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Относно проекта на TOPPS
Проектът: Обучение на операторите за предотвратяване на замърсяването от точкови
източници) започна през ноември 2005 г. и приключи през октомври 2008 година.
TOPPS е проект на множество заинтересовани страни, който обхваща 15 европейски
страни,
р
ф
финансиран
р по Програма
р р
LIFE на Европейската
р
комисия и от ECPA –
Европейска асоциация за растителна защита. Проектът цели да разработи наръчник
(ръководство) с най-добрите европейски практики и да подпомогне принципите на найдобрите практики за управление чрез съвети, обучения и демонстрации в по-голям и
координиран
р
р мащаб в Европа
р
с намерението
р
да се предотврати
р
р
замърсяването
р
от
точкови източници и да се намалят загубите от продукти за растителна защита във
водата.
След проекта
р
ECPA ще продължава да поддържа разпространението на TOOPS – НДП (най-добрите
практики на ТОППС) и възнамерява да разшири обхвата им за страната, заедно с
местните партньори в държавите и техните членове на дружествата за защита на
растенията
Съставил Манфред Рьотел Manfred Roettele
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3

www.topps-life.org

въведение
Продуктите за растителна защита (ПРЗ) се
използват за д
да предпазят
р д
р
реколтата срещу
р щу

НЕПРИЯТЕЛИ
4

БОЛЕСТИ

ПЛЕВЕЛИ
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въведение

Ако се използват правилно, повечето ПРЗ
не причиняват проблеми за водата
• Малко активни съставки се
намират редовно в
допустимите граници
•Частично
Ч
в повърхностните
води, но в ограничени зони и в
подземните води
МЕРКИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ МОГАТ ДО ГОЛЯМА
СТЕПЕН ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА
ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ С
ПРЗ
5
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въведение

Европейското
Е
й
законодателство
за пестицидите – по-фокусирано
върху опазването на водата
•Новият Регламент за
разрешаване на пестициди
• Рамковата директива за
водите
•Директивата за устойчива
употреба на пестициди
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По-големи изисквания за
образование обучение за
фермери и техните съветници
Задължителни проверки на
пръскачките
Национални планове за
действие
Планове за управление на речни
басейни
Повече наблюдение на водите
www.topps-life.org

въведение

Входни маршрути на ПРЗ в
повърхностните води
Точкови източници
Манипулации в стопанството (пълнене,
почистване, управление на остатъците)
Дифузни източници
Оттичане на полето
Просмукване
Отвяване
7
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въведение

Как се възприема значимостта на входните
маршрути на ПРЗ в повърхностните води?
?

Точкови източници
Д ф
Дифузни
източници
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въведение
В
Възприета
значимост на точковите източници от
съветници, мениджъри по водата,
заинтересовани лица
TOPPS обследване на
заинтересованите лица 2007

Кой е най-важния входен маршрут
74

• Точковите източници се възприемат
като главен източник на замърсяване
• 74% В Северната зона виждат
точковите източници като най-важния
входен маршрут на ПРЗ във водата
• Отговорите навеждат на мисълта,
че няма задоволителна
д
информация
ф
за значимостта на точковите
източници

point
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DK, S

40
33

UK,, B,, D

7
18

diffuse

Italy, Spain

29
20
28

France

12
34

both

Но над 80% считат точковите
източници за маршрут, който
може да бъде избегнат най-лесно!

46
43

23
34
33

Poland, CZ

Обследване на заинтересованите лица в 10
страни(n=600)
www.topps-life.org

въведение
Ограничителните мерки за защитата на
водата трябва да се концентрират в 3 насоки
Правилно поведение
(Най добрите практики)
(Най-добрите
Образование + Обучение + Съвети
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Техника

Инфраструктура

• Оборудване
• Практики за обработка на земята
• Сеитбообращение
• Селекция на посевите
• Други

• Места за пълнене/почистване
• Биофилтри / Биологични басейни
• Улеснения за складиране
Р
на празните контейнери
й
• Рециклиране
• Буферни зони (ивици)
• Други

www.topps-life.org

въведение
Промяна на поведението означава промяна на
съзнанието
Проблемите и
техните решения
съществуват само
в съзнанието ни

Осъзнаването на операторите е
отражение на ефикасността на
приетата информация и
получените съвети
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НАГЛАСАТА НА СЪЗНАНИЕТО Е ОТ
ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРОМЯНАТА
www.topps-life.org
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TOPPS - Partners (1)

въведение

European Crop Protection Association (ECPA)
E. Van Nieuwenhuyselaan 6
1160 Brussels , Belgium
www.ecpa.be
Edgmond, UK
TF108NB ,
www.harper-adams.ac.uk
Arvalis – Institut du Végétal
Station d’expérimentation
91720 B
Boigneville,
i
ill France
F
www.arvalisinstitutduvegetal.fr
Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts
CEMAGREF
361, Rue Jean François Breton
Montpellier CEDEX
www.cemagref.fr
Danish Agricultural Advisory Service, National Centre - DAAS
Udkaersvej 15
A h N, Denmarkk
Aarhus
www.landscentret.dk
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming - IMUZ
Falenty-Aleja Hrabska 3
Raszyn Poland
Raszyn,
www.imuz.edu.pl
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
Nevinghoff 40
48147 Münster , Germany
www.lk-wl.de
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TOPPS - Partners (2)

въведение

pcfruit
f i
Fruittuinweg 1
3800 Sint Truiden
Belgium
www.pcfruit.be
Provinciaal Onderzoeks- en
Voorlichtingscentrum voor Land- en
Tuinbouw
POVLT
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke
Belgium
www.povlt.be
Research Institute of Pomology and
Floriculture
Pomologiczna 18
Skierniewice
Poland
www.insad.pl
y –
Universitat Politècnica de Catalunya
Consorci Escola Industrial de Barcelona
CEIB
08036 Barcelona
Spain
www.esab.upc.es
Università di Torino
Dipartimento di Economia e Ingeneria
Agraria Forestale e Ambientale - DEIAFA
Via Leonardo da Vinci 44
10095 Grugliasco (TO)
Italy
www.deiafa.unito.it
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Точкови източници
важност + възприемане

B. Значимост и възприемане на
B
точковите източници за замърсяването
на водата с ПРЗ

14
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Точкови източници
важност + възприемане

Значимост на точковите източници
Проучванията показват,
че точковите източници
са най-значителния
входен път на
пестицидите в
повърхностните води
>50%
50%

15

няколко проучвания
от
Г
Германия
Белгия
Обединеното Кралство
Разделянето на
входните пътища често
е трудно

www.topps-life.org

Точкови източници
важност + възприемане

Метод на проучване
Пример германия: Университета Giessen

Фермите са локализирани
в селата
Отпадните води от
фермата и двора се
събират чрез
канализацията в
пречиствателна станция
Измерване1
Измерва се замърсяване
с ПРЗ с произход от
стопанство - ферма
(точков източник)
Измерване2
Измерва се замърсяване
на реката, което идва от
замърсяване от полето
(дифузен източник)
16

Водосборна зона

Село с
ф
ферми

Пречиствателна
ц
станция

Измерване 1
Точков източник

Измерване 2
Дифузен
източник
www.topps-life.org

Точкови източници
важност + възприемане

Резултати от проучването
Пример Германия: Университет Giessen

5 водосборни зони в Хесен/Германия

от
дифузни
източници
от
точкови
източници
площ

33

35

25

5

23

67

65

75

95

77

20k ²
20km²

7 km²
k ²

1900 km²
k ² 25km²
25k ²

50 km²
k ²

ТОЧКОВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ДОПРИНАСЯТ ЗА > 50 %
17
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Presented by Prof. Frede Univ. Giessen at TOPPS Forum Germany Oct 2006 (changed)

Точкови източници
важност + възприемане

TOPPS – Най-добрите практики (НДП) да се
избегнат източници, които са възникнали от
съответните работни процеси

Транспорт
С
Съхранение

КАКВО + КАК
ДА ПРАВИМ
НЕЩАТА

Зареждане
Почистване
Управление на остатъците
18
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Точкови източници
важност + възприемане

Как бихте оценили
различните
работни процеси
по техния риск за
р
от
замърсяване
точков източник

19
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Точкови източници
важност + възприемане

Възприемане рисковете от работните процеси за точкови
източници на замърсяване от заинтересованите лица и от
фермерите (земеделските производители)
Обследване на заинтересованите лица n=600 (10
EU страни)

Ако осъзнавате риска, бихте
него
20

Мащаб: 5=висок риск; 1 = нисък риск

Обследване на фермерите (6 обхванати /страни
n=843)

Обследване на фермери: : BE, DE, DK, FR, IT,
PL) да направите нещо за
могли
www.topps-life.org

Точкови източници
важност + възприемане

О
Осредняването
може да б
бъде подвеждащо

Примери на различно възприемане на риска от групи оператори / познанието е
различно (TOPPS обследване на фермерите)
Възприемане на фермерите за риск от точкови
В обследванията от 20 до 50 % от
източници, възникнали при работни процеси
операторите могат да оценят + / (скала 5 висок,1 нисък риск)
правилно риска за точкови
5
източници на замърсяване от
различните работни процеси.
4
Предизвикателство:
Информацията и обученията
3
трябва да достигнат повече
фермери / оператори
2
Група 1
Оценява рисковете доста точно
1
Re
Fi
Група 2
Tr
St
Cl
lli
ea
an
or
m
n
ag
ni
na
sp
Оценява ниски рискове, но не ги
g
ng
e
or
nt
t
разделя
M
gt
Група 3
Оценява висок риск, но не го
Group1
Group2
Group3
разделя
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Точкови източници
важност + възприемане

Оценка на риска от експертите на TOPPS
Почистване
Зареждане
Управление на остатъците
Съхранение
Транспорт
22

Важно в
случай на
авария
www.topps-life.org

C. Най-добрите Практики (НДП)

КАКВО + КАК
ДА СЕ ПРАВЯТ
НЕЩАТА

23
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1. Измиване

Правилното почистване/измиване на
пръскачката е най-важния аспект да се
намали риска от ПРЗ точков източник на
замърсяване

24

www.topps-life.org

Какво знаем от проучванията

1. Измиване

Пример: Университета Giessen в Германия

5 водосборни зони в Хесен/Германия

от
Дифузни
източници
от
Точкови
източници
площ

33

35

25

5

23

67

65

75

95

77

20km²

7 km²

1900 km² 25km²

50 km²

ТОЧКОВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ДОПРИНАСЯТ ЗА > 50 %
25
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Представено от проф. Frede унив. Giessen на форум на TOPPS в Германия, октомври 2006(променено )

Какво знаем от изследванията

1. Измиване

Пример: Университета Giessen в Германия
Отн
Отн.
намаляване замърсяването
от ПРЗ в 5 обхванати пречиствателни
Wölfersheim
4 Ortschaften/Kläranlagen
in Hessen станции

(Wetterau)

A

B

C

D

-82%

-70%

-61%

-69%

-80%

Почистването на пръскачките е направено на полето.
Резултат: намаляването на точковите източници може
да бъде намалено до около 70% www.topps-life.org
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Представено от проф. Frede унив. Giessen на форум на TOPPS в Германия, октомври 2006
(променено

1a. Измиване - вътрешно

Защо е толкова важно почистването на
пръскачката на полето ?
Поради техническите ограничения,
винаги ще съществува остатъчен
обем разтвор в резервоара, дори
когато дюзите са с въздушно
разпръскване
(обем A-помпата не смуче напълно
остатъците в тръбите и
устройствата
Ако необходимия обем на разтвора
не е изчислен точно или
пръскачката е повредена, повече от
остатъчния обем разтвор може да
остане в пръскачката след
приключване на работа (обем B остатък ИЗБЯГВАЙТЕ ОСТАТЪЧЕН РАЗТВОР ЗА ПРЪСКАНЕ И
27

СЛЕДВАЙТЕ НДП ЗА ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ/
www.topps-life.org
ИЗПЛАКВАНЕ

1a. Измиване - вътрешно

Дефиниция на
остатъчните
количества

28

A: Останал разтвор за пръскане (повече,
отколкото е бил необходим за дадена площ –т.е
преоразмерен)
Общ (тотален) остатъчен обем
Смес от разтвор, който остава в пръскачката и
който не може да бъде изпръскан с предвидената
степен на приложение
р
(B+C)
Индикацията: 25% спад от налягането, показано
на манометъра
B: Разредимият обем се определя като част от
общия остатъчен обем, който остава в резервоара
или който може да изтече обратно в резервоара
при
р нормална
р
р
работа на пръскачката.
р
C: Неразредимият е част от общия остатъчен обем,
който не може да изтече обратно в резервоара при
нормална работа на пръскачката.
D: Резервоар с вода за изплакване
Трябва да бъде 10% от номиналния обем на
резервоара или 10 пъти разредимия обем (EN
12761)

Picture: C. Debaer pcfruit

www.topps-life.org

)

1a. Измиване - вътрешно
EN – Стандарти за общия
остатъчен обем
Текущи стандарти за полеви пръскачки

Стандартите служат като
насока за прилагане на
технологиите

Total residual volume in l (EN 12761-2)
Tank
Boom
Tank volume
0, 5 %
length m
2l / m Total litres
800
4
15
30
34
3000
15
21
42
57
4200
21
36
72
93
Текущи стандарти за Овощни/лозови пръскачки

Total residual volume in l (EN12761-3)
Tank volume
%
Total litres
400
4%
16
800
3%
24
1500
2%
30
29

Ако
почистването/изплакване
то не е направено
правилно, някой от тези
остатъчни обеми могат
да стигнат до водата

Земеделците почистват
пръскачките си от 7 до
10пъти / сезон
www.topps-life.org

*TOPPS обследване на фермери

1a. Измиване - вътрешно
Остатъчни обеми: Най-големият
Най големият риск е когато почистването е в
стопанството без събиране на използваната вода и целият остатъчен
обем достига до водата (предположение базирано на стандартите EN
12761)
Assumption: 250l / ha and 1000 gai / ha
Fieldsprayer
800 l
3000 l
4000 l

Residual
Spray l

34
57
93

g ai
136
228
372

10 cleanings
1360
2280
3720

Assumption:
p
250 l/ha and 2000 ggai / ha
Orchard sprayer
400 l
800 l
1500 l
30

Residual
Spray l
16
24
30

g ai 10 cleanings
1280
128
1920
192
2400
240

Fieldsprayers

Orchard/Vine
d/
sprayers

www.topps-life.org

1a. Измиване - вътрешно
Най-добрите
Н
й
б
пръскачки имат 50 % по-малък
остатъчен обем от изисквания по стандарт EN 12761
Actual volume of total residual of 163 sprayers according to test reports compared
with the maximum volume of residual stated by the European Standard EN 12761
(for 25 tree crop sprayers the total dilutable volume was used due to missing data)

Actual volu
ume of total residual
according
g to test reports (L)

80

Variation 21 m boom sprayer
22,8
, l vs 54,8
, l

70

Standard

60
50
40
30
20

Best in class

10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

M aximum volume of total residual according to EN 12761 (L)

tree crop sprayers

field crop sprayers

EN 12761

80

Изпитване
на пръскачки
Всички изпитани
пръскачки са
удовлетворили
изискванията, но
Наличните технически
решения са доста подобри от тези изисквани
от стандарта ENTAM
European Network for
Testing Agricultural
Machines Европейска
Мрежа за Изпитване на
Селскостопански
Машини

Пръскачките с най-малък остатъчен обем означават
намалени загуби от биологична ефикасност, по-нисък
риск
за вреда за следващите посеви, по-нисък
риск за
31
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C. Debaer pcfruit; AAB conf. 2008 Cambridge
замърсяване на водата с ПРЗ

1a. Измиване - вътрешно

Знаете ли колко е
техническият
остатъчен обем,,
който остава в
пръскачката Ви

?

В TOPPS обследванията видяхме, че представата за
остатъчните обеми е слаба и силно се променя
32
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1a. Измиване - вътрешно

Препоръки:
ре ор
Остатъчните
Ос
а
е
обеми след приложение
трябва да бъдат
разредени с чиста вода
и изпръскани на полето
на последната употреба
Изискване: Чиста вода
д
Следвайте в детайли
препоръчаната
процедура
33

Принцип:
Връщайте само минимално
количество (ако е останало)
от замърсена остатъчна
течност обратно в
стопанството.
Проверете вашите местни
разпоредби! Законовите
мерки са различни в ЕС
Пример: Ако разреждането
на обема достигне 1 %
цялата остатъчна течност
може
о е да ос
остане
а е на
а полето
оле о
www.topps-life.org
(FR)

1a. Измиване - вътрешно

Тройна изплакваща процедура
1. Стъпка

Водата за изплакване се
добавя към остатъчния
обем в пръскачката на 3
стъпки
След всяка стъпка
разредената остатъчна
течност трябва
б ад се
изпръска на полето на
последната употреба

2. Стъпка

3. Стъпка

Ако не е автоматизирана, тази процедура изисква известно време
защото всяка стъпка на изплакване изисква оператора да слезе от
трактора .

34
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1a. Измиване - вътрешно

Концентрациите на остатъчния обем след
разреждане с чиста вода зависи от конструкцията
на пръскачката и изплакващите процедури

Измерени в инсталациите на резервоара : Wehmann JKI

Попитайте производителите при закупуване на нова пръскачка
35
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1a. Измиване - вътрешно

Процедура с непрекъснато изплакване
((TOPPS – clean))
Втора помпа доставя вода за
изплакване чрез
р вътрешна
р
изплакваща дюза в резервоара.
Помпата на пръскачката изхвърля
разредената течност непрекъснато
навън. Процедурата може да се
извършва от трактора (по-бързо / поудобно))
у
Втората помпа трябва да доставя
обем на вода от около 90% от общия
капацитет на изходните дюзи за най
найдобри резултати

36 H. Kramer, LWK-NRW 2009

Има на разположение доп.комплекти
доп комплекти за
оборудване. Малки пръскачки: Втората
помпа се задвижва от ел. с-ма на
трактора По-големи
трактора.
По големи пръскачки: Втората
помпа се задвижва от хидравличната
система на трактора (разходи. 600 до
1500 €))
www.topps-life.org

1a. Измиване - вътрешно

Вътрешните почистващи дюзи подобряват
В
б
ефекта на вътрешното почистване
Въртяща се дюза или
други системи
Конструкцията на
резервоара
резер
оара и броя
бро на
а
изплакващите дюзи
трябва да бъде
оптимизиран, така че
изплакващата вода да
достига безпрепятствено
всички повърхности на
резервоара
р
р
р на пръскачката
р
37

Picture: Wehmann JKI
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1a. Измиване - вътрешно

Разредения остатъчен обем трябва да бъде
изпръскан на площта, която е оставена
необработена

38
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1a. Измиване - вътрешно
Оттичането на неразредено
остатъчно количество разтвор за
пръскане е голям риск от точково
замърсяване
Оттичане на разредените остатъчни
количества само когато не са в контакт с
вода (в на полето или да се събират)
Оттичане на остатъчните количества на
твърда повърхност в двора на фермата
трябва да се избягва като цяло.

Почистването на пръскачките трябва
П
б
да се прави на биологично активна
повърхност, но се уверете, че никаква
отмиваща вода няма да достигне до
повърхностна или подпочвена вода
(пазете достатъчна дистанция)
39
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1b. Външно измиване

Външното
замърсяване с
ПРЗ
Особено
б
за
р
вентилаторни
пръскачки, може
да е значително
40
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1b. Външно измиване
В
Външно
замърсяване
Пръскачки за Овощни/за лозя
TOPPS Препоръчва
П
да се
В
Външното
замърсяване
почистват външно
на пръскачки за овощни е
пръскачките
р
на полето
измерено между 0,33
0 33 до
(изискват се почистващи
0,83% от приложеното
приспособления)
количество в Италия
Или да се почистват в
(Balsari et al 2006).
стопанството, където
В Белгия активни
отмиващата вода се събира и
вещества от пръскачки за
е невъзможно да достигне
овощни са били
води
откривани в количества
Никога не паркирайте
между 82,5г. и 207г.
непочистени пръскачки в
дъжда
акт.в-во/ха по време на 1
сезон за пръскане
41
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(Debaer et al. 2008)

1b. Външно измиване
Външно почистващо
приспособление (устройство ) и
почистване на полето
Пример:
р
р 25 l струя
ру вода
д с
налягане 4 bar премахва
отлаганията от ПРЗ - на 97,5 %
след 10 часа (суха) 25 l струя
вода премахва70% или 125 l
струя вода премахва 97
97,5%
5%
(Debaer 2008)
Почистващите
щ
уустройства
р
с
високо налягане са найефективни
42
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1b. Външно измиване
Външно замърсяване

Полеви пръскачки
Външното замърсяване се
измерва на: от 0,01 до 0,1% от
приложеното количество
за полеви пръскачки, работещи с
помощта на въздух 0,47%
(Wehmann 2006),
2006)
Изчисление на моделите:
Предположение: 1,5 kg акт. в-во/ha
и годишно замърсяване около
0,15г до 1,5г акт. в-во/ha
За полеви пръскачки с помощ на
въздух около 7,5г акт. в-во/ha
(100ha > 15г. акт. в-во/година)
43
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1c. Почистване-опаковки
Управлявани некоректно, празните опаковки
У
могат да бъдат сериозен риск от точково
замърсяване

Почистване
Складиране
Изхвърляне

44
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1c. Почистване - опаковки
Как да почистваме опаковките
две възможности
Тройно изплакване
Напълнете контейнера с 1/3 вода
Затворете контейнера и разклатете
добре
Изпразнете водата от изплакването
в резервоара
р
р
р

X

Изпълнете процедурата
3 пъти
Използвайте
изплакващата дюза за
контейнери на
индукционния съд
Високо налягане
45
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3

1c. Почистване-опаковки
Не забравяйте капачките !
Проучванията показват, че непочистените и изхвърлени капачки могат да
са сериозен източник на замърсяване

Почистете капачките
Поставете капачката в
индукционния съд и
изплакнете с чиста вода
Почистете капачките свода
и ги поставете в почистен
празен контейнер в отделна
чанта (торба)
Проверете в детайли
изискванията на схемата за
събиране на опаковките

46
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1c. Почистване-опаковки
Складирайте почистените празни опаковки на сухо и
защитено място

Не изгаряйте или заравяйте празните контейнери


47

Снимки VI, UK
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1c. Почистване-опаковки
У
Управление
на празни опаковки
Следвайте препоръките
на етикета
Следвайте одобрените
местни закони
Използвайте службата
за събиране на празни
контейнери
й

48

www.topps-life.org

2.Зареждане
Зареждането изисква специални мерки,
за да се избегне разливането и
препълването на резервоара
Две възможности
• зареждане на полето
• зареждане в стопанския двор
Две страни
• зареждане на концентриран ПРЗ
• зареждане на вода
49
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2.Зареждане
Над 85 % от стопаните зареждат пръскачките си в стопанския си
двор най-вече на твърди повърхности (TOPPS обследване)
В стопанството (инвестиции в
предпазни мерки)
• Пълнене на предвиденото място
• Пълнене само, ако са взети
предпазни мерки за събиране на
всички разливи

На полето (по-малки инвестиции)
•Различни положения на местото
за пълнене
•Да се пази адекватна дистанция
до водни повърхности

• Избягване на оттичане към
повърхностни води

50
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2.Зареждане
... Кога за последно
разляхте кафето си

?

Работи ли се с
течности – очакват
се и разливи
но можете да сте
подготвени за това
51

... ЕДНО РАЗЛИВАНЕ ВЪВ ВОДАТА Е ТВЪРДЕ
МНОГО
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2.Зареждане
Как да се справяме
с разливите?
Намалете рисковете от разливания
Индукционен съд с изплакваща
дюза за почистване на контейнери.
ПРЗ е транспортирано до
резервоара на пръскачката без
необходимостта от покатерване
върху резервоара на пръскачката
Свързан с
пръскачката

52

Самостоятелен
овощни/лозя
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2.Зареждане
Как да се справяме
с разливите?
Събирайте разливите

• зареждайте на място, където
може да събирате
б
разливите или
изтичанията от препълването на
резервоара (резервоар за утайка,
смесена с абсорбиращи
б
б
материали,
събирателен резервоар)

Мястото за пълнене е свързано с резервоар за утайка,
р р щ материали
р
LWK-NRW
смесена с абсорбиращи
H.Kramer

р
събраните
р
р
разливи
• Обработете
или в биофилтър
• Зареждайте върху био-басейн,
където се събират и разграждат
разливанията
(за повече информация виж сектор
управление на остатъците))
53

Visavis Schweden
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2.Зареждане
Как да се справяме
с разливите?
Абсорбирайте
р
разливанията
Бъдете готови
Дръжте под ръка
Др
р
абсорбиращ
р р
материал
Пясък
Камъчета за котешка тоалетна
Други
Съберете абсорбиращия материал и
го разпространете на полето или в
биофилтъра или в био-басейна
54
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2. Зареждане
Зареждане на вода в резервоара на
пръскачката
Предпазни мерки, за да
се предпази източникът
на вода
Изберете сигурно място
за пълнене
Напълнете точното
количество вода
Избягвайте препълване
на резервоара
55
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2. Зареждане
Предпазни мерки за предпазване на водния
източник
Никога не свързвайте
директно водопреносната
мрежа с течността в
чистачката (предпазен клапан,
срещу препълване)
Не черпете директно вода от
кладенец или канавка
Използвайте винаги
резервоар-посредник –
помощен, за да сте сигурни, че
няма директен контакт до
воден източник
56
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2. Зареждане
Изберете сигурно място за зареждане
Изберете место за пълнене,
където да е избегнат контакта
с вода (Примери)
( р
р )
• място за пълнене, където
разливането от препълване
може да бъде събрано (био
басейн, резервоар за утайка,
смесена с абсорбиращи
материали - суспензия)
• място за пълнене на полето ,
което е отдалечено от водни
източници
Винаги проверявайте
местните разпоредби за
разстоянията

57


Това е било място за пълнене!
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2. Зареждане
Заредете точното количество вода в
З
резервоара
• изчислете точно обема на
пръскачката, който ви е нужен за
пръскане на полето
• използвайте калибрирана
пръскачка, където знаете точно
колко разтвор се употребява за
зададените параметри
• уверете се, че количеството вода в
пръскачката е точно.
• често скалите на резервоара не се
четат лесно и както показват
проучванията – не са много точни
ТОЧЕН ОБЕМ НА СПРЕЯ ЗА ПРЪСКАНЕ ОЗНАЧАВА:
МИНИМАЛЕН ОСТАТЪЧЕН ОБЕМ НА КРАЯ НА ПРЪСКАНЕТО
58
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2. Зареждане
Избягвайте препълване на
резервоара
Когато пълните резервоара,
трябва да сте напълно
концентриран
р р ((без странични
р
дейности!)
Техническите инсталации могат
да намалят риска от
препълване на пръскачката
• Аларма за пълен резервоар
• Пълнене посредством
помощен резервоар - посредник
с определен обем на водата
• Измерване на водния поток с
автоматично изключване на
водата
59
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3. Управление на остатъците
Ако процесът на пълнене и на почистване е изпълнен
правилно сумата на остатъка е много малка (ПРЗразредена замърсена течност))

Откъде идват остатъците ?
Ако разредения остатъчен обем не може да бъде оставен изцяло
на полето, ще бъде върнат в стопанството
• в пръскачките малко количество от обема на течността не може
да бъде източено, дори и вентила на дъното на резервоара да е
отворен
• Ако
А външното почистване не може да бъде
б
извършено на полето ,
почистването може да се случи на твърда повърхност във фермата
Остатъчните отмиващи води са остатъци
Филтри, дюзи и други устройства на пръскачката, които изискват
поддържане могат да произведат остатъци
60
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3. Управление на остатъците
Какво да правим с остатъците ?
• Остатъците могат да бъдат събрани
като утайка, смесена с абсорбиращи
материали(DK, DE)
ц
могат да
д бъдат
д събрани
р
и
Остатъците
обработени с биофилтър или биолегло (биологично разграждане) (UK,
BE, FR, SE,))
• Остатъците могат да бъдат събрани
и разпръснати на полето (ако
разреждането на разтвора е снижено
до 2% - DK)
• Остатъците могат да се обработят с
химични или физични методи

Законодателството в различните страни е доста различно.
Проверете при местните власти какви препоръки да
следвате
61
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3. Управление на остатъците
Био басейни / Биофилтри се
считат за ефективно
решение по отношение на
разходите за управление на
остатъците
(FR,BE,SE,UK текущите изследвания
в други страни )

Принцип:
Биодеградация на
остатъци от ПРЗ
Биоматрица Слама или
друг C – източник
торф, почва от полето

Details: www.TOPPS-life.org
Bi
Biopurification
ifi ti b
brochure
h
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4. Съхранение
Не добре
Н
б конструираните и локализирани и
поддържани складове за ПРЗ могат да са висок
риск за водата
Могат да бъдат избрани
различни възможности в
зависимост от
количеството складово
пространство, което е
необходимо
Складово помещение
Контейнер за складиране
Полица за складиране

Критерии за
съхранение
Местоположение
Конструкция
Предпазни мерки

Проверявайте
р
р
винаги местните р
разпоредби
р
и ситуации
у
63
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4. Съхранение
Местоположение
Далеч от рискови зони,
наводнения, огън, защитено
от повреди
Защита
щ
срещу
р щу замръзване
р
и
температури по-високи от
40°, без пряка слънчева
светлина
Ефективни за работа и
леснодостъпни
Близо до склада или в
склада улеснения за
измерване
Подходящо място за
смесване или зареждане,
близо до склада
64

Picture Arvalis
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4. Съхранение
К
Конструкция
Лесна за
почистване, с
полици не
задържащи
течности

Вентилация за
склада
Твърдите
продукти
отгоре

Заключващ се
склад
Противопожарна
защита
10% от обе
обема
а на
а склада
с ада
трябва да е събираем в
случай на течове
((провери
р
р местните
разпоредби)
В чувствителните зони
изискванията са за 100%
събираем обем на склада
65

Течни ПРЗ –
най-долу

Подът –да е
непромокаем не
хлъзгащ се, без
канализация и
канавки или
канали,
р
свода
свързани
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4. Съхранение
Складиране
Полица, Контейнер, Стая

66
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4. Съхранение
П
Предпазни
мерки
План при аварии и
критични ситуации
Телефонни номера
Списък на ПРЗ на
съхранение
Първа
помощ

Пожарогаси
р
тел

67

Предпазни
средства –
д
дрехи
ид
др.

Маркировка
‘пушенето
забранено‘

Не съхранявайте
други
ру материали
р
освен ПРЗ в склада
Бариера да се избегне
изтичане извън
складовото помещение
www.topps-life.org

5. Транспорт
Транспорт
Два критерия
• от дистрибутора /
препродавача до фермата
• от фермата до полето

68
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5. Транспорт
От дистрибутора / препродавача до фермата
Доставчиците на ПРЗ са добре
запознати със законовите задължения,
когато превозват ПРЗ (питайте ги за
съвет)
Доставяйте по-големите количества ПРЗ
чрез вашия посредник или препродавач
• ако си ги транспортирате сами, следете за
максималния товар, който може да пренасяте
• Транспортирайте само ПРЗ пакети в добро
състояние, в оригинални контейнери и добре
четящи се етикети
• Транспортирайте ПРЗ в контейнер /
специална кутия, която може да задържа
разливи (кутия
(
за транспорт))
• За непредвидени случаи имайте на
разположение мобилен телефон и номера
за спешни случаи
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5. Транспорт
От фермата до полето
Планирайте и изберете
маршрут до полето, който
й има
най-малък риск за злополуки
Ако слагате ПРЗ в кутия за
транспорт на ПРЗ, тя трябва да е
стабилна, затворена и фиксирана
Уверете се, че пръскачката не
капе и не тече
Капака на пръскачката трябва да
е затегнат и затворен.
Носете мобилен телефон и
номера за спешни случаи
70
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D. Проверете практиката си
Следващите въпроси могат да са ви от помощ в
практиката ви
E = оценка на практиката
(високи резултати - добра практика
ниски резултати – лоша практика)
A = оценете сами практиката си
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Въпроси

A E

1

Кой е най-важният маршрут за влизане на ПРЗ в
повърхностна
р
вода?

a

Точков източник

5

b

Отмиване

3

c

Отвяване - Отнасяне

1

2

Кои от следните работни процеси може да се считат за най-рискови
за водата в ежедневното функциониране (моля класирайте по реда
на важност: 1 най-важно, 2, 3, ... най-малко важно.

a

Вътрешно почистване на пръскачка

6

b

Външно почистване

3

c

Пълнене на пръскачката

5

e

Управление на остатъците

4

f

Съхранение

2

g

Транспорт

1
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Въпроси

A E

3

Знаете ли колко литра течност остава в пръскачката, когато дюзите
духат само въздух?

a/b

ДА / НЕ

4

Вашата пръскачка оборудвана ли е с резервоар за вода за изплакване?

a/b
/b

ДА / НЕ

5/0

c

Носите ли отделно вода за изплакване на полето? Ако “да” / ако “не”?

5/0

5

р
след приложение
р
в
Как почиствате / изплаквате пръскачката
областта ?

a

Аз изплаквам резервоара чрез добавяне на вода за изплакване на три
етапа, след всеки етап изпръсквам водата от изплакването в областта

5

b

Аз изплаквам резервоара само един път и разпръсквам водата от
изплакването вода в областта

1

c

Имам втора
р помпа,, която непрекъснато
р
доставя
д
водата
д
за изплакването
в резервоара. Разпръскващата помпа изпомпва замърсената с ПРЗ
течност постоянно в областта.

5

d

Не изплаквам пръскачката в областта

0
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Въпроси
р

A

E

6

Отваряте ли клапана на дъното на резервоара на пръскачката, за да
оставите разредения остатъчен обем на полето?

a/b

ДА / НЕ

7

Ако върнете обратно остатъчния обем на пръскачката обратно в
стопанството си, как процедирате?

a

Събирам го в биологичен басейн/биофилтър или в резервоар за утайка,
смесена с абсорбиращи материали

5

b

Събирам го и го изпръсквам на стърнището

5

c

Изливам остатъчния обем в двора на фермата

0

8

Оборудвана ли е вашата пръскачка с изплакваща дюза за
почистване на резервоара отвътре

a/b

ДА / НЕ

9

Оборудвана ли е вашата пръскачка с приспособление, позволяващо
външно почистване на пръскачката на полето?

a/b

ДА / НЕ

10

Къде почиствате пръскачката отвън?

a

В двора на фермата (ако водата от изплакването се събира)

b
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5/0

5/0
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5

Въпроси

A

E

11

Ако почиствате пръскачката отвън в стопанския си двор, как
описвате най-добрите си практики?

a

Почиствам в двора, където може да се събере водата за изплакване

5

b

Почиствам в двора на твърда повърхност

0

c

Почиствам на полето в близост до фермата

4

12

Как почиствате празните опаковки?

a

р р
изплаквам контейнерите
р
с вода
д
Трикратно

5

b

Изплаквам контейнерите с почистващата дюза на устройството на
индукционния съд

5

c

Не изплаквам празните контейнери

0

13

Какво правите с празните опаковки

a

Събирам ги на сухо място и ги давам на служителите от службата за
събиране
б
на контейнери.
й

5

b

Заравям и изгарям празните контейнери на полето

0

14

Пръскачката ми е оборудвана с индукционно устройство (съд)

a/b
75
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5/0

Въпроси

A

E

15

р
с разливите
р
при
р пълненето на пръскачката
р
вд
двора
р
Как се справяте
на стопанството?

a

Винаги имам абсорбиращ материал под ръка, за събиране на разливи

5

b

Зареждам на място
място, където разливите могат да бъдат събрани

5

c

Отмивам разливите в канализацията на двора

0

d

Дъждът отмива разливите

0

16

Какви са вашите ней-добри практики, когато пълните пръскачката с
вода ?

a

Когато пълня пръскачката с вода течността за изпръскване и
водоснабдителната мрежа не са свързани (защита от обратно потичане)

5

b

Черпя водата за пълнене на пръскачката директно от кладенец или от
канавка

0

c

Ако черпя вода директно от воден източник, винаги използвам помощен
резервоар, за да избегна замърсяването на водата в източника.

5

17

р
със случайното
у
препълване
р
на р
резервоара
р
р на
Как се справяте
пръскачката?
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Пълня на място, където разливите от препълване могат да бъдат
събрани
р

5

Пълня на полето

5
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Разливите изсъхват и ще бъдат премахнати от следващия дъжд.

0

Въпроси
18

19

20

A

Как съхранявате ПРЗ във вашата ферма?
Имам специална стая за съхранение изключително за ПРЗ

5

Имам стая за общо съхранение на всички материали за фермата ми

0

Кака се управлява достъпа до склада ви с ПРЗ ?
Стаята за съхранение на ПРЗ / полицата е заключена

5

Складът е ясно маркиран

5

Аварийният план и пожарогасителят са разположени извън склада

5

Складът е отворен и всеки може да влезе.

0

Имате ли подръка мобилен телефон и съответните телефонни
номера в случай на авария?
ДА / НЕ

21

5/0

Транспортирате ли ПРЗ в специална кутия за транспорт, която може
да събере случайни разливи?
ДА / НЕ

22

E

5/0

Правите ли редовно инспекции на пръскачката ?
ДА / НЕ
Д

5/0
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