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Lanurile vor fi izolate față de drumuri, păduri
și căi ferate cu care se învecinează. Izolarea se
realizează prin crearea unor fâșii arate.
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Paiele și cerealele rezultate la recoltare vor fi
evacuate în afara fășiilor de izolare. Lățimea
fâșiei de izolare va fi față de drumuri și păduri
de minim 20m, iar față de calea ferată de 50m.
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Când recoltarea se face cu combina din lan,
paiele rezultate vor fi strânse în cel mult 1 - 2
zile, efectuându-se imediat aratul.
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Nu se vor curăța terenurile prin arderea
paielor rezultate în urma secerișului.
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Tractoarele, autocombinele și
autovehiculele vor fi dotate cu
stingătoare cu praf și CO2 în stare de
funcționare.
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ȘOFERII care participă la campania de
recoltare a cerealelor VOR FI INSTRUIȚI
pentru a cunoaște pericolele de incendiu,
măsurile de prevenire și de combatere,
mânuirea stingătoarelor de incendiu.
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