
Branchevejledning om de foranstaltninger 
der skal eller bør træffes ved arbejde med 

pesticidbehandlede potteplanter.



Forord
Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne
branchevejledning for at give en kort beskrivelse af, hvilke
forholdsregler man skal tage, når man arbejder i væksthuse
med pesticidbehandlede potteplanter. Således at arbejdet
kan udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Undersøgelser tyder på, at arbejdet med pesticidbehandlede
potteplanter kan udgøre en sundhedsfare, hvis ikke de nød-
vendige forholdsregler tages.

Vejledningen har været forelagt til udtalelse i Direktoratet
for Arbejdstilsynet og godkendt af Branchesikkerhedsrådet
august 1997.

Svend Erik Jacobsen Ib Skal Jensen
Formand Næstformand

Planlægning og tilrettelæggelse:
Generelt gælder, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges
og udføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejdet med pesticidbehandlede potteplanter i væksthuse
skal tilrettelægges og udføres, så man ikke udsættes for
unødvendige påvirkninger fra pesticider.

Ved tilrettelæggelsen skal man forsøge at forudse evt. sund-
hedsfare og fastlægge forholdsregler for at undgå disse
farer.

Beslutningen om, hvilke foranstaltninger der skal træffes,
afhænger af den pågældende arbejdsopgave og dens
omfang.

Efter at en kultur er sprøjtet, er der en risiko for både at
indånde og at have hudkontakt med pesticider. Der kan ikke
gives faste retningslinier for, hvornår det igen er sikkert at
håndtere planterne uden anvendelse af personlige værne-
midler. Det anses dog som regel for sikkert, hvad angår
indåndingsrisiko, at arbejde i væksthuset 2 døgn efter at der
er sprøjtet, hvis der efter sprøjtningen foretages en grundig
udluftning.

Den største viden om de enkelte pesticider ligger hos leve-
randørerne, som gennem leverandørbrugsanvisninger skal
kunne oplyse om, hvornår det er sikkert at gå ind i et pesti-
cidbehandlet område og arbejde med planterne uden
beskyttelse. Man bør udelukkende anvende midler fra leve-



randøren, der oplyser hvornår det er forsvarligt igen at
arbejde uden værnemidler.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte ikke uforvaren-
de kommer i de behandlede væksthuse, før end der er fri
adgang. Dette kan gøres ved aflåsning og skiltning.

Arbejdsgiveren har pligt til at instruere de ansatte i, hvor-
dan de skal udføre deres arbejde forsvarligt. Arbejdsgiveren
har pligt til at stille personlige værnemidler til rådighed og
instruere de ansatte i brug af dem, samt sikre at de anven-
des.

Hænder og underarme er ofte dem ,der er mest udsat for
pesticider, fordi hænder og underarme ved de fleste
arbejdsopgaver har kontakt med planterne, f.eks. ved flyt-
ning af planterne.

Som ansat er du også ansvarlig, bær dig derfor fornuftigt
ad.



Forholdsregler:
Arbejdspladsbrugsanvisninger
Læs og følg arbejdspladsbrugsanvisningen for det anvendte
middel nøje. Sørg for at få en effektiv instruktion.

Hvor arbejdet ikke kan udføres forsvarligt på anden måde
skal der bruges personlige værnemidler og særligt arbejds-
tøj.

Handsker
Hvis der er risiko for at få pesticider på hænderne, skal der
altid anvendes handsker.

Hvis der kommer bekæmpelsesmidler på handskerne, skal
de kasseres, når de tages af, eller i god tid før gennem-
brudstiden er udløbet. Når et middel er trængt ind i hand-
skematerialet fortsætter det med at trænge igennem, også
efter at påvirkningen på ydersiden er ophørt.

Handsker med huller/rifter, eller som på anden vis er itu må
ikke anvendes.

Når der købes handsker, er det vigtigt at få at vide af leve-
randøren, hvor lang tid handskerne kan beskytte mod de
aktuelle bekæmpelsesmidler (gennembrudstid).

Til beskyttelse anses nitrilhandsker eller lignende som
bedst egnede. Som underhandske anvendes en bomulds-
handske.

Almindelige arbejdshandsker af læder, tekstil eller plast,
der sælges i supermarkeder og tankstationer og lignende,
yder ikke beskyttelse mod bekæmpelsesmidler.



Forklæde
Vær opmærksom på, hvor på kroppen der er risiko for kon-
takt med de behandlede planter. Brug forklæde hvis du
arbejder imellem bordene eller læner dig ind over planter-
ne.

Brug et vandtæt forklæde, men sørg for at have tørt bo-
muldstøj under. Du må ikke bære forklæde direkte på
huden.

Arbejd tørt
Sørg for at planterne er tørre. Er planterne våde efter sprøjt-
ning, er risikoen for at få en dosis større, end hvis planterne
er tørre. Der kan dog også ved arbejde med tørre planter
være en risiko. Nogle pesticider, som er indtørrede på plan-
teoverfladen, kan opløses i vand, f.eks. hvis hænderne er
fugtige.

Holdes forklæde eller beskyttelsesbeklædningen tør, ydes
en vis beskyttelse. Vådt tøj yder ikke samme beskyttelse.
Pesticiderne trænger hurtigere igennem våd beklædning.

Våd hud optager pesticiderne op til 10 gange hurtigere, end
den tørre hud gør.

Personlig hygiejne
En vigtig ting er personlig hygiejne, sørg for at vaske hæn-
der og underarme hyppigt og før hver pause. Desuden skal
du vaske hænder, inden du ryger eller spiser samt inden 
toiletbesøg, således at du er sikker på, at du ikke har pesti-
cidrester på hænderne.

Der skal være adgang til nødvendige og påkrævede vel-
færdsforanstaltninger i umiddelbar tilslutning til arbejds-
steder i form af håndvask m.v.
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