
10 IETEIKUMI
 DROŠAI AUGU AIZSARDZĪBAS
 LĪDZEKĻU LIETOŠANAI!

SAGATAVOŠANĀS:
Izvērtējiet ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu (turpmāk – AAL)
lietošanas nepieciešamību. Apsveriet citas kaitīgo organismu ierobežošanas metodes. 
AAL iegādājieties izplatīšanas vietās, kas saņēmušas speciālas atļaujas (licences) AAL izplatīšanai un garantē to kvalitāti.

LIETOŠANA:
Par prasību ievērošanu attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību ir atbildīgs ikviens AAL lietotājs. 

Pirms iegādājieties AAL, noskaidrojiet, kāds kaitīgais organisms (slimība, kaitēklis) kaitē 
jūsu augiem. Izplatīšanas vietā konsultējieties ar pārdevēju vai konsultantu, pirms 
iegādājieties AAL.
•  Lai pārdevējs vai konsultants ieteiktu vispiemērotāko AAL, nepieciešams aprakstīt radušos problēmu 

pēc iespējas precīzāk. Vislabāk, ja jūs varat paņemt līdzi un parādīt, piemēram, bojāto augu vai auga 
daļas.

•  Pērkot AAL, pārliecinieties, ka AAL iepakojumā ir lietošanas instrukcija latviešu valodā un, ja nav, tad 
prasiet pārdevējam, lai tā obligāti tiktu iedota.

1.

Rūpīgi izlasiet AAL lietošanas instrukciju!
•  AAL lietojiet tikai to kultūraugu apstrādei un to kaitīgo organismu ierobežošanai, kuri minēti 

lietošanas instrukcijā.
•  Precīzi ievērojiet AAL lietošanas devas, apstrāžu skaitu un nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes 

līdz ražas novākšanai.
• Pievērsiet uzmanību AAL lietošanas instrukcijā norādītajiem piesardzības pasākumiem un  

nosacījumiem attiecībā uz cilvēkiem un vidi.

2.

Sargājiet sevi! Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus!
•  Precīzi ievērojiet AAL lietošanas instrukcijā esošos norādījumus par nepieciešamajiem 

individuālajiem aizsardzības līdzekļiem: aizsargapģērbu, aizsargbrillēm, respiratoru, aizsargcimdiem 
un zābakiem.

• Lietojiet piemērotus un atbilstošus aizsargcimdus, kas paredzēti darbam ar AAL. 
•  Aizsargcimdiem jāatbilst standartam EN 374 – aizsargā pret ķīmiskām vielām

un mikroorganismiem. Uz aizsargcimdiem jābūt šādiem simboliem:

3.

Ievērojiet darba drošību!
•  Neēst, nedzert un nesmēķēt AAL lietošanas laikā.
•  Lietojot ķīmiskos AAL, vienmēr atcerieties par savu un līdzcilvēku drošību. Izslēdziet iespēju citiem 

cilvēkiem atrasties apstrādājamo platību tuvumā to apstrādes laikā.
• Lietojot AAL, aizliegts iesaistīt darbā personas, kas jaunākas par 18 gadiem, grūtnieces un mātes, kas 

baro bērnu ar krūti.
•  Nav atļauts ieiet apsmidzinātajā platībā, kamēr darba šķidrums uz augu lapām nav nožuvis.

4.

Sagatavojiet tikai nepieciešamo darba šķidruma daudzumu!
• Aprēķiniet un sagatavojiet nepieciešamo darba šķidruma daudzumu konkrētai apsmidzināmajai 

platībai, lai pēc smidzināšanas smidzinātāja tvertnē nepaliktu pāri darba šķidrums.
•  Ja nav zināms darba šķidruma patēriņš uz noteiktu platību, pirms darba šķidruma sagatavošanas 

muguras vai rokas smidzinātājā ielejiet tīru ūdeni un, to izsmidzinot, noskaidrojiet nepieciešamo 
darba šķidruma patēriņu uz noteiktu platību, piem., 100 m2.

5.



PĒC LIETOŠANAS:

Saudzējiet vidi!
• Smidzināšanu nedrīkst veikt, ja vēja ātrums pārsniedz 4 m/s. Nelietojiet AAL, ja gaisa temperatūra ir 

virs +25 °C.

• Nelietojiet AAL lietus laikā. Ievērojiet norādes AAL lietošanas instrukcijā par nepieciešamo periodu 
bez lietus pēc kultūraugu apsmidzināšanas, lai lietus nenoskalo AAL, pirms tas saistījies ar auga 
virsmu.

• Smidzinājumam jānonāk tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas. 

•  Lai aizsargātu ūdens organismus, ķīmiskos AAL drīkst lietot ne tuvāk par 10 metriem no ūdenstecēm 
un ūdenstilpnēm, ja AAL marķējumā nav norādīts cits attālums.

•  Ievērojiet citus ierobežojumus un norādes AAL lietošanā, ja tādi ir norādīti AAL lietošanas instrukcijas 
tekstā, piem., bišu aizsardzībai, derīgo kukaiņu vai citu augu aizsardzībai.

• Ievērojiet piesardzību (nepieļaujiet noteci), lietojot AAL nezāļu iznīcināšanai tādās vietās kā, 
piemēram, garāžu piebrauktuvēs, uz celiņiem u.c.

6.

Rūpīgi notīriet AAL lietošanas iekārtu!

Atcerieties, ka pēc AAL lietošanas AAL iekārta (rokas vai muguras smidzinātājs) ir rūpīgi jāizskalo. Ja 
lieto neiztīrītu AAL lietošanas iekārtu, nākamajā lietošanas reizē tas var radīt kaitējumu citiem 
kultūraugiem. 

• Ja nepieciešams, atšķaidiet atlikušo AAL daudzumu ar ūdeni attiecībā 1:10 un izsmidziniet to uz 
iepriekš apstrādātajām platībām. Tas augiem nenodara kaitējumu, jo atšķaidījums ir pietiekami vājš. 

• Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni AAL lietošanas iekārtu, un skalojamo ūdeni izsmidziniet uz iepriekš 
apstrādātās platības.

•  Neizlejiet skalojamo ūdeni kanalizācijas sistēmā vai ūdenstilpnēs un ūdenstecēs.

7.

Drošības pasākumi pēc darba pabeigšanas.
•  Nomazgājiet aizsargcimdus pirms to novilkšanas.

•  Pēc AAL lietošanas iekārtas tīrīšanas rūpīgi nomazgājiet rokas un neapklātās ķermeņa daļas ar ūdeni 
un ziepēm.

•  Pēc AAL lietošanas smidzināšanas laikā izmantotais darba apģērbs ir jānomaina un jāizmazgā 
atsevišķi no citām drēbēm.

8.

10. Uzglabājiet AAL pareizi un droši!
•  Vienmēr AAL uzglabājiet oriģinālā iepakojumā (nepārliet vai nepārbērt citos iepakojumos) un 

slēdzamā vietā, ievērojot marķējumā norādīto uzglabāšanas temperatūru. 

•  Uzglabājiet AAL iepakojumus cieši aizvērtus.

•  Uzglabājiet atsevišķi no pārtikas, dzērieniem vai dzīvnieku barības. 

•  Uzglabājiet bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās. 

10.

Likvidējiet pareizi tukšos AAL iepakojumus un to atlikumus!
• Tukšo AAL iepakojumu izskalojiet 3 reizes un skalojamo ūdeni izmantojiet darba šķidruma 

sagatavošanai.

• Izskaloto iepakojumu likvidējiet kā sadzīves atkritumus.

9.


