Er du sprøyte gal?
Du begynner kanskje å bli
lei moralske pekefingre
og advarsler mot uvettig
omgang med plantevernmidler? Men fortsatt
sprøyter noen av gammel
vane uten verken å vurdere behovet eller undersøke om det finnes mer
helse- og miljøvennlige
midler. Andre ”glemmer”
både maske, heldekkende
dress, støvler og hansker.
Joda, vi er fullt klar over at den norske
bonden, gartneren og fruktdyrkeren har
skjerpet seg og at langt den største
delen av yrkesdyrkerne følger de anbefalte rutinene og vernetiltakene. Likevel
slurves det fortsatt og føre-var-prinsippet må ofte vike av hensyn til ”dårlig tid”
og ”dårlig råd”.
Utfra regelen om at en god ting ikke
kan gjentas for ofte, våger vi oss frampå
med noen råd og vink. Husk uansett at
nøye planlegging og gode rutiner er like
viktig som verneutstyret ved sprøyting.
Start derfor med å lese etiketten og HMSdatabladet for det aktuelle midlet.

Unngå hudkontakt
Plantevernmidler tas lett opp gjennom
huden. Husk derfor å beskytte huden
med hansker og passende klær. Bruk av
ansiktsskjerm eller vernebriller er viktig
for å beskytte mot sprut ved blanding av
midler og fylling av sprøyte. Ved vanlig
åkersprøyting er det oftest tilstrekkelig å
benytte en væsketett kortidsdress.
Dersom du går gjennom en nysprøytet
kultur, arbeider i sprøytetåke eller rengjør
utstyr, bør en regndress benyttes.
Bytt alltid arbeidsklær dersom disse er
tilsølt med plantevernmidler. Arbeidsklær
som ikke er vasket må oppbevares atskilt
fra andre klær. Tar du tilsølte klær med
hjem, er det også fare for at familiemedlemmer utsettes for plantevernmidlene.

Ikke overanstreng deg
Gasser, damp, støv og små dråper med
plantevernmidler kan lett pustes inn og
tas opp i kroppen gjennom lungene. Når
du arbeider hardt puster du inn mer luft
enn når du hviler. Dersom det finnes for-

Den nakne sannhet: Noen sprøyter så å si i Adams drakt.
urensninger i lufta får du automatisk i deg
større mengder ved hardt arbeid. Den
beste beskyttelsen er da å bruke et
åndedrettsvern med riktig filter.

Den som smører godt – kjører godt
Sår og sprukken hud tar ofte opp mer av
et stoff enn frisk hud. Dersom huden har
vært i langvarig kontakt med vann eller
det benyttes tette og klamme hansker,
øker hudens gjennomtrengelighet to til
tre ganger. En del plantevernmidler er
oppløst i løsemidler. Disse gjør at et stoff
lettere tas opp gjennom huden. Pass på å
smøre hendene med en god krem for å
bevare huden frisk. Husk at frisk hud er
mer motstandsdyktig mot kjemikalier!

Vaske hender – så røyke
Opptak av plantevernmidler gjennom
munn og fordøyelseskanal skyldes vanligvis direkte uhell, dårlig hygiene eller
rester i matvarer. Spesielt barn er utsatt
for forgiftningsulykker dersom plantevernmidlene ikke er forsvarlig oppbevart.
Husk å rydde vekk og rengjøre utstyr som
er brukt under oppmåling og utblanding.
Plantevernmidler skal oppbevares i låst
skap. Skapet skal ha ventilasjon til friluft
og være merket med giftmerke.
Har du vært i direkte kontakt med
sprøytemidler er det viktig at du alltid
vasker hendene før du spiser eller røyker.
Sørg for at det finnes eget spiserom for
dem som sprøyter eller arbeider med
sprøytet materiale.

Hansken er kastet

Gravide ingen adgang!

Som hovedregel bør du ikke bruke
engangshansker ved sprøyting, da disse
er laget av et svært tynt materiale.
Dessuten er det også vesensforskjell i
gjennomtrengeligheten for de ulike
materialene. For plantevernmidler anbefales generelt ikke hansker av naturgummi (oppvask- og latexhansker). Videre gir
skinnhansker dårlig beskyttelse mot stoffer i plantevernmidler. For riktig valg av
hansker, les HMS-databladet!

Enkelte plantevernmidler kan gi arvelige
defekter, kreft og fosterskader. Gravide og
ammende kvinner må derfor ikke utføre
sprøytearbeid. Dessuten er tungt og tett
verneutstyr en ekstra belastning når du er
i lykkelige omstendigheter.
Kvinner og menn i ”reproduksjonsalderen” bør også være ekstra forsiktige
med å omgås plantevernmidler. Skader
på arvestoffet i kjønnscellene kan få konsekvenser for kommende generasjoner.

Gartnerier og veksthus:

Krever ekstra oppmerksomhet
I veksthus med prydplanteproduksjon spres plantevernmidler ofte ved tåkeaggregat, røyking eller
sprøyting ved relativt høyt trykk. Dette gjør at rester
av plantevernmidler blir liggende igjen på bord,
innredning, dørhåndtak og potter i mye lengre tid enn
de finnes i lufta. Gode rutiner for bruk av verneutstyr
og merking og låsing av huset, er viktig for å unngå
skader.
Tida det tar før plantevernmidler forsvinner fra bladoverflate og innredning
etter sprøyting vil variere avhengig av
nedbrytingen. Dersom det er mulig, bør
sprøyting foretas på fredag ettermiddag,
slik at huset kan luftes og stå tomt til
mandag morgen.
Det kan være vanskelig å vite hvor
lenge etter sprøyting du skal verne deg

mot hudkontakt. Finner du ikke opplysninger om dette verken på etiketten eller
i HMS-bladet, er anbefalingen at du
beskytter deg mot hudkontakt i minst én
uke etter sprøyting.
I tillegg til røykemidler er sprøyting
med kaldtåkeaggregat særlig farlig fordi
det dannes svært små dråper som er lette
å puste inn.

Forkle foran
Du bør alltid bruke hansker under arbeid
med planter, både for å unngå kontakt
med rester av plantevernmidler (inkludert vekstregulerende midler), men også
for å unngå berøring med plantesafter.
Begge deler kan gi allergier. I veksthus
benyttes dessuten sterke syrer og desinfeksjonsmidler som også kan være helsefarlige.
Foruten å beskytte hendene er det
ofte nødvendig å verne underarmer, bryst
og mage. Bruk av forkle er viktig. Huden
på magen er tynn og du kommer lett i
kontakt med plantevernmidler ved å
bære kasser, lene deg mot arbeidsbenker
og liknende.
Dersom du arbeider med importerte
planter, kan det være særlig nødvendig å
være forsiktig. Dette fordi plantene ofte er
behandlet med midler som av helse- og
miljømessige årsaker ikke er tillatte i
Norge.

Forstyrrer forplantningen

Hansker og forkle er en
god veksthus-uniform.

Mange av de plantevernmidlene som
brukes i veksthus kan være skadelige for
gravide eller skade evnen til å få barn.
Stoff som påvirker forplantningsevnen er
også til skade for menn. Sædproduserende celler og sædceller har ikke
samme evnen til å reparere arvestoff-skader som andre celler i kroppen. Disse cellene er derfor ekstra følsomme for stoffer
som kan skade genene, for eksempel
mange kreftfremkallende stoffer. Så mye
som 65 prosent av alle fosterskader har
ukjent årsak. Det er grunn til å tro at en
del av disse skadene kan skyldes påvirkning av sædcellene.
For gravide er det særlig viktig å overholde fristen for når en kan gå inn i et
sprøytet område, fordi små konsentrasjoner av stoffet kan være igjen i veksthuset
i lang tid etter sprøyting. Dette kan være
skadelig for gravide, selv om det er relativt ufarlig for ikke-gravide. Endelig bør
ikke gravide arbeide i veksthus som
sprøytes jevnlig, etter som mange stoffer
forsvinner relativt langsomt og hoper seg
opp i veksthus (for eksempel noen organofosfater og soppmidler).
Utgiver: Prosjektet ”Redusert helserisiko ved
bruk av plantevernmidler”
Ansvarlige: Statens landbrukstilsyn og
Landbrukshelsen
Adresse:
Landbrukstilsynet, Moerveien 12,
1430 Ås, Tlf.: 64 94 44 00
www.landbrukstilsynet.no
Landbrukshelsen, Withsgt. 12,
3613 Kongsberg, Tlf.: 32 72 08 70
www.landbrukshelsen.no

