BİTKİ KORUMADA
UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Dünyanın en büyük işi tarım, daha da büyüyor.
#DoğruDengeyi bulmak için lütfen tüm kurallara uyarak bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.

Dikkatli ol, hem kendini
hem çevreni koru!

1

Bitki koruma ürünlerini güvenli
bir şekilde depolayın ve taşıyın.

2

Uygulamanın yapılacağı
ekipmana bakım yapın.

4

Doğru ve etkili uygulama yapın.

5

Rüzgar yönünde uygulama yapın.

7

Cildinize bulaşırsa hemen
yıkayın.

8

Son uygulama ile hasat arasında
geçen süreye dikkat edin.

Dikkat et
İyi depola
Koruyucu giy
Kuralları oku
Aletleri temizle
Takvime uy

3

6

Uygulamadan önce uygun
kişisel ekipman giyin.
Uygun ve zarar görmemiş kişisel koruyucu
ekipman giyin ve üzerinize tam olduğundan
emin olun.

Bitki koruma ürünleri ile
çalışırken herhangi bir şey
tüketmeyin.

Bitki koruma ürünleri ile çalışırken bir şey yemeyin,
içmeyin, sigara tüketmeyin ve ilaçlamadan sonra her
zaman ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.

Bitki koruma ürünlerini kendi orijinal kaplarında
uygun yerlerde depolayın ve taşıyın. Daima
çocuklardan ve gıdalardan uzak tutun.

Etiket talimatlarına uygun olarak dikkatli ölçün ve
karıştırın. Traktöre bağlı ilaçlama aletlerinde, giriş
hunileri ve kapalı
aktarma sistemleri,
karıştırma ve üçlü
çalkalama için en
güvenli olanlardır.
Uygulamadan önce
ürünün etiketini
mutlaka dikkatle
okuyun.

Çıplak cildinizin bitki koruma ürünleriyle veya
buna maruz kalmış el veya eldivenlerle temas
etmesinden kaçının; şayet bulaşırsa etiketteki
talimatlara uyarak hemen yıkayın ve ilk yardım
uygulayın. Maruz kalan kişiyi ürün
etiketi ile birlikte en yakın tıp
merkezine ulaştırın.

Uygulama yapılacak ekipmanı düzenli olarak
gözden geçirin, bakım ve ayarlarını yapın.

Daima rüzgarı arkanıza alarak uygulama yapın ve
rüzgarla sürüklenme yönünden her zaman kaçının.

Etiket üzerinde belirtilen son uygulama ile hasat
arasında geçmesi gereken süreye daima dikkat
edin.
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9

Uygulamadan sonra ekipmanları,
giysileri ve vücudunuzu yıkayın.
Uygulama yaptıktan sonra kişisel koruyucu
ekipmanınızı ve giysilerinizi ayrı ayrı yıkayın ve
uygulamadan sonra duş alın.

10

Her kullanımdan sonra
uygulama yaptığınız ekipmanı /
aleti iyice yıkayın.

11
6

7

Daima bitki koruma ürünü
kullanımını planlayın ve
kaydedin.
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Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun. Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.

BASF Tarım Çözümleri ürün ve hizmetleriyle ilgili iletişim için:

0.232 241 12 31
www.agro.basf.com.tr
BASF Tarım Çözümleri

