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Pažljivo pročitajte etiketu i uputu za primjenu 
sredstva za zaštitu bilja na pakiranju i slijedite 

navedene preporuke.

1.

PROČITAJTE ETIKETU I UPUTU ZA PRIMJENU

Primjenjujte samo sredstva za zaštitu bilja koja su 
registrirana u Republici Hrvatskoj i koja se na tržištu 

nalaze u originalnom pakiranju proizvođača.

2.

PRIMJENJUJTE REGISTRIRANA SREDSTVA

Sredstva za zaštitu bilja treba skladištiti u posebnoj 
prostoriji pod ključem, odvojeno od hrane za životinje 

i drugih proizvoda, izvan dohvata djece, 
nestručnih osoba i životinja.

Održavajte ispravnost uređaja za 
primjenu sredstava za zaštitu bilja
i uvodite nove tehnike primjene.

3.

PROPISNO SKLADIŠTITE SREDSTAVA

4.

KORISTITE ISPRAVNE UREĐAJE ZA PRIMJENU

Tijekom doziranja i pripreme škropiva 
treba biti OPREZAN i obavezno koristiti 
odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

5.

BUDITE OPREZNI PRI PRIPREMI ŠKROPIVA

Obavezno koristite svu osobnu zaštitnu opremu 
navedenu na etiketi ili u uputi za primjenu cijelo vrijeme 

tijekom primjene sredstva za zaštitu bilja.

6.

NOSITE OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU

Tijekom primjene sredstva treba poduzeti i dodatne 
mjere opreza (treba uzeti u obzir vremenske uvjete 
prilikom primjene, kretanje primjenitelja i drugo).

7.

PODUZMITE I DODATNE MJERE OPREZA

TIJEKOM PRIMJENE SREDSTVA

Praznu ambalažu treba temeljito isprazniti, a ako 
se radi o plastičnoj ambalaži potrebno ju je tri puta isprati 

i odložiti u skladu s projektom CROCPA EKO MODEL.

8.

PRAVILNO POSTUPAJTE AMBALAŽOM

NAKON PRIMJENE I PROPISNO JE ODLAŽITE

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja, 
osobnu zaštitnu opremu 

očistite ili zamijenite.

9.

ČIŠTITE ILI ZAMIJENITE OSOBNU ZAŠTITNU

 OPREMU NAKON SVAKE PRIMJENE

Nakon primjene sredstva za zaštitu bilja 
potrebno se temeljito istuširati koristeći sapun.

11.

TUŠIRAJTE SE NAKON ZAVRŠENE 

PRIMJENE UZ UPORABU SAPUNA

Nemojte pušiti, piti ni jesti tijekom primjene.
Alkoholna pića ne smiju se konzumirati prije 

ni za vrijeme primjene sredstva za zaštitu bilja. 

NEMOJTE PUŠITI, PITI NI JESTI TIJEKOM PRIMJENE.

10.
U slučaju trovanja ili kontaminacije treba 

postupati u skladu s preporukama na etiketi ili 
uputi za primjenu i potražiti liječničku pomoć.

12.

PRAVILNO POSTUPAJTE U SLUČAJU

TROVANJA ILI KONTAMINACIJE

12 koraka
za sigurnu primjenu 
sredstava za zaštitu bilja
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