« Як уникнути загибелі бджіл від дії пестицидів» .
На сьогоднішній день питання бджіл залишається важливим і актуальним. Незважаючи
на те, що за вікном лютий місяць, саме зараз керівникам сільськогосподарських
,фермерських господарств району ніколи розслаблятися ,бо треба вже сьогодні думати
про наступний урожай,а для цього треба визначитись ,які культури сіяти.які засоби
захисту потрібно замовити у дистриб’юторів фірм,заключити угоди на їх поставку. Швидко
промайнуть зимові місяці і розпочнеться комплекс весняно –польових робіт .Самим
найважливішим питанням під час проведення робіт є захист культур від шкідливих
організмів.Тому,для виключення випадків отруєнь потрібно дотримуватись таких правил
,а саме:
-всі роботи з пестицидами проводити з дотриманням санітарних вимог та техніки безпеки;
-люди,які будуть працювати з пестицидами та агрохімікатами повинні пройти медичний
огляд,пройти відповідне навчання та отримати допуск та посвідчення на виконання цих
робіт;
-в господарстві обов’язково наказом повинна бути призначена людина,яка буде
відповідати за проведення робіт по захисту рослин;
-тривалість робочого дня з високотоксичними пестицидами-4години,з іншими -6 годин;
-забезпечити людей при роботі з пестицидами індивідуальними засобами захисту
,аптечкою для надання першої долікарської допомоги при отруєнні;

-хімічні обробки повинні проводитись тільки після проведення обстежень посівів
агрономом господарства ,для встановлення доцільності
проведення хімічних
обробітків,тобто коли чисельність перевищує економічний поріг шкодочинності;
-дотримуватись санітарно захисної зони під час обприскування посівів наземного та
авіаційного обприскування.При штанговому обприскуванні -300метрів від населених
пунктів ,авіаційному -1 км;2км від водоймищ рибогосподарського використання;
-застосовувати ті препарати ,які зареєстровані та дозволені до використання в Україні
Переліком пестицидів та агрохімікатів;
-Всі хімічні обробки повинні реєструватися в журналі обліку пестицидів.
Хімічні обробітки проводити у ранні до 10години,та у вечірні години з 18год
до 22
години,при мінімальних висхідних повітряних потоках.Як виняток у похмурі прохолодні
дні з температурою повітря нижче +10 градусів допускається у денні годиниЗважаючи на
токсичність всіх пестицидів для бджіл,обприскування с/г культур які є медоносами
потрібно проводити у фазу бутонізації до цвітіння,в період цвітіння забороняється.Як
виняток під час обприскування
в період цвітіння застосовувати малотоксичні
препарати,які дозволені до використання згідно Переліку…
З метою попередження отруєнь пестицидами згідно санітарних правил,попередньо,але не
раніше ніж за 3 доби перед початком проведення обробітку ,адміністрація господарства
сповіщає населення ,власників суміжних сільськогосподарських угідь,бджолярів про
місце,строки і методи застосування пестицидів.
У радіусі 200метрів від меж ділянок що обробляються
попереджувальні знаки.
Бджоляри з метою охорони медоносних бджіл повинні:

повинні бути вставлені
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