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Säkerhet
•
•
•
•
•
•

Arbete med bekämpningsmedel ställer krav på att en god arbetsmiljö säkras så att olyckor
och hälsorisker undviks.
Lokaler, förrådsutrymmen och utrustning ska vara av sådan art att hälsa och miljö inte
äventyras.
Personal som arbetar med bekämpningsmedel ska ovillkorligen ha formell behörighet för
detta genom utfärdat sprutcertifikat.
Gällande förordningar och föreskrifter för hur bekämpningsmedel ska hanteras, förvaras,
transporteras och användas ska följas.
Läs säkerhetsdatablad för preparaten, använd korrekt skyddsutrustning. Normalt ska
användning av preparat i fältförsök ses som att alla preparat är klass 1.
Försöksplanen ska innehålla information om grödan ska destrueras.

Ansvarsfrågor
•

•

•
•

•

Företag, återförsäljare o.d. som beställer provning av bekämpningsmedel ska ge all
nödvändig information om medlen till undersökningsledaren i god tid före provningens
genomförande, t.ex. uppgift om klassning, destruktion av skördevaran o.d.
Undersökningsledaren ansvarar för att generella tillstånd finns för att bedriva undersökningar i fält med de bekämpningsmedel som ingår i försöket. Detta är av särskild vikt för
icke registrerade medel.
Undersökningsledaren ansvarar för att all nödvändig information till försöksutföraren om
bekämpningsmedlen anges i försöksplanen.
Försöksanläggningen (försöksutförare, laboratorium) ansvarar för att erforderliga generella och lokala tillstånd finns för hantering, transport och användning av bekämpningsmedel, såväl för registrerade som icke registrerade produkter.
Den utföraransvarige ansvarar för att den personal som arbetar med bekämpningsmedel
har formell behörighet för detta genom utfärdat sprutcertifikat.

Farligt avfall
•

Farligt avfall ska alltid sorteras och lämnas till destruktion. Det får inte transporteras utan
särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Mottagare av farligt avfall ska ha ett dokumenterat tillstånd för hanteringen.
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•

Små mängder av bekämpningsmedelsrester och ev. andra kemikalier samlas i mindre dunkar. Större mängder kan samlas i gamla oljefat eller dylikt. Behållarna ska märkas med
Farligt avfall och lämnas till destruktion.

•

Tomma osköljda förpackningar förvaras i behållare som ska märkas med Farligt avfall
och lämnas till destruktion. Förpackningar som noga rengjorts kan hanteras som vanligt
avfall.

•

Rester av oanvänt betat utsäde ska hanteras som farligt avfall
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