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Προς ΜΜΕ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ενηµερώνει ότι σύµφωνα µε τον ΚΑΝ(ΕΚ) 396/2005
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συµβουλίου για τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τον ΚΑΝ(ΕΚ) 1213/2008 της Επιτροπής που αφορά
συγκέντρωση των MRL’S (Μέγιστα Ανεκτά Όρια Υπολειµµάτων) και τις διαταγές του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, έχουν καθιερωθεί και πραγµατοποιούνται
έλεγχοι για υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα γεωργικά προϊόντα.
Στόχος των ελέγχων είναι η προστασία της υγείας τόσο του καταναλωτή όσο και του
χρήστη γεωργού καθώς επίσης και η προστασία του περιβάλλοντος, αφού η ορθολογική
χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων λύνει µέρος του προβλήµατος της διατήρησης
της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων, χρήσιµα στη γεωργία. Τα υψηλής ποιότητας
παραγόµενα προϊόντα µε ήπιες καλλιεργητικές µεθόδους παραγωγής φιλικές προς το
περιβάλλον είναι σήµερα περιζήτητα στην αγορά γιατί είναι ασφαλή και υγιεινά για τον
καταναλωτή.
Για το σκοπό αυτό η ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης λαµβάνει δείγµατα από όλα τα
σηµεία πώλησης των προϊόντων (λαϊκές αγορές, κεντρική λαχαναγορά, αποθήκες εµπόρων,
σούπερ µάρκετ κ.λ.π.) σύµφωνα µε τις µεθόδους που έχουν καθοριστεί. Ο έλεγχος των
δειγµάτων γίνεται από ∆ιαπιστευµένα Κρατικά Εργαστήρια (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών κ.α.) και κρίνονται µε βάση
καθορισµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανώτατα όρια ανεκτών για κατανάλωση
υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα γεωργικά προϊόντα, η υπέρβαση των
οποίων τα καθιστούν ακατάλληλα. Επίσης πέρα από τις υπερβάσεις έχει διαπιστωθεί π.χ. η
µη τήρηση του ορίου συγκοµιδής , χρησιµοποίηση σε καλλιέργειες που δεν επιτρέπεται κ. α.
Σας γνωρίζουµε επίσης ότι σύµφωνα µε το Νόµο 721/77 και τις τροποποιήσεις αυτού,
όποιος χρησιµοποιεί φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίς να τηρεί τα επί της συσκευασίας
αναγραφόµενα, όσο αναφορά τη χρήση τιµωρείται µε πρόστιµο από 300 έως 30.000€.
Προβλέπονται επίσης και ποινικές κυρώσεις. Τις ίδιες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

αντιµετωπίζουν και οι παραγωγοί που αρνούνται ή δεν επιτρέπουν την πραγµατοποίηση της
δειγµατοληψίας.
Για τους παραπάνω λόγους ο παραγωγός θα πρέπει κατά την χρήση των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την προστασία των καλλιεργειών ΝΑ ∆ΙΑΒΑΖΕΙ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ
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ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟΥ.
Οι οδηγίες αυτές αναφέρουν:
Αν το φυτοφάρµακο ενδείκνυται για την συγκεκριµένη καλλιέργεια που θέλει

•

να προστατεύσει, καθώς και για την συγκεκριµένη ασθένεια ή εχθρό που
καταπολεµά.
Μετά από πόσες ηµέρες από την εφαρµογή του φυτοφαρµάκου στην

•

καλλιέργεια επιτρέπεται ακίνδυνα για τον καταναλωτή η συγκοµιδή του
προϊόντος.
•

Η δοσολογία του φυτοφαρµάκου στα 100 λίτρα νερού ή στο στρέµµα.

•

Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού ή της σκόνης ανά στρέµµα.

Επιπλέον οι παραγωγοί θα πρέπει να προσέξουν και τα παρακάτω:
1.

Οι ψεκαστές πρέπει να παίρνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας,

τόσο κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος όσο και κατά τη διάρκεια της
εφαρµογής του, χρησιµοποιώντας τα ατοµικά µέσα προστασίας (µάσκες, φόρµες, γάντια
νιτριλίου, µπότες κ. λ. π._ κυκλοφορεί στην αγορά βαµβακερή φόρµα 50 χρήσεων ΑΙΓΙΣ πλένεται µετά από κάθε χρήση χωριστά από άλλα είδη ένδυσης- ή φόρµα µιας χρήσεως, που
προσφέρουν προστασία και εργονοµία στο χρήστη. Ο ψεκαστής κατά τη χρήση δεν πίνει,
καπνίζει, δεν τρώει.
2.

Τα µηχανήµατα ψεκασµού συντηρούνται τακτικά και ρυθµίζονται ώστε να

εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη κατανοµή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και η διασπορά
µέσα στα όρια των αγροτεµαχίων-η ταχύτητα των ελκυστήρων να είναι µικρή. Χρήση
ακροφυσίων (µπεκ) σκούπας στην εφαρµογή ζιζανιοκτονίας. Κατάλληλη πίεση για το
συγκεκριµένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που χρησιµοποιείται.
3.

Να µη γίνονται ψεκασµοί µέχρι απορροής.

4.

Τριπλό ξέπλυµα των συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών και άδειασµα στο

ψεκαστικό βυτίο, καθώς και τρύπηµα αυτών ώστε να µη χρησιµοποιηθούν για άλλο σκοπό.
5.

Το ψεκαστικό υγρό να αναδεύεται συνεχώς.

6.

Να

αποφεύγονται

οι

αναµίξεις

πολλών

φυτοπροστατευτικών

προϊόντων

ή

φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε λιπάσµατα ή διάφορες φυτορυθµιστικές ουσίες.
7.

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν να βρίσκει όλα τα φυτικά τµήµατα που έχουν ανάγκη

προστασίας.
8.

Να χρησιµοποιούνται σκευάσµατα χαµηλής τοξικότητας φιλικά προς το περιβάλλον.

9.

Ο αριθµός των επεµβάσεων στις καλλιέργειες να είναι ο απολύτως αναγκαίος και οι

επεµβάσεις να γίνονται όταν πρέπει. Χρήση φεροµονικών παγίδων για τα έντοµα.
10.

Να αποφεύγονται οι επεµβάσεις όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες

(ισχυροί άνεµοι, υψηλές θερµοκρασίες, επικείµενη βροχή κ.α.).
11.

Να τηρείται ηµερολόγιο επεµβάσεων στις καλλιέργειες (ηµεροµηνία, στόχος, φάρµακο,

δοσολογία κ.λ.π.).
12.

Επιµεληµένο ξέπλυµα του βυτίου µετά από κάθε χρήση µε απορρυπαντικό, µακριά από

πηγές νερού, ποτάµια, ρυάκια κ.λ.π.
Για τους λόγους αυτούς η στενή συνεργασία των παραγωγών τόσο µε τους υπεύθυνους
Γεωπόνους των καταστηµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσο και µε τη ∆/νση
Αγροτικής ανάπτυξης µας είναι όχι µόνο αναγκαία αλλά και επιβεβληµένη. Για περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κ. Τζελά στο 22213 53920.
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