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Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbildningsprogrammet i
hantering och användning av växtskyddsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 3 mom.i
lagen om växtskyddsmedel (1563/2011):

1§
Tillämpningsområde
I bilagan till denna förordning föreskrivs om det utbildningsprogram i korrekt och säker
hantering och användning av växtskyddsmedel som avses i 8 § i lagen om
växtskyddsmedel (1563/2011).
2§
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Bilaga
Utbildningsprogrammet i korrekt och säker hantering och användning av växtskyddsmedel

1. Lagstiftningen om växtskyddsmedel och om användningen av växtskyddsmedel
I utbildningen gås det igenom de viktigaste punkterna som berör användaren i den
lagstiftning som gäller växtskyddsmedel och användningen av växtskyddsmedel (lagen om
växtskyddsmedel, jord- och skogsbruksministeriets förordningar om växtskyddsmedel,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och
91/414/EEG, lagstiftningen om klassificering och märkning av kemikalier samt om
säkerhetsdatablad och lagstiftningen om upplagring och transport av kemikalier).
2. De faror och risker som är förknippade med växtskyddsmedel och särskilt
identifiering och hantering av följande risker
I utbildningen inhämtas kunskaper om följande:
− De risker som olika grupper av människor utsätts för och hur dessa risker ska
hanteras samt hur vissa faktorer förvärrar riskerna. De olika grupperna av
människor är användare av växtskyddsmedel, boende, andra närvarande, personer
som ger sig in i behandlade områden och personer som hanterar eller äter
behandlade produkter.
− Symptom på växtskyddsmedelsförgiftning och första hjälpen-åtgärder.
− Hälsoövervakning, rapportering om incidenter och misstänkta incidenter.
− De risker som andra växter och djur än de som ska bekämpas, nyttoleddjur, vilda
djur, den biologiska mångfalden samt miljön i övrigt utsätts för och om hur riskerna
ska hanteras.
3. Säker hantering av växtskyddsmedel
I utbildningen inhämtas kunskaper om sådana säkra arbetsmetoder som förebygger
riskerna för människor, icke-målorganismer och miljön på grund av användningen och
hanteringen av växtskyddsmedel.
Arbetsmetoderna innefattar
− Lagring, behandling och blandning av växtskyddsmedel.
− Säkert bortskaffande av tomma förpackningar, annat förorenat material, rester av
preparat, utspädd sprutvätska och växtskyddsmedel som tagits ur bruk.
− Personligt skydd för att förhindra exponering (personlig skyddsutrustning) samt
personlig hygien.
− Brådskande åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön till följd av
oavsiktlig spridning av växtskyddsmedel, undvikande av risk för utlakning till följd av
oavsiktlig spridning eller i samband med extrema väderleksförhållanden.
− Särskild noggrannhet vid användning av växtskyddsmedel på sådana särskilda
områden som avses i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
(1299/2004), till exempel inom grundvattenområden av klass I.
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4. Förfaranden och metoder inom integrerat växtskydd
I utbildningen inhämtas kunskaper om
− De allmänna principerna för integrerat växtskydd samt grödspecifika och
produktionsinriktningsspecifika riktlinjer.
− Strategier och metoder för integrerat växtskydd och integrerad odling.
− Principer för ekologiskt jordbruk.
− Metoder för biologisk bekämpning.
Vid integrerat växtskydd ska även skillnaderna när det gäller klimat, grödor och åkerskiften
beaktas.
Användaren introduceras i att välja det växtskyddsmedel som lämpar sig bäst för ett visst
växtskadegörarproblem. Användaren ska, i den utsträckning det är möjligt, bland alla
godkända preparat och bland de preparat som är godkända för användningsändamålet i
fråga kunna välja det preparat som har minsta möjliga biverkningar.
5. Utrustning för spridning av växtskyddsmedel
I utbildningen inhämtas kunskaper om korrekt och säker användning av utrustning för
spridning av växtskyddsmedel. I detta ingår att förbereda spridningsutrustningen för
arbetet och kalibrering, användning, skötsel och underhåll av spridningsutrustningen. I
undervisningen ges instruktioner om att utrustningen för spridning av växtskyddsmedel ska
hållas i gott skick så att de risker som uppstår till följd av användningen ska kunna
förebyggas.
I utbildningen behandlas även olika spruttekniker för olika slags utrustning för spridning av
växtskyddsmedel, målen för den tekniska kontrollen av spridningsutrustning som är i bruk
och olika metoder för att förbättra spridningsjämnheten. Undervisningen omfattar
dessutom särskilda risker i samband med användning av handhållen utrustning för
spridning av växtskyddsmedel och ryggsprutor samt relevanta riskhanteringsåtgärder.
6. Dokumentation över användningen av växtskyddsmedel
I utbildningen gås det igenom skyldigheterna att dokumentera användningen och nyttan
med dokumentationen.
7. Riskerna med olagliga eller förfalskade växtskyddsmedel och metoderna för att
identifiera sådana produkter
I utbildningen inhämtas kunskaper om de risker som kan vara förknippade med
användningen av förfalskade eller på annat sätt olagliga preparat. Dessutom ges
handledning i metoder att identifiera ett förfalskat preparat, hur man kan undvika att skaffa
förfalskade växtskyddsmedel och hur man ska förfara om man märker att man har skaffat
eller använt ett förfalskat eller på annat sätt olagligt växtskyddsmedel.

