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قبل از سمپاشی :
 برچسب آفتکش را مطالعه کنید.*مطمئن شوید آفتی که می خواهید کنترل کنید در لیست روی برچسب ذکر شده باشد
*مطمئن شوید گیاهی را که می خواهید سمپاشی کنید نیز در لیست روی برچسب ذکر شده باشد
*آیا نیازی به لوازم حفاظتی خاص وجود دارد؟



*ادوات مورد نیاز برای سمپاشی چیست؟
*آیا آفتکش فوق برای سایر گیاهان سمی است .در این صورت نیاز به جمع آوری یا پوشش آنهاست
*در مورد زمان سمپاشی مطمئن شوید
*فقط به میزان مورد نیاز آفتکش خریداری کنید .در صورت وجود مازاد و نگهداری طوالنی مدت از اثر بخشی آن کاسته
میشود.
*غذای حیوانات اهلی یا مخزن ماهیها را قبل از سمپاشی جابجا نموده و یا بپوشانید

در طول سمپاشی :
همیشه در طول سمپاشی شلوار بلند ،پیراهن آستین بلند ،دستکش ،جوراب و کفش بپوشید .در صورت نیاز به لوازم
حفاظتی خاص شامل ماسک و کفشهای غیر قابل نفوذ حتماً از آنها استفاده کنید.
از پوشیدن کفش چرمی خودداری کنید .چرا که کفش چرمی به راحتی آفتکش را جذب کرده ولی به سختی شسته میشود
مراقب باشید چشمها ،دهان و یا پوست شما به محلول آفتکش آلوده نگردد .
دستهای خود را قبل از خوردن ،آشامیدن ،استعمال دخانیات و یا استفاده از توالت کامال با آب و صابون بشوئید .
از تنفس غبار آفتکش خودداری کنید و در صورت سمپاشی در فضای بسته پنجره ها را باز نگه دارید .
تا قبل از خشک شدن محل سمپاشی و یا خروج کامل غبار حاصل از آفتکش ،کودکان و حیوانات اهلی را از محل دور نگه
دارید .ضمنا در صورت درج حداقل زمان ورود مجدد به محل سمپاشی بر روی برچسب قوطی آفتکش ،آنرا رعایت نمائید.
در زمان تهیه محلول آفتکش و مخلوط نمودن آن ،در جهت موافق باد (یعنی بین جهت وزش باد و مخزن تهیه آفتکش
بایستید.

از سمپاشی در محلی که باعث آلودگی مواد غذایی ،لوازم آشپزخانه و یا محل آماده سازی غذا گردد خودداری نموده مگر
آنکه اجازه این کار بر روی برچسب قوطی داده شده باشد.
در صورتی که محصول نباتی به صورت تازه خوری مصرف میگردند ،قبل از سمپاشی به برچسب قوطی آفتکش جهت
کنترل تعداد روزهای الزم برای فاصله از زمان سمپاشی تا برداشت ،دقت کنید.
از سمپاشی در مناطقی که امکان تماس با آبهای سطحی  ،منابع آب و زمین بدون پوشش را دارد خودداری نموده مگر
آنکه بر روی برچسب قوطی آفتکش به طور اختصاصی مجاز اعالم شده باشد.
توصیه های روی برچسب قوطی را برای روشهای سمپاشی رعایت کنید .در صورت عملی بودن به صورت نقطه ای و لکه
ای سمپاشی گردد نه بطور یکنواخت و در تمامی سطوح .در صورتیکه سمپاشی در درزها و شکافها توصیه شده به صورت نوار
باریکی سمپاشی گردد.
هرگز آفتکش ها را بیش از غلظت توصیه شده بر روی برچسب قوطی آن بکار نبرید .

بعد از سمپاشی :
دستهای خود را سریعا پس از سمپاشی با آب تمیز و صابون بشوئید .و در کوتاه ترین زمان ممکن دوش بگیرید .
تمامی پوشاکی را که در زمان تهیه محلول آفتکش و سمپاشی استفاده نموده اید ،سریعا با استفاده از مواد شوینده قوی
شسته و در آفتاب خشک کنید.
وسائل اندازه گیری آفتکش ها را بطور مجزا از سایر لوازم بخصوص لوازم آشپزخانه ،نگهداری کنید .
آفتکش ها را تنها در ظروف اصلی خود نگهداری و آنها را از مواد غذائی ،غذای حیوانات ،بذر و کود دور و در کشوهای قفل
دار نگهداری کنید.
ظروف خالی آفتکش ها را بر اساس توصیه روی برچسب و توصیه های مقامات مسئول محلی امحاء کنید .

