Дотримання правил авіаобробки посівів агрохімікатами
дозволить уникнути шкоди для здоров’я людей та екології

Останнім часом сільськогосподарські виробники в нашій області під час
догляду за посівами все частіше вдаються до авіаційного методу їх обробки
агрохімікатами. І, на жаль, не завжди
пам’ятають про те, що препарати, які
застосовуються
при
цьому,
можуть
зашкодити здоров'ю місцевих жителів.
Часто
після
проведених
авіахімобробок, внаслідок недотримання
встановлених вимог чинного законодавства,
до
управлінь
Держпродспоживслужби
надходять звернення від населення на
погіршення стану здоров’я та забруднення
навколишнього
середовища.
Селяни
скаржаться на запаморочення, задуху, кашель, головний біль, загибель бджіл на
їхніх пасіках, фауни водойм.
В Україні діють єдині для всіх суб’єктів господарювання, фізичних осіб
правила щодо проведення авіахімробіт із застосуванням пестицидів та агрохімікатів
- Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування
пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98, Державні санітарні
правила авіаційного застосування пестицидів та агрохімікатів у народному
господарстві України, затверджені наказом МОЗ України від 18.12.1996 № 382.
При дотриманні певних правил обробки посівів пестицидами та
агрохімікатами авіаційним методом можна уникнути негативних наслідків на
самопочуття місцевого населення та забруднення довкілля:
1. Застосування пестицидів здійснюється в ранкові (до 10-ї) та вечірні (18-22)
години при мінімальній швидкості руху повітря та температурі не вище 22
градусів тепла.
2. Замовник авіахімробіт за три доби до їх початку має проінформувати
населення через засоби масової інформації про місце і термін проведення
обробок пестицидами і агрохімікатами, а також встановити спеціальні
попереджувальні знаки на відстані не ближче 500 метрів від ділянок, які
піддаватимуться обробці.
3. Проекти
авіахімобробки
погоджуються
з
установами
держпродспоживслужби і Мінекобезпеки не пізніше, ніж за 10 діб до
початку робіт.
4. Необхідно надавати перевагу таким формам препаратів і методам обробки,
які мінімізують забруднення ними навколишнього середовища (гранули,
важкі аерозолі, обробка по краю, обробка по діагоналі тощо), а також
використанню комбінованих препаратів, що підвищують ефективність
обробок при зменшенні норм витрат пестицидів.

5. Заборонено розпорошувати хімікати ближче, ніж за 5 кілометрів від
постійного перебування пасік, за 2 кілометри від оздоровчих установ
(оздоровчі табори та бази відпочинку), рибогосподарських водойм,
відкритих джерел водопостачання і місць випасу домашніх тварин, за 1
кілометр від населених пунктів, тваринницьких і птахівницьких ферм, а
також посівів сільськогосподарських культур, які вживаються в їжу без
термічної обробки, садів, виноградників і місць проведення інших
сільськогосподарських робіт.
6. У середині населених місць та в санітарно-захисних зонах об’єктів
заборонено використовувати авіаційний метод обробки.
Виконання вимог діючого законодавства щодо проведення авіахімробіт є
обов’язковим для сільгоспвиробників всіх форм власності, бо їх ігнорування може
призвести до тяжких наслідків як для здоров’я населення, так і навколишнього
середовища.

