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1. Ειςαγωγι
Η παροφςα κατευκυντιρια οδθγία αναφζρεται ςτισ διαδικαςίεσ :
Α) Διαχείριςθσ των κενϊν ςυςκευαςίασ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μετά τθ χριςθ τουσ και το
άδειαςμα του περιεχομζνου τουσ
Β) Διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μετά τθ χριςθ τουσ
Β) Διαχείριςθσ του πλεονάηοντοσ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ, δθλαδι του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ που
απομζνει μετά τθν εφαρμογι.

Οι ανωτζρω διαδικαςίεσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κζματα που κα περιλθφκοφν ςτα Εκνικά χζδια
Δράςθσ, που κεςπίςτθκαν ςφμφωνα με το άρκρο 18, παράγραφοσ 1 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8). Η
παροφςα κατευκυντιρια οδθγία δεν αποςκοπεί ςτθν υποκατάςταςθ των Εκνικϊν χεδίων Δράςθσ,
τα οποία αμζςωσ μόλισ εκδοκοφν κα αποτελοφν μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ διοικθτικϊν μζτρων
ςτθ φυτοπροςταςία και ςτα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό τα αναφερόμενα ςτθν
κατευκυντιρια οδθγία ιςχφουν μζχρι τθν ζκδοςθ των Εκνικϊν χεδίων Δράςθσ (Ε..Δ.), οπότε
αντικακίςτανται από τα αναφερόμενα ςτα Ε..Δ.
Η παροφςα κατευκυντιρια οδθγία αποςκοπεί ςτθν άμεςθ ενθμζρωςθ των χρθςτϊν
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και των ελεγκτικϊν αρχϊν για τισ προβλζψεισ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ αλλά ακόμθ περιςςότερο τισ ορκζσ πρακτικζσ ςτθ διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ
των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μετά τθ χριςθ τουσ και το άδειαςμα του περιεχομζνου τουσ, ςτθ
διαχείριςθ ςυςκευαςιϊν των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μετά τθ χριςθ τουσ και ςτθ διαχείριςθ του
πλεονάηοντοσ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ.
Οι παραλιπτεσ τθσ παροφςασ κατευκυντιριασ οδθγίασ παρακαλοφνται να προχωριςουν ςτθν ευρεία
γνωςτοποίθςι τθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ χριςτεσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Η ανάγκθ για ευρεία
γνωςτοποίθςθ τθσ κατευκυντιριασ οδθγίασ ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ ζγκειται ςτον αυξανόμενο
κίνδυνο για τον άνκρωπο και το περιβάλλον από τθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ ςυςκευαςιϊν με υπολείμματα
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ι πλεονάηοντοσ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ.
Σα μζτρα τθσ παροφςασ κατευκυντιριασ οδθγίασ ιςχφουν και για τουσ μθ επαγγελματίεσ χριςτεσ,
δεδομζνου ότι υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα ακατάλλθλου χειριςμοφ από τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα χρθςτϊν,
λόγω ελλιποφσ γνϊςθσ.
Η ζλλειψθ των διαδικαςιϊν που περιγράφονται ςτθν παροφςα κατευκυντιρια οδθγία επιςθμάνκθκε κατά
τθν επικεϊρθςθ των επιςιμων ελζγχων ςτα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα από κλιμάκιο του Γραφείου
Σροφίμων και Κτθνιατρικισ τθσ Ε.Ε. τον Μάιο του 2012.
2. Εκνικά χζδια Δράςθσ
φμφωνα με το άρκρο 3, παρ. 1 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) «Διάκεςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν αγορά,
ορκολογικι χριςθ αυτϊν και ςυναφείσ διατάξεισ», θ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του
Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων ορίηεται ωσ υντονιςτικι Εκνικι Αρχι (ΕΑ) για τθν
εφαρμογι των διατάξεων: … iii) Σθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 21θσ Οκτωβρίου 2009, ςχετικά με τθν κοινι κζςθ του υμβουλίου για τθν ορκολογικι
χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων.
φμφωνα με το άρκρο 18, παρ. 1 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8), κεςπίηονται εκνικά ςχζδια δράςθσ για τον
κακοριςμό των ποςοτικϊν και άλλων ςτόχων, μζτρων και χρονοδιαγραμμάτων τουσ για τθ μείωςθ των
κινδφνων και των επιπτϊςεων από τθ χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν υγεία του ανκρϊπου και ςτο
περιβάλλον και για να ενκαρρφνουν τθν ανάπτυξθ και τθν ειςαγωγι ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ
κακϊσ και εναλλακτικϊν προςεγγίςεων ι τεχνικϊν προκειμζνου να μειωκεί θ εξάρτθςθ από τθ χριςθ
γεωργικϊν φαρμάκων.
Συντάκτησ: Σ.Ε.Α. Έκδοςη 1.0/9/2012
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φμφωνα με το άρκρο 32, παρ. 1 του ν.4036/2012: «Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και Τγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ κεςπίηεται Εκνικό χζδιο Δράςθσ με ςτόχο τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ και τθν
προςταςία του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ».
φμφωνα με το άρκρο 27, παρ. 1 του ν.4036/2012: «θ ΣΕΑ διαςφαλίηει τθ κζςπιςθ των αναγκαίων μζτρων
ϊςτε οι ακόλουκεσ εργαςίεσ από επαγγελματίεσ χριςτεσ, και ενδεχομζνωσ από διανομείσ, να μθν κζτουν ςε
κίνδυνο τθν υγεία του ανκρϊπου ι του περιβάλλοντοσ: …
α)…
β) Χειριςμόσ των ςυςκευαςιϊν και του εναπομείναντοσ γεωργικοφ φαρμάκου
γ) Διάκεςθ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ που απομζνει μετά τθν εφαρμογι
δ) …
ε) Διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ και του εναπομείναντοσ εντόσ αυτϊν γεωργικϊν φαρμάκων
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τα απόβλθτα»
Η μθ ςυμμόρφωςθ με τα οριηόμενα ςτο Εκνικό χζδιο Δράςθσ επιφζρει τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο
άρκρο 45, παρ. 2 του ν.4036/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Διαχείριςθ κενϊν ςυςκευαςίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Α1. Γενικά
υγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ ςυςκευαςιϊν φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, όπωσ μεταλλικά βαρζλια π.χ.
διακοςίων λίτρων, όπου από τθ χορθγθκείςα ζγκριςθ κυκλοφορίασ προβλζπεται θ επιςτροφι των κενϊν
ςυςκευαςίασ ςτον κάτοχο τθσ ζγκριςθσ, επιςτρζφονται μετά τθ χριςθ τουσ και τθν εφαρμογι των
οριηόμενων ςτθ ςυςκευαςία του, όςον αφορά το πλφςιμό τουσ.
Η ςυντριπτικι πάντωσ πλειονότθτα των ςυςκευαςιϊν των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων είναι μίασ
χριςεωσ και κατά κανόνα το φυτοπροςτατευτικό προϊόν βρίςκεται ςε άμεςθ επαφι με το εςωτερικό τθσ
ςυςκευαςίασ (περιζκτθσ). Οι ςυςκευαςίεσ αυτζσ δεν πρζπει να επαναχρθςιμοποιοφνται από τουσ τελικοφσ
χριςτεσ για οποιαδιποτε απολφτωσ χριςθ, και κυρίωσ για τοποκζτθςθ τροφίμων ι νεροφ κακϊσ μποροφν
να προκλθκοφν δθλθτθριάςεισ. τθν περίπτωςθ που απορρίπτονται ανεξζλεγκτα μπορεί να προκαλζςουν
ρφπανςθ του εδάφουσ, των επιφανειακϊν και των υπόγειων υδάτων.
φμφωνα με τισ ςυςτάςεισ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Σροφίμων και Γεωργίασ (FAO) και τθσ Παγκόςμιασ
Οργάνωςθσ Τγείασ (Π.Ο.Τ.), ςυςτινεται θ λειτουργία ειδικϊν ςχθμάτων διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν, για τθν
προςταςία των χρθςτϊν των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και του κοινοφ, τα οποία κα διαςφαλίηουν
ότι:
 Οι ςυςκευαςίεσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ξεπλζνονται αμζςωσ μετά τθ χριςθ του
περιεχομζνου τουσ.
 Προλαμβάνεται οποιαδιποτε ακατάλλθλθ χριςθ των κενϊν ςυςκευαςιϊν
 Είναι εφκολο για τουσ χριςτεσ να επιςτρζψουν τα κενά δοχεία ςτο ςχιμα
Οποιοδιποτε ςχιμα διαχείριςθσ για να ςτεφκεί με επιτυχία πρζπει να ςτθρίηεται ςτθ ςυμμετοχι όλων των
εμπλεκόμενων ςτθ διακίνθςθ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων: τισ ελεγκτικζσ αρχζσ, τισ εταιρείεσ
παραγωγισ, τα καταςτιματα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, τουσ χριςτεσ των φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων, τισ υπθρεςίεσ ςυλλογισ απορριμμάτων και τισ εταιρείεσ ανακφκλωςθσ ι ανάκτθςθσ ενζργειασ.
Λεπτομερείσ ςυςτάςεισ για τθ λειτουργία ενόσ τζτοιου ςχιματοσ παρζχονται ςτο από τον Διεκνι
Οργανιςμό Σροφίμων και Γεωργίασ (FAO) και τθν Παγκόςμια Οργάνωςθ Τγείασ (Π.Ο.Τ.) ςτο “International
Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides: Guidelines on Management Options for Empty
Pesticide Containers” , Μάιοσ 2008, το οποίο είναι ελεφκερα προςβάςιμο ςτο διαδίκτυο (internet).
Συντάκτησ: Σ.Ε.Α. Έκδοςη 1.0/9/2012
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Οι οδθγίεσ τθσ παροφςασ κατευκυντιριασ οδθγίασ αποςκοποφν ςτθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ επικινδυνότθτασ
των κενϊν ςυςκευαςίασ ενόςω δεν ζχει ακόμα δθμιουργθκεί ζνα τζτοιο ςχιμα όπωσ ανωτζρω.
Σονίηεται ότι ακόμα και οι ςυςκευαςίεσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που περιζχουν λθγμζνο ι
αχρθςιμοποίθτο ςκεφαςμα, κακϊσ επίςθσ και οι ςυςκευαςίεσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτισ οποίεσ
υπάρχουν διαρροζσ διαχειρίηονται ωσ επικίνδυνα απόβλθτα.
Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να εφαρμόηονται ςχολαςτικά τα οριηόμενα επί τθσ
ςυςκευαςίασ των ςκευαςμάτων, κακϊσ ακόμθ και το τριπλό ξζπλυμα μπορεί να ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ
ςε οριςμζνα ςκευάςματα. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι τα ςκευάςματα φωςφίνθσ προφανϊσ και δεν πρζπει
να ξεπλζνονται με νερό κακϊσ θ επαφι τθσ φωςφίνθσ με το νερό προκαλεί ζκρθξθ.
Α2. Μορφζσ ςυςκευαςίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Σα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα διατίκενται ςε διάφορα υλικά ςυςκευαςίασ και διάφορα μεγζκθ
ςυςκευαςίασ τα οποία κακορίηονται με τθν άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά που χορθγείται ςε κάκε
φυτοπροςτατευτικό προϊόν.
Σα υλικά ςυςκευαςίασ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μπορεί να είναι χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο ι
διάφοροι τφποι πλαςτικοφ, όπωσ PE (πολυαικυλζνιο), ΗDPE (πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ), PET,
COEX, κ.α. ι ακόμθ και τρίφυλλα ςακκουλάκια από PET/AL/PE, ςε χάρτινο κουτί.
Μία ςφγχρονθ μορφι ςυςκευαςίασ, θ οποία δεν δθμιουργεί απόβλθτα που απαιτοφν διαχείριςθ είναι τα
υδατοδιαλυτά ςακουλάκια (π.χ. PVAL-Film), τα οποία ρίχνονται ωσ ζχουν ςτο ψεκαςτικό δοχείο και
διαλφονται μζςα ςε αυτό.
Η διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ εξαρτάται από το κατά πόςον το τελικϊσ αποβαλλόμενο προϊόν φζρει
ι όχι ποςότθτα φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ. Για το λόγο αυτό οι οδθγίεσ προςαρμόηονται ανάλογα με
το κατά πόςον το υλικό ςυςκευαςίασ ζρχεται ςε επαφι με το περιεχόμενο φυτοπροςτατευτικό προϊόν. τθν
περίπτωςθ που ζρχεται ςε επαφι (περιζκτθσ) ορίηεται ανάλογθ μεκοδολογία πλυςίματοσ (απομάκρυνςθσ
υπολειμμάτων του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ) του υλικοφ ςυςκευαςίασ.
Φυςικά πρϊτα από όλα ςυςτινεται θ εφαρμογι τθσ ολοκλθρωμζνθσ καταπολζμθςθσ εχκρϊν, αςκενειϊν
και ηιηανίων ζτςι ϊςτε εκτόσ των άλλων να επιτυγχάνεται μείωςθ τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων και ςυνεπϊσ μείωςθσ τθσ παραγωγισ κενϊν ςυςκευαςιϊν που πρζπει να διαχειριςτοφν.
Σο πρϊτο ςθμαντικό κζμα που πρζπει να προςζχει κάκε χριςτθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων είναι να
μθν υφίςτανται διαρροζσ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ επί τθσ ςυςκευαςίασ του. Για το λόγο αυτό
πρζπει να μθν προμθκεφονται προϊόντα που ιδθ παρουςιάηουν διαρροζσ και να προςζχουν κατά τθ
μεταφορά και τθν αποκικευςι τουσ.
Ακόμθ καλφτερα είναι ο κάκε χριςτθσ να προμθκεφεται τθν ποςότθτα που κα χρθςιμοποιιςει ςτον
ψεκαςμό που ςκοπεφει να διενεργιςει άμεςα και να μθν αποκθκεφει για μελλοντικι χριςθ καμία
ποςότθτα.
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Σα μεγζκθ ςυςκευαςίασ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ποικίλλουν ςθμαντικά και είναι από μερικά
κ.εκ. ι γραμμάρια (π.χ. 10 κυβ. εκατοςτά) μζχρι μπιτόνια των 10 και 20 λίτρων ι ακόμθ και βαρζλια των
200 λίτρων. Σο μζγεκοσ ςυςκευαςίασ είναι εξαιρετικά ςθμαντικόσ παράγοντασ που πρζπει να λαμβάνεται
υπόψθ κατά τον κακαριςμό των κενϊν ςυςκευαςίασ, κακϊσ όςο μεγαλφτερο είναι το μζγεκοσ τθσ
ςυςκευαςίασ, τόςο μεγαλφτερθ ποςότθτα υπολείμματοσ φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ αναμζνεται να
παραμείνει μετά τθ χριςθ.
Α3. Μορφι ςκευάςματοσ φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ
Σα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα διατίκενται ςτθν αγορά ςε διάφορεσ μορφζσ ςκευαςμάτων. Ζτςι άλλα
είναι ςε ςτερεά μορφι, όπωσ βρζξιμθ ςκόνθ (WP), κοκκϊδεσ (GR), εναιωρθματοποιιςιμοι κόκκοι (WG),
ςκόνθ (D), υδατοδιαλυτι ςκόνθ (SP) κ.α. και άλλα είναι ςε υγρι μορφι όπωσ υγρό γαλακτωματοποιιςιμο
(EC), διάλυμα (SL), ςυμπυκνωμζνο εναιϊρθμα (SC), ελαιϊδεσ εναιϊρθμα (OD), γαλάκτωμα, λάδι ςε νερό
(EW) κ.α.
Η μορφι του ςκευάςματοσ είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ κακϊσ τα ςτερεά ςκευάςματα και ειδικά αυτά
που δεν περιζχουν ςκόνθ αναμζνεται να αφιςουν ελάχιςτθ ποςότθτα κατά το άδειαςμα τθσ ςυςκευαςία
τουσ ςε ςχζςθ με τα υγρά και από τα υγρά τα εναιωριματα και αυτά με μεγάλο ιξϊδεσ (πυκνόρευςτα) είναι
πικανόν να αφιςουν μεγαλφτερο υπόλειμμα ςτθ ςυςκευαςία κατά το άδειαςμα αυτισ.
Α4. Σοξικότθτα ςκευάςματοσ ωσ προσ τον άνκρωπο και το περιβάλλον
Η τοξικότθτα των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ωσ προσ τον άνκρωπο και το περιβάλλον, όπωσ αυτι
αναγράφεται επί τθσ ςυςκευαςίασ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ για
τθ ςχολαςτικότθτα του πλυςίματοσ και των μζτρων αςφαλείασ που πρζπει να λαμβάνονται.
Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε τισ παρακάτω φράςεισ κινδφνου που μπορεί να δει κανείσ ςε μια ςυςκευαςία
φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ:
Ν - Επικίνδυνο για το περιβάλλον
R51/53 Σοξικό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςµοφσ, μπορεί να προκαλζςει μακροχρόνιεσ δυςμενείσ
επιπτϊςεισ ςτο υδάτινο περιβάλλον.
R50/53 Πολφ τοξικό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ. Μπορεί να προκαλζςει μακροχρόνιεσ δυςμενείσ
επιπτϊςεισ ςτο υδάτινο περιβάλλον
S53 Αποφεφγετε τθν ζκκεςθ - εφοδιαςτείτε µε τισ ειδικζσ οδθγίεσ πριν από τθ χριςθ.
“Φοράτε μάςκα με φίλτρα κατά τθν ανάμιξθ/φόρτωςθ και κατάλλθλεσ μπότεσ κατά τθν διάρκεια
τθσ εφαρμογισ”.
S60 Σο υλικό και ο περιζκτθσ του να κεωρθκοφν κατά τθ διάκεςι τουσ επικίνδυνα απόβλθτα
S61 Αποφφγετε τθν ελευκζρωςι του ςτο περιβάλλον. Αναφερκείτε ςε ειδικζσ οδθγίεσ/ δελτίο δεδομζνου
αςφαλείασ.
SP1 Μθ ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ι τθ ςυςκευαςία του.
Είναι απολφτωσ αναγκαίο μια ςυςκευαςία ςκευάςματοσ με ιδιαίτερα βαριά ςιμανςθ να ξεπλυκεί με
ιδιαίτερθ ςχολαςτικότθτα. Αντικζτωσ, ςε ςυςκευαςίεσ ςκευαςμάτων που ςτεροφνται τθν οποιαδιποτε
ςιμανςθ, όπωσ για παράδειγμα φυςικισ προζλευςθσ ςκευάςματα (Bacillus thuringiensis κλπ) δεν
απαιτείται ιδιαίτερθ ςχολαςτικότθτα ςτο ξζπλυμά τουσ.
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Α5. Διαχείριςθ υςκευαςιϊν
Α5.1. Εξωτερικι ςυςκευαςία που δεν ζρχεται ςε επαφι με το φυτοπροςτατευτικό προϊόν
(δευτερεφουςα ςυςκευαςία)
Α.5.1.1. Χαρτόκουτα ςυςκευαςίασ
Σα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα βρίςκονται κατά τθν παραλαβι τουσ από τα καταςτιματα εμπορίασ
βρίςκονται ςε χαρτόκουτα τα οποία τισ περιςςότερεσ φορζσ ο υπεφκυνοσ ςυςκευαςίασ τα ανοίγει για να
τοποκετιςει τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ςτα ράφια.
Τπό τον όρο ότι δεν ζχει παρατθρθκεί ηθμιά ςτθ ςυςκευαςία των ςκευαςμάτων και ςυνεπϊσ δεν
υφίςταται διαρροι τα χαρτόκουτα αυτά δεν κεωροφνται επικίνδυνα απόβλθτα.
Σα χαρτόκουτα αυτά απορρίπτονται από τον υπεφκυνο του καταςτιματοσ. Ορκι πρακτικι είναι θ
τοποκζτθςθ των άδειων χαρτόκουτων ςε κάδουσ ανακφκλωςθσ (μπλε κάδουσ), αφοφ ανοιχτοφν και
γίνουν επίπεδα για να μειϊνεται ο όγκοσ τουσ.
Σο ίδιο πρζπει να γίνεται και από τουσ τελικοφσ χριςτεσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτθν
περίπτωςθ που είτε προμθκευτοφν ολόκλθρθ τθν χαρτόκουτα με τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα, είτε
χρθςιμοποιθκεί μία κενι χαρτόκουτα για τθν τοποκζτθςθ διαφορετικϊν ςκευαςμάτων που
προμθκεφονται.

Α.5.1.2. Εξωτερικι ςυςκευαςία φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
ε πολλά φυτοπροςτατευτικά προϊόντα θ ςυςκευαςία αποτελείται από δφο (2) μζρθ, τθν εξωτερικι που
είναι χάρτινθ και φζρει τθν ετικζτα του ςκευάςματοσ με τισ οδθγίεσ χριςθσ, προφφλαξθσ κλπ και τθν
εςωτερικι που ζρχεται ςε επαφι με το φυτοπροςτατευτικό προϊόν.
Τπό τον όρο ότι δεν υφίςταται ηθμιά ςτθ ςυςκευαςία των ςκευαςμάτων και ςυνεπϊσ δεν υφίςταται
διαρροι ςτθν εξωτερικι ςυςκευαςία, θ χάρτινθ εξωτερικι ςυςκευαςία δεν κεωρείται επικίνδυνο
απόβλθτο. Η ςυςκευαςία αυτι πρζπει να διατθρείται ςε καλι κατάςταςθ μζχρι τθν πλιρθ χριςθ του
ςκευάςματοσ κακϊσ φζρει τθν ετικζτα του ςκευάςματοσ με τισ πλιρεισ οδθγίεσ χριςθσ.
Η απόρριψι τθσ γίνεται από τον χριςτθ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ μετά τθ χριςθ του ςυνόλου
τθσ ποςότθτασ. Ορκι πρακτικι είναι θ τοποκζτθςθ των χάρτινων εξωτερικϊν ςυςκευαςιϊν των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςε κάδουσ ανακφκλωςθσ (μπλε κάδουσ), αφοφ ανοιχτοφν και γίνουν
επίπεδα για να μειϊνεται ο όγκοσ τουσ ςε κάδουσ ανακφκλωςθσ (μπλε κάδουσ).
Συντάκτησ: Σ.Ε.Α. Έκδοςη 1.0/9/2012
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Α5.2. υςκευαςία που ζρχεται ςε επαφι με το φυτοπροςτατευτικό προϊόν (πρωταρχικι
ςυςκευαςία).
Ωσ ςυςκευαςία που ζρχεται ςε επαφι με το φυτοπροςτατευτικό προϊόν (περιζκτθσ) νοείται: α) θ
εςωτερικι ςυςκευαςία των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, τα οποία διακινοφνται μζςα ςε άλλθ
εξωτερικι χάρτινθ ςυςκευαςία και β) θ ενιαία ςυςκευαςία που ζρχεται ςε επαφι με το ςκεφαςμα και
φζρει και τθν ετικζτα του ςκευάςματοσ.
Α.5.2.1. Εςωτερικι ςυςκευαςία των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που φζρουν και εξωτερικι
χάρτινθ ςυςκευαςία
τθν περίπτωςθ αυτι, το υλικό ςυςκευαςίασ τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι ςακουλάκι από εφκαμπτο
πλαςτικό (ΡΕ) ι αλουμινόφυλλο (Al).
Ο χριςτθσ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ, όταν χρθςιμοποιιςει το ςφνολο τθσ ςυςκευαςίασ
πρζπει να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα ζτςι ϊςτε να μθν υφίςταται ςθμαντικι ποςότθτα του ςκευάςματοσ
ςτθν εφκαμπτθ ςακοφλα που ζχει ανοιχτεί.
υνικωσ θ απομάκρυνςθ του ςυνόλου του ςκευάςματοσ επιτυγχάνεται με το πλιρεσ άνοιγμα τθσ
εςωτερικισ ςακοφλασ, ζτςι ϊςτε ακόμθ και μικροποςότθτα που τυχόν ζχει εγκλωβιςτεί ςτισ γωνίεσ τθσ
ςακοφλασ να απομακρφνεται.
Α.5.2.2. Ενιαία ςυςκευαςία που ζρχεται ςε επαφι με το ςκεφαςμα και φζρει και τθν ετικζτα του
ςκευάςματοσ (πρωταρχικι ςυςκευαςία)
Ομοίωσ με ανωτζρω, ο χριςτθσ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ, όταν χρθςιμοποιιςει το ςφνολο
τθσ ςυςκευαςίασ πρζπει να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα ζτςι ϊςτε να μθν υφίςταται ςθμαντικι ποςότθτα
του ςκευάςματοσ ςτθν προσ απόρριψθ ςυςκευαςία.
Για το λόγο αυτό οφείλει να ακολουκιςει πρωτίςτωσ τισ οδθγίεσ που αναφζρονται επί τθσ ετικζτασ του
ςκευάςματοσ.
ε περίπτωςθ που δεν αναφζρονται ειδικζσ οδθγίεσ, θ ορκι πρακτικι είναι να γίνεται τριπλό ξζπλυμα ι
κακαριςμόσ υπό πίεςθ, όπωσ αναφζρεται παρακάτω.
Α5.2.3. Σριπλό ξζπλυμα των ςυςκευαςιϊν φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Σα κενά ςυςκευαςίασ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων πρζπει να κακαρίηονται αμζςωσ μετά το
άδειαςμα του περιεχομζνου τουσ για να μθν ςτεγνϊνουν τα υπολείμματα του φυτοπροςτατευτικοφ
προϊόντοσ και κακίςταται δφςκολοσ ζωσ αδφνατοσ ο κακαριςμόσ τουσ.
Η διαδικαςία ξεκινά με τθ χριςθ του ςυνόλου του περιεχομζνου τθσ ςυςκευαςίασ από τον χριςτθ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Αφοφ το υλικό ςυςκευαςίασ αφεκεί για μιςό λεπτό να ςτραγγίξει ςτο ψεκαςτικό δοχείο, ζτςι ϊςτε να
ελαχιςτοποιθκεί το υπόλειμμα του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ, γίνονται οι εξισ εργαςίεσ:
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Φορϊντασ τα απαραίτθτα μζτρα
προςταςίασ (γάντια, μάςκα κλπ)
γεμίηετε
με
νερό
το
κενό
ςυςκευαςίασ από 10% ζωσ 20% του
όγκου τθσ ςυςκευαςίασ.



Σοποκετείτε
το
καπάκι
τθσ
ςυςκευαςίασ και ςφίγγετε για να μθν
υφίςτανται διαρροζσ



Ανακινείται προσ όλεσ τθσ πλευρζσ
για να ξεπλυκεί το κενό ςυςκευαςίασ



Σα νερά του ξεπλφματοσ τα ρίχνουμε
ςτο ψεκαςτικό υγρό.



Επαναλαμβάνεται τθν ανωτζρω
διαδικαςία άλλεσ δφο φορζσ ι και
περιςςότερο
μζχρι
τα
νερά
ξεπλφματοσ να είναι κακαρά.

Α5.2.4. Ξζπλυμα των ςυςκευαςιϊν φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων υπό πίεςθ
Η πλζον ςφγχρονθ, αποτελεςματικι και αςφαλισ διαδικαςία ξεπλφματοσ των κενϊν ςυςκευαςίασ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων είναι υπό πίεςθ με ειδικό μθχανιςμό του ψεκαςτικοφ μζςου.
υνιςτάται ιδιαίτερα για το ξζπλυμα ςυςκευαςιϊν μεγάλου μεγζκουσ.
Ο μθχανιςμόσ απαρτίηεται από μπεκ υψθλισ πίεςθσ ειδικά ςχεδιαςμζνο για το ξζπλυμα των κενϊν
ςυςκευαςίασ. Εφόςον δεν αναφζρονται ειδικζσ οδθγίεσ του καταςκευαςτι οίκου, οι γενικζσ αρχζσ
ξεπλφματοσ υπό πίεςθ είναι:
1. Αφινουμε το κενό ςυςκευαςίασ να
ςτραγγίξει ςτο ψεκαςτικό δοχείο για μιςό
λεπτό αφοφ αδειάςει.
2. Καρφϊνουμε το μπεκ του ξεπλφματοσ ςτο
χαμθλότερο ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ .
3. Αναποδογυρίηουμε το δοχείο ςυςκευαςίασ
ζτςι ϊςτε τα νερά ξεπλφματοσ να αδειάηουν
ςτο ψεκαςτικό δοχείο.
4. Ενεργοποιοφμε το μπεκ ξεπλφματοσ για το
ςυνιςτϊμενο από τον καταςκευαςτι χρόνο
(γενικά 30 δευτερόλεπτα ι περιςςότερο)
κουνϊντασ ελαφρά τθ ςυςκευαςία για να
ξεπλυκεί παντοφ.
5. Σο καπάκι τθσ ςυςκευαςίασ ξεπλζνεται
χωριςτά με λίγο νερό και τα απόνερα
ρίχνονται και αυτά ςτο ψεκαςτικό δοχείο.
6. Επανατοποκετείται το καπάκι και
εναποτίκενται ςε ςθμεία ςυλλογισ για
ανακφκλωςθ ι ανάκτθςθ ενζργειασ.
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Από μελζτεσ που ζχουν διενεργθκεί και παρουςιάηονται από τον τον Διεκνι Οργανιςμό Σροφίμων και
Γεωργίασ (FAO) και τθν Παγκόςμια Οργάνωςθ Τγείασ (Π.Ο.Τ.) ςτο “International Code of Conduct on the
Distribution and Use of Pesticides: Guidelines on Management Options for Empty Pesticide Containers” ,
Μάιοσ
2008
(internet-ελεφκερα
προςβάςιμο:
http://www.who.int/whopes/recommendations/
Management_options_ empty_pesticide_containers.pdf ), δίδονται τα παρακάτω ςτοιχεία για τθν ποςότθτα
τθσ δραςτικισ ουςίασ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ που παραμζνει μετά τα τρία ςτάδια του τριπλοφ
ξεπλφματοσ :
Ποςότθτα δραςτικι ουςίασ
Αρχικά

100%

Μετά το 1ο ξζπλυμα

1,4%

Μετά το 2ο ξζπλυμα

0,021%

Μετά το 3ο ξζπλυμα

0,00035%

Α.6. Διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ μετά το ξζπλυμα
Σα υλικά ςυςκευαςίασ που αναφζρονται ανωτζρω και δεν ζρχονται ςε επαφι με το φυτοπροςτατευτικό
προϊόν πρζπει να τοποκετοφνται ςε ειδικοφσ κάδουσ ανακφκλωςθσ (μπλε κάδουσ).
Για το λόγο αυτό και κακϊσ ο κυριότεροσ όγκοσ αυτϊν (χαρτί από κοφτεσ ςυςκευαςίασ) παράγεται από τα
καταςτιματα εμπορίασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, ςυςτινεται οι αρμόδιεσ αρχζσ, Διευκφνςεισ
Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ να ενθμερϊςουν τισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ αρχζσ για τα ςθμεία
όπου βρίςκονται τα καταςτιματα και για τθν αναγκαιότθτα τοποκζτθςθσ και ςυλλογισ κάδων
ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςε ςυνεννόθςθ με τισ Δθμοτικζσ αρχζσ.
Σα υλικά ςυςκευαςίασ που ζρχονται ςε επαφι με το φυτοπροςτατευτικό προϊόν, μετά τθν ανωτζρω
αναφερόμενθ διαδικαςία ξεπλφματοσ αναμζνεται – ακόμα και ςτθν πιο δφςκολθ περίπτωςθ - να περιζχουν
λιγότερο από 0,1%. φμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλιτων (Απόφαςθ 2000/532/ΕΚ, EE L
204/37/21.7.1998, όπωσ ζχει τροποποιθκεί) όταν θ ςυγκζντρωςθ τθσ τοξικισ ουςίασ είναι λιγότερο του
0,1%, οι ςυςκευαςίεσ χαρακτθρίηονται ωσ «μθ επικίνδυνεσ», οπότε θ αςφαλισ διαχείριςθ τουσ γίνεται πιο
εφκολθ.
Ωσ εκ τοφτου, μποροφν αφοφ καταςτραφοφν προθγουμζνωσ με τρφπθμα, για τθ διαςφάλιςθ τθσ μθ
περαιτζρω χριςθσ, να εναποτίκενται ςε ςθμεία ςυλλογισ για ανακφκλωςθ ι ανάκτθςθ ενζργειασ .
Σα ςθμεία ςυλλογισ πρζπει να είναι ςτα ςθμεία όπου παράγονται τα απόβλθτα, δθλαδι ςτα ςθμεία που
χρθςιμοποιοφνται από τουσ παραγωγοφσ για το γζμιςμα των ψεκαςτικϊν δοχείων.
υνικωσ τα ςθμεία αυτά είναι ςυγκεκριμζνα ανά περιοχι (υδρολθψίεσ) και για το λόγο αυτό ςτα ςθμεία
αυτά είναι απαραίτθτο να αναρτάται πινακίδα με τισ οδθγίεσ ξεπλφματοσ που πρζπει να ακολουκοφνται.
θμαντικό είναι επίςθσ να γνωςτοποιείται ςτισ αρμόδιεσ επιχειριςεισ ςυλλογισ των κάδων ανακφκλωςθσ
ποια είναι θ εποχικότθτα των καλλιεργειϊν και τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ανά
περιοχι , ζτςι ϊςτε να προςαρμόηεται ανάλογα θ ςυχνότθτα ςυλλογισ των αποβλιτων.
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Οδθγίεσ ςτθ
ςυςκευαςία του
φυτοπροςτατευτικοφ
προϊόντοσ που πρζπει
να ακολουκοφνται από
το χριςτθ του

A.7. Προβλιματα που διαπιςτϊνονται
Σα προβλιματα που διαπιςτϊνονται με τθ διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ είναι θ ανεξζλεγκτθ
απόρριψι τουσ ςυνικωσ κοντά ςτο ςθμείο υδρολθψίασ όπου γίνεται και θ προετοιμαςία του ψεκαςτικοφ
διαλφματοσ και θ καφςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ ςε ειδικοφσ χϊρουσ ι βαρζλια. Σο πρόβλθμα τθσ
ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ επιβαρφνεται ακόμα περιςςότερο όποτε -όπωσ γίνεται ςυνικωσ- το ςθμείο
υδρολθψίασ είναι κοντά ςε επιφανειακά νερά, αφοφ βολεφει να λαμβάνεται από εκεί το νερό για το
ψεκαςτικό διάλυμα. Ζχει παρατθρθκεί πολφ ςυχνά με αυτό τον τρόπο ρφπανςθ των επιφανειακϊν νερϊν
με ηιηανιοκτόνα και καταςτροφι των καλλιεργειϊν π.χ. βαμβακιοφ αρκετά χιλιόμετρα πιο κάτω.
Σονίηεται ότι οποιαδιποτε μθ τιρθςθ των οριηόμενων επί τθσ ςυςκευαςίασ για τθ διαχείριςθ των κενϊν
ςυςκευαςίασ ςυνιςτά παράβαςθ του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) και μάλιςτα με το επιβαρυντικό ςτοιχείο τθσ
πρόκλθςθσ επικινδυνότθτασ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον.
φμφωνα με το άρκρο 45, παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) «ςε όποιον χρθςιμοποιεί γεωργικά φάρμακα
χωρίσ να τθρεί τα αναγραφόμενα ςτθ ςυςκευαςία ι τθν ετικζτα τουσ, επιβάλλεται πρόςτιμο από τριακόςια
(300) ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ»
ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ, θ ελεγκτικι αρχι οφείλει άμεςα να κινιςει τθ διαδικαςία επιβολισ
κυρϊςεων.
φμφωνα με το άρκρο 9, παρ. 16 του ν.4036/2012, θ υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο γνωςτοποιεί
εγγράφωσ με απόδειξθ τθ διαπίςτωςθ παράβαςθσ του παρόντοσ άρκρου ςτον παραβάτθ, ο οποίοσ καλείται
μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ να υποβάλει ζγγραφο υπόμνθμα με τισ
απόψεισ του. Αμζςωσ μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ και ανεξάρτθτα από το αν ο
παραβάτθσ ζχει υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του, θ υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο διαβιβάηει το
φάκελο τθσ υπόκεςθσ ςτθν αρμόδια αρχι.
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Εικόνα 2: Απαράδεκτθ εικόνα
ανεξζλεγκτθσ απόρριψθσ
κενϊν ςυςκευαςίασ
φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων ακριβϊσ δίπλα από
υδρολθψία

Κακι πρακτικι είναι και το κάψιμο των ςυςκευαςιϊν είτε αυτό γίνει χωρίσ να ξεπλυκοφν είτε αυτό γίνει
αφοφ ξεπλυκοφν. Σα υλικά ςυςκευαςίασ παραμζνουν ςτο ζδαφοσ για χρόνια, χάνεται θ ευκαιρία για
ανακφκλωςθ ι ανάκτθςθ ενζργειασ και μολφνεται το περιβάλλον και κυρίωσ τα υπόγεια φδατα.
Σο δε κάψιμο των κενϊν ςυςκευαςίασ όχι μόνον ςυνιςτά ςαφισ παράβαςθ των οριηόμενων επί τθσ
ςυςκευαςίασ των φυτοπροςτατευτικϊν και ακφρωςθ κάκε δυνατότθτασ ανακφκλωςθσ των ςυςκευαςιϊν
αλλά αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνθ πρακτικι ακόμθ και για τθν υγεία του ιδίου του χριςθ από ειςπνοι
των τοξικϊν καπνϊν.
Εικόνα
3:
ςυςκευαςιϊν
προϊόντων

Κάψιμο
κενϊν
φυτοπροςτατευτικϊν

Μία άλλθ κακι πρακτικι είναι θ χριςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ για άλλουσ ςκοποφσ από τον ίδιο τον
χριςτθ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ επικινδυνότθτα τθσ κατάςταςθσ, όπωσ ωσ κικεσ εργαλείων ι ακόμθ
και ταΐςτρεσ οικόςιτων ηϊων.
Ωσ αίτια των κακϊν πρακτικϊν είναι:


Η άγνοια τθσ ορκισ πρακτικισ



Η μθ φπαρξθ ςυςτιματοσ ςυλλογισ των αποβλιτων ςτο χϊρο που παράγονται
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Η πλιρθσ άγνοια των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτον άνκρωπο και το περιβάλλον και



Η πλιρθσ άγνοια ότι οι ποςότθτεσ των ςκευαςμάτων που πετιοφνται με τθν κενι ςυςκευαςία είναι
χριματα που ζχει καταβάλλει ο παραγωγόσ – χριςτθσ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ και κα
μποροφςαν να αξιοποιθκοφν με το τριπλό ξζπλυμα και τθ ρίψθ των απόνερων ςτο ψεκαςτικό
διάλυμα. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ζνασ άδειοσ περιζκτθσ που αφζκθκε να ςτραγγίξει ςτο
ψεκαςτικό δοχείο μπορεί να περιζχει ακόμθ 2% του αρχικοφ περιεχόμενου.

Α8. υμπεράςματα - Οδθγίεσ
υμπεραςματικά επιςθμαίνουμε τα παρακάτω:
Προτιμότερθ πρακτικι είναι θ ελαχιςτοποίθςθ των κενϊν ςυςκευαςίασ μζςω τθσ ολοκλθρωμζνθσ
καταπολζμθςθσ ι τθσ χριςθσ υδατοδιαλυτϊν ςυςκευαςιϊν.
Οι παραγωγοί πρζπει να ενθμερϊνονται για τουσ κινδφνουσ τθσ παράνομθσ απόρριψθσ των κενϊν
ςυςκευαςίασ και για τα οφζλθ του τριπλοφ πλυςίματοσ ι του πλυςίματοσ υπό πίεςθ των κενϊν
ςυςκευαςίασ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Σο ξζπλυμα υπό πίεςθ με ειδικό μθχανιςμό είναι προτιμότερθ πρακτικι παρά το τριπλό ξζπλυμα.
ε κάκε περίπτωςθ το ξζπλυμα πρζπει να γίνει ΑΜΕΩ μόλισ αδειάςει το περιεχόμενο τθσ
ςυςκευαςίασ
Σα βιματα του τριπλοφ ξεπλφματοσ αναφζρονται ανωτζρω και πρζπει να γίνονται γνωςτά ςτουσ
χριςτεσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων με ανακοινϊςεισ αλλά και με πινακίδεσ ςτα ςθμεία
υδρολθψίασ.
Η ςχολαςτικότθτα του τριπλοφ ξεπλφματοσ διαβακμίηεται ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ ςυςκευαςίασ,
τθ μορφι του ςκευάςματοσ και τθν τοξικότθτά του.
Σα κενά ςυςκευαςίασ μετά το τριπλό ξζπλυμα ι το ξζπλυμα υπό πίεςθ δεν είναι επικίνδυνα
απόβλθτα και μποροφν να τοποκετοφνται ςε κάδουσ για ανακφκλωςθ, αφοφ πρϊτα οργανωκεί
αποτελεςματικά θ ςυλλογι των κάδων.
ε κάκε περιοχι πρζπει να υπάρχει εκ των προτζρων ςυνεννόθςθ με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αξιοποίθςθσ
Ανακφκλωςθσ (Ε.Ε.Α.Α.) για τθ χριςθ των μπλε κάδων και με τισ κατά τόπουσ δθμοτικζσ αρχζσ. Επίςθσ,
πρζπει να διερευνάται θ προϊκθςθ τθσ Ανακφκλωςθσ αποβλιτων ςυςκευαςίασ από μθ δθμοτικά
απορρίμματα, δθλαδι τα Βιομθχανικά και Εμπορικά Απόβλθτα υςκευαςίασ (ΒΕΑ)
http://www.herrco.gr/default.asp?siteID=1&pageID=41&langID=1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Διαχείριςθ ςυςκευαςιϊν με εναπομείναν ςκεφαςμα
Κατά τθν προμικεια των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων από τον χριςτθ τουσ πρζπει :
1. Να γίνεται προμικεια μόνον τθσ ποςότθτα του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ που απαιτείται για
τον επόμενο ψεκαςμό και
2. Να επιλζγεται θ ςυςκευαςία που περιζχει ακριβϊσ τθ δόςθ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ
που κα εφαρμοςτεί ι λίγο μεγαλφτερθ αυτισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν εναπομείναςα ποςότθτα
του ιδίου φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ ςτθν αποκικθ του παραγωγοφ – χριςτθ από
προθγοφμενθ εφαρμογι ςτθν ίδια ι ςε άλλθ καλλιζργεια.
Με τον τρόπο αυτό αποφεφγεται θ άςκοπθ δαπάνθ αγοράσ ποςότθτασ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
που δεν κα χρθςιμοποιθκοφν και κα καταλιξουν ςτθν αποκικθ του παραγωγοφ – χριςτθ
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων με κίνδυνο ακόμθ και να λιξουν χωρίσ να χρθςιμοποιθκοφν ι να
υποςτοφν αλλοιϊςεισ.
Οι ςυςκευαςίεσ που περιζχουν ποςότθτα φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ που απζμεινε μετά τθ χριςθ του
ςκευάςματοσ πρζπει άμεςα μετά τθν εφαρμογι να κλείνονται με το καπάκι και να ςφραγίηονται.
Σοποκετοφνται ςτθν αποκικθ του παραγωγοφ – χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και διατθροφνται
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ επί τθσ ςυςκευαςίασ τουσ.
Εφόςον αποφαςίηεται θ απόςυρςθ ι καταςτροφι του ςκευάςματοσ, πρζπει να γίνεται ςε υψικαμίνουσ που
διακζτουν τον κατάλλθλο εξοπλιςμό, όπωσ π.χ. κατάλλθλο κλίβανο αποτζφρωςθσ (>1100 ° C για 2 sec), για
τθν αςφαλι καταςτροφι τουσ ςε ςυνεννόθςθ με τισ αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ των υψικαμίνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Διαχείριςθ πλεονάηοντοσ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ
Ο κάκε χριςτθσ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ πρζπει πριν ξεκινιςει τθν παραςκευι του ψεκαςτικοφ
διαλφματοσ, να υπολογίηει τον όγκο του ψεκαςτικοφ υγροφ επακριβϊσ, ζτςι ϊςτε να καλφπτει τισ ανάγκεσ
ψεκαςμοφ ςτον αγρό και να ελαχιςτοποιείται θ αναγκαιότθτα απόρριψθσ πλεονάςματοσ ψεκαςτικοφ
υγροφ. Η ρφκμιςθ του ψεκαςτικοφ πριν κάκε περίοδο χριςθσ είναι απαραίτθτθ για τον ακριβι υπολογιςμό
τόςο τθσ ταχφτθτασ του τρακτζρ όςο και τθσ πίεςθσ για να μθν περιςςζψει ψεκαςτικό διάλυμα.
Είναι εξαιρετικά ςθμαντικό να επιςθμαίνεται ότι το πλεονάηον ψεκαςτικό διάλυμα αποτελεί χριματα του
χριςτθ που δαπανϊνται άςκοπα και ζναν δυνθτικό κίνδυνο για τον άνκρωπο και το περιβάλλον.
ε περίπτωςθ που παρά τον ςωςτό υπολογιςμό προκφψει μικρι ποςότθτα ψεκαςτικοφ διαλφματοσ τότε
ψεκάηεται ιςόποςα ςτθν ιδθ ψεκαςκείςα ζκταςθ, αφοφ αραιωκεί πριν με νερό. Αν όμωσ ο ψεκαςμόσ ζχει
γίνει ιδθ ςτθν μζγιςτθ δοςολογία και το περίςςευμα οφείλεται ςε κακό υπολογιςμό, τότε μπορεί να
ψεκαςτεί οπωςδιποτε αραιωμζνο με νερό ςε ακαλλιζργθτθ ζκταςθ μακριά από υπόγεια ι επιφανειακά
νερά, είτε ακόμθ καλφτερα ςε αψζκαςτο τμιμα τθσ ίδιασ καλλιζργειασ.
ε όλεσ δθλαδι τισ περιπτϊςεισ ςυνιςτάται θ αραίωςθ τθσ ποςότθτασ του ψεκαςτικοφ υγροφ που ζχει
απομείνει με νερό.
ΠΡΟΟΧΗ: Εφόςον όμωσ υφίςτανται ειδικζσ προβλζψεισ ςτθν ετικζτα του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ
για τθ διαχείριςθ τυχόν πλεονάςματοσ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ, ακολουκοφνται κατά προτεραιότθτα ζναντι
των ανωτζρω γενικϊν οδθγιϊν από τον χριςτθ του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ.
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