
Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Depolanması 
Sırasında Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin 

Önlenmesi



DEPOLAMA

§ BKÜ’nin işletmede depolanma koşullarını, insan ve çevre güvenliğini,

§ Depoların oluşturulmasında ve yönetilmesinde ilgili mevzuat ve
güvenlik konularını,

§ BKÜ’nin kullanımındaki istenmeyen dökülmeler ve sıçramalar için
uygun emici malzeme kullanımını ve belirli bir konteynerde
toplanmasını,

§ Depolama tesislerinin su kanallarına giden kanalizasyondan
ayrılmasını ve sızıntıların depo sınırları içinde kalmasını
içermektedir.



• BKÜ depolama yerinin özellikleri, işletmedeki 
doldurma ve karıştırma alanının yeri ve depoya 
yakınlığı 

Depolama Yeri

• Depo girişinde bilgi ve uyarı işaretlerinin kullanımı, 
erişim yetkileri ve emniyet önlemleriDepoya Erişim

• Depo yapı malzemeleri ve depo dolap ve raf 
özellikleri, BKÜ ambalajlarının depo içerisindeki 
yerleştirilme şekli, ölçme için kullanılacak 
ekipmanların kullanım koşulları, boş ambalajların 
uygun depolanma koşulları 

Genel

• Depolama zemininin ve rafların özellikleri, 
ambalajların korunma şekli, dökülmeleri bertaraf 
etmek için kullanılabilecek araç ve gereçler, 
dökülmelerin güvenli şekilde bertarafı, depo atık 
suyunun toplanma şekli, dökülen BKÜ kanalizasyon 
sistemlerine yıkanmaması 

Dökülmeler

• Acil durum planları, çalışan eğitimi, yangın 
durumunda yapılacakları

Acil Durum



§ Depoya dışarıdan pencere veya
benzeri herhangi bir açıklıktan giriş
olmamalıdır.

§ Depo anahtarı güvenli bir yerde
tutulmalıdır.

§ Depoda içeriden kilidin açılabildiği bir
sistem kullanılmalıdır.

Depoya Erişim
BKÜ’leri kilitlenebilir bina veya dolaplarda DEPOLAYIN



Genel

Depoları DAİMA sağlam İNŞA EDİN

§ BKÜ kuru tutulmalı, depoda nem almamalıdır.
§ BKÜ, 5-40 °C sıcaklık değerleri arasında saklanmalıdır.
§ BKÜ doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
§ Depolar yeterince havalandırılmalıdır.



BKÜ’nlerini orijinal ambalajlarında ve okunabilir etiketleriyle DEPOLAYIN

§ BKÜ’leri depo raflarına etiketleri görülebilecek şekilde
yerleştirilmelidir.

§ Yeri değiştirileceği zaman BKÜ ambalajı hasar ve bozulmaya
karşı kontrol edilmelidir.



Boş ambalajları güvenli şekilde DEPOLAYIN

§ Boş ambalajların BKÜ ile bulaşık olacağı 
unutulmamalıdır.

§ Boş ambalajlar diğer kullanılmamış BKÜ 
ambalajları ile temas ettirilmemeli, ayrı bir 
yerde depolanmalıdır.

§ Boş ambalajlar temizlenerek kurutulmalı, 
sızdırmazlık folyoları içine koyulup ağızları 
orijinal kapağı ile kapatılarak büyük naylon 
torbalarda muhafaza edilmelidir. 

§ Boş ambalajlar başka amaçlarla ASLA 
kullanılmamalıdır.



§ Depoda dökülmeleri temizlerken
kullanmak için kişisel koruyucu
donanımlar (KKD) mevcut olmalıdır.

§ Kum ve talaş gibi emici maddeler ile
fırça, faraş, kürek, plastik torba gibi
materyaller depoda görünür bir
yerde bulundurulmalıdır.

Depoda dökülmeleri bertaraf etmek için gerekli olan sistem ve malzemeleri 
BULUNDURUN



Tüm dökülmeleri güvenli şekilde BERTARAF EDİN

§ Depo içinde gerçekleşen dökülmeler hemen durdurulmalıdır.
§ BKÜ etiket talimatları kontrol edilmelidir.
§ Dökülen BKÜ’nün etrafını çevirmek ve emilmesini sağlamak için

kuru kum, kedi kumu (yanıcı BKÜ için) veya talaş kullanılmalıdır.



Acil Durum

Acil durum planları HAZIRLAYIN ve personelinizi EĞİTİN

§ Acil durum planları depodan ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir.
§ Acil durum planları, BKÜ deposuna hızlı erişim yollarını

göstermelidir.



www.protectlifeproject.net


