сродкаў абароны раслін (далей – машыны) 

павінны адпавядаць патрабаванням аховы працы, правілам бяспекі пры 

транспартаванні, выкарыстанні, тэхнічным абслугоўванні, ліквідацыі 

няспраўнасцяў і захоўванні сельскагаспадарчых машын. 

Да эксплуатацыі машын дапускаюцца работнікі, якія прайшлі 

навучанне, інструктаж, стажыроўку, праверку ведаў па пытаннях аховы 

працы, медыцынскі агляд (не радзей аднаго разу ў 6 месяцаў). 

Пры агрэгатаванні машын для ўнясення мінеральных угнаенняў з 

трактарам неабходна зафіксаваць страховачныя стропы за траверсу 

счэпнай прылады трактара. Загрузку агрэгата мінеральнымі ўгнаеннямі 

неабходна вырабляць толькі пры выключаным рухавіку трактара. 

Забараняецца вырабляць немеханізаванае запаўненне бакаў машын 

угнаеннямі. 

Пры працы машын забараняецца: знаходжанне людзей бліжэй 15 

м; перавозка людзей на размеркавальніку; працаваць з угнаеннямі без 

ахоўных сродкаў (рэспіратар, ахоўныя акуляры); працаваць з 

няспраўнымі кажухамі і агароджамі; працаваць з няспраўнымі 

тармазной сістэмай і электраабсталяваннем; вырабляць ачыстку, 

рэгуляванне, ліквідацыю няспраўнасцяў, тэхнічнае абслугоўванне 

размеркавальніка, які працуе пры рухавіку трактара; адлучаць 

размеркавальнік ад трактара пры наяўнасці грузу ў задняй частцы 

кузава, каб пазбегнуць перакульвання яе назад; выконваць манеўры з 

уключаным валам адбору магутнасці пры кутах адноснага развароту 

счэпкі больш 20; прысутнасць падчас працы старонніх людзей на 

размеркавальніку і ў рабочай зоне (у радыусе 25 м); пакідаць 

размеркавальнік, затарможаны стаяначным тормазам, на ўхілах больш 

за 10; перавышаць устаноўленую для размеркавальніка хуткасць; 

вырабляць рамонтныя або рэгулявальныя працы машын для ўнясення 

ядахімікатаў ў зоне штанг у паднятым іх стане. 

Усе злучэнні магістралі праходу пестыцыдаў (фланцы, коркі, 

штуцэра, ніпелі, люкі) павінны мець ушчыльнялыя пракладкі. Пры 



наяўнасці прапілоўкі або выбівання пестыцыдаў машыны да працы не 

дапускаюцца. 

Манометры на апырсквальніках, якія працуюць пад ціскам, 

павінны быць папярэдне правераны на дакладнасць паказанняў. 

Работнікі павінны быць забяспечаны камплектам індывідуальных 

ахоўных сродкаў (спецвопратка, спецабутак, рэспіратар, гумовыя 

пальчаткі, гумовы фартух). Для абароны вачэй варта ўжываць ахоўныя 

акуляры. 

Важна! На месцы працы не прымаць ежу і не паліць. Ежу варта 

прымаць у спецыяльна адведзеным месцы. Перад ежай неабходна 

здымаць спецвопратку, мыць рукі і твар. Работнікі пасля заканчэння 

працы павінны абмыць цела вадой з мылам, спецвопратку і іншыя 

сродкі індывідуальнай абароны змясціць у месцы, прызначаным для іх 

захоўвання. 
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