
Перадпасяўная апрацоўка насення 

 

Смаргонскі міжраѐнны аддзел Гродзенскага абласнога ўпраўлення 

Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы з мэтай прафілактыкі 

парушэнняў заканадаўства аб ахове працы пры перадпасяўной 

апрацоўцы насення нагадвае, што да работ па пратручванні насення 

дапускаюцца работнікі, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, якія прайшлі 

абавязковы медыцынскі агляд, навучанне, стажыроўку, інструктаж і 

праверку ведаў па пытаннях аховы працы. 

Працэс пратручвання насення павінен быць цалкам механізаваны 

(пратручванне насення шляхам ручнога пералапачвання і мяшання 

забараняецца). 

Дэцэнтралізаванае пратручванне насення ажыццяўляецца ў 

спецыяльных памяшканнях (пунктах пратручвання) у адпаведнасці з 

патрабаваннямі тэхнічных нарматыўных прававых актаў. 

Выгрузка пратручанага насення павінна вырабляцца ў шчыльна 

прыгнаныя да выгрузных прылад мяшкі з трывалых, непранікальных 

для пестыцыдаў матэрыялаў. Мяшкі з насеннем павінны зашывацца 

механізаваным спосабам. На мяшках павінны быць выразны надпіс: 

"Пратручана". У выпадку адсутнасці магчымасці ўпакоўкі насення ў 

спецыяльную тару на пунктах пратручвання (пляцоўках) арганізацый 

пратручанае насенне павінна загружацца непасрэдна ў загрузнікі сеялак. 

Не дапускаецца перасыпка расфасаванага пратручанага насення ў 

іншую тару. 

У памяшканнях, дзе ўстаноўлена абсталяванне для пратручвання і 

вырабляецца расфасоўка насення, не дапускаецца вырабляць іншыя 

працы. 

Для захоўвання пратручанага насення павінны прадугледжвацца 

адмысловыя памяшканні. Пратручанае насенне павінна захоўвацца ў 

мяшках (з шчыльнай тканіны, папяровых або поліэтыленавых) альбо ў 

сіласных ѐмістасцях, якія маюць прылады для падачы насення ў 

аўтазагрузчыкі сеялак. Захоўванне пратручанага насення насыпам на 

падлозе і пляцоўках, а таксама сумесна з харчовым і фуражным 

збожжам, не дапускаецца. 

Для сяўбы пратручанага насення варта карыстацца толькі 

спраўнымі сеялкамі. Вечка насеннай скрыні павінна быць шчыльна 

зачынена. Выраўноўванне ўзроўню насення ў сеялцы варта выконваць 

драўлянымі лапаткамі. 

Эксплуатаванае пры пратручванне насення абсталяванне павінна 

мець пашпарт, дакументацыю аб прыѐмцы абсталявання ў 

эксплуатацыю, інструкцыю па яго эксплуатацыі. У месцах ўстаноўкі 

абсталявання вывешваюцца інструкцыі па бяспечным абслугоўванні і 



эксплуатацыі. Карданныя, ланцужныя, зубчастыя, раменныя перадачы, 

злучальныя муфты машын і абсталявання агароджваюцца. Адкрытая 

частка шнека для плота збожжа пратраўлівацеля і загрузніка збожжа 

павінна быць агароджаная трывалай рашоткай. Эксплуатацыя 

няспраўнага абсталявання не дапускаецца. 

Работнікі, занятыя пратручваннем насення, павінны быць 

забяспечаны сродкамі індывідуальнай абароны. Выбар сродкаў 

індывідуальнай абароны павінен праводзіцца з улікам фізіка-хімічных 

уласцівасцяў і класа небяспекі прэпаратаў, характару ўмоў працы. 

Акрамя касцюма (халата) для абароны ад агульных вытворчых 

забруджванняў і механічных уздзеянняў (ізаляцыі) работнікам 

выдаюцца сродкі абароны органаў дыхання, рук, ног, вачэй і іншыя. 

 
Святлана Шатохіна, 
начальнік Смаргонскага міжраѐннага 
аддзела Гродзенскага абласнога 
ўпраўлення Дэпартамента дзяржаўнай 
інспекцыі працы 

14.04.2021 

 


