Szántóföldi mővelés
Miért vesz részt az oktatáson?
 Ez az elsı részvétele oktatáson
 Áthelyezték vagy megváltozott a munkaköre
 Új munkaeszközöket vezettek be vagy azok megváltoztak
 Új munkaanyagokat használnak
 Új munkavégzési eljárást vezettek be vagy az eddigiek
megváltoztak
 Baleset történt vagy kézvetlen balesetveszóely állt fenn
 Megismétli az oktatást

Munkakör/Tevékenység

Szántóföldi mővelés

Különösképp az alábbiakat hangsúlyozták:

Általános rész
Használja a szükséges védıruhát (pl. szem-, fül-, kéz- és lábvédıt, védekezzen káros
anyag belélegzése ellen, használjon fejvédıt és védıruhát)
Hordjon testhez álló ruhát
A közutakat tisztítsa meg szennyezés után
Nehéz teherrel (vetımag-, mőtrágyazsák) végzett keverési munkáknál vegye igénybe
munkatárs segítségét
Testhezálló, az idıjárásnak megfelelı ruházat
Használjon napvédı szert (Pl. krémeket)

Gépek és berendezések használata
A használati elıírásoknak megfelelı üzemeltetés, karbantartás és javítás
Csak elıírásszerően üzembe helyezett gépeket/berendezéseket használjon
Javítási, tisztítási és karbantartási munkálatokat csak álló és megfelelıen rögzített gépeken
végezzen, a megemelt gépeket támassza ki.
Használjon burkolati, tetı és elzáró-elemeket
A gépeket/berendezéseket jól rögzítse, biztosítsa ki borulás ellen
Gondoskodjon arról, hogy illetéktelenek ne indíthassák el a gépeket
Várja meg, amíg a gép minden alkatrésze leáll
Ha finomított olaj szivárog, a szivárgás helyét ne a kezével zárja el
A vészkapcsolót ellenırizze
A kabin levegıszőrıjét nagy porszennyezıdés esetén rendszeresen tisztítsa
Ügyeljen a berendezések korlátozott használati lehetıségeire (Pl. talaj meredeksége)
Beépített berendezések rögzítése a talajon (beton, vas, kı)
Gépeken, vetıgépen személy szállítása tilos
Ne tartózkodjon veszélyes zónákban (pl. traktor és szerszám ill. szerszám és utánfutó
között)
Csak növényültetık utazhatnak munkagépen
Ügyeljen a közúti közlekedésre vonatkozó jogszabályok betartására a világítás, a szállított
rakomány megengedett legnagyobb szélessége stb. tekintetében.
A fellépıket használja és tisztítsa azokat rendszeresen
Az utánfutó rakományterét vetımag-, trágyamaradéktól és földszennyezıdéstıl tisztítsa
meg
A rakományt rögzítse megfelelıen
Ellenırizze az üzemi- és a kéziféket
Ellenırizze a csöveket és a tömítéseket
Legyenek Önnél ékek és használj azokat a jármő rögzítésére
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Különösképp az alábbiakat hangsúlyozták:
Az utánfutó falainak lenyitásakor és felcsukásakor és a rakodó-plató leeresztésekor
ügyeljen a veszélyekre
Ha szükséges, a megfelelı beálláshoz hívjon segítséget

Vetés, csávázás
Csávázáskor tartsa be a biztonsági adatlapban/használati utasításban foglaltakat
Csávázószerekkel végzett munka alatt ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon
(mindezeket csak alapos tisztálkodás után)
Vegye figyelembe az idıjárási viszonyokat
Trágyazsákokkal végzett munka során adott esetben kérjen segítséget

Trágyázás és növényvédelem
Lehetıség szerint minden oldalról zárt fülkéjő traktorral dolgozzon (aktív szénszőrıs)
Kövesse a biztonsági adatlapon és a használati utasításban foglaltakat
Vegye figyelembe az idıjárási viszonyokat
Vegye tekintetbe az idıjárási körülményeket (szél)
Trágyazsákokkal végzett munka során adott esetben kérjen segítséget

Betakarítás, szállítás
Használjon napvédı szert (Pl. krémeket)

Tárolás
A siló belsı falára ragadt szemes terményt csak emelın ill. rúddal takarítsa le
Robbanásálló kézi lámpát használjon (siló)
Nagy mérető silók falainak festését lentrıl felfelé végezze, vegye tekintetbe az idıjárási
viszonyokat
Kövesse a biztonsági adatlapon és a használati utasításban foglaltakat

Egyéb

Az elıadó neve
Az oktatásban részt vevı neve

Dátum

Aláírás

Következı oktatás
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