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Dynamiczny rozwój chemizacji rolnictwa doprowadził do bardzo 

znacznego wzrostu produkcji i zużycia preparatów stosowanych do 

zwalczania chorób i szkodników roślinnych. Stwarza to duże niebezpie- 

czeństwo zagrożenia zawodowego osób bezpośrednio stykających się 

w swojej pracy z tymi preparatami. To duże ryzyko zawodowe w środo- 

wisku rolniczym wynika przede wszystkim z braku elementarnych wia- 

domości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lekceważenia obo- 

wiązujących przepisów, wykonywania prac z tymi preparatami chemicz- 

nymi w niewłaściwych warunkach techniczno-sanitarnych. Problemy 

związane z szybko postępującą chemizacją w rolnictwie są coraz częściej 

omawiane nie tylko w literaturze fachowej ale również w artykułach 

publicystycznych, informujących o istniejących warunkach pracy oraz 
zaistniałych wypadkach zatruć zawodowych lub przypadkowych. Zwią- 

zane to jest z faktem, że do szerokiego obrotu handlowego zostały 

dopuszczone bez specjalnych ograniczeń preparaty chemiczne o dużej 

toksyczności. Natomiast indywidualni rolnicy nie umieją właściwie 

stosować tych chemicznych środków ochrony roślin, a wykonywane przez 

nich prace pielęgnacyjne stwarzają niejednokrotnie duże niebezpieczeń- 

stwo zatrucia oraz marnotrawstwo tych preparatów. 

Coraz większym powodzeniem w rolnictwie cieszą się preparaty z gru- 

py fungicydów zawierających jako substancję czynną organiczne związki 

rtęci. Według spisu urzędowego preparaty te zostały zakwalifikowane do 

pierwszej i drugiej grupy trucizn. O powszechności stosowania tych 

związków chemicznych w Polsce może świadczyć fakt, że roczne ich zu- 

życie wynosi obecnie około 1000 ton. Z informacji uzyskanych w ,,Agro- 

chemie” na preparaty produkcji polskiej przypada około 800 ton, z czego 

ponad 700 ton to najbardziej rozpowszechniona zaprawa nasienna R — 

produkcji Azot Jaworzno. Z importu natomiast największą ilość stanowi 

Panogen produkcji Casco — Szwecja, a inne preparaty są sprowadzane 

w zależności od aktualnych potrzeb dla celów specjalnych. 

"Jak dotąd, tematyka toksykologiczna tej grupy fungicydów jest nie-
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licznie reprezentowana w piśmiennictwie. Ostatnio notuje się coraz więk- 

szy odsetek występowania zatruć zawodowych u osób stosujących che- 

miczne środki ochrony roślin w rolnictwie w porównaniu z występowa- 

niem ich u pracowników zatrudnionych przy produkcji tych preparatów 

w zakładach przemysłowych (6, 9, 15, 16). Szereg autorów angielskich 

i szwedzkich (1, 8, 12) opisuje przypadki ciężkich zatruć organicznymi 

związkami rtęci w rolnictwie, które zaistniały w wyniku niewłaściwego 

zaprawiania zboża fungicydami rtęciowymi, nie stosowania środków 

ochrony osobistej oraz nie przestrzegania obowiązujących przepisów. No- 

towano również występowanie typowych objawów zatrucia u rolników 

wysiewających ręcznie zaprawione zboże. 

Celem przeprowadzonych badań było dokonanie oceny istniejących 

warunków pracy w naszym rolnictwie przy stosowaniu rtęciowych za- 

praw nasiennych. Jako podstawowe źródło zagrożenia zawodowego fun- 

gicydami rtęciowymi przyjęto najbardziej rozpowszechnioną w Polsce 

zaprawę nasienną R — produkt Azot Jaworzno, zawierającą jako sub- 

stancję czynną octan fenylortęciowy. Wielkość ryzyka zawodowego 

oceniono na podstawie badań środowiskowych oraz badań biochemicznych 

i danych anamnestycznych. 

Metodyka badań 

1. Przeprowadzono kontrolę warunków higieny pracy przy stoso- 

waniu zapraw rtęciowych, a zebrane dane odnotowano w ankiecie. 

2. Oznaczono stężenie rtęci w powietrzu środowiska pracy: a) metodą 

jakościową za pomocą papierków wskaźnikowych (2); b) zmodyfikowaną 

metodą ilościową podaną przez Friedrichsa (14) stosując jako roztwór po- 

chłaniający w płuczkach Poleżajewa mieszaninę w równych częściach 

0,ln roztworu nadmanganianu potasu i 10% roztworu kwasu siarkowego; 

uwolnienie rtęci i mineralizację związków organicznych przeprowadzono 

przez ogrzanie mieszaniny pochłaniającej, po przepuszczeniu analizowa- 

nej próby powietrza w temperaturze do 80*C w ciągu 15 minut pod 

chłodnicą zwrotną; w oziębionym roztworze do temp. pokojowej oznaczo- 

no rtęć miareczkowo mianowanym roztworem ditizonu w chloroformie. 

3. Celem wykazania wpływu ekspozycji na organiczne związki rtęci 

przeprowadzono badania biochemiczne moczu osób narażonych, które 

obejmowały: a) oznaczenie poziomu rtęci metodą podaną przez Teisingera 

(21); b) oznaczenia ciężaru właściwego moczu przy użyciu. urometru; 

c) oznaczenie białka przy użyciu papierków wskaznikowych_,,Albu- 

stix” (7). | 

4. Dla celów porównawczych i określenia fizjologicznego poziomu wy- 

dalanej rtęci dla badanej populacji wykonano badania moczu osób grupy
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kontrolnej. Badania biochemiczne moczu zostały wykonane analogicznymi 

metodami jak w punkcie 3. 

5. Otrzymane wyniki z badań analitycznych opracowano statystycz- 

nie celem wykazania występujących zmienności statystycznych w bada- 

nych populacjach. W opracowaniu statystycznym obliczono odchylenie 

kwadratowe według wzoru: 

= + y= 
m n—1 

przy znaczeniu symboli: 

S — suma 

x — uzyskana wartość rzeczywista 

x — średnia arytmetyczna wartości rzeczywistych 

n — liczebność grupy 

Istotność zachodzących różnic badano za pomocą testu ,,t 

według wzoru: 

,»» obliczonego 

Ly — Xp 

у $ (2, — 2, + 5 (х, — 1»)? mt m 
- n, + n,—2 " Ny" Ng 

Istotność różnic wartości „t” badano przy poziomie istotności P = 0,05, 

co najbardziej odpowiadało prawdopodobieństwu oceny średniej arytme- 

tycznej z podwójnym kwadratem odchyleń. 

  

  

Badania własne 

Kontrolę i badania przeprowadzono w specjalnie dobranych punktach 

o różnych warunkach pracy. Chcąc otrzymać jak najbardziej wiarygodne 

wyniki, zobowiązano się do nie podawania w pracy nazw placówek tak 

związanych z rolnictwem, jak i handlowych rozprowadzających chemiczne 

środki ochrony roślin. Należy zaznaczyć jednak, że głównym dysponen- 

tem zapraw nasiennych są WZGS poprzez swoje punkty terenowe. 

We wszystkich placówkach objętych badaniami, a oznaczonych w pra- 

cy symbolami (A,B...) poza kontrolą, mającą na celu ustalenie technicz- 

nych i higienicznych warunków pracy przy stosowaniu fungicydów rtęcio- 

wych, przeprowadzono oznaczenie stężenia rtęci w powietrzu pomieszczeń 

roboczych. Zatrudnieni tam pracownicy byli objęci badaniami biochemicz- 

nymi moczu. 

W czasie kontroli stwierdzono, że we wszystkich placówkach objętych 

badaniami stosowano w tym okresie zaprawę nasienną R. Natomiast wa- 

runki techniczne zaprawiania zboża były różne. 

W placówce A zaprawianie zboża przeprowadzano w ręcznej metalo- 

wej zaprawiarce, niehermetycznie zamykanej. Zaprawiano zgodnie z re- 

cepturą fabryczną. Stan techniczny posiadanej zaprawiarki nie zabezpie- 

czał pracowników przy tych czynnościach przed narażeniem na szkodliwe
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działanie rtęci i jej związków. Pracownicy nie byli wyposażeni w żadne 

środki ochrony osobistej ani w specjalne ubrania ochronne przeznaczone 

do tego celu. Nie zostali oni również pouczeni przez kierownictwo o wa- 

runkach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy pracy 

z substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Zaprawianie przeprowadzano 

w magazynie zbożowym w sąsiedztwie zboża konsumpcyjnego. 

Warunki pracy w placówce B przy stosowaniu zaprawy nasiennej R. 

w zupełności nie odpowiadały stawianym wymogom. Zaprawianie zboża 

wykonywano ręcznie łopatami na glinianym klepisku. Pracownicy nie 

byli wyposażeni w żadne środki ochrony osobistej ani w specjalne ubra- 

nia robocze. Nie byli również pouczeni o konieczności zachowania właś- 

ciwych warunków bezpiecznej pracy w kontakcie z substancjami szkodli- 

wymi dla zdrowia. Placówka ta nie otrzymała dotąd zaprawiarki oraz ma 

trudności z zakupem sprzętu ochronnego dla pracowników. 

W placówce C zaprawianie sprzedawanego zboża siewnego przeprowa- 

dzano w ręcznych zaprawiarkach o pojemności 50 kg zboża, nieherme- 

tycznie zamykanych. Zaprawianie wykonywano niezgodnie z podaną re- 

cepturą fabryczną. Zboże zaprawiano tylko przez 1 minutę wykonując 

około 50 obrotów bębna. Duże ryzyko zagrożenia zawodowego przy stoso- 

waniu zaprawy rtęciowej stwierdzono w czasie czynności rozważania 

i rozsypywania zaprawy z dużych opakowań fabrycznych (przeważnie 

l kg) na poszczególne porcje do zaprawiarki oraz pozostawianie tego pre- 

paratu w otwartych naczyniach, który ulegał dużemu rozpyleniu przy 

dość znacznym ruchu powietrza. 

Analogiczne warunki techniczne przy zaprawianiu zboża stwierdzono 

w punkcie Di E. W jednym z nich stwierdzono ponadto, że przy dużym 

nawale pracy szereg indywidualnych odbiorców rezygnowało z czekania, 

biorąc nie zaprawione zboże i należną do tego zaprawę. Z przeprowadzo- 

nych rozmów z tymi rolnikami wynika, że nie wszyscy są należycie prze- 

konani o konieczności stosowania zaprawiania zboża siewnego. Pobranej 

zaprawy najczęściej nie stosują oni w swoich gospodarstwach. Niektórzy 

z nich stosują ją ale w niewłaściwy sposób, posypując zaprawą zboże 

i mieszając ręką. Należy zaznaczyć, że jeszcze większość rolników 

w chwili obecnej wysiewa zaprawiane zboże ręcznie, nie stosując żad- 

nych środków zabezpieczenia. Ponadto w punkcie E, ze względu na trud- 

ności lokalowe, zaprawiano zboże w magazynie, gdzie składowano zboże 

siewne i konsumpcyjne. 

W punkcie F o charakterze handlowym prowadzona była sprzedaż na- 

rzędzi i artykułów rolniczych oraz chemicznych środków ochrony roślin, 

wśród nich zaprawy nasiennej R. W placówce tej, ze względu na trud- 

ności lokalowe, nie ma oddzielnego pomieszczenia przeznaczonego wy- 

łącznie na składowanie tych preparatów. Na regałach, gdzie ułożone. są
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poszczególne chemiczne środki ochrony roślin według grup towarowych, 
stwierdzono rozsypaną zaprawę nasienną R na skutek uszkodzeń nie- 
trwałych opakowań stosowanych przez nasz przemysł. Stwarza to duże 
ryzyko zagrożenia zawodowego dla personelu obsługi tych placówek. 

Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że są bardzo duże 
trudności z właściwym zaopatrzeniem pracowników stykających się 
w pracy z chemicznymi preparatami środków ochrony roślin we właś- 
ciwe ubrania robocze i sprzęt ochrony osobistej. Nie prowadzi się równo- 
ległej sprzedaży tych artykułów z dostawą chemicznych środków ochrony 
roślin dla poszczególnych użytkowników. Dostarczane pracownikom 
ochrony osobiste są często niewłaściwe, jak np. półmaski przeciwpyłowe 
z gąbki przeznaczone do pracy z fungicydami rtęciowymi lub też inne 

ochrony nieszczelne, które nie spełniają swojej roli zabezpieczającej. Ist- 

niejące warunki lokalowe w terenie nie pozwalają na urządzenie właści- 
wego zaplecza socjalno-sanitarnego, co równocześnie wyklucza możliwość 

przestrzegania minimum zasad higieny osobistej. 

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że pracownicy zatrudnieni przy 

pracach z zaprawą nasienną R nie zostali właściwie zapoznani przez kie- 

rownictwo z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy czynnościach z substancjami trującymi i szkodliwymi dla zdrowia, 

co jest szczegółowo omówione w ogólnie dostępnym fachowym piśmien- 

nictwie rolniczym (13, 19). 

W wymienionych placówkach objętych kontrolą dokonano oznaczenia 

stężenia rtęci w powietrzu pomieszczeń roboczych, gdzie były prowadzone 

prace z zaprawą nasienną R. Metodą wskaźnikową w pomieszczeniach 

tych stwierdzało się obecność rtęci w powietrzu. Papierki wskaźnikowe 

ulegały przebarwieniu na kolor łososiowy po 3—5 godzinach w aktualnie 

istniejących temperaturach około 10” C. W przeprowadzonych oznacze- 

niach ilościowych rtęci w powietrzu stwierdzono, że wielkość stężenia 
jest uzależniona od odległości otwartego źródła zaprawy nasiennej R, co 

obrazuje tabela 1. 

Wyniki podane w tabeli 1 są średnią z dwóch równolegle pobranych 
prób powietrza na badanym stanowisku pracy. 

W przeprowadzonych badaniach środowiskowych w czasie stosowa- 

nia-zaprawy nasiennej R stwierdzono we wszystkich przypadkach znacz- 

ne przekroczenie stężenia rtęci w powietrzu w stosunku do obowiązującej 

u nas normy (17). Porównując otrzymane wyniki z innymi autorami (6), 

stwierdza się, że w omawianych placówkach są one niższe. Nie daje to 

jednak żadnych podstaw do wyciągania jakichkolwiek wniosków, ponie- 

waż w porównywanej pracy nie zostały podane dane techniczne urządzeń 

i warunków przy stosowaniu rtęciowych zapraw nasiennych oraz meto- 

dyka, według której oznączano stężenie rtęci w powietrzu.
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Tabela 1 

Stężenia rtęci w powietrzu podczas prac z zaprawą nasienną R 
  
  

Miejsce wykonania Placówki objęte badaniami 

pomiarów A B С D E F 

  

Rozsypywanie i ważenie 

zaprawy R w odległości 

  

  

1m 0,00008 — 0,00010 0,0002 0,00007 — 

Przy zaprawiarce ręcznej 

w odległości 1 m 0,00019 — 0,00016 0,00014 — 6.00009 — 

Przy zaprawiarce ręcznej 

w odległości 2—3 m 0,00010 — 0,00007 0.00005 0,00002 — 
  

Przy recznym zaprawia- 

niu łopatami w odlegołści 

1m — 0.00014 — — = = 

Przy recznym zaprawia- 

niu łopatami w odległości 

  

  

2m — 0,00003 — — — — 

Przy regałach z zaprawą 

R w odległości 1 m — — — — — 0,00012 
  

Na Srodku magazynu 

w odlegtosci 3 m od za- 

  

prawy R — — — — — 0,00002 

W pomieszczeniu ekspe- 

dycji koło wagi — — — — — 0.00001 
  

Odrebnym zagadnieniem intepretacji wynikow badań środowiskowych 

w ocenie toksykologicznej jest zagadnienie określenia najwyższego do- 

puszczalnego stężenia (NDS) dla organicznych związków rtęci w powie- 

trzu środowiska pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy normatywne (17) 

odnoszą się jedynie do stężenia par rtęci metalicznej w powietrzu, okreś- 

lające wartość NDS dla rtęci 0,00001 mg/l powietrza. W innych krajach 

wartości te są zróżnicowane: W ZSRR dla organicznych związków rtęci 

NDS wynosi 0,000005 mg/l powietrza w przeliczeniu na rtęć jonową (10). 

W USA wartości NDS dla rtęci metalicznej wynoszą 0,0061 mg/l powie- 

trza, natomiast dla organicznych związków rtęci 0,00001 mg/l w przelicze- 

niu na rtęć metaliczną (26). 

Drugim ważnym czynnikiem w ocenie stopnia narażenia zawodowego 

na działanie szkodliwe organicznych związków rtęci octanu fenylortęcio- 

wego, stanowiących grupę czynną zaprawy nasiennej R, jest ocena indy- 

widualna, przeprowadzona na podstawie badań biochemicznych płynów 

ustrojowych. W omawianej pracy wykonano badania moczu osób objętych 

kontrolą, zatrudnionych w placówkach stosujących tę zaprawę. Celem 

porównania otrzymanych wyników wydalania rtęci z moczem przez orga- 

nizm osób narażonych, wykonano również badania moczu osób grupy kon-
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trolnej, które nie miały żadnego kontaktu zawodowego z rtęcią i jej 

związkami chemicznymi. Wyniki badań moczu grupy kontrolnej stanowią 

podstawę do określenia fizjologicznej wartości poziomu rtęci w moczu 

dla badanej populacji, ponieważ, jak podaje szereg autorów (3, 4, 11, 16, 

18, 24, 26), spotyka się bardzo różne wartości wydalanej rtęci w warun- 

kach fizjologicznych. Wyniki badań biochemicznych zestawiono w tabeli 

213. 
Tabela 2 

Poziom wydalanej rtęci z moczem u osób narażonych i nienarażonych na działanie 

zaprawy nasiennej R 
  

  

Osoby narażone 
na organiczne 
związki rtęci 
w rolnictwie 

—"— 

Grupa kontrolna 

  

Liczba osób 27 30 

Średnia ilość rtęci w у/1 99,5 4.43 

Przedział klasowy 67—188 0—20 

Kwadrat odchyleń + 27,8 + 6,58 

Pojemność przedziału Ży 92.54 93, % 

Wartość testu „t” 18,55 
  

Na podstawie powyższych badań biochemicznych przyjęto jako normę 

fizjologiczną wydalania rtęci z moczem wartości w granicach od 0,00 do 

17,5 y/l. Porównując otrzymane wyniki analiz moczu osób stykających 

się zawodowo w rolnictwie z zaprawą nasienną R w stosunku do przyję- 

tej normy fizjologicznej, stwierdza się bardzo wybitny wzrost w ilości 

wydalanej rtęci. Różnice te są statystycznie bardzo znamienne. Przy na- 

rażeniu na działanie organicznych związków rtęci istnieją bardzo podzie- 

lone zdania odnośnie wydalania rtęci z moczem przez organizm człowie- 

ka. Jedni z autorów (20) uważają, że wchłonięte organiczne związki rtęci 

tylko w nieznacznym stopniu ulegają rozpadowi w organizmie człowieka 

do prostych soli rtęciowych a głównie są one wydalane w moczu w postaci 

niezmienionej. Po wchłonięciu dużych dawek i niezbyt szybkim wydala- 

niu ich z moczem oraz przy niedostatecznej ilości wody, w ustroju docho- 

dzi do znacznego kumulowania tego czynnika szkodliwego i wystąpienia 

charakterystycznych objawów zatrucia. Inni natomiast (5) uważają, że 

takie organiczne związki rtęci, jak octan fenylortęciowy, ulegają szyb- 

kiej metabolizacjj w ustroju, czego dowodem jest wydalanie w moczu 

rtęci w postaci nieorganicznej. 
Należy zaznaczyć, że sama analiza moczu nie może stanowić wyłącz- 

nej podstawy kwalifikacji zatrucia zawodowego rtęciowymi zaprawami 

nasiennymi, jest tylko jednym z bardzo istotnych badań pomocniczych 

w ocenie narażania zawodowego na działanie organicznych związków rtę- 

ci. Na podstawie wyników własnych oraz innych autorów (3, 22, 23)
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stwierdza się duży rozrzut indywidualny w ilości wydalanej rtęci z mo- 

czem u osób narażonych. Toksykologiczną ocenę narażenia zawodowego 

w związku z tym faktem można dokonać wyłącznie na podstawie wzmo- 

żonego wydalania rtęci z moczem u badanej grupy osób. W przeprowa- 

dzonych badaniach biochemicznych moczu nie wykazano natomiast za- 

leżności między czasem ekspozycji a poziomem ilości wydalanej rtęci 

z moczem, co potwierdzają również inni autorzy (25, 26). 

  
  

  

    
  

  

  

Tabela 3 

Poziom ilości wydalanej rtęci z moczem w stosunku do czasu ekspozycji 

- oo Liczba Przedział Średnia Kwadrat 
Czas ekspozycji przypadków klasowy arytmetyczna odchyleń 

Do 50 godz. 10 67—165 97 + 30,7 

Do 300 godz. | 6 68—112 92 + 16,4 

Powyzej 300 godz. 11 77—188 106 + 30,7 
  

W przeprowadzonych oznaczeniach ciężaru właściwego moczu nie 

stwierdzono występowania żadnych istotnych różnic w porównaniu mo- 

czu osób grupy narażonych na działanie zaprawy nasiennej R z osobami 

grupy kontrolnej, co obrazuje tabela 4. 
Tabela 4 

Ciężar właściwy moczu osób narażonych i nienarażonych na działanie 

zaprawy nasiennej R 
  
  

Grupa badanych 
osób narażonych Grupa kontrolna 
  

  

  

  

Liczba osób 27 30 

Średnia wartość ciężaru 

właściwego moczu 1,015 1,017 

Kwadrat odchyleń + 0,0031 + 0,0018 

Pojemnosé ‘przedziatu 26 100°/o 100°/» 
  

W przeprowadzonych biochemicznych badaniach moczu osób mają- 

cych zawodowy kontakt z zaprawą nasienną R stwierdzono w czterech 

przypadkach obecność białka. Należy zaznaczyć, że w grupie kontrolnej 

nie zanotowano żadnego takiego przypadku. Stwierdzenie to może być 

jednym z objawów sygnalizujących o toksycznym działaniu wchłoniętych 

przez organizm człowieka organicznych związków rtęci, co podkreślane 

jest również przez innych autorów (3, 14, 16, 26) w ocenie toksykolo- 

gicznej narażenia zawodowego. | 

Z danych anamnestycznych i ankiet zebranych od 31 osób mających 

kontakt zawodowy z zaprawą nasienną R na pierwsze miejsce wysuwa- 

ją się takie objawy subiektywne, jak:
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odczuwanie niesmaku lub metalicznego smaku w ustach w 15 przypadkach 

pieczenie w gardle i nosie w 10 ” 

nadmierne pobudzenie nerwowe w 9 3 

bóle głowy w 7 » 

wypryski i świąd skóry w 3 R 

nudności i biegunki w 2 a 

W badanej grupie 10 osób nie podawało żadnych objawów subiek- 

tywnych, które odczuwaliby w związku z wykonywaniem swoich czyn- 

ności zawodowych z zaprawą nasienną R. Osoby grupy kontrolnej nie 

podawały w przeprowadzonych wywiadach żadnych dolegliwości o podob- 

nym charakterze. Odnotowane w badaniach ankietowych objawy subiek- 

tywne u osób narażonych na organiczne związki rtęci mogą świadczyć 

o uszkodzeniach toksycznych o charakterze ostrym. Potwierdzają to rów- 

nież wyniki badań i obserwacji innych autorów (3, 26). 

W ramach przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że pracownicy za- 

trudnieni w rolnictwie przy zaprawach nasiennych nie są objęci profilak- 

tyczną opieką lekarską. W związku z tym występuje tu duże niebezpie- 

czeństwo pracy z chemicznymi środkami ochrony roslin, ponieważ do prac 

tych dopuszczani są pracownicy bez kwalifikacji lekarskiej w ramach 

obowiązujących badań lekarskich dla osób nowowstępujących do pracy 

oraz nie przechodzą oni żadnych systematycznych badań okresowych lub 

celowanych. Nie zostają więc wyeliminowani pracownicy, których istnie- 

jący stan zdrowia nie pozwala na zatrudnienie w kontakcie z truciznami 

i substancjami szkodliwymi. 

Stan ten nie pozwala na dokonanie dokładnej analizy oceny stanu 

zdrowotnego osób mający okresowy kontakt zawodowy z różnymi che- 

micznymi środkami ochrony roślin oraz pełnej oceny toksykologicznej 

narażenia zawodowego. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz badań analitycznych 

i ankietowych stwierdzono, że istniejące warunki pracy przy stosowaniu 

w rolnictwie zaprawy nasiennej R stwarzają duże ryzyko toksykolo- 

giczne zagrożenia zawodowego, a to z powodu: 

— stosowania przy zaprawaniu zboża niewłaściwego sprzętu; 

— braku właściwego wyposażenia pracowników w odzież i sprzęt 

ochrony osobistej; 

— wykonywania prac w nieodpowiednich pomieszczeniach; 

— nieprzestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i hi- 

gieny pracy z truciznami i substancjami szkodliwymi dla zdrowia; 

— niedostatecznego zainteresowania zagadnieniami przestrzegania 

właściwych warunków pracy przez kierownictwo zlecające wykonanie 

czynności zaprawiania zboża; 

— nie objęcia pracowników rolnictwa oraz placówek handlowych 

związanych z rolnictwem właściwą profilaktyką lekarską;
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— niedostatecznego nadzoru tak ze strony Państwowej Inspekcji Sa- 

nitarnej, jak i Inspekcji Pracy; 

— niedostatecznej akcji szkoleniowej i iniformacyjno-propagandowej 

odnośnie właściwego sposobu stosowania chemicznych środków ochrony 

roślin. 

Dokumentacja i materiały pomocnicze do powyższej pracy znajdują 

się do wglądu w Katedrze Ochrony Roślin WSR w Krakowie. Niniejsza 

praca została wykonana na zlecenie z dotacji Wydziału V PAN — Nauk 

Rolniczych i Leśnych w Warszawie. 

ri, 
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13. 

14. 
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