MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
V LEVICIACH
Oddelenie prevádzkovo technické
Požiarnická 7, 934 01 Levice

Všetkým poľnohospodárskym subjektom
a obhospodarovateľom
Obce v okrese Levice

Váš list číslo/zo dňa
-

Naše číslo
ORHZ-LV1- 001/2017

Vybavuje
mjr. Mária Zummerová

Levice
29. 06. 2017

VEC : Ochrana úrody pred požiarmi – usmernenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach zasiela usmernenie
k ochrane úrody pred požiarmi v roku 2017.
Žiadame o zverejnenie na vhodných miestach.
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OCHRANA ÚRODY PRED POŽIARMI – 2017
Obdobie žatevných prác a ďalších činností súvisiacich so skladovaním obilnín, sena a slamy
predstavuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Pri požiaroch v poľnohospodárstve
dochádza nielen k materiálnym škodám, ale často aj k ujme na zdraví osôb. Letné obdobie je
obdobie, kedy sa v najväčšej miere zhodnocuje práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín
a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z negatívnych faktorov, ktorý
nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je aj vznik požiarov, či už pri
dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody.
Najčastejšími príčinami týchto požiarov je protizákonné spaľovanie slamy na riadkoch a plošné
vypaľovanie strnísk, resp. suchých porastov.
Z hľadiska počtu požiarov v štatistike požiarovosti každoročne dominujú požiare, ku ktorým
dochádza v prírodnom prostredí. V roku 2016 evidujeme v tejto kategórii 5 540 požiarov.
Pri týchto požiaroch boli 3 osoby usmrtené a 35 zranených. Najpočetnejšiu skupinu tvoria
požiare trávnatých porastov
a úhorov - 1 062 požiarov.
Na území okresu Levice v roku 2016 odvetví poľnohospodárstva vznikli 3 požiare
poľnohospodárskych produktov, plôch a pracovných strojov s priamou škodou vo výške
261 700 € . Pri uvedených požiaroch nebola usmrtená žiadna osoba a žiadna osoba sa nezranila.

Ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých občanov, ktorí by mali byť v tomto období
mimoriadne ostražití a opatrní, preto ponúkame niekoľko rád, aby predišli vzniku požiarov.
Dbajte najmä na :







- prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, a odsúvanie
pokoseného obilia najmenej 30 m od okraja koľaje,
- zabezpečenie pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnej
akcieschopnej cisterny s vodou a traktorom s pluhom, ktorý je možné okamžite použiť,
- vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier, najmenej jedným prenosným
hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečenie na okamžité použitie
zásobu vody najmenej 500 l,
- zabezpečenie miest výmlatu, stohovania slamy a sena dostatočným množstvom vody
na uhasenie požiaru,
- zabezpečenie zákazu fajčenia pri žatve, zvážaní a skladovaní sena a obilia,
nemanipulujte
s otvoreným
ohňom pri týchto prácach,
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- údržbu výrobných zariadení a žatevnej techniky a techniky na spracovanie obilnín
a objemových krmovín v určenom technickom stave, odstraňovanie nánosov organického
prachu, ak presiahne hrúbku po ktorej je možné šírenie požiaru,
- trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania skladovaného sena, aby nedošlo k jeho
samovznieteniu - ak zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať a dosušiť,
- zvýšenú pozornosť venovanú hlavne deťom, ktoré sa počas prázdnin pohybujú bez
dozoru v blízkosti polí a stohov slamy.
Ak to nie je vo vašich silách uhasiť požiar, okamžite privolajte hasičskú jednotku.

Integrovaný systém na tel. číslo 112, alebo 150
Len dôsledné dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšená opatrnosť môžu znížiť
riziko vzniku požiarov súvisiacich, spracovaním a uskladnením obilnín a krmovín a ich
následkov.
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