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EQUIPS DE PROTECCIÓ PER A TRACTAMENTS
Atesa la perillositat intrínseca dels plaguicides, és absolutament indispensable utilitzar un equip
de protecció individual sempre que es manipulen.
Hi ha unes pautes generals que cal seguir:
MANS (GUANTS IMPERMEABLES)
-

Els guants són l’article més important de l’equip. S’han de portar dins de la mànega de la
granota i han de ser prou llargs per a cobrir la monyica.

-

Indispensables en qualsevol tractament i manipulació de plaguicides, incloses la preparació
de mescles, l’abocament i l’ompliment de depòsits, així com operacions de regulació,
manteniment o neteja d’aparells d’aplicació.

-

Acabat el treball, s’han de llavar minuciosament amb detergent per dins i per fora. S’han de
deixar eixugar girats cap a fora i estesos dels dits.

COS (TRAGE IMPERMEABLE)
-

Ha de cobrir la totalitat del cos i ajustar-se amb els guants i les botes. Es considera molt
recomanable per a qualsevol tractament plaguicida, i és imprescindible en tractaments en
hivernacles.

-

La granota adequada ha de:
* Ser àmplia i còmoda per a poder posar-se-la damunt de la roba normal de faena;
* Estar en bon estat de conservació (sense esgarranys);
* Si és de cotó, s’ha de llavar després de cada ús;
* En exposicions altes, cal usar granotes marcades amb el símbol CE.

- La seua elecció s’ha de correspondre amb el grau d’exposició:

* Exposició limitada (cultius extensius):
♦ Granota de cotó. Requerix una llavada freqüent.
♦ Granota de tipus 5 (impermeable a partícules) o 6 (impermeable a
esguitades d’intensitat limitada).
* Exposició alta (hivernacles, fruiters):
♦ Granota de tipus 4 (impermeable a la polvorització), 5 o 6.

En tractaments de polvorització a zones elevades i cultius alts, s’ha de portar, a més,
gorra, visera, barret o similar.
En aplicacions des d’un tractor amb cabina pressuritzada, no es considera necessari
l’ús de roba especial.

PEUS (BOTES IMPERMEABLES)
- El més altes possible.
- Els camals dels pantalons han de quedar per damunt de les botes.

NAS I BOCA (MASCARETA FACIAL)
- Protegix la boca i el nas, i ha de cobrir-los per complet.
- S’han d’utilitzar filtres adequats al producte que s’està aplicant.

La mascareta de paper filtrant és totalment insuficient per a la majoria dels fitosanitaris.

ULLS (ULLERES)
- Les ulleres han de ser estanques. És convenient que la lent tinga tractament antibaf.
- També pot utilitzar-se una mascareta completa, que cobrisca la boca, el nas i els ulls.

