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ΕΓΚΤΚΛΙΟ
Θζμα: «Χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων»
ΧΕΣ.: Η με αρικ. 8197/90920/2013 (ΦΕΚ Βϋ1883) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ
Σφμφωνα με το άρκρο 19, παράγραφοσ 2 του ν.4036/2012 (Αϋ8), προβλζπεται ότι μζχρι τισ 26 Νοεμβρίου 2013
κεςπίηεται ςφςτθμα για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ. Τα πιςτοποιθτικά αυτά παρζχουν, τουλάχιςτον, απόδειξθ
επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων του Ραραρτιματοσ Βϋ του ν.4036/2012 (Αϋ8), θ οποία αποκτάται από τουσ
επαγγελματίεσ χριςτεσ. Σφμφωνα με το άρκρο 20, παράγραφοι 2 και 4 του ν.4036/2012 (Αϋ8), από 26 Νοεμβρίου
2015 θ πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων για επαγγελματικι χριςθ περιορίηεται ςτα πρόςωπα που
διακζτουν το πιςτοποιθτικό τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 19. Τζλοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 33, παράγραφοσ 4
του ν.4036/2012 (Αϋ8), προβλζπεται ότι με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ορίηεται το
αργότερο ζωσ τισ 26 Νοεμβρίου 2013 θ διαδικαςία χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ το οποίο αποτελεί απόδειξθ
επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων.
Με τθ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Βϋ1883) κοινι Απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, του Υπουργοφ Υγείασ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων, κεςπίςτθκε το Εκνικό χζδιο Δράςθσ, με ςτόχο τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ και τθν
προςταςία του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ.
Σφμφωνα με το άρκρο 1, παράγραφοσ 1, περίπτωςθ α (ββ) τθσ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Βϋ1883)
Κ.Υ.Α., προβλζπεται ότι μεταξφ των ςκοπϊν τθσ απόφαςθσ είναι θ διαδικαςία χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων
ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, θ οποία περιγράφεται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο ΙΙ, άρκρα 10 ζωσ 15
τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Τα πιςτοποιθτικά γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, χορθγοφνται μζςω θλεκτρονικισ
εφαρμογισ από τθ Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων (Σ.Ε.Α.), μετά από επιτυχι εξζταςθ των ενδιαφερομζνων ςε ειδικά εξεταςτικά κζντρα, θ οποία
διενεργείται μζςω βάςθσ δεδομζνων που τθρεί θ ΣΕΑ.
Θ ΣΕΑ δθμιουργεί βάςθ δεδομζνων με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, όπου μόνο μία επιλογι είναι θ ςωςτι. Οι
ερωτιςεισ καταχωρίηονται ανά κεφάλαιο του Ραραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8).
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να απαντιςουν ςε πενιντα (50) ερωτιςεισ μζςα ςε οριςμζνο χρόνο, τυχαία
επιλεγμζνεσ από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ανά περίπτωςθ του Ραραρτιματοσ Β του
ν.4036/2012 (Αϋ8), ωσ εξισ:

1. Ρεριπτϊςεισ α), β) και μ): Ρζντε (5) ερωτιςεισ,
2. Ρεριπτϊςεισ γ), ςτ), η), ι) και λ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ,
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3. Ρεριπτϊςεισ δ), ε) και κ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ και
4. Ρεριπτϊςεισ θ) και κ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ.
Για τθ χοριγθςθ του πιςτοποιθτικοφ απαιτείται θ ςωςτι απάντθςθ ςε τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) ερωτιςεισ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ οι ενδιαφερόμενοι ενθμερϊνονται άμεςα για τον αρικμό των ερωτιςεων που
απάντθςαν ορκά και για τθ χοριγθςθ ι μθ του πιςτοποιθτικοφ.

ε εφαρμογι του άρκρου 12, παράγραφοσ 4 τθσ με αρικ. 8197/90920/2013 (ΦΕΚ Βϋ1883) Κ.Τ.Α.
επιςυνάπτεται θ βάςθ δεδομζνων με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, θ οποία κα χρθςιμοποιείται από
τθν θλεκτρονικι εφαρμογι για τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων .
Θ βάςθ δεδομζνων αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
(www.minagric.gr) και κα αναςκοπείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα με ςκοπό τθ βελτίωςι τθσ και τθ διαρκι
προςαρμογι τθσ ςτισ τρζχουςεσ εξελίξεισ που αφοροφν τα γεωργικά φάρμακα.
Οι Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των κατά τόπουσ Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ελζγχουν
δειγματολθπτικά τθν ορκι εφαρμογι του ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν
φαρμάκων.
Θ παροφςα εγκφκλιοσ να δθμοςιευτεί ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια».

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

Μ. ΚΟΡΑΙΔΗ

υνθμμζνα: Βάςθ δεδομζνων με ερωτιςεισ
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Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων
ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων

Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ
οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν οι επαγγελματίεσ χριςτεσ
γεωργικϊν φαρμάκων, προκειμζνου να αποκτιςουν πιςτοποιθτικό
γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων.

ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ
Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ &
Σροφίμων
Email: syg032@minagric.gr
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ΕΙΑΓΩΓΗ
Α. Νομικι Βάςθ
Σφμφωνα με το άρκρο 19, παράγραφοσ 2 του ν.4036/2012 (Αϋ8), προβλζπεται ότι μζχρι τισ 26 Νοεμβρίου 2013
κεςπίηεται ςφςτθμα για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ. Τα πιςτοποιθτικά αυτά παρζχουν, τουλάχιςτον, απόδειξθ
επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων του Ραραρτιματοσ Βϋ θ οποία αποκτάται από τουσ επαγγελματίεσ χριςτεσ, τουσ
διανομείσ και τουσ ςυμβοφλουσ.
Σφμφωνα με το άρκρο 20, παράγραφοι 2 και 4 του ν.4036/2012 (Αϋ8), από 26 Νοεμβρίου 2015 θ πϊλθςθ
γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων για επαγγελματικι χριςθ περιορίηεται ςτα πρόςωπα που διακζτουν το
πιςτοποιθτικό τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 19.
Σφμφωνα με το άρκρο 33, παράγραφοσ 4 του ν.4036/2012 (Αϋ8), προβλζπεται ότι με απόφαςθ του Υπουργοφ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ορίηεται το αργότερο ζωσ τισ 26 Νοεμβρίου 2013 θ διαδικαςία χοριγθςθσ
πιςτοποιθτικοφ το οποίο αποτελεί απόδειξθ επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν
φαρμάκων.
Με τθ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Βϋ1883) κοινι Απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, του Υπουργοφ Υγείασ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
και Τροφίμων, κεςπίςτθκε το Εκνικό χζδιο Δράςθσ, με ςτόχο τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ και τθν
προςταςία του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ.
Σφμφωνα με το άρκρο 1, παράγραφοσ 1, περίπτωςθ α (ββ) τθσ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ
Βϋ1883) Κ.Υ.Α., προβλζπεται ότι μεταξφ των ςκοπϊν τθσ απόφαςθσ είναι θ διαδικαςία χοριγθςθσ
πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, θ οποία περιγράφεται αναλυτικά ςτο
Κεφάλαιο ΙΙ, άρκρα 10 ζωσ 15 τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Β. φντομθ περιγραφι διαδικαςίασ
Τα πιςτοποιθτικά γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, χορθγοφνται μζςω θλεκτρονικισ
εφαρμογισ από τθ Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων (Σ.Ε.Α.), μετά από επιτυχι εξζταςθ των ενδιαφερομζνων ςε ειδικά εξεταςτικά κζντρα, θ οποία
διενεργείται μζςω βάςθσ δεδομζνων που τθρεί θ ΣΕΑ.
Θ ΣΕΑ δθμιουργεί βάςθ δεδομζνων με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, όπου μόνο μία επιλογι είναι θ ςωςτι. Οι
ερωτιςεισ καταχωρίηονται ανά κεφάλαιο του Ραραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8).
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να απαντιςουν ςε πενιντα (50) ερωτιςεισ μζςα ςε οριςμζνο χρόνο, τυχαία
επιλεγμζνεσ από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ανά περίπτωςθ του Ραραρτιματοσ Β του
ν.4036/2012 (Αϋ8), ωσ εξισ:
1. Ρεριπτϊςεισ α), β) και μ): Ρζντε (5) ερωτιςεισ,
2. Ρεριπτϊςεισ γ), ςτ), η), ι) και λ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ,
3. Ρεριπτϊςεισ δ), ε) και κ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ και
4. Ρεριπτϊςεισ θ) και κ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ.
Για τθ χοριγθςθ του πιςτοποιθτικοφ απαιτείται θ ςωςτι απάντθςθ ςε τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35)
ερωτιςεισ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ οι ενδιαφερόμενοι ενθμερϊνονται άμεςα για τον αρικμό των ερωτιςεων
που απάντθςαν ορκά και για τθ χοριγθςθ ι μθ του πιςτοποιθτικοφ.
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Γ. χεδιαςμόσ ερωτιςεων
Οι ερωτιςεισ που απευκφνονται ςτουσ επαγγελματίεσ χριςτεσ γεωργικϊν φαρμάκων, με ςκοπό τθν πιςτοποίθςθ
γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, ςχεδιάηονται ζτςι ϊςτε να πλθροφνται οι παρακάτω
προχποκζςεισ:
 Να ζχουν τζςςερισ δυνατζσ απαντιςεισ, από τισ οποίεσ μόνο μία να είναι θ ςωςτι για τθν αντίςτοιχθ Θζμα.
 Να είναι απλζσ και κατανοθτζσ.
 Να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο το οποίο είναι το Ραράρτθμα Β του ν.4036/2012 (Αϋ8).
 Να εμπεριζχουν απαντιςεισ, οι οποίεσ να «κακοδθγοφν» τουσ εξεταηόμενουσ ςτθν απόρριψθ λανκαςμζνων
πρακτικϊν ι καταςτάςεων και ςτθν επιλογι των ορκϊν, ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ χϊρασ μασ.
 Να τίκενται ςτθ διάκεςθ κάκε ενδιαφερομζνου μζςω του διαδικτφου, για να εξαςφαλίηεται θ διαφάνεια και
κυρίωσ θ διαρκι βελτίωςθ και ςυμπλιρωςι τουσ.
 Να είναι ςε ικανό αρικμό ζτςι ϊςτε μετά τθ διαδικαςία τυχαιοποιθμζνθσ επιλογισ τουσ να μθν είναι πρακτικά
εφκολθ θ αποςτικιςι τουσ.
Ε. Διακζςιμεσ ερωτιςεισ
Θ βάςθ δεδομζνων που ςυντάχκθκε, μετά και τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαβοφλευςθσ περιζχει τον παρακάτω αρικμόσ
ερωτιςεων:
Κεφάλαιο

Ραράγραφοσ

Ι

α)
β)
μ)
γ)
ςτ)
η)
ι)
λ)
δ)
ε)
κ)
θ)
κ)

ΙΙ

ΙΙΙ

ΙV
ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικζσ ερωτιςεισ βάςθσ
δεδομζνων
15
14
9
36
33
16
5
5
44
5
5
15
19
221

Ερωτιςεισ που κα τεκοφν προσ
απάντθςθ ςε κάκε ενδιαφερόμενο
5

15

15

15
50

Δ. Βελτίωςθ ερωτιςεων
Θ βάςθ δεδομζνων που ςυντάχκθκε πρζπει να βελτιϊνεται διαρκϊσ. Για το ςκοπό αυτό κάκε ενδιαφερόμενοσ
μπορεί να υποβάλει εφόςον επικυμεί:
 Σχόλια επί των ερωτιςεων που ζχουν ιδθ ςυνταχκεί,
 Ρροτάςεισ για νζεσ ερωτιςεισ,
 Ρροτάςεισ για βελτίωςθ του ςυςτιματοσ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ
γεωργικϊν φαρμάκων,
ςτο e-mail : syg032@minagric.gr, ςυνειςφζροντασ ςτθ βελτίωςθ τθσ ςχετικισ βάςθσ δεδομζνων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
*περιπτϊςεισ α), β) και μ): Ρζντε (5) ερωτιςεισ+
α). Η νομοκεςία που διζπει τα γεωργικά φάρμακα και τθ χριςθ τουσ.
Θζμα α.1.

Θ ετικζτα του γεωργικοφ φαρμάκου, το οποίο επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςω ςτθν καλλιζργειά μου:

Α.

Γράφει τον αρικμό ζγκριςθσ και ωσ Β. Αναγράφει αρικμό ζγκριςθσ του Υπουργείου
παραδείγματα, μερικζσ από τισ καλλιζργειεσ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και τθν
όπου επιτρζπεται θ χριςθ του.
καλλιζργειά μου.
Γ. Αναγράφει μόνο τον αρικμό ζγκριςθσ. Δεν Δ. Δεν αναγράφει αρικμό ζγκριςθσ αλλά ζχει
γράφει τίποτε για τθν δράςθ του και τισ
δοκιμαςτεί (ι ζχουν γίνει πειράματα) ςτθν περιοχι
καλλιζργειεσ, αφοφ αυτά τα ξζρουν καλφτερα οι
μου.
γεωπόνοι τθσ κάκε περιοχισ.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα α.2.

Ζνα μυκθτοκτόνο προϊόν είναι εγκεκριμζνο για χριςθ ςτθν Ελλάδα, εάν:

Α.

Ζχει εγκρικεί θ δραςτικι του ουςία από τθν Β. Τα μζγιςτα ανεκτά υπολείμματά του (MRL) είναι
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
ιδιαίτερα υψθλά, πχ. 10 ppm.
Γ. Ζχει χορθγθκεί -και ςυνεχίηει να ιςχφει- άδεια Δ. Θ υπολειμματικι του διάρκεια είναι μικρότερθ από
διάκεςθσ ςτθν ελλθνικι αγορά για το εν λόγω
15 θμζρεσ.
ςκεφαςμα.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα α.3.

Για να αντιμετωπίςω ζνα ζντομο:

Α.

Χρθςιμοποιϊ όποιο εντομοκτόνο γράφει ςτθν Β.
ετικζτα ότι καταπολεμά το ζντομο αυτό.

Γ.

Ακολουκϊ το πρόγραμμα ψεκαςμϊν άλλων Δ.
παραγωγϊν που ζχουν με επιτυχία
αντιμετωπίςει το ζντομο αυτό.

Σωςτό είναι το:
Θζμα α.4.

Χρθςιμοποιϊ
γνωςτά
εντομοκτόνα
που
χρθςιμοποιοφνται χρόνια ςτθν περιοχι (π.χ.
χλωρπυριφοσ) κι αν χρειαςτεί μπορεί να επιλζξω άλλο .
Δίνω προτεραιότθτα ςε μζτρα ‘βιολογικοφ ελζγχου’ και
ςε γεωργικά φάρμακα χαμθλοφ κινδφνου,
χρθςιμοποιϊντασ το ςκεφαςμα το οποίο ςτθν ετικζτα
του αναγράφει και το ζντομο και τθν καλλιζργεια ςτθν
οποία κζλω να το χρθςιμοποιιςω και ακολουκϊ τισ
οδθγίεσ χριςεωσ.

Δ

Οι οδθγίεσ χριςθσ που αναγράφονται ςτθν ετικζτα ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου:

Α.

Είναι προτάςεισ τθσ εταιρείασ που το διακινεί για Β. Είναι υποχρεωτικζσ και δεν επιτρζπουν χριςθ ςε
να μθν ζχει ευκφνεσ.
άλλθ καλλιζργεια του γεωργικοφ φαρμάκου.
Γ. Είναι ενδεικτικζσ και αφοροφν μερικζσ από τισ Δ. Είναι υποχρεωτικζσ μόνο όταν τα φυτικά προϊόντα
καλλιζργειεσ όπου ζχει αποτζλεςμα.
προορίηονται για εξαγωγι.
Σωςτό είναι το:
Β
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Θζμα α.5.

Ραράλλθλο εμπόριο γεωργικϊν φαρμάκων είναι:

Α.

Πταν χρθςιμοποιοφνται ςε μία χϊρα γεωργικά Β. Πταν χρθςιμοποιοφνται γεωργικά φάρμακα που
φάρμακα που ζχουν ζγκριςθ ςε άλλα Κράτθκυκλοφοροφν με τθν ίδια εμπορικι ονομαςία ςε άλλο
Μζλθ.
Κράτοσ Μζλοσ.
Γ. Πταν χρθςιμοποιοφνται γεωργικά φάρμακα που Δ. Πταν θ ετικζτα του γεωργικοφ φαρμάκου δεν είναι
ζχουν άδεια παραλλιλου εμπορίου ςτθ χϊρα
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
μασ.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα α.6.

Μπορϊ να φζρω ζνα γεωργικό φάρμακο μαηί μου, επιςτρζφοντασ από ταξίδι ςτο εξωτερικό:

Α.

Ναι, αν κυκλοφορεί ςτθ χϊρα μασ άλλο Β. Επιτρζπεται αν το φζρω από άλλο Κράτοσ Μζλοσ και
ςκεφαςμα με τθν ίδια ονομαςία.
δεν επιτρζπεται από χϊρα εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Γ. Επιτρζπεται αρκεί να το χρθςιμοποιιςω ο ίδιοσ Δ. Δεν επιτρζπεται αν δεν τθρθκοφν τα προβλεπόμενα
και να μθν το πουλιςω.
από τθν ςχετικι νομοκεςία για τισ παράλλθλεσ
ειςαγωγζσ φπ.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα α.7.

Θ χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων που φζρουν άδεια διάκεςθσ ςτθν Ελλθνικι αγορά…

Α.

Μου διαςφαλίηει τθν εγγυθμζνθ ςφνκεςθ του Β. Μου διαςφαλίηει τισ εξαγωγζσ.
γεωργικοφ φαρμάκου.
Γ. Μου διαςφαλίηει ότι είναι νόμιμθ θ χριςθ του Δ. Μου διαςφαλίηει τθν αποφυγι φυτοτοξικότθτασ.
ςυγκεκριμζνου γεωργικοφ φαρμάκου ςε όλεσ τισ
καλλιζργειεσ.
Σωςτό είναι το:
Α.
Θζμα α.8.

Θ άδεια διάκεςθσ ςτθν Ελλθνικι αγορά…

Α.

Χορθγείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Β. Χορθγείται από τθν εταιρεία που το διακζτει ςτθν
ςυγκεκριμζνα τθν υπθρεςία που αςχολείται με
αγορά και είναι υπεφκυνθ για τθν ποιότθτά του.
τα γεωργικά φάρμακα.
Γ. Χορθγείται από το Υπουργείο Αγροτικισ Δ. Χορθγείται από τισ τοπικζσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ.
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων τθσ χϊρασ μασ.
Σωςτό είναι το:
Γ.
Θζμα α.9.
Α.

Ζνα νόμιμο γεωργικό φάρμακο ξεχωρίηει γιατί…

Μπορεί να το γράψει ο πωλθτισ ςτο τιμολόγιο.

Γ. Ζχει καλφτερθ ςυςκευαςία από το μθ νόμιμο.
Σωςτό είναι το:
Β.
Θζμα α.10.
Α.
Γ.

Β. Γράφει ςτθν ετικζτα του τον αρικμό ζγκριςθσ του
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και
πωλείται από εγκεκριμζνα ςθμεία πϊλθςθσ
Δ. Στθν ετικζτα του γράφει τθ βιομθχανία που το ζφτιαξε.

Ρριν αγοράςω ζνα γεωργικό φάρμακο, για να βεβαιωκϊ ότι είναι νόμιμο, διαβάηω ςτθν ετικζτα:

Τθ βιομθχανία που το ζφτιαξε.
Β.
Τον αρικμό ζγκριςθσ από χϊρα τθσ Δ.
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Σωςτό είναι το:
Δ.

Τθν εμπορικι ονομαςία του ι τθ δραςτικι του ουςία.
Τον αρικμό ζγκριςθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
και Τροφίμων.
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Θζμα α.11.

Α.

Σε ποιεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιοφμε ζνα γεωργικό φάρμακο που δεν ζχει ζγκριςθ ςτθν καλλιζργεια
μασ αλλά κυκλοφορεί νόμιμα ςτθν Ελλθνικι αγορά;

Μόνο αν ζχει ζγκριςθ για παρόμοια
καλλιζργεια (πχ. Αν ζχει ζγκριςθ ςτθν
Μθλιά το χρθςιμοποιϊ και ςτθν Αχλαδιά
χωρίσ ζγκριςθ).

Γ.

Μόνο αν μου πει ο γεωπόνοσ ότι είναι
αποτελεςματικό.
Σωςτό είναι το:
Δ.
Θζμα α.12.

Μόνο από κατάςτθμα που ζχει αναγγείλει
τθν άςκθςθ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν
φαρμάκων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Γ.
Από άλλουσ παραγωγοφσ.
Σωςτό είναι το:
Α.

Από το ιντερνετ.
Από οποιοδιποτε υπάλλθλο ενόσ
καταςτιματοσ γεωργικϊν εφοδίων.
Σωςτό είναι το:
Β.

Α.

Γ.

Αναηθτϊ άλλα γεωργικά φάρμακα και
πειραματίηομαι που κυκλοφοροφν ςε
άλλεσ χϊρεσ.
Σωςτό είναι το:
Β.

Α.

Δ.

Β.
Δ.

Β.

Δ.

Από γεωπόνο.
Από τον παραγωγό που ζχει καλφτερθ παραγωγι ςτθν
περιοχι.

Ρροςπακϊ να ςυνδυάςω εναλλακτικοφσ τρόπουσ
καταπολζμθςθσ και επιπρόςκετα καλλιεργθτικά μζτρα
που αναφζρονται από το Ρρόγραμμα Ολοκλθρωμζνθσ
Διαχείριςθσ. Ταυτόχρονα ςυμβουλεφομαι τουσ
γεωπόνουσ.
Ψεκάηω ποιο ςυχνά από το χρονικό διάςτθμα που
αναγράφει θ ετικζτα.

Ροια από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτι;

Τα γεωργικά φάρμακα είναι καρκινογόνα.

Β.

Θ χριςθ εγκεκριμζνου γεωργικοφ
φαρμάκου ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ
ετικζτασ του ελαχιςτοποιεί τισ δυςμενείσ
επιδράςεισ ςτθν υγεία του χριςτθ,
καταναλωτι και το περιβάλλον.
Σωςτό είναι το:
Γ.

Δ.

Γ.

Μόνο από κατάςτθμα που ζχει αναγγείλει τθν άςκθςθ
λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ςτον τοπικό
τφπο.
Από οποιοδιποτε κατάςτθμα και το ίντερνετ.

Τι κάνουμε αν πιςτεφουμε ότι ζνα ζντομο ι μια αςκζνεια ι ζνα ηιηάνιο δεν καταπολεμάται με τα
εγκεκριμζνα ςκευάςματα;

Χρθςιμοποιϊ διπλάςια ι τριπλάςια δόςθ
ενόσ γνωςτοφ γεωργικοφ φαρμάκου.

Θζμα α.15.

Β.

Από ποιον παίρνουμε πλθροφορίεσ για το αν χρειάηεται και ποιο γεωργικό φάρμακο κα
χρθςιμοποιιςουμε;

Α.
Γ.

Θζμα α.14.

Δ.

Μόνο εάν καταπολεμάει το ίδιο ζντομο ι αςκζνεια ι
ηιηάνιο ςε άλλθ καλλιζργεια και ζχει ζγκριςθ για αυτό (πχ.
Εάν ζχει ζγκριςθ για το πράςινο ςκουλικι ςτο βαμβάκι
μπορϊ να το χρθςιμοποιιςω για τθν καταπολζμθςθ του
πράςινου ςκουλθκιοφ και ςτθν ντομάτα).
Ροτζ.

Από ποφ μπορϊ να αγοράςω γεωργικά φάρμακα;

Α.

Θζμα α.13.

Β.

Τα γεωργικά φάρμακα που ζχουν ζγκριςθ είναι ακίνδυνα
με όποιο τρόπο και να τα χειριςτϊ.
Τα εντομοκτόνα είναι τα μόνα επικίνδυνα γεωργικά
φάρμακα για τον άνκρωπο.
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β) Κίνδυνοι από τθν φπαρξθ των παράνομων προϊόντων φυτοπροςταςίασ και μζκοδοι αναγνϊριςθσ τζτοιων
προϊόντων.
Θζμα β.1.
Ραραγωγόσ επιςκζπτεται τθ Βουλγαρία και προμθκεφεται εντομοκτόνα για τισ καλλιζργειζσ του τα
οποία φζρνει ςτθ χϊρα μασ. Τι ιςχφει;
Α.

Κανζνα πρόβλθμα. Είναι ελεφκερο το εμπόριο Β. Εφόςον υπάρχει αντίςτοιχο προϊόν εγκεκριμζνο ςτθν
μεταξφ Κρατϊν Μελϊν.
Ελλάδα είναι νόμιμο.
Γ.
Το προϊόν είναι παράνομο. Ο παραγωγόσ Δ. Δεν είναι νόμιμο αλλά αφοφ είναι για δικι του χριςθ και
τιμωρείται με πρόςτιμο, φυλάκιςθ και απϊλεια
όχι εμπορία δεν τιμωρείται από τον νόμο.
επιδοτιςεων.
Σωςτό είναι το:
Γ.

Θζμα β.2.

Υπάρχει κίνδυνοσ από παράνομα ςκευάςματα, τα οποία αναφζρουν ότι περιζχουν τθν ίδια δραςτικι
ουςία με εγκεκριμζνα ςτθν Ελλάδα;

Α.

Ναι γιατί ουδζποτε ελζγχκθκαν για το Β. Πχι αν θ προμθκεφτρια εταιρεία είναι ςοβαρι και
περιεχόμενο και κανείσ δεν εγγυάται τι
γνωςτι ςτο χϊρο για τζτοιου είδουσ ςκευάςματα.
περιζχουν.
Γ.
Ναι γιατί ζπρεπε να ςυνοδεφονται από Δ. Πχι αν θ παραγωγόσ εταιρεία του ςκευάςματοσ είναι
πιςτοποιθτικό ανάλυςθσ.
ςοβαρι.
Σωςτό είναι το:
Α
Θζμα β.3.

Κατά τθ χριςθ παράνομου ςκευάςματοσ, ο παραγωγόσ αιςκάνεται ζντονθ αναπνευςτικι δυςφορία.

Α.

Είναι ςφνθκεσ φαινόμενο και αρκεί να Β. Οφείλει μετά τον ψεκαςμό να ενθμερϊςει τον
διακόψει για λίγα λεπτά τον ψεκαςμό
προμθκευτι του και να ηθτιςει ςυμβουλζσ.
Γ.
Οφείλεται ςε τφψεισ για τθν παρανομία που Δ. Ρρζπει να ηθτιςει άμεςα ιατρικι ςυμβουλι και να
ζκανε.
επιδείξει τθν ετικζτα του φαρμάκου.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα β.4.
Α.
Γ.

Μετά από τθ χριςθ παράνομου ςκευάςματοσ καταςτράφθκε θ καλλιζργεια. Ο πακϊν παραγωγόσ:

Δικαιοφται αποηθμίωςθ από τον ΕΛ.Γ.Α.
Β.
Δικαιοφται αποηθμίωςθ από τθν εταιρεία που Δ.
διακινεί τυχόν αντίςτοιχο εγκεκριμζνο ςτθ χϊρα
μασ.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα β.5.

Δικαιοφται ολόκλθρθ τθν επιδότθςθ.
Δεν δικαιοφται αποηθμίωςθ γιατί ιταν παράνομθ
ενζργεια θ χριςθ του ςκευάςματοσ αυτοφ.

Το παράνομο φυτοπροςτατευτικό προϊόν αναγνωρίηεται από:

Α.

Τθ μθ αναγραφι του αρικμοφ ζγκριςθσ ωσ Β. Τθ φκθνι τιμι του και τθν πλθρωμι του ςε μετρθτά.
γεωργικό φάρμακο.
Γ. Τθν πϊλθςι του από παράνομα καταςτιματα Δ. Τθν πρόχειρθ ςυςκευαςία.
γεωργικϊν φαρμάκων.
Σωςτό είναι το:
Α
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Θζμα β.6.

Ζνα γεωργικό φάρμακο με ξενόγλωςςθ ετικζτα:

Α.

Ρρζπει πάντα να ςυνοδεφεται με φυλλάδιο με Β. Είναι παράνομο εφόςον δεν υπάρχει εγκεκριμζνο ςτθ
μετάφραςθ τθσ ετικζτασ του ςτα Ελλθνικά.
χϊρα με τθν ίδια ονομαςία.
Γ. Είναι ςε κάκε περίπτωςθ παράνομο.
Δ. Είναι παράνομο εφόςον δεν πουλιζται από
καταςτιματα γεωργικϊν φαρμάκων με γεωπόνο.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα β.7.

Τα γεωργικά φάρμακα που πουλιοφνται ςε ςυςκευαςίεσ χωρίσ ετικζτα και οδθγίεσ χριςθσ:

Α.

Δεν ζχουν ελεγχκεί και μπορεί να προκαλζςουν Β. Ρεριζχουν πάντα τοξικζσ ουςίεσ.
προβλιματα υγείασ ςτον παραγωγό.
Γ. Δεν ζχουν πάρει ακόμθ ζγκριςθ κυκλοφορίασ Δ. Είναι πιο αποτελεςματικά και πιο φκθνά από τα
και
διατίκενται
δοκιμαςτικά
για
να
εγκεκριμζνα.
επιβεβαιωκεί θ αποτελεςματικότθτά τουσ.
Σωςτό είναι το:
Α
Θζμα β.8.
Α.
Γ.

Θ χριςθ γεωργικοφ φαρμάκου από γειτονικζσ χϊρεσ επιτρζπεται όταν:

Κατά το παρελκόν είχε ζγκριςθ ςτθν
Ελλάδα.
Ροτζ.

Σωςτό είναι το:
Θζμα β.9.
Α.

Β.

Γνωρίηουμε ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικό.

Δ.

Δεν μποροφμε να το βροφμε ςτα καταςτιματα τθσ
Ελλάδασ.

Γ.
Ζνα γνωςτό γεωργικό φάρμακο γνωςτισ εταιρείασ με ξενόγλωςςθ ετικζτα:

Είναι ςε κάκε περίπτωςθ παράνομο.

Β. Είναι παράνομο εφόςον δεν πουλιζται από
καταςτιματα γεωργικϊν φαρμάκων με γεωπόνο.
Γ. Ρρζπει πάντα να ςυνοδεφεται με φυλλάδιο με Δ. Είναι παράνομο εφόςον δεν υπάρχει εγκεκριμζνο ςτθ
μετάφραςθ τθσ ετικζτασ του ςτα Ελλθνικά.
χϊρα με τθν ίδια ονομαςία.
Σωςτό είναι το:
Α
Θζμα β.10.

Ροιοσ ζχει τθν ευκφνθ αν εντοπιςκεί θ χριςθ παράνομου γεωργικοφ φαρμάκου;

Α.

Θ εταιρία ι το πρόςωπο που το ποφλθςε
ςτο κατάςτθμα.
Γ.
Ο παραγωγόσ.
Σωςτό είναι το:
Δ.
Θζμα β.11.
Α.

Β.

Το κατάςτθμα ι αυτόσ που το ποφλθςε ςτον παραγωγό.

Δ.

Πλοι οι προθγοφμενοι.

Ρϊσ μπορεί να εντοπιςκεί θ χριςθ παράνομου γεωργικοφ φαρμάκου;

Από τθν ανίχνευςθ υπολειμμάτων ςτο
τελικό προϊόν ςτον αγρό ι τθν αγορά.
Γ.
Από ζλεγχο ςτον ψεκαςτιρα κατά τον
ψεκαςμό.
Σωςτό είναι το:
Δ.

Β.
Δ.

Από ζλεγχο ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του παραγωγοφ ι
του εμπόρου.
Πλα τα προθγοφμενα.
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Θζμα β.12.

Α.

Ρροϊόντα που προορίηονται για τθν «άμυνα των φυτϊν» και αναφζρουν ενδείξεισ καταπολζμθςθσ
εντόμων και αςκενειϊν των φυτϊν;

Είναι οικολογικά γεωργικά φάρμακα.

Γ.

Ρροτιμοφνται αντί για τα γεωργικά
φάρμακα.
Σωςτό είναι το:
Δ.
Θζμα β.13.

Δ.

Ζχουν αποτελεςματικότθτα ςτθν καταπολζμθςθ εντόμων
και αςκενειϊν των φυτϊν
Είναι παράνομα γεωργικά φάρμακα.

Ζνα γεωργικό φάρμακο με κατ’ εξαίρεςθ άδεια χριςθσ 120 θμερϊν

Α.

Μπορεί να χρθςιμοποιείται μόνον μζςα
ςτθ χρονικι περίοδο που γράφει θ ετικζτα
του.
Γ.
Μπορεί να διατθρθκεί ςτθν αποκικθ του
παραγωγοφ για 2 ζτθ αν δεν
χρθςιμοποιθκεί άμεςα.
Σωςτό είναι το:
Α.
Θζμα β.14.

Β.

Β.

Δ.

Μπορεί να χρθςιμοποιείται από οποιονδιποτε
ενδιαφερόμενο αντιμετωπίηει το ίδιο πρόβλθμα ςε όλθ τθ
χϊρα.
Μπορεί να διατθρθκεί για 2 ζτθ μόνον ςε κατάςτθμα
εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων.

Ζνα λίπαςμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ γεωργικό φάρμακο για τθν καταπολζμθςθ εντόμων και
αςκενειϊν των φυτϊν

Α.
Αν το ςυςτινει ο παραςκευαςτισ του
Γ.
Αν υπάρχουν δοκιμζσ για το ςκοπό αυτό.
Σωςτό είναι το:
Δ.

Β.
Δ.

Αν το ςυςτινει το κατάςτθμα πϊλθςθσ
Σε καμία περίπτωςθ.

μ). Σιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία.
Θζμα μ.1.
Α.

Θ καταγραφι τθσ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων

Απαιτείται όταν θ καλλιζργεια επιδοτείται.

Γ.

Απαιτείται όταν τα φυτικά
προορίηονται για εξαγωγι.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα μ.2.

Β. Απαιτείται όταν
παράβαςθ.
προϊόντα Δ. Απαιτείται πάντα.

ζχει

προθγοφμενα

διαπιςτωκεί

Θ τιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων

Α.

Γίνεται ςε θλεκτρονικι βάςθ που τθρείται ςτο Β. Γίνεται από τον παραγωγό που χρθςιμοποιεί τα
Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
γεωργικά φάρμακα.
Γ. Γίνεται από το κατάςτθμα που διακζτει τα Δ. Γίνεται από το Συνεταιριςμό που ανικει ο παραγωγόσ
γεωργικά φάρμακα ι από τον ςφμβουλο.
που προμθκεφτθκε τα γεωργικά φάρμακα.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα μ.3.

Θ τιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων

Α.

Βοθκά ςτθ μείωςθ του κόςτουσ τθσ Β. Βοθκά
ςτο
καλφτερο
προγραμματιςμό
καλλιζργειασ.
φυτοπροςταςίασ των επόμενων ετϊν
Γ. Βοθκά ςτθ μείωςθ τθσ χριςθσ των γεωργικϊν Δ. Πλα τα προθγοφμενα.
φαρμάκων.
Σωςτό είναι το:
Δ

Εξετάςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων
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Θζμα μ.4.

Θ τιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων

Α.

Αφορά τθν καταγραφι τθσ ονομαςίασ
γεωργικοφ φαρμάκου, τθσ καλλιζργειασ,
περιοχισ, του χρόνου χριςθσ και
δοςολογίασ που χρθςιμοποιικθκε.
Γ. Αφορά τθν καταγραφι τθσ ονομαςίασ
γεωργικοφ φαρμάκου.
Σωςτό είναι το:
Α.
Θζμα μ.5.

Οι παραγωγοί διατθροφν αρχεία για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων

Α. Για τουλάχιςτον ζνα ζτοσ.
Γ. Για τουλάχιςτον τρία ζτθ.
Σωςτό είναι το:
Γ.
Θζμα μ.6.

του Β. Αφορά τθν καταγραφι τθσ ονομαςίασ του γεωργικοφ
τθσ
φαρμάκου, τθσ καλλιζργειασ, του χρόνου χριςθσ, τθσ
τθσ
δοςολογίασ που χρθςιμοποιικθκε των μζτρων
προφφλαξθσ και του ςκοποφ χριςθσ.
του Δ. Αφορά τθν καταγραφι τθσ ονομαςίασ του γεωργικοφ
φαρμάκου και τθσ καλλιζργειασ όπου χρθςιμοποιικθκε.

Β. Για τουλάχιςτον πζντε ζτθ.
Δ. Για τουλάχιςτον δζκα ζτθ.

Θ τιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων

Α.

Ρρζπει να γίνεται πολφ πριν τθν εφαρμογι για Β. Ρρζπει να γίνεται λίγο πριν τθν εφαρμογι γιατί τότε
να τθρείται το πρόγραμμα ψεκαςμϊν.
είναι διακζςιμα τα ςτοιχεία.
Γ. Ρρζπει να γίνεται αμζςωσ μετά τθν εφαρμογι Δ. Ρρζπει να γίνεται ςτο τζλοσ κάκε εβδομάδασ ζτςι ϊςτε
για να καταγράφεται θ πραγματικότθτα.
να υπάρχουν ςυγκρίςιμα ςτοιχεία.
Σωςτό είναι το:
Γ.
Θζμα μ.7.
Οι παραγωγοί διατθροφν αρχεία για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων
Α.
Για τουλάχιςτον τρία ζτθ.
Β. Για τουλάχιςτον ζνα ζτοσ.
Γ.
Για τουλάχιςτον τθν προθγοφμενθ Δ. Για τουλάχιςτον ζξι μινεσ.
καλλιεργθτικι περίοδο.
Σωςτό είναι το:
Α.
Θζμα μ.8.
Θ τιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων:
Α. Διευκολφνει τθν ςυγκζντρωςθ ςτατιςτικϊν
Β. Αναμζνεται να περιορίςει τθ χριςθ παράνομων
ςτοιχείων χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων
γεωργικϊν φαρμάκων
Γ. Το Α. και Β.
Δ. Γίνεται για να επιβάλουν πρόςτιμα ςτουσ αγρότεσ
Σωςτό είναι το:
Γ.
Θζμα μ.9.
Θ τιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων:
Α. Είναι θ διατιρθςθ των τιμολογίων αγοράσ των
Β. Μπορεί να γίνει μζςω ςυμπλιρωςθσ των εντφπων τθσ
γεωργικϊν φαρμάκων
θλεκτρονικισ καταγραφισ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ των
γεωργικϊν φαρμάκων.
Γ. Είναι θ διατιρθςθ τθσ καρτζλασ αγοράσ
Δ. Μπορεί να γίνει με αναλφςεισ υπολειμμάτων μετά τθ
γεωργικϊν φαρμάκων από κάκε κατάςτθμα.
ςυγκομιδι κάκε καλλιζργειασ
Σωςτό είναι το:
Β.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
*περιπτϊςεισ γ), ςτ), η), ι) και λ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ+
γ). Πθγζσ κινδφνου και κίνδυνοι που ςυνδζονται με τα γεωργικά φάρμακα και τουσ τρόπουσ εντοπιςμοφ και
ελζγχου αυτϊν, ειδικότερα δε:
αα) οι κίνδυνοι για τον άνκρωπο (χειριςτζσ, κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα που ειςζρχονται ςε χϊρουσ που
ζχουν υποβλθκεί ςε εφαρμογι και άτομα που χειρίηονται ι τρϊγουν είδθ που ζχουν υποβλθκεί ςε
εφαρμογι) και τουσ τρόπουσ με τον οποίον παράγοντεσ όπωσ το κάπνιςμα επιτείνουν τουσ
κινδφνουσ αυτοφσ
ββ) τα ςυμπτϊματα δθλθτθρίαςθσ από γεωργικά φάρμακα και τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν·
γγ) οι κίνδυνοι για τα φυτά που δεν αποτελοφν ςτόχο, τα ωφζλιμα ζντομα, τθν άγρια πανίδα και χλωρίδα,
τθ βιοποικιλότθτα και για το περιβάλλον γενικότερα.

Θζμα γ.1.

Σε περίπτωςθ ψεκαςμοφ γεωργικϊν φαρμάκων με χριςθ πτυςςόμενθσ ράμπασ, ο χειριςτισ του
τρακτζρ:

Α.

Οφείλει να οδθγεί πάντα κόντρα ςτον άνεμο Β. Οφείλει να φορά τα προςτατευτικά μζςα που
για να μθν ειςπνζει το ψεκαςτικό υγρό.
αναφζρονται ςτθν ετικζτα του γεωργικοφ φαρμάκου.
Γ. Οφείλει να φορά μόνο μάςκα προςϊπου.
Δ. Οφείλει να φορά πλιρθ ςτολι (μάςκα, μπότεσ, γάντια
κλπ).
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα γ.2.

Το κάπνιςμα κατά τθ διάρκεια ψεκαςμοφ γεωργικϊν φαρμάκων απαγορεφεται γιατί:

Α.

Από το τςιγάρο ειςζρχεται ςτο ςτόμα ποςότθτα Β. Υπάρχει κίνδυνοσ να μθν γίνει ςωςτά ο ψεκαςμόσ λόγω
ψεκαςτικοφ υγροφ.
μειωμζνθσ ςυγκζντρωςθσ του ψεκαςτι.
Γ. Υπάρχει κίνδυνοσ ατυχιματοσ λόγω ανάφλεξθσ Δ. Οι επικίνδυνεσ ουςίεσ του τςιγάρου γίνονται τοξικότερεσ
των εφφλεκτων γεωργικϊν φαρμάκων.
όταν καπνίηουμε τθν ϊρα του ψεκαςμοφ.
Σωςτό είναι το:
Α
Θζμα γ.3.
Α.

Ο βακμόσ αςφάλειασ ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου εξαρτάται από:

Τισ ιδιότθτεσ του γεωργικοφ φαρμάκου.

Β. Τισ ιδιότθτεσ του γεωργικοφ φαρμάκου, τθ χριςθ, τον
τρόπο εφαρμογισ και τα μζςα προςταςίασ του
ψεκαςτι.
Γ. Τισ ιδιότθτεσ του γεωργικοφ φαρμάκου και τθν Δ. Τισ ιδιότθτεσ του γεωργικοφ φαρμάκου και τον τρόπο
καλλιζργεια.
παραςκευισ του.
Σωςτό είναι το:
Β.
Θζμα γ.4.

Θ μετάγγιςθ γεωργικϊν φαρμάκων από τθν αρχικι ςυςκευαςία ςε άλλα μικρότερα δοχεία:

Α.

Ρροτείνεται γιατί βοθκά ςτο εφκολο χειριςμό Β. Απαγορεφεται γιατί εγκυμονεί πολλοφσ κινδφνουσ,
τουσ όταν μεταφζρονται ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ.
κυρίωσ λόγω απουςίασ των οδθγιϊν χριςθσ και
προφφλαξθσ ςτθν ετικζτα.
Γ. Ρροτείνεται γιατί επιτρζπει τθν οπτικι εκτίμθςθ Δ. Επιτρζπεται μόνο αν γίνεται παρουςία ειδικοφ
τθσ ποιότθτασ του γεωργικοφ φαρμάκου.
επιςτιμονα.
Σωςτό είναι το:
Β
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Θζμα γ.5.

Ζνα ψεκαςτικό μθχάνθμα που παρουςιάηει διαρροζσ:

Α.

Δεν αποτελεί κίνδυνο αν θ διαρροι είναι μικρι, Β. Αποτελεί άμεςο κίνδυνο και δεν πρζπει να
πρζπει όμωσ να επιςκευαςτεί.
χρθςιμοποιείται ζωσ ότου επιςκευαςτεί.
Γ. Ρρζπει να γεμίηεται με περιςςότερο ψεκαςτικό Δ. Δεν επθρεάηει τα φυτά αλλά μόνο το χριςτθ και
υγρό για να μθν λείψει το φυτοφάρμακο.
μπορεί να χρθςιμοποιείται αν ο χριςτθσ φοράει
αδιάβροχθ φόρμα.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα γ.6.

Δεν επιτρζπεται θ πρόςβαςθ ςτθν καλλιζργεια όπου ζγινε ψεκαςμόσ γεωργικοφ φαρμάκου

Α.

Για 24 ϊρεσ μετά τον ψεκαςμό.

Γ.

Μζχρι να ολοκλθρωκεί ο ψεκαςμόσ.

Σωςτό είναι το:
Θζμα γ.7.

Β. Ρριν περάςει χρόνοσ ίςοσ με το διάςτθμα αναμονισ
προ τθσ ςυγκομιδισ που αναγράφεται ςτθν ετικζτα.
Δ. Ρριν ςτεγνϊςει το ψεκαςτικό υγρό ι πριν περάςει το
διάςτθμα που αναγράφεται ςτθν ετικζτα.

Δ

Θ διάκεςθ ςτθν αγορά φροφτων και λαχανικϊν που ζχουν ψεκαςτεί με γεωργικά φάρμακα:

Α.

Επιτρζπεται αν θ ςυγκομιδι ζγινε τουλάχιςτον Β. Επιτρζπεται αν θ ςυγκομιδι ζγινε αφοφ πζραςε
μία εβδομάδα μετά τθν τελευταία εφαρμογι
χρόνοσ ίςοσ με το διάςτθμα αναμονισ προ τθσ
γεωργικοφ φαρμάκου.
ςυγκομιδισ που αναγράφεται ςτθν ετικζτα.
Γ. Επιτρζπεται αν θ ςυγκομιδι ζγινε τουλάχιςτον Δ. Επιτρζπεται αν δεν υπάρχουν φανερά ίχνθ του
δζκα θμζρεσ μετά τθν τελευταία εφαρμογι
γεωργικοφ φαρμάκου ςτο προϊόν που ςυγκομίηεται.
γεωργικοφ φαρμάκου.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα γ.8.

Οι ςθμάνςεισ ςτθν ετικζτα ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου («επικίνδυνο», «τοξικό» κλπ) αφοροφν:

Α.

Τθν τοξικότθτα του γεωργικοφ φαρμάκου ςε Β. Τθν τοξικότθτα του γεωργικοφ φαρμάκου ςτον
ποντίκια ωσ αποτζλεςμα των πειραμάτων που
παραγωγό που το χρθςιμοποιεί και ςε ζμβια όντα
ζγιναν.
(μζλιςςεσ, παραγωγικά ηϊα κλπ).
Γ. Τθν τοξικότθτα του γεωργικοφ φαρμάκου ςτουσ Δ. Επιςτθμονικά ςτοιχεία τθσ δραςτικισ ουςίασ που
καταναλωτζσ των προϊόντων που ζχουν
περιζχει το γεωργικό φάρμακο.
ψεκαςτεί με αυτό.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα γ.9.

Θ ανάμιξθ ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου με άλλο ςτο ψεκαςτικό βυτίο:

Α.

Συνιςτάται να γίνεται ςε όλεσ τισ καλλιζργειεσ Β. Γίνεται μόνο ςε γεωργικά φάρμακα διαφορετικισ
για όλα τα γεωργικά φάρμακα με προςκικθ
κατθγορίασ, όπωσ ζνα εντομοκτόνο και ζνα
πάντα και υδατοδιαλυτοφ λιπάςματοσ.
μυκθτοκτόνο και ποτζ ςτθν ίδια κατθγορία.
Γ. Γίνεται μόνο ςε γεωργικά φάρμακα που ζχουν Δ. Τίποτα από τα προθγοφμενα δεν είναι ςωςτό.
τθν ίδια μορφι, όπωσ μία βρζξιμθ ςκόνθ με μία
βρζξιμθ ςκόνθ και ποτζ αλλιϊσ.
Σωςτό είναι το:
Δ
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Θζμα γ.10.

Σε κάκε περίπτωςθ δθλθτθρίαςθσ λόγω κατάποςθσ γεωργικοφ φαρμάκου:

Α.

Ρροκαλοφμε άμεςα εμετό ςτον πακόντα για να Β. Καλοφμε ιατρικι βοικεια δείχνοντασ τθν ετικζτα του
αποβάλλει το φάρμακο.
φαρμάκου.
Γ. Χορθγοφμε το αντίδοτο ατροπίνθ άμεςα για να Δ. Μεταφζρουμε τον πακόντα ςε καλά αεριηόμενο
αντιμετωπιςτεί το περιςτατικό.
μζροσ και αν χρειαςτεί τον μεταφζρουμε ςε
νοςοκομείο.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα γ.11.

Σε περίπτωςθ που χυκεί ςτο δζρμα γεωργικό φάρμακο:

Α.

Ρλζνουμε με άφκονο νερό το δζρμα και Β. Εφόςον το γεωργικό φάρμακο δεν είναι ιδιαίτερα
ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ τθσ ετικζτασ του
τοξικό, δεν υπάρχει λόγοσ ανθςυχίασ.
γεωργικοφ φαρμάκου.
Γ. Ρλζνουμε το δζρμα με νερό και ςαποφνι και Δ. Επικοινωνοφμε με τθν εταιρεία που διακζτει το
λαμβάνουμε προλθπτικά αντίδοτο.
γεωργικό φάρμακο ςτθν αγορά για να ενθμερωκοφμε
για τθν επικινδυνότθτά του.
Σωςτό είναι το:
Α
Θζμα γ.12.

Τα ωφζλιμα ζντομα:

Α.

Επθρεάηονται από τα γεωργικά φάρμακα μόνο Β. Δεν επθρεάηονται από τα γεωργικά φάρμακα που
όταν αυτά είναι εντομοκτόνα.
εφαρμόηονται ςτο χϊμα ι ςτθν αρχι τθσ
καλλιζργειασ.
Γ. Επθρεάηονται ςε διαφορετικό βακμό από τα Δ. Δεν επθρεάηονται ιδιαίτερα από τα γεωργικά
διάφορα γεωργικά φάρμακα ςφμφωνα με τα
φάρμακα που δεν ζχουν βαριά ςιμανςθ τοξικότθτασ
αναφερόμενα επί τθσ ετικζτασ τουσ.
(τοξικό κλπ).
Σωςτό είναι το:
Γ.
Θζμα γ.13.

Τα ωφζλιμα ζντομα:

Α.

Είναι ζντομα που προςτατεφονται λόγω Β. Είναι ζντομα με κετικζσ επιδράςεισ που βοθκοφν π.χ.
κινδφνου εξαφάνιςισ τουσ. Είναι ςπάνια ςτθ
ςτον ζλεγχο των επιβλαβϊν εντόμων και εχκρϊν τθσ
φφςθ και οι παραγωγοί οφείλουν να τα
καλλιζργειασ, ι όπωσ οι μζλιςςεσ, οι βομβίνοι κλπ
προςτατεφουν.
που βοθκοφν ςτθν επικονίαςθ των φυτϊν.
Γ. Είναι μόνο οι μζλιςςεσ.
Δ. Είναι ζντομα που βοθκοφν τθ δράςθ ςυγκεκριμζνων
γεωργικϊν φαρμάκων.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα γ.14.

Θ παςχαλίτςα είναι ωφζλιμο ζντομο γιατί:

Α.

Καταναλϊνει μεγάλθ ποςότθτα βλαβερϊν Β. Συνδζεται με τθν καλφτερθ καρπόδεςθ ςε πολλζσ
εντόμων για να αναπτυχκεί.
καλλιζργειεσ.
Γ. Είναι ιδιαίτερα όμορφο ζντομο ςυνδεδεμζνο με Δ. Βοθκά ςτθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των
παραδόςεισ.
γεωργικϊν φαρμάκων.
Σωςτό είναι το:
Α
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Θζμα γ.15.

Φυτά που βρίςκονται γειτονικά που κτιματοσ που γίνεται εφαρμογι γεωργικοφ φαρμάκου:

Α.

Δεν κινδυνεφουν παρά μόνο εάν εφαρμόηονται Β. Δεν κινδυνεφουν εκτόσ εάν ο ψεκαςμόσ γίνεται με
ηιηανιοκτόνα και μπορεί να φυςάει.
τουρμπίνεσ.
Γ. Δεν κινδυνεφουν, φτάνει να εφαρμόηονται καλζσ Δ. Δεν κινδυνεφουν όταν: εφαρμόηονται αφενόσ μεν
γεωργικζσ πρακτικζσ (π.χ. ψεκαςμόσ όταν δεν
καλζσ γεωργικζσ πρακτικζσ (ψεκαςμόσ όταν δεν
φυςάει δυνατόσ άνεμοσ κλπ).
φυςάει δυνατόσ άνεμοσ κλπ) αλλά και οι οδθγίεσ τθσ
ετικζτασ.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα γ.16.

Κατά το γζμιςμα του ψεκαςτικοφ βυτίου με το γεωργικό φάρμακο, ο παραγωγόσ:

Α.

Φοράει γυαλιά, μάςκα, γάντια, μπότεσ και Β. Δεν χρειάηονται τα μζςα προςωπικισ προςταςίασ
φόρμα.
αρκεί να μθν χυκεί πάνω του το γεωργικό φάρμακο.
Γ. Φοράει τα μζςα προςωπικισ προςταςίασ που Δ. Δεν χρειάηονται τα μζςα προςωπικισ προςταςίασ,
αναφζρονται ςτθν ετικζτα του γεωργικοφ
όταν ζχει πολφχρονθ εμπειρία ςτουσ ψεκαςμοφσ.
φαρμάκου.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα γ.17.

Οι κίνδυνοι για τουσ χειριςτζσ των γεωργικϊν φαρμάκων, είναι μεγαλφτεροι όταν:

Α.

Το γεωργικό φάρμακο δεν ζχει ζγκριςθ Β. Είναι καλοκαίρι, ι τα γεωργικά φάρμακα
κυκλοφορίασ ι είναι λθγμζνο.
εφαρμόηονται ςε κερμοκιπια.
Γ. Πταν ο χειριςτισ είναι κουραςμζνοσ ι νθςτικόσ.
Δ. Δεν εφαρμόηονται όλα όςα λζει θ ετικζτα για τα
μζτρα προςταςίασ.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα γ.18.

Οι κίνδυνοι για τουσ περαςτικοφσ και επιςκζπτεσ, κατά τθν διάρκεια εφαρμογισ γεωργικοφ
φαρμάκου, είναι μεγαλφτεροι όταν:

Α.

Δεν τουσ ζχουμε ειδοποιιςει ότι ζχει γίνει Β. Είναι άνοιξθ και ζχουν αλλεργία.
ψεκαςμόσ ι άλλθ εφαρμογι γεωργικοφ
φαρμάκου.
Γ. Δεν φοράνε τα μάλλινα ροφχα.
Δ. Είναι πιο κοντοί από το φψοσ τθσ καλλιζργειασ που
ψεκάςτθκε.
Σωςτό είναι το:
Α
Θζμα γ.19.

Ανθςυχοφμε για πικανι δθλθτθρίαςθ όταν κάποιοσ που ζχει ζρκει ςε επαφι με γεωργικό φάρμακο:

Α.

Ζχει ηαλάδα, ι δφςπνοια, ι ανθςυχία, ι τρζμουλο Β. Ζχει ερεκιςμό του δζρματοσ, ι φαγοφρα, ι
ι τάςθ για εμετό.
κοκκινίλεσ.
Γ. Πλα τα προθγοφμενα ταυτοχρόνωσ.
Δ. Ζςτω και ζνα από τα προθγοφμενα.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα γ.20.

Θ χοριγθςθ του αντιδότου που αναγράφεται επί τθσ ετικζτασ του γεωργικοφ φαρμάκου γίνεται:

Α.

Πταν ο ψεκαςτισ αιςκανκεί ηαλάδα, ι δφςπνοια, Β. Σε κάκε περίπτωςθ όταν μετά τον ψεκαςμό με
ι ανθςυχία, ι τρζμουλο ι τάςθ για εμετό.
γεωργικό φάρμακο υποψιαηόμαςτε δθλθτθρίαςθ.
Γ. Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ των γιατρϊν αφοφ τουσ Δ. Μόνο εφόςον τα ςυμπτϊματα δθλθτθρίαςθσ είναι
ενθμερϊςουμε για το γεωργικό φάρμακο και τα
ιδιαίτερα ζντονα και ο αςκενισ δεν ζχει πλζον τισ
ςυμπτϊματα .
αιςκιςεισ του.
Σωςτό είναι το:
Γ.
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Θζμα γ.21.

Εφόςον αντιλθφκοφμε κατάποςθ γεωργικοφ φαρμάκου:

Α.

Χορθγοφμε αμζςωσ εμετικό αςχζτωσ τθσ Β. Χορθγοφμε εμετικό εφόςον ο αςκενισ ζχει τισ
κατάςταςθσ του αςκενοφσ.
αιςκιςεισ του.
Γ. Ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ τθσ ετικζτασ και ηθτάμε Δ. Επικοινωνοφμε με το κατάςτθμα που προμικευςε
άμεςα ιατρικι ςυμβουλι.
το γεωργικό φάρμακο και ηθτάμε αμζςωσ αντίδοτο.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα γ.22.

Τα γεωργικά φάρμακα που ενςωματϊνονται ςτο ζδαφοσ:

Α.

Αν δεν γίνει καλι ενςωμάτωςθ, δεν ζχουν καμία Β. Ζχουν επίδραςθ μόνο ςτισ κότεσ, αν δεν γίνει καλι
επίδραςθ ςτα πουλιά.
ενςωμάτωςθ.
Γ. Αν δεν γίνει καλι ενςωμάτωςθ, ζχουν επιδράςεισ Δ. Μπορεί να ζχουν επιδράςεισ ςτα πουλιά, αν δεν
μόνο ςτα πουλιά που φωλιάηουν ςτο ζδαφοσ.
γίνει καλι ενςωμάτωςθ.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα γ.23.

Κατά τθ διάρκεια του ψεκαςμοφ των γεωργικϊν φαρμάκων επιτρζπεται το κάπνιςμα:

Α.

Εφόςον ο ψεκαςτισ φορά τα γάντια που Β. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται το κάπνιςμα.
αναφζρονται επί τθσ ετικζτασ του γεωργικοφ
φαρμάκου.
Γ. Εφόςον τα τςιγάρα δεν ζχουν βραχεί από το Δ. Εφόςον είναι θλεκτρονικό τςιγάρο.
ψεκαςτικό υγρό.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα γ.24.

Θ είςοδοσ ςε κερμοκιπιο μετά τον ψεκαςμό πρζπει να γίνεται:

Α.

Αφοφ ςτεγνϊςει το γεωργικό φάρμακο και Β. Σε 48 ϊρεσ το χειμϊνα και ςε 6 ϊρεσ το καλοκαίρι,
εξαεριςτεί ο χϊροσ.
μετά τον ψεκαςμό.
Γ. Αφοφ ςτεγνϊςει το γεωργικό φάρμακο και Δ. Φορϊντασ
τα
προςτατευτικά
μζςα
που
εξαεριςτεί ο χϊροσ εκτόσ αν άλλωσ αναφζρεται
αναφζρονται ςτθν ετικζτα του γεωργικοφ φαρμάκου
ςτθν ετικζτα.
για τουλάχιςτον μία θμζρα.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα γ.25.

Θ τελευταία επζμβαςθ ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου πριν τθ ςυγκομιδι αναφζρεται ςτον:

Α.

Χρόνο που πρζπει να περάςει για να ςυγκομίςω Β. Χρόνο που διαρκεί θ τελευταία επζμβαςθ ενόσ
τθν καλλιζργειά μου μετά τθν τελευταία
γεωργικοφ φαρμάκου πριν τθ ςυγκομιδι.
εφαρμογι του γεωργικοφ φαρμάκου.
Γ. Συμπεριλαμβάνει και το χρόνο από τθ ςυγκομιδι Δ. Συμπεριλαμβάνει και το χρόνο αποκικευςθσ των
τθσ καλλιζργειασ μζχρι τθν κατανάλωςθ αυτισ.
προϊόντων μετά τθ ςυγκομιδι τθσ καλλιζργειασ.
Σωςτό είναι το:
Α
Θζμα γ.26.

Κατά τθ διάρκεια του ψεκαςμοφ των γεωργικϊν φαρμάκων επιτρζπεται το κάπνιςμα:

Α.

Εφόςον διενεργείται μακριά από το ψεκαςτικό Β. Εφόςον τα τςιγάρα δεν ζχουν βραχεί από το
μθχάνθμα.
ψεκαςτικό υγρό.
Γ. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται το κάπνιςμα. Δ. Εφόςον ο ψεκαςτισ φορά τα γάντια που
αναφζρονται επί τθσ ετικζτασ του γεωργικοφ
φαρμάκου.
Σωςτό είναι το:
Γ
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Θζμα γ.27.

Θ τελευταία επζμβαςθ ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου πριν τθ ςυγκομιδι είναι 7 θμζρεσ. Αυτό ςθμαίνει:

Α.

Για 7 θμζρεσ πριν τθ ςυγκομιδι απαγορεφονται οι Β. Ρρζπει να περάςουν τουλάχιςτον 7 θμζρεσ μετά τον
ψεκαςμοί με όλα τα γεωργικά φάρμακα.
ψεκαςμό του ςυγκεκριμζνου γεωργικοφ φαρμάκου
για να ςυγκομίςω.
Γ. Μπορϊ να ςυγκομίςω και νωρίτερα αρκεί να Δ. Το φάρμακο είναι μζτρια οικολογικό. Αν ιταν ακόμθ
περάςουν τουλάχιςτον 7 θμζρεσ μετά τον
λιγότερεσ οι θμζρεσ το γεωργικό φάρμακο κα ιταν
ψεκαςμό
του
ςυγκεκριμζνου
γεωργικοφ
περιςςότερο οικολογικό.
φαρμάκου μζχρι να καταναλωκεί.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα γ.28.

Ο χρφςωπασ είναι ωφζλιμο ζντομο γιατί:

Α.

Είναι ζνδειξθ καλισ υγείασ του περιβάλλοντοσ και Β. Συνδζεται με τθν καλφτερθ καρπόδεςθ ςε πολλζσ
κακαριότθτασ του κτιματοσ.
καλλιζργειεσ.
Γ. Είναι ιδιαίτερα όμορφο ζντομο.
Δ. Καταναλϊνει μεγάλθ ποςότθτα βλαβερϊν εντόμων
για να αναπτυχκεί.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα γ.29.

Θ κατανάλωςθ τροφισ κατά τθν διάρκεια του ψεκαςμοφ επιτρζπεται μόνο όταν:

Α.

Το γεωργικό φάρμακο που ψεκάςουμε είναι
μυκθτοκτόνο.
Γ. Φοράμε γάντια κατά τον ψεκαςμό.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα γ.30.

Θ χριςθ καυςόξυλων για ψιςιμο από ψεκαςμζνεσ καλλιζργειεσ (πχ. κλθματίδεσ από κλάδεμα
αμπελιοφ) επιτρζπεται μόνο όταν:

Α.

Ζχει περάςει το χρονικό διάςτθμα τθσ τελευταίασ
επζμβαςθσ πριν τθν ςυγκομιδι.
Γ. Ροτζ.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα γ.31.

Α.

Β. Είναι χειμϊνασ.
Δ. Εάν δεν φυςάει αζρασ.

Εάν θ καλλιζργεια που κα ψεκάςουμε γειτνιάηει με άλλθ καλλιζργεια που είναι κοντά ςτο ςτάδιο τθσ
ςυγκομιδισ λαμβάνουμε υπόψθ μασ τον άνεμο και δίνουμε ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε:

Να μθν πζςει ψεκαςτικό υγρό ςτθ γειτονικι
καλλιζργεια.

Γ. Να μθν ψεκάςουμε περιμετρικά του αγροφ.
Σωςτό είναι το:
Α
Θζμα γ.32.

Β. Το γεωργικό φάρμακο μου ψεκάηουμε ζχει μικρι
τοξικότθτα.
Δ. Ροτζ.

Β. Να χρθςιμοποιιςουμε μικρότερεσ από τισ
ςυνιςτϊμενεσ δόςεισ για να μθν ανιχνευκοφν
υπολείμματα ςτθ γειτονικι καλλιζργεια.
Δ. Να είναι ποτιςμζνθ θ γειτονικι καλλιζργεια.

Κατά τθ χριςθ ενόσ ςκευάςματοσ χωρίσ να λθφκοφν τα ατομικά μζςα προςταςίασ, ο
παραγωγόσ αιςκάνεται ζντονθ αναπνευςτικι δυςφορία.

Α.

Είναι ςφνθκεσ φαινόμενο και αρκεί να Β. Οφείλει μετά τον ψεκαςμό να ενθμερϊςει τον
διακόψει για λίγα λεπτά τον ψεκαςμό
προμθκευτι του και να ηθτιςει ςυμβουλζσ.
Γ. Εφόςον δεν αντιμετωπίηει καρδιολογικά Δ. Ρρζπει να ηθτιςει άμεςα ιατρικι ςυμβουλι και να
προβλιματα, δεν ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία.
επιδείξει τθν ετικζτα του φαρμάκου.
Σωςτό είναι το:
Δ
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Θζμα γ.33.

Οι ψεκαςμοί τθν περίοδο τθσ ανκοφορίασ των φυτϊν:

Α.

Είναι πάντα πιο αποτελεςματικοί για τθν
καταπολζμθςθ των εντόμων και αςκενειϊν.

Γ.

Συνιςτϊνται πάντα ςτα εντομοκτόνα.

Σωςτό είναι το:
Θζμα γ.34.

Β

Κατά τθν εφαρμογι εκλεκτικϊν (καταπολεμοφν ςυγκεκριμζνα ηιηάνια και δεν βλάπτουν τθν
καλλιζργεια) ηιηανιοκτόνων προςζχουμε ιδιαίτερα

Α. Τθ δόςθ εφαρμογισ
Γ. Το ςτάδιο ανάπτυξθσ του ηιηανίου
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα γ.35.

Στο πλυντιριο μαηί με όλα τα ροφχα τθσ
οικογζνειασ
Γ. Στο χωράφι
Σωςτό είναι το:
Β

Α.

Β. Το ςτάδιο ανάπτυξθσ τθσ καλλιζργειασ
Δ. Πλα τα προθγοφμενα

Ροφ πλζνουμε τα προςτατευτικά μζςα (φόρμα, καπζλο, γάντια)

Α.

Θζμα γ.36.

Β. Μπορεί να είναι επικίνδυνοι για τα ωφζλιμα ζντομα
όπωσ οι μζλιςςεσ όταν χρθςιμοποιοφνται
μελιςςοτοξικά ςκευάςματα.
Δ. Δεν επθρεάηουν τα ωφζλιμα ζντομα όπωσ οι
μζλιςςεσ, αν γίνονται απογευματινζσ ϊρεσ.

Β. Τα ξεπλζνουμε ξεχωριςτά από άλλα ροφχα και τα
ςτεγνϊνουμε ςτον ιλιο ςε καλά αεριηόμενο χϊρο
Δ. Δεν τα πλζνουμε ποτζ

Ο επαγγελματίασ χριςτθσ οφείλει να ενθμερϊςει όταν ενδζχεται να μετακινθκεί το ψεκαςτικό νζφοσ

Εγγράφωσ τουσ κατοίκουσ, τουσ επαγγελματίεσ και
τουσ μόνιμουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ οι οποίοι
ενδζχεται να εκτεκοφν ςε αυτό
Γ. Πταν μόνο περαςτικοί δφναται να εκτεκοφν ςε
μετακινοφμενο ψεκαςτικό νζφοσ, θ ενθμζρωςθ
του πρϊτου εδαφίου γίνεται πριν από τθν ζναρξθ
του ψεκαςμοφ
Σωςτό είναι το:
Δ

Β. Σαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ πρίν από το χρόνο ψεκαςμοφ

Δ. Πλα τα προθγοφμενα

ςτ). Μζτρα ελαχιςτοποίθςθσ των κινδφνων για τον άνκρωπο, τουσ οργανιςμοφσ που δεν αποτελοφν ςτόχο και
για το περιβάλλον: αςφαλείσ εργαςιακζσ πρακτικζσ για τθν αποκικευςθ, τον χειριςμό και τθν ανάμειξθ
γεωργικϊν φαρμάκων, και για τθ διάκεςθ των κενϊν ςυςκευαςιϊν, άλλων μολυςμζνων υλικϊν και τθσ
περίςςειασ γεωργικοφ φαρμάκου (ςυμπεριλαμβανομζνου του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ), ανεξαρτιτωσ του
εάν είναι πυκνά ι αραιωμζνα· ςυνιςτϊμενοσ τρόποσ ελζγχου τθσ ζκκεςθσ του χειριςτι (μζςα ατομικισ
προςταςίασ).
Θζμα ςτ.1.

Ο χϊροσ αποκικευςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει να είναι καλά αεριηόμενοσ γιατί:

Α.

Ζτςι επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ διατθρθςιμότθτα Β. Ζτςι αποφεφγεται θ εξαςκζνιςι τουσ.
των γεωργικϊν φαρμάκων πζρα από τθν διάρκεια
που γράφει θ ετικζτα.
Γ. Ζτςι αποφεφγεται θ ειςπνοι τουσ από τον Δ. Ζτςι επιτυγχάνεται ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ
παραγωγό που ανοίγει τθν αποκικθ.
αποκικευςι τουσ.
Σωςτό είναι το:
Γ
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Θζμα ςτ.2.

Πταν αδειάςει το μπουκάλι του γεωργικοφ φαρμάκου κατά το γζμιςμα του βυτίου

Α.

Ξεπλζνουμε 3 φορζσ, αφοφ κλείςουμε τθ φιάλθ με Β. Κλείνουμε το μπουκάλι με το πϊμα και το
το πϊμα και αδειάηουμε τα νερά ξεπλφματοσ ςτο
ςυγκεντρϊνουμε ςε ειδικό χϊρο για κάψιμο ι
βυτίο.
κάψιμο.
Γ. Ξεπλζνουμε 3 φορζσ και αδειάηουμε τα νερά Δ. Τρυπάμε
το
μπουκάλι
για
να
μθν
ξεπλφματοσ ςτο ζδαφοσ μακριά από κανάλια,
ξαναχρθςιμοποιθκεί και το πετάμε ςτουσ πράςινουσ
ρυάκια κλπ.
κάδουσ απορριμμάτων.
Σωςτό είναι το:
Α
Θζμα ςτ.3.

Ροια από τα παρακάτω δεν είναι αςφαλείσ εργαςιακζσ πρακτικζσ;

Α.

Να ψεκάηουμε κόντρα ςτον άνεμο με επινϊτιουσ Β. Να καπνίηουμε κατά τθ διάρκεια του ψεκαςμοφ.
ψεκαςτιρεσ.
Γ. Να αποφράηουμε τα μπεκ (ακροφφςια) φυςϊντασ Δ. Πλα τα ανωτζρω.
με το ςτόμα.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα ςτ.4.

Ροια από τα παρακάτω είναι αςφαλείσ εργαςιακζσ πρακτικζσ;

Α.

Να υπολογίηουμε και να ετοιμάηουμε ακριβϊσ τθν Β. Να χρθςιμοποιοφμε τα μζςα προςταςίασ που
ποςότθτα του διαλφματοσ που χρειαηόμαςτε.
αναγράφονται ςτθν ετικζτα κάκε γεωργικοφ
φαρμάκου.
Γ. Να πλζνουμε τα κενά των γεωργικϊν φαρμάκων Δ. Πλα τα ανωτζρω.
αμζςωσ μετά τον ψεκαςμό και να αδειάηουμε τα
νερά πλυςίματοσ ςτο ψεκαςτικό βυτίο.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα ςτ.5.

Ροια από τα παρακάτω είναι αςφαλείσ εργαςιακζσ πρακτικζσ;

Α.

Να χρθςιμοποιοφμε ελαφρϊσ μεγαλφτερθ δόςθ Β. Μετά τθν εφαρμογι να καταςτρζφουμε τα κενά
από
τθ
ςυνιςτϊμενθ
για
καλφτερθ
ςυςκευαςίασ με τρφπθμα και κάψιμο.
αποτελεςματικότθτα.
Γ. Να ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ χριςθσ που Δ. Να χρθςιμοποιοφμε τα γεωργικά φάρμακα όταν τα
αναφζρονται ςτθν ετικζτα κάκε γεωργικοφ
χρθςιμοποιοφν και άλλοι παραγωγοί για καλφτερθ
φαρμάκου.
αποτελεςματικότθτα.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα ςτ.6.

Τα μζςα προςταςίασ, όπωσ γάντια και ροφχα (αν δεν είναι μίασ χριςεωσ) που χρθςιμοποιικθκαν
κατά τθν εφαρμογι ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου πρζπει να πλζνονται:

Α. Κακθμερινά.
Γ. Αμζςωσ μετά τον ψεκαςμό
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα ςτ.7.

Β. Μία φορά τθν εβδομάδα.
Δ. Ροτζ. Ρρζπει να αντικακίςτανται τακτικά.

Ο ψεκαςτιρασ πρζπει να πλζνεται:

Α.

Αμζςωσ μετά από κάκε εφαρμογι του.

Β. Μόνο όταν ψεκάςουμε με γεωργικό φάρμακο που
μπορεί να καταςτρζψει μζρθ του ψεκαςτιρα.
ηιηανιοκτόνα Δ. Μόνο όταν παρουςιάηει διαρροζσ.

Γ.

Μόνο εάν χρθςιμοποιικθκαν
γεωργικά φάρμακα.
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Σωςτό είναι το:
Θζμα ςτ.8.

Α
Μαηί του κατά τθ διάρκεια του ψεκαςμοφ ο παραγωγόσ πρζπει να ζχει δοχείο με νερό, …

Α.

Για να μθν χρειαςτεί να απομακρυνκεί εφόςον Β. Για να μπορεί να πλυκεί ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ.
διψάςει.
Γ. Για να αντιμετωπίςει κίνδυνο ανάφλεξθσ του Δ. Για να το ρίξει ςτο χϊμα όπου χυκεί γεωργικό
τρακτζρ.
φάρμακο.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα ςτ.9.

Διαβάηουμε τισ οδθγίεσ τθσ ετικζτασ του γεωργικοφ φαρμάκου …

Α.

Εφόςον δεν γνωρίηουμε ι κυμόμαςτε τθ χριςθ Β. Εφόςον υπάρξει ατφχθμα και δεν γνωρίηουμε τισ
ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου.
πρϊτεσ βοικειεσ.
Γ. Ράντα πριν τθν εφαρμογι και τισ ακολουκοφμε Δ. Πταν αγοράηουμε το γεωργικό φάρμακο και όχι κατ’
πιςτά.
ανάγκθ πριν από τθ χριςθ του.
Σωςτό είναι το:
Γ.
Θζμα ςτ.10.

Για να υπολογίςουμε τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα του γεωργικοφ φαρμάκου;

Α.

Χρθςιμοποιοφμε κουτάλι για τα ςτερεά και ποτιρι Β. Χρθςιμοποιοφμε κατάλλθλα μετρθτικά μζςα .
κραςιοφ για τα υγρά.
Γ. Απαιτείται να χρθςιμοποιθκεί ηυγαριά ακριβείασ.
Δ. Για υγρά και ςτερεά γεωργικά φάρμακα
χρθςιμοποιοφμε
οποιοδιποτε
ειδικά
διαβακμιςμζνο ποτθράκι.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα ςτ.11.
Α.
Γ.

Ράντα κλειδωμζνα.
Κλειδωμζνα εφόςον είναι ιδιαίτερα τοξικά.

Σωςτό είναι το:
Θζμα ςτ.12.
Α.

Τα γεωργικά φάρμακα αποκθκεφονται…
Β. Κλειδωμζνα όςα είναι ακριβά.
Δ. Σε ανοικτι αποκικθ για να είναι εφκολα ορατό
τυχόν ατφχθμα.

Α.
Τα γάντια που χρθςιμοποιοφνται ςε ψεκαςμοφσ γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει να είναι:

Δερμάτινα για να αντζχουν.

Β. Μάλλινα για να προφυλάςςουν και από
κρυοπαγιματα.
Γ. Λεπτά πλαςτικά όπωσ τα γάντια κουηίνασ για να Δ. Ειδικά γάντια ψεκαςμοφ γεωργικϊν φαρμάκων.
αντικακίςτανται μετά από κάκε ψεκαςμό.
Σωςτό είναι το:
Δ.
Θζμα ςτ.13.

Τα λθγμζνα γεωργικά φάρμακα…

Α.

Δεν χρθςιμοποιοφνται αλλά αποςτζλλονται ςτισ Β. Χρθςιμοποιοφνται εφόςον θ εικόνα τουσ είναι
εταιρείεσ διαχείριςθσ αποβλιτων.
κανονικι.
Γ. Χρθςιμοποιοφνται ςε καλλιζργειεσ που δεν κα Δ. Χρθςιμοποιοφνται ςε ανάμιξθ με μθ λθγμζνα
καταναλωκοφν όπωσ τα λουλοφδια ςτον κιπο.
γεωργικά φάρμακα.
Σωςτό είναι το:
Α.
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Θζμα ςτ.14.

Στθν αποκικθ των γεωργικϊν φαρμάκων

Α.

Τα υγρά τοποκετοφνται πάνω από τα ςτερεά Β. Διατθροφμε τισ κενζσ ςυςκευαςίεσ των γεωργικϊν
γεωργικά φάρμακα.
φαρμάκων για να τισ επαναχρθςιμοποιιςουμε .
Γ. Τα ςτερεά τοποκετοφνται πάνω από τα υγρά Δ. Αποκθκεφουμε τρόφιμα και ποτά.
γεωργικά φάρμακα.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα ςτ.15.

Ροια είναι τα ςωςτά μζςα προςταςίασ που πρζπει να φοράμε κατά τθν εφαρμογι ενόσ γεωργικοφ
φαρμάκου

Α.

Πποια αναφζρονται ςτθν ετικζτα του γεωργικοφ Β. Γάντια, φόρμα, μάςκα, μπότεσ.
φαρμάκου.
Γ. Αδιάβροχθ φόρμα, ειδικά γάντια νιτριλίου, μάςκα Δ. Πτι ςυςτινει το κατάςτθμα από
με φίλτρα, λαςτιχζνιεσ μπότεσ.
προμθκευτικαμε το γεωργικό φάρμακο.
Σωςτό είναι το:
Α
Θζμα ςτ.16.

όπου

Ρότε φοράμε τα μζςα προςταςίασ;

Α.

Αφοφ ετοιμάςουμε το ψεκαςτικό διάλυμα και Β. Πταν το τρακτζρ δεν ζχει κλειςτό κουβοφκλιο.
πριν ξεκινιςει ο ψεκαςμόσ.
Γ. Πταν φυςάει δυνατόσ άνεμοσ και υπάρχει Δ. Ρριν ξεκινιςουμε να ετοιμάηουμε το ψεκαςτικό
κίνδυνοσ να λουςτοφμε με το ψεκαςτικό υγρό.
διάλυμα.
Σωςτό είναι το:
Δ.
Θζμα ςτ.17.

Ροιοσ είναι ο πιο ςυχνόσ τρόποσ ειςόδου μεγάλων ποςοτιτων γεωργικϊν φαρμάκων ςτον
ανκρϊπινο οργανιςμό;

Α. Απορρόφθςθ από το δζρμα.
Γ. Με τθν κατάποςθ.
Σωςτό είναι το:
Α
Θζμα ςτ.18.
Α.
Γ.

Κατά τθν παραςκευι του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ φοράω ανκεκτικά γάντια νιτριλίου;

Κάτω από τθ φόρμα προςταςίασ.
Ράνω από μάλλινα γάντια.

Σωςτό είναι το:
Θζμα ςτ.19.

Β. Ράνω από τθ φόρμα προςταςίασ.
Δ. Μόνο εφόςον εάν κα βάλω το χζρι μου μζςα ςτο
βυτίο με το ψεκαςτικό υγρό.

Β
Θ παραςκευι του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ γίνεται:

Α. Μζςα ςτθν αποκικθ των γεωργικϊν φαρμάκων.
Γ. Στο χϊμα εντόσ τθσ καλλιζργειασ.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα ςτ.20.

Β. Με τθν ειςπνοι.
Δ. Μζςω των φροφτων / λαχανικϊν που τρϊμε.

Β. Σε καλά αεριηόμενο χϊρο με ςτεγανό δάπεδο.
Δ. Στο χϊμα αλλά εκτόσ τθσ καλλιζργειασ.

Ξεπλζνω τρεισ (3) φορζσ τισ κενζσ ςυςκευαςίεσ με κακαρό νερό και ρίχνω το νερό:

Α. Στο ψεκαςτικό βυτίο.
Γ. Στθν αποχζτευςθ.
Σωςτό είναι το:
Α

Β. Στο χωράφι .
Δ. Σε άλλο δοχείο όπου ςυγκεντρϊνω τα υγρά.
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Θζμα ςτ.21.

Κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ (ψεκαςμόσ) φοράω:

Α. Ρζδιλα.
Γ. Ακλθτικά παποφτςια.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα ςτ.22.

Αναγκαίο είναι το πλφςιμο για:

Α. Τθ φόρμα μιασ χριςθσ.
Γ. Τα φίλτρα τθσ μάςκασ.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα ςτ.23.
Α.

Β. Τθ φόρμα πολλαπλϊν χριςεων.
Δ. Τισ μάςκεσ πολλαπλϊν χριςεων.

Μετά τον ψεκαςμό:

Συνεχίηω με τισ υπόλοιπεσ δουλειζσ.

Γ. Κάνω ντουσ.
Σωςτό είναι το:
Θζμα ςτ.24.

Β. Λαςτιχζνιεσ μπότεσ χωρίσ εςωτερικι επζνδυςθ.
Δ. Δερμάτινεσ μπότεσ.

Β. Ελζγχω τθν αποτελεςματικότθτα του γεωργικοφ
φαρμάκου που ψζκαςα.
Δ. Κάνω διάλειμμα.

Γ

Χρθςιμοποιϊ μεγαλφτερθ δόςθ από τθν αναγραφόμενθ ςτθν ετικζτα ενόσ εντομοκτόνου:

Α.

Πταν υπάρχει ζντονο πρόβλθμα προςβολισ από Β. Ροτζ ςε καμία περίπτωςθ.
ζντομα.
Γ. Πταν ο ψεκαςμόσ είναι προλθπτικόσ.
Δ. Πταν κζλω να καταπολεμιςω
περιςςότερα από δυο είδθ εντόμων.
Σωςτό είναι το:
Β.
Θζμα ςτ.25.

Ψεκάηω μόνο όταν ο άνεμοσ:

Α. Δεν είναι ιςχυρόσ.
Γ. Δεν είναι κρφοσ .
Σωςτό είναι το:
Θζμα ςτ.26.

ταυτόχρονα

Β. Ζχει άπνοια, αλλιϊσ απαγορεφεται.
Δ. Είναι 1-2 μποφόρ.
Α

Ρότε χρθςιμοποιϊ γεωργικά φάρμακα:

Α.

Πταν ξεκινά θ καλλιζργεια και όταν είναι μικροί οι Β. Σφμφωνα με το πρόγραμμα ψεκαςμϊν που
καρποί.
εφαρμόςτθκε και τθν προθγοφμενθ χρονιά.
Γ. Κάκε χρόνο, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των Δ. Αφοφ πρϊτα ζχουν παρκεί τα αναγκαία
γεωργικϊν φαρμάκων που ζχω ςτθν αποκικθ
καλλιεργθτικά μζτρα βιολογικοφ ελζγχου τότε κα
μου, ζτςι ϊςτε να μθν λιξουν.
καταφφγουμε ςτθ χριςθ των
γεωργικϊν
φαρμάκων.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα ςτ.27.

Ρόςο γεωργικό φάρμακο πρζπει να αγοράηω;

Α.

Πςο χρειάηεται θ καλλιζργειά μου για όλθ τθν Β. Πςο χρειάηομαι για τον ψεκαςμό που πρόκειται να
καλλιεργθτικι περίοδο, με βάςθ τθν ποςότθτα
κάνω.
που αγόραςα πζρυςι.
Γ. Πςο χρειάηομαι για δφο ψεκαςμοφσ, ζτςι ϊςτε να Δ. Τθν ποςότθτα που κα μου προτείνει το κατάςτθμα
ζχω ςε περίπτωςθ που δεν «πετφχει» ο πρϊτοσ
πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων.
ψεκαςμόσ.
Σωςτό είναι το:
Β
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Θζμα ςτ.28.

Για να μετριςω τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα (ζςτω 100 γραμ.) ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου ςε ςτερεά
μορφι…

Α.

Χρθςιμοποιϊ κουταλάκι το γλυκοφ που χωράει Β. Χρθςιμοποιϊ κουτάλι τθσ ςοφπασ που μετρά
περίπου 3 γραμμάρια.
περίπου 10 γραμμάρια.
Γ. Χρθςιμοποιϊ ηυγαριά που μπορεί να μετριςει τα Δ. Χρθςιμοποιϊ κυπελάκι που μετρά 100 κυβικά
100 γραμμάρια.
εκατοςτά και είναι το ίδιο.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα ςτ.29.

Για να μετριςω τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα (ζςτω 100 κυβικά εκατοςτά) ενόσ γεωργικοφ
φαρμάκου ςε υγρι μορφι…

Α.

Χρθςιμοποιϊ κουταλάκι το γλυκοφ που χωράει Β. Χρθςιμοποιϊ κουτάλι τθσ ςοφπασ που μετρά
περίπου 3 κυβικά εκατοςτά.
περίπου 10 κυβικά εκατοςτά.
Γ. Χρθςιμοποιϊ ηυγαριά που μπορεί να μετριςει τα Δ. Χρθςιμοποιϊ κυπελάκι που μετρά 100 κυβικά
100 γραμμάρια και είναι το ίδιο.
εκατοςτά ι ογκομετρικι ςφριγγα.
Σωςτό είναι το:
Δ
Θζμα ςτ.30.

Από μπουκάλι των 250 κυβικϊν εκατοςτϊν ενόσ εντομοκτόνου, χρθςιμοποιϊ τα 200 κυβικά
εκατοςτά, που είναι θ μζγιςτθ προβλεπόμενθ δόςθ ςφμφωνα με τθν ετικζτα. Τα υπόλοιπα 50
κυβικά εκατοςτά…

Α.

Τα προςκζτω ςτο ψεκαςτικό διάλυμα για να μθν Β. Τα διατθρϊ ςτθν αποκικθ αφοφ κλείςω καλά το
μείνουν ςτθν αποκικθ και λιξουν.
μπουκάλι για τον επόμενο ψεκαςμό που κα
χρειαςτεί να κάνω με το ίδιο εντομοκτόνο.
Γ. Τα χρθςιμοποιϊ ςτον επόμενο ψεκαςμό που κα Δ. Αφοφ πλφνω 3 φορζσ το μπουκάλι και αδειάςω τα
κάνω ςτθν καλλιζργειά μου για να βελτιϊςουν τθν
απόνερα ςτο ψεκαςτικό δοχείο, το πετάω ςτα
αποτελεςματικότθτα
του
προθγοφμενου
ςκουπίδια.
ψεκαςμοφ.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα ςτ.31.

Ροιοσ από τουσ παρακάτω
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων;

χϊρουσ

κεωρείται

πιο

κατάλλθλοσ

για

αποκικευςθ

Α.

Μια μεταλλικι ντουλάπα που κλειδϊνει κι Β. Δεν πρζπει να υπάρχει αποκθκευτικόσ χϊροσ γιατί
αερίηεται ςε ειδικι χτιςτι αποκικθ ι ειδικι χτιςτι
πάντα αγοράηονται οι ποςότθτεσ που πρζπει να
αποκικθ που κλειδϊνει κι αερίηεται.
χρθςιμοποιθκοφν ςτον επόμενο ψεκαςμό.
Γ. Μία ανοιχτι αποκικθ ςτο χϊρο δίπλα από το Δ. Κουτί που βρίςκεται πάνω ςτο τρακτζρ ζτςι ϊςτε να
τρακτζρ για εφκολθ πρόςβαςθ.
μεταφζρεται ςτο χϊρο του ψεκαςμοφ το ςφνολο
των γεωργικϊν φαρμάκων.
Σωςτό είναι το:
Α
Θζμα ςτ.32.

Πταν ζχει άνεμο και για να περιορίςω τθν απομάκρυνςθ του ψεκαςτικοφ υγροφ εκτόσ ςτόχου
(καλλιζργεια, ζδαφοσ)

Α. Αυξάνω τθν πίεςθ ψεκαςμοφ ϊςτε να ζχω
μικρότερα ςταγονίδια και ανάλογα ρυκμίηω τθν
ταχφτθτα κίνθςθσ του ψεκαςτιρα.
Γ. Ψεκάηω κόντρα ςτον άνεμο.
Σωςτό είναι το:
Β

Β. Μειϊνω τθν πίεςθ ψεκαςμοφ ϊςτε να ζχω
μεγαλφτερα ςταγονίδια και ανάλογα ρυκμίηω τθν
ταχφτθτα κίνθςθσ του ψεκαςτιρα.
Δ. Ψεκάηω ςφμφωνα με τθ φορά του ανζμου.
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Θζμα ςτ.33.

Εάν κοντά ςτθν καλλιζργεια που κα ψεκάςω υπάρχουν κυψζλεσ με μζλιςςεσ

Α. Ψεκάηω μόνο με μυκθτοκτόνα
Γ. Ηθτάω από τον ιδιοκτιτθ να τισ
απομακρφνει

Σωςτό είναι το:

Β.
Δ.

Ψεκάηω μόνο ηιηανιοκτόνα
Ενθμερϊνω τον γεωπόνο του καταςτιματοσ που
προμθκεφομαι τα γεωργικά φάρμακα και ακολουκϊ τισ
ςυμβουλζσ του και τισ οδθγίεσ τθσ ετικζτασ των γεωργικϊν
φαρμάκων

Δ

η) Προςεγγίςεισ με βάςθ τον κίνδυνο, που λαμβάνουν υπόψθ τισ τοπικζσ υδρολογικζσ παραμζτρουσ για τθν
απόκτθςθ φδατοσ, όπωσ το κλίμα, οι τφποι εδάφουσ και καλλιεργειϊν και το γεωγραφικό ανάγλυφο.
Θζμα η1.

Πταν το ζδαφοσ είναι πολφ αμμϊδεσ, υπάρχει κίνδυνοσ:

Α. Να ξεπλυκεί ζνα ηιηανιοκτόνο και να φτάςει ςε Β.
υπόγεια νερά.
Γ. Να δεςμευτεί και να μθ δράςει ζνα Δ.
ηιηανιοκτόνο.
Σωςτό είναι το: Α
Θζμα η2.

Αν επικρατεί ξθραςία και το διακζςιμο νερό είναι περιοριςμζνο:

Α.

Χρθςιμοποιϊ τα ςκευάςματα μορφισ βρζξιμθσ Β.
ςκόνθσ ωσ ςκόνεσ ςκονίςματοσ για να
εξοικονομιςω νερό.
Γ. Κάνω εφαρμογζσ υπζρμικρου όγκου ςε όλα τα Δ.
γεωργικά φάρμακα και εξοικονομϊ νερό .
Σωςτό είναι το: Δ
Θζμα η3.

Να αλλάξει δομι το ζδαφοσ από τα ηιηανιοκτόνα που
ψεκάηονται.
Να μθ δράςει ζνα ηιηανιοκτόνο.

Μειϊνω δραςτικά το νερό του βυτίου και κινοφμαι
ταχφτατα όταν ψεκάηω.
Εφαρμόηω τεχνικζσ ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ
για μείωςθ των ψεκαςμϊν με γεωργικά φάρμακα.

Εάν αναμζνεται βροχι, τότε ο ψεκαςμόσ…

Α.

Ρρζπει να γίνει άμεςα, πριν ξεκινιςει θ βροχι.

Β.

Γ.

Αναβάλλεται μζχρι να μθν προβλζπεται βροχι Δ.
για 24 ϊρεσ.

Αναβάλλεται μζχρι να μθν προβλζπεται βροχι για 12
ϊρεσ.
Αναβάλλεται μζχρι να μθν προβλζπεται βροχι για 6-8
ϊρεσ.

Σωςτό είναι το: Δ
Θζμα η4.
Α.

Γ.

Ροια από τισ παρακάτω φράςεισ είναι ςωςτι;

Πταν επικρατοφν πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ Β.
μπορϊ να ψεκάςω με γεωργικά φάρμακα.

Πταν ζχει χαμθλι ςχετικι υγραςία μπορϊ να Δ.
ψεκάςω με γεωργικά φάρμακα.
Σωςτό είναι το:
Γ

Πταν επικρατοφν πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ είναι
απαγορευτικζσ μπορϊ να ψεκάςω με γεωργικά
φάρμακα.
Πταν βρζχει μπορϊ να ψεκάςω με γεωργικά
φάρμακα.
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Θζμα η5.

Στθν περίπτωςθ που υπάρχουν πλθμμυριςμζνεσ περιοχζσ ςτο αγροτεμάχιο («νεροκρατιματα»):

Α.

Οι ψεκαςμοί με ηιηανιοκτόνα γίνονται ςτθ μιςι Β.
δόςθ από τθν αναγραφόμενθ ςτθν ετικζτα.
Γ. Οι ψεκαςμοί με ηιηανιοκτόνα γίνονται ςτθ Δ.
μζγιςτθ δόςθ που αναγράφεται ςτθν ετικζτα.
Σωςτό είναι το: Β
Θζμα η6.

Πταν επικρατεί παγωνιά ι ψυχροί άνεμοι…

Α.

Οι ψεκαςμοί με γεωργικά φάρμακα γίνονται τισ Β.
ηεςτζσ ϊρεσ τισ θμζρασ.
Γ. Οι ψεκαςμοί με γεωργικά φάρμακα γίνονται Δ.
αργά το βράδυ.
Σωςτό είναι το: Δ.
Θζμα η7.

Β.
Δ.

Μεγαλφτεροσ από αυτόν ςε βαρφ Β.
αργιλϊδεσ ζδαφοσ.
Γ. Κδιοσ με αυτόν ςε βαρφ αργιλϊδεσ ζδαφοσ. Δ.
Σωςτό είναι το: Α

Α.

γιατί Β.

Γ.

Κάνουμε μόνο επιφανειακι άροςθ για Δ.
ηιηανιοκτονία.
Σωςτό είναι το: Β

Α.

Μικρότεροσ από αυτόν ςε βαρφ αργιλλϊδεσ ζδαφοσ.
Εξαρτάται από τθν καλλιζργεια.

Σε επικλινι εδάφθ (με κλίςθ μεγαλφτερθ από 10%)…

Ψεκάηουμε
με
ηιηανιοκτόνα
βελτιϊνουν τθ δομι του εδάφουσ.

Θζμα η10.

Πταν το ζδαφοσ είναι ελαφρφ (αμμϊδεσ).
Πταν προβλζπεται από τθν ετικζτα του ηιηανιοκτόνου.

Σε ελαφρφ αμμϊδεσ ζδαφοσ, ο κίνδυνοσ ζκπλυςθσ (ξεπλφματοσ) των γεωργικϊν φαρμάκων και
ρφπανςθσ των υπόγειων νερϊν είναι:

Α.

Θζμα η9.

Οι ψεκαςμοί με γεωργικά φάρμακα γίνονται νωρίσ το
πρωί.
Οι ψεκαςμοί με γεωργικά φάρμακα πρζπει να
αποφεφγονται.

Ενςωμάτωςθ του ηιηανιοκτόνου ςτο ζδαφοσ με ελαφριά άροςθ γίνεται…

Α. Σε όλα τα ηιηανιοκτόνα.
Γ. Πταν το ζδαφοσ είναι ςτο ρϊγο του.
Σωςτό είναι το: Δ
Θζμα η8.

Οι ψεκαςμοί με ηιηανιοκτόνα πρζπει να
αποφεφγονται.
Οι ψεκαςμοί με ηιηανιοκτόνα γίνονται ςτθν ελάχιςτθ
δόςθ που αναγράφεται ςτθν ετικζτα.

Ελζγχουμε τα ηιηάνια μόνο με χορτοκοπι, ϊςτε να
διατθρείται θ φυτοκάλυψθ για να αποφεφγεται θ
διάβρωςθ του εδάφουσ.
Εφαρμόηουμε κοκκϊδθ ηιηανιοκτόνα για να αποφεφγεται θ
διάβρωςθ του εδάφουσ.

Το πότιςμα με υπερβολικι ποςότθτα νεροφ…

Είναι απαραίτθτο όταν χρθςιμοποιοφνται Β.
εντομοκτόνα ςτο ζδαφοσ.
Γ. Είναι απαραίτθτο όταν χρθςιμοποιοφνται Δ.
ηιηανιοκτόνα.
Σωςτό είναι το: Β

Ευνοεί τθν ανάπτυξθ επιβλαβϊν πακογόνων.
Συμβάλει ςτθν καταπολζμθςθ επιβλαβϊν πακογόνων.
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Θζμα η11.

Θ ζλλειψθ νεροφ…

Α.

Εξαςκενεί τα φυτά και τα κακιςτά πιο Β.
ανκεκτικά ςτα επιβλαβι ζντομα.
Γ. Εξαςκενεί τα φυτά και τα κακιςτά πιο Δ.
ευάλωτα ςτα επιβλαβι ζντομα.
Σωςτό είναι το: Γ
Θζμα η12.

Θ άρδευςθ με κατάκλυςθ ι αυλάκια Β.
αυξάνει τα πακογόνα εδάφουσ.
Γ. Με τθν άρδευςθ με κατάκλυςθ ι αυλάκια Δ.
γίνεται ςπατάλθ του διακζςιμου νεροφ.
Σωςτό είναι το: Δ.

Α.

Γ.

Δεν εφαρμόηω εντομοκτόνα που ζχουν
τοξικότθτα ςτα ψάρια.
Σωςτό είναι το: Β.

ίχνω το περιςςευοφμενο ψεκαςτικό υγρό
μζςα ςτθ γεϊτρθςθ-πθγάδι για να μθν
δθλθτθριαςτοφν πουλιά και ηϊα.
Γ. Γεμίηω το ψεκαςτικό από τθ γεϊτρθςθπθγάδι.
Σωςτό είναι το: Β.

Δ.

Λαμβάνω μζτρα (π.χ δεν ψεκάηω οριςμζνα μζτρα από το
νερό, ι διατθρϊ βλάςτθςθ ςτθν περίμετρο του αγροφ για
να αποφφγω τθν επιφανειακι απορροι) ϊςτε να μθν
φτάςει γεωργικό φάρμακο ςτο νερό.
Δεν εφαρμόηω ηιηανιοκτόνα που ζχουν τοξικότθτα ςτα
φφκθ.

Β.

Δεν ψεκάηω κοντά ςτθ γεϊτρθςθ-πθγάδι οφτε ξεπλζνω το
ψεκαςτικό εκεί.

Δ.

Ξεπλζνω το ψεκαςτικό ςτθ γεϊτρθςθ-πθγάδι.

Το πότιςμα με υπερβολικι ποςότθτα νεροφ:

Α.

Ρροκαλεί ζκπλυςθ (ξζπλυμα) των
γεωργικϊν φαρμάκων που εφαρμόςτθκαν
ςτο ζδαφοσ.
Γ. Δυναμϊνει τα φυτά.
Σωςτό είναι το: Α.
Θζμα η16.

Β.

Αν ςτο αγροτεμάχιο που ψεκάηω υπάρχει γεϊτρθςθ ι πθγάδι τότε:

Α.

Θζμα η15.

Με τθν άρδευςθ με ςταγόνεσ (ςτάγδθν) δεν γίνεται
ςπατάλθ του διακζςιμου νεροφ.
Θ άρδευςθ με ςταγόνεσ (ςτάγδθν) αυξάνει τα πακογόνα
εδάφουσ.

Αν θ καλλιζργεια μου γειτνιάηει με επιφανειακά φδατα (ποτάμι, λίμνθ, ρυάκι, ςτραγγιςτικό δίκτυο),
τότε:

Κατά τον ψεκαςμό ψεκάηω και ςτο νερό
για να αποφφγω εξάπλωςθ αςκενειϊν από
αυτό ςτθν καλλιζργεια μου.

Θζμα η14.

Δεν επθρεάηει τθν αντοχι των φυτϊν για επιβλαβι ζντομα.

Ροια από τισ παρακάτω φράςεισ είναι λάκοσ;

Α.

Θζμα η13.

Συνδράμει τθν αποτελεςματικότθτα των εντομοκτόνων.

Β.

Βοθκά ςτθ δράςθ ων γεωργικϊν φαρμάκων που
εφαρμόςτθκαν ςτο ζδαφοσ.

Δ.

Δεν ζχει καμία επίπτωςθ.

Ο κίνδυνοσ ζκπλυςθσ (ξεπλφματοσ) των γεωργικϊν φαρμάκων προσ τα υπόγεια νερά, είναι μεγάλοσ:

Α. Σε εδάφθ με ρωγμζσ.
Γ. ςε εδάφθ με υψθλό υδροφόρο ορίηοντα.
Σωςτό είναι το: Β.

Β.
Δ.

ςε εδάφθ με χαλικϊδεσ ι αμμϊδεσ υπζδαφοσ.
Πλα τα προθγοφμενα.
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ι). Μζτρα ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν προςταςία τθσ υγείασ του ανκρϊπου, του περιβάλλοντοσ και των υδάτινων
πόρων, ςε περίπτωςθ τυχαίασ διαρροισ, μόλυνςθσ και ακραίων καιρικϊν φαινομζνων που κα μποροφςαν να
δθμιουργιςουν κίνδυνο απόπλυςθσ γεωργικϊν φαρμάκων.
Θζμα ι1.

Αν ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ, χυκεί πάνω ςτο δζρμα γεωργικό φάρμακο και ιδιαίτερα αν είναι πυκνό,
τότε:

Α.

Διαβάηουμε τθν ετικζτα του γεωργικοφ Β.
φαρμάκου και εφόςον είναι τοξικό ςε
περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα,
πλζνουμε καλά το δζρμα.
Γ. Κρατϊντασ τθν ετικζτα του γεωργικοφ Δ.
φαρμάκου επιςκεπτόμαςτε γιατρό.
Σωςτό είναι το: Β.
Θζμα ι2.
Α.

Γ.

Ρλζνουμε καλά το δζρμα και διαβάηουμε τθν ετικζτα του
γεωργικοφ φαρμάκου για επιπρόςκετεσ οδθγίεσ.

Κρατϊντασ τθν ετικζτα του γεωργικοφ
επικοινωνοφμε με το Κζντρο Δθλθτθριάςεων.

φαρμάκου

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ ειςπνεφςει γεωργικό φάρμακο…

Διαβάηουμε τθν ετικζτα του γεωργικοφ Β.
φαρμάκου και εφόςον είναι τοξικό ςε
περίπτωςθ ειςπνοισ, ςταματάμε τον
ψεκαςμό.
Κρατϊντασ τθν ετικζτα του γεωργικοφ Δ.
φαρμάκου επιςκεπτόμαςτε γιατρό.

Σωςτό είναι το:

Κρατϊντασ τθν ετικζτα
επικοινωνοφμε με γιατρό.

του

γεωργικοφ

φαρμάκου

Μεταφζρουμε άμεςα τον αςκενι ςε κακαρό αζρα και
διαβάηουμε τθν ετικζτα του γεωργικοφ φαρμάκου για
επιπρόςκετεσ οδθγίεσ .

Β.

Θζμα ι3.
Αν χυκεί ποςότθτα γεωργικοφ φαρμάκου ςτο ζδαφοσ …
Α. ίχνουμε άφκονο νερό, ϊςτε τα απόνερα Β.
ίχνουμε απορροφθτικό υλικό (άμμοσ) και ςκεπάηουμε το
να πάνε ςτθν αποχζτευςθ.
ςθμείο.
Γ. Συλλζγουμε το ρυπαςμζνο χϊμα και Δ.
Αποφεφγουμε για 15 θμζρεσ το πότιςμα ςτο ςυγκεκριμζνο
διαχειριηόμαςτε ςφμφωνα με τθ
ςθμείο .
νομοκεςία για τα απόβλθτα.
Σωςτό είναι το: Γ.
Θζμα ι4.
Αν δεν ζχουμε νερό και χυκεί πάνω ςτο δζρμα μασ γεωργικό φάρμακο…
Α. ίχνουμε ζδαφοσ ι οργανικι ουςία
Β.
Το ξεπλζνουμε με πετρζλαιο και το ςκουπίςουμε με
φφαςμα
Γ. Τα Α. και Β.
Δ.
Συνεχίηουμε τον ψεκαςμό
Σωςτό είναι το: Γ.
Θζμα ι5.
Αν περιςςζψει μικρι ποςότθτα ψεκαςτικοφ υγροφ ςτον ψεκαςτιρα
Α. Το αδειάηουμε ςτο δρόμο κακϊσ
Β.
Το αδειάηουμε ςτο ςθμείο γεμίςματοσ των ψεκαςτικϊν
επιςτρζφουμε ςτο ςπίτι μασ
Γ. Το αδειάηουμε ςθμειακά ςτο χωράφι ι
Δ.
Το αραιϊνουμε με νερό και το ψεκάηουμε
ςε γειτονικό κανάλι
Σωςτό είναι το: Δ.
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λ). Σεχνικά μζςα παρακολοφκθςθσ τθσ υγείασ και πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ υγείασ για τθν αναφορά κάκε
περιςτατικοφ ι υποψίασ περιςτατικοφ.
Θζμα λ1.

Το τθλζφωνο του Κζντρου Δθλθτθριάςεων είναι:

Α. 166
Γ. 210-77.93.777
Σωςτό είναι το: Γ.
Θζμα λ2.

Β.
Δ.

Σε περίπτωςθ δθλθτθρίαςθσ από γεωργικό φάρμακο, όπου ο αςκενισ ζχει χάςει τισ αιςκιςεισ του:

Α.

Χορθγοφμε άμεςα εμετικό για να Β.
αποβάλλει το γεωργικό φάρμακο .
Γ. Επικοινωνοφμε άμεςα με γιατρό και Δ.
εφαρμόηουμε τισ οδθγίεσ που κα μασ
δϊςει.
Σωςτό είναι το: Γ
Θζμα λ3.

Στθν είςοδο του καταςτιματοσ εμπορίασ Β.
γεωργικϊν φαρμάκων.
Γ. Στθν είςοδο του τοπικοφ Κζντρου Υγείασ Δ.
ι αγροτικοφ ιατροφ.
Σωςτό είναι το: Β

Με ετιςιο καρδιογράφθμα.

Β.

Γ.

Σε κάκε περίπτωςθ δθλθτθρίαςθσ.

Δ.

Σωςτό είναι το:

Α.

Σε κάκε ετικζτα γεωργικοφ φαρμάκου.
Σε κάκε τιμολόγιο πϊλθςθσ γεωργικοφ φαρμάκου.

Θ παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ των ψεκαςτϊν γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει να γίνεται:

Α.

Θζμα λ5.

Χορθγοφμε άμεςα αντίδοτο για να αποφφγουμε περαιτζρω
επίδραςθ του γεωργικοφ φαρμάκου.
Επικοινωνοφμε άμεςα με το κατάςτθμα εμπορίασ
γεωργικϊν φαρμάκων και εφαρμόηουμε τισ οδθγίεσ που κα
μασ δϊςει.

Το τθλζφωνο του Κζντρου Δθλθτθριάςεων αναγράφεται:

Α.

Θζμα λ4.

Το τοπικό Κζντρο Υγείασ.
Διακζςιμο από κάκε τοπικό πακολόγο.

Με τακτικζσ εξετάςεισ αφοφ ενθμερϊςουμε τον γιατρό για
τθν εναςχόλθςθ με τα γεωργικά φάρμακα.
Μόνο εφόςον εφαρμόηουμε τα γεωργικά φάρμακα χωρίσ
να φοράμε μπότεσ και γάντια.

Β

Θ κειικι ατροπίνθ:

Είναι αντίδοτο για δθλθτθρίαςθ από όλα Β.
τα γεωργικά φάρμακα.
Γ. Είναι αντίδοτο για δθλθτθρίαςθ από τα Δ.
οργανοφωςφορικά και καρβαμιδικά
γεωργικά φάρμακα.
Σωςτό είναι το: Γ .

Είναι αντίδοτο για δθλθτθρίαςθ από όλα τα γεωργικά
φάρμακα εκτόσ από τα ποντικοφάρμακα
Λαμβάνεται προλθπτικά για τθν αποφυγι δθλθτθρίαςθσ
από γεωργικά φάρμακα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
περιπτϊςεισ δ), ε) και κ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ
δ) τοιχεία ςτρατθγικϊν και τεχνικϊν ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ, ςτρατθγικϊν και τεχνικϊν
ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ, αρχζσ βιολογικισ γεωργίασ, μζκοδοι βιολογικοφ ελζγχου επιβλαβϊν
οργανιςμϊν, πλθροφορίεσ για τισ γενικζσ αρχζσ και για τισ ειδικζσ ανά καλλιζργεια ι ανά τομζα
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία.
Θζμα δ1.

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ηιηανιοκτόνο είναι αυτό που…

Α.

Εφαρμόηεται μετά το φφτρωμα τθσ καλλιζργειασ Β.
για καταπολζμθςθ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ
ηιηανίων χωρίσ να επθρεάηει αρνθτικά τθν
καλλιζργεια θ επαφι του με αυτό.
Γ. Εφαρμόηεται μετά το φφτρωμα τθσ καλλιζργειασ Δ.
για καταπολζμθςθ όλων των ηιηανίων ςε
ςυγκεκριμζνθ καλλιζργεια.
Σωςτό είναι το: Α.
Θζμα δ2.
Α.
Γ.

Σωςτό είναι το:

Α.

Εφαρμόηεται μόνο ςτο ζδαφοσ και μπορεί να
καταπολεμιςει εχκροφσ και αςκζνειεσ ςε όλο το φυτό.
Μετά τθν εφαρμογι του καταςτρζφει ςυγκεκριμζνα ηιηάνια
και όχι τθν καλλιζργεια που εφαρμόηεται, απορροφάται
από τα ηιηάνια και δρα ςε όλα τα ςθμεία του φυτοφ.

Δ.

Ροια από τισ παρακάτω επιλογζσ αποτελεί τεχνικι ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ;

Εφαρμογι εγκεκριμζνων γεωργικϊν φαρμάκων Β.
βάςθ θμερολογιακοφ προγράμματοσ.

Γ.

Εφαρμογι
προλθπτικοφ
προγράμματοσ Δ.
εφαρμογϊν με βάςθ τθν εποχι .
Σωςτό είναι το: Δ.
Θζμα δ4.

Θ εναλλαγι διαφορετικϊν γεωργικϊν Β.
φαρμάκων ςτο ίδιο χωράφι
Γ. Θ εναλλαγι διαφορετικϊν ποικιλιϊν μιασ Δ.
καλλιζργειασ ςτο ίδιο χωράφι.
Σωςτό είναι το: Β.

Α.

Εφαρμογι
μεγαλφτερων
δόςεων
αναγραφόμενεσ ςτθν ετικζτα του
φαρμάκου.
Εφαρμογι αμειψιςποράσ.

από
τισ
γεωργικοφ

Αμειψιςπορά είναι…

Α.

Θζμα
δ5.

Εφαρμόηεται μετά το φφτρωμα των ηιηανίων για
καταπολζμθςθ όλων των ηιηανίων ςε ςυγκεκριμζνθ
καλλιζργεια.

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ηιηανιοκτόνο είναι αυτό που…

Ζχει εγκρικεί μζςα από διαςυςτθματικι Β.
εξζταςθ των μελετϊν των ιδιοτιτων του.
Ρρζπει να εφαρμόηεται από όλουσ τουσ Δ.
αγρότεσ μιασ περιοχισ για να δράςει.

Θζμα δ3.

Εφαρμόηεται μετά το φφτρωμα των ηιηανίων για
καταπολζμθςθ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ηιηανίων.

Θ εναλλαγι διαφορετικϊν καλλιεργειϊν ςτο ίδιο χωράφι
Θ
εναλλαγι
βιολογικισ
και
φυτοπροςταςίασ ςτο ίδιο χωράφι.

ολοκλθρωμζνθσ

Θ καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτθν ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία με προετοιμαςία τθσ ςποροκλίνθσ με
ςκοπό το ςπάςιμο του λθκάργου των ςπόρων των ηιηανίων και τθν καταπολζμθςι τουσ μπορεί να γίνει:

Σε ετιςιεσ καλλιζργειεσ ι όπου θ Β.
καλλιζργεια ξεκινά από ςπόρο ι φυτάριο
Γ. Μόνο ςτα ςιτθρά.
Δ.
Σωςτό είναι το: Α.

Σε δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ.
Μόνο ςτα λαχανικά.
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Θζμα δ6.

Ροια από τισ παρακάτω επιλογζσ αποτελεί τεχνικι ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ;

Α.

Επαναλαμβανόμενοσ
ψεκαςμόσ
με Β.
ηιηανιοκτόνα.
Γ. Ρρϊιμθ φφτευςθ πριν φυτρϊςουν τα Δ.
ηιηάνια.
Σωςτό είναι το: Γ.
Θζμα δ7.

Συγκαλλιζργεια με εδαφοκάλυψθ και Β.
χθμικι απολφμανςθ εδάφουσ.
Γ. Συγκαλλιζργεια και χθμικι απολφμανςθ Δ.
εδάφουσ.
Σωςτό είναι το: Δ.

Β.
Δ.

Β.
Δ.

Μόνο εφόςον υπάρχει ςχετικι εντολι Β.
από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Γ. Μόνο εφόςον υπάρχει ςε ζξαρςθ θ Δ.
ςχετικι με το πακογόνο αςκζνεια.
Σωςτό είναι το: Δ

Α.

χθμικι

Δεν κακαρίηονται τακτικά.
Δεν ρυκμίηονται ςωςτά τα μπεκ.

Οι μφκθτεσ.
Οι νθματϊδεισ.

Οι ανκεκτικζσ ποικιλίεσ φυτϊν, πρζπει να προτιμοφνται:

Α.

Θζμα δ11.

και

Στουσ επιβλαβείσ οργανιςμοφσ που μεταδίδονται από τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα και τον
εξοπλιςμό δεν ανικουν:

Α. Τα τρωκτικά.
Γ. Τα ηιηάνια.
Σωςτό είναι το: Α.
Θζμα δ10.

Συγκαλλιζργεια χωρίσ εδαφοκάλυψθ
απολφμανςθ εδάφουσ.
Συγκαλλιζργεια με εδαφοκάλυψθ.

Θ μετάδοςθ επιβλαβϊν (φυτοπακογόνων) οργανιςμϊν από τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα και
τον εξοπλιςμό γίνεται όταν:

Α. Είναι παλαιά.
Γ. Είναι καινοφρια.
Σωςτό είναι το: Β
Θζμα δ9.

Αραιι φφτευςθ ςε ςθμεία που δεν φυτρϊνουν ηιηάνια.

Ροια από τισ παρακάτω επιλογζσ αποτελεί τεχνικι ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ;

Α.

Θζμα δ8.

Πψιμθ φφτευςθ αφοφ φυτρϊςουν τα ηιηάνια.

Μόνο εφόςον επιδοτοφνται.
Ράντα, εφόςον είναι δυνατόν,
αντιμετϊπιςθ του πακογόνου.

για

προλθπτικι

Συμβάλλει ςτθν πρόλθψθ εκδιλωςθσ
αςκενειϊν και προςβολϊν εντόμων.

επιβλαβϊν

Θ χριςθ ιςορροπθμζνθσ λίπανςθσ:

Αποτελεί μζκοδο για τθν αντιμετϊπιςθ Β.
επιβλαβϊν αςκενειϊν και προςβολϊν
εντόμων.
Γ. Μειϊνει τθν αποτελεςματικότθτα των Δ.
γεωργικϊν φαρμάκων.
Σωςτό είναι το: Β.

Μειϊνει τθν φυτοτοξικότθτα των γεωργικϊν φαρμάκων.
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Θζμα δ12.

Για να προςτατζψω ζνα ωφζλιμο ζντομο ςτο χωράφι μου…

Α.

Εφαρμόηω μζτρα βιολογικοφ ελζγχου και αν Β.
χρειαςτεί γεωργικά φάρμακα, που δεν
επθρεάηουν τθν ανάπτυξι του.
Γ. Δεν χρθςιμοποιϊ χθμικά λιπάςματα.
Δ.
Σωςτό είναι το: Α.
Θζμα δ13.

Να παρακολουκϊ αν ζχει γίνει ομοιογενισ Β.
ψεκαςμόσ ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου.
Γ. Να λαμβάνω μζτρα υγιεινισ του χωραφιοφ μου. Δ.
Σωςτό είναι το: Δ.

Γίνεται προλθπτικόσ ψεκαςμόσ του δζνδρου με Β.
μυκθτοκτόνα πριν το κλάδεμα.
Γ. Διατθρείται ςτρϊμα από ηιηάνια ςτο ζδαφοσ Δ.
κάτω από το δζνδρο.
Σωςτό είναι το: Β.

Ρρζπει να γίνεται μετά τθν εφαρμογι των Β.
γεωργικϊν φαρμάκων.
Γ. Δεν επθρεάηουν τισ ανάγκεσ του δζνδρου για Δ.
εφαρμογι γεωργικϊν φαρμάκων.
Σωςτό είναι το: Δ

Σε ςυνδυαςμό με χριςθ χαλκοφχων γεωργικϊν Β.
φαρμάκων βελτιϊνει τθ φυτοπροςταςία.
Γ. Ευνοεί τθν ανάπτυξθ πολλϊν πακογόνων και Δ.
εντόμων.
Σωςτό είναι το: Γ.

Α.

Μεςαίεσ και μεγάλεσ τομζσ καλφπτονται με ειδικό
επουλωτικό πλθγϊν.
Ο κλαδευτισ των δζνδρων φορά ειδικά γάντια.

Αποτελοφν μζτρο που πρζπει να εφαρμόηεται μόνο
ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Είναι το πρϊτο μζτρο μείωςθσ των προςβολϊν από
εχκροφσ (κυρίωσ κοκκοειδι) και αςκζνειεσ.

Θ υπερβολικι λίπανςθ με αηωτοφχα λιπάςματα…

Α.

Θζμα δ17.

Να παρακολουκϊ τον πλθκυςμό επιβλαβϊν εντόμων.

Το καλό κλάδεμα με τθν αφαίρεςθ των προςβεβλθμζνων κλάδων και ο αεριςμόσ του δζντρου που
προκφπτει από το κλάδεμα …

Α.

Θζμα δ16.

Να παρακολουκϊ αν ζβρεξε.

Με ςκοπό τθν αποφυγι μολφνςεων του ξφλου μετά το κλάδεμα των δζνδρων…

Α.

Θζμα δ15.

Δεν κάνω ποτζ βακειά άροςθ.

Με τισ παγίδεσ με κόλλα μπορϊ:

Α.

Θζμα δ14.

Δεν ψεκάηω ποτζ με ηιηανιοκτόνα.

Ρρζπει να εφαρμόηεται μόνο ςε περιπτϊςεισ
παρατεταμζνθσ ξθραςίασ.
Επθρεάηει μόνο τθν ανάπτυξθ ηιηανίων.

Θ μθχανικι κατεργαςία του εδάφουσ με ςκοπό τθν καταπολζμθςθ ηιηανίων…

Είναι πιο αποτελεςματικι όταν τα ηιηάνια δεν Β.
ζχουν ακόμθ φυτρϊςει.
Γ. Είναι πιο αποτελεςματικι όταν τα ηιηάνια ζχουν Δ.
μεγαλϊςει αρκετά.
Σωςτό είναι το: Δ.

Είναι πιο αποτελεςματικι όταν τα ηιηάνια ζχουν
κονδφλουσ ι ριηϊματα.
Είναι πιο αποτελεςματικι όςο τα ηιηάνια βρίςκονται
ςτα πρϊτα ςτάδια ανάπτυξισ τουσ.
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Θζμα δ18.

Τα μεταφυτρωτικά μθ εκλεκτικά ηιηανιοκτόνα εδάφουσ ςυνιςτάται να εφαρμόηονται …

Α.

Με κατευκυνόμενο ψεκαςμό και με χαμθλι Β.
πίεςθ.
Γ. Με κακολικό ψεκαςμό του εδάφουσ και με Δ.
χαμθλι πίεςθ.
Σωςτό είναι το: Α
Θζμα δ19.

Α.

Β.
Δ.

Β.

Γ.

Για εδαφοκάλυψθ και περιοριςμό των ηιηανίων Δ.
ςτθν ελιά, ςτο αμπζλι και ςτα εςπεριδοειδι.
Σωςτό είναι το: Γ.

Α.
Γ.

Πταν είναι καλοκαίρι.
Πταν είναι ςτθν ζναρξθ τθσ ανάπτυξισ τουσ.

Θ οξαλίδα (ηιηάνιο) μπορεί να χρθςιμοποιθκεί:

Για παραγωγι τςαγιοφ.

Θζμα δ21.

Με κακολικό ψεκαςμό του εδάφουσ και με υψθλι
πίεςθ.

Γενικά τα φυτά είναι πιο ευάλωτα ςτον ανταγωνιςμό από τα ηιηάνια:

Α. Πταν είναι ςε ανκοφορία.
Γ. Πταν είναι ςε πλιρθ ανάπτυξθ.
Σωςτό είναι το: Δ.
Θζμα δ20.

Με κατευκυνόμενο ψεκαςμό και με υψθλι πίεςθ.

Για εδαφοκάλυψθ και περιοριςμό των ηιηανίων ςτο
τριφφλλι.
Για εδαφοκάλυψθ και περιοριςμό των εντόμων.

Τα προφυτρωτικά ηιηανιοκτόνα εφαρμόηονται:

Αποκλειςτικά για ςτενόφυλλα ηιηάνια.
Αποκλειςτικά για πλατφφυλλα ηιηάνια.

Β.
Δ.

Μετά τθ ςπορά και πριν το φφτρωμα τθσ καλλιζργειασ.
Μετά το φφτρωμα τθσ καλλιζργειασ αλλά πριν φυτρϊςουν
τα ηιηάνια.

Είναι θ απολφμανςθ των φυτϊν από τον Β.
ιλιο.
Γ. Είναι μζκοδοσ καταπολζμθςθσ ηιηανίων, Δ.
νθματωδϊν, εντόμων και αςκενειϊν
εδάφουσ από τον ιλιο.
Σωςτό είναι το: Γ.

Εφαρμόηεται όλεσ τισ εποχζσ όταν εντοπιςτοφν
ςυμπτϊματα πακογόνων ι εντόμων εδάφουσ.
Είναι μζκοδοσ που εφαρμόηεται αποκλειςτικά ςτθ
βιολογικι γεωργία.

Σωςτό είναι το:
Θζμα δ22.

Β.

Θ θλιαπολφμανςθ:

Α.

Θζμα δ23.

Θ καλφτερθ εποχι για τθν εφαρμογι τθσ θλιαπολφμανςθσ είναι:

Α. Ο χειμϊνασ.
Γ. Το καλοκαίρι.
Σωςτό είναι το: Γ
Θζμα δ24.

Β.
Δ.

Θ άνοιξθ.
Το φκινόπωρο.

Β.
Δ.

Μόνο ςε φροφτα και λαχανικά.
Σε πολλζσ καλλιζργειεσ.

Θ θλιαπολφμανςθ εφαρμόηεται:

Α. Μόνο ςε καλλιζργειεσ κερμοκθπίου.
Γ. Μόνο ςε λαχανικά.
Σωςτό είναι το: Δ.
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Θζμα δ25.
Α.
Γ.

Με το ςφςτθμα γεωργικϊν προειδοποιιςεων

Ενθμερωνόμαςτε για τον καιρό.
Β.
Ενθμερωνόμαςτε για τθν εξζλιξθ των Δ.
εντόμων και αςκενειϊν ςτθν περιοχι.

Σωςτό είναι το:
Θζμα δ26.

Γ

Χρθςιμοποιϊντασ τισ ζγχρωμεσ κολλθτικζσ παγίδεσ (κίτρινεσ ι μπλε παγίδεσ):

Α.

Ενθμερωνόμαςτε για τθν φπαρξθ και τον Β.
πλθκυςμό επιβλαβϊν εντόμων.
Γ. Διαπιςτϊνουμε αν υπάρχουν ωφζλιμα Δ.
ζντομα ςτθν καλλιζργεια.
Σωςτό είναι το: Α.
Θζμα δ27.

Μόνο όταν ζχουμε πιςτοποιθκεί για Β.
βιολογικι καλλιζργεια.
Γ. Κατά προτίμθςθ μετά τα χθμικά μζςα, Δ.
εφόςον παρζχει ικανοποιθτικό ζλεγχο
των επιβλαβϊν οργανιςμϊν.
Σωςτό είναι το: Β

Πταν το κτιμα είναι μικρό και θ Β.
καλλιζργεια ζχει μικρό φψοσ.
Γ. Πταν το κτιμα είναι μεγάλο κα θ Δ.
καλλιζργεια ζχει μεγάλο φψοσ.
Σωςτό είναι το: Γ.

Α.
Γ.

Α.

Γ.

Πταν το κτιμα είναι μεγάλο και θ καλλιζργεια ζχει μικρό
φψοσ.
Πταν το κτιμα είναι μικρό και θ καλλιζργεια ζχει μεγάλο
φψοσ.

Ο επαγγελματίασ χριςτθσ πρζπει να τθρεί τθ χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων και άλλων μορφϊν
παρζμβαςθσ ςτα απαραίτθτα επίπεδα, π.χ. με χαμθλζσ δόςεισ, μειωμζνθ ςυχνότθτα εφαρμογισ ι
μερικι εφαρμογι, εφόςον το επίπεδο κινδφνου για τθν παραγωγι είναι αποδεκτό και δεν αυξάνεται
ο κίνδυνοσ ανάπτυξθσ τθσ ανκεκτικότθτασ ςτουσ πλθκυςμοφσ επιβλαβϊν οργανιςμϊν.

Είναι ςωςτό.
Είναι
ςωςτό
εφόςον
παρατθρθκεί ανκεκτικότθτα.
Σωςτό είναι το: Α.
Θζμα δ30.

Κατά προτίμθςθ ςε ςχζςθ με τα χθμικά μζςα, εφόςον
παρζχει ικανοποιθτικό ζλεγχο των επιβλαβϊν οργανιςμϊν.
Μόνο εφόςον ζχουν αποτφχει τα χθμικά μζςα.

Τα ψεκαςτικά μζςα τφπου τουρμπίνασ εφαρμόηονται

Α.

Θζμα δ29.

Ενθμερωνόμαςτε για τθ δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ ενόσ
εντομοκτόνου με άλλο.
Απωκοφνται τα επιβλαβι ζντομα από τθν καλλιζργεια.

Μία βιολογικι μζκοδοσ καταπολζμθςθσ εφαρμόηεται:

Α.

Θζμα δ28.

Ενθμερωνόμαςτε για τισ επιδοτιςεισ.
Ενθμερωνόμαςτε για τθ δυνατότθτα εφαρμογϊν
γεωργικϊν φαρμάκων πζραν των αναγραφόμενων ςτθν
ετικζτα τουσ.

Β.
ζχει Δ.

Είναι λάκοσ.
Είναι λάκοσ να εφαρμόηεται χωρίσ να υπάρχει ςχετικι ςφςταςθ
από τθν εταιρεία που διακζτει το γεωργικό φάρμακο.

Εφόςον εμφανιςτεί ζνα επιβλαβζσ ζντομο που πρζπει να καταπολεμθκεί με εντομοκτόνο:

Χρθςιμοποιϊ τθ μζγιςτθ δόςθ που Β.
γράφει θ ετικζτα για να πετφχω τθ
μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα.
Χρθςιμοποιϊ τθν εγκεκριμζνθ δόςθ ςε Δ.
ςυνάρτθςθ με τθν ζνταςθ προςβολισ.

Χρθςιμοποιϊ λίγο παραπάνω από τθ μζγιςτθ δόςθ που
γράφει θ ετικζτα για να πετφχω τθ μζγιςτθ
αποτελεςματικότθτα.
Χρθςιμοποιϊ χαμθλι δόςθ ανεξάρτθτα από το φψοσ τθσ
προςβολισ από το ζντομο εφόςον δεν αυξάνεται ο
κίνδυνοσ ανάπτυξθσ τθσ ανκεκτικότθτασ.
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Σωςτό είναι το:
Θζμα δ31.

Γ

Εφόςον εμφανιςτεί ζνα επιβλαβζσ ζντομο που πρζπει να καταπολεμθκεί με εντομοκτόνο

Α.

Εφαρμόηω τθ μζγιςτθ ςυχνότθτα Β.
εφαρμογισ που γράφει θ ετικζτα για να
πετφχω τθ μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα.
Γ. Εφαρμόηω λίγο παραπάνω από τθ Δ.
μζγιςτθ ςυχνότθτα εφαρμογισ που
γράφει θ ετικζτα για να πετφχω τθ
μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα.
Σωςτό είναι το: Β.
Θζμα δ32.

Για να αποφφγω τθν ανάπτυξθ ανκεκτικότθτασ από ζνα επιβλαβζσ ζντομο:

Α.

Φροντίηω να εναλλάςςω εντομοκτόνα Β.
που είναι ςτθν ίδια χθμικι ομάδα.
Γ. Φροντίηω να εναλλάςςω εντομοκτόνα Δ.
που είναι ςε χθμικι ομάδα με
διαφορετικό τρόπο δράςθσ.
Σωςτό είναι το: Γ
Θζμα δ33.

Χρθςιμοποιϊ τισ ελάχιςτεσ δόςεισ που αναγράφονται ςτθν
ετικζτα του εντομοκτόνου.
Χρθςιμοποιϊ δόςεισ μεγαλφτερεσ από αυτζσ που
αναγράφονται ςτθν ετικζτα του εντομοκτόνου.

Για να αποφφγω τθν ανάπτυξθ ανκεκτικότθτασ από ζνα επιβλαβζσ ζντομο:

Α.

Χρθςιμοποιϊ το ίδιο εντομοκτόνο Β.
ςυνεχϊσ για μερικά χρόνια.
Γ. Χρθςιμοποιϊ εντομοκτόνα με ίδιο τρόπο Δ.
δράςθσ.
Σωςτό είναι το: Β
Θζμα δ34.

Εφαρμόηω μειωμζνθ ςυχνότθτα εφαρμογισ εφόςον δεν
υπάρχει ςοβαρόσ κίνδυνοσ από το ζντομο και δεν
αυξάνεται ο κίνδυνοσ ανάπτυξθσ τθσ ανκεκτικότθτασ.
Εφαρμόηω μειωμζνθ ςυχνότθτα εφαρμογισ ανεξάρτθτα
από το φψοσ τθσ προςβολισ από το ζντομο εφόςον δεν
αυξάνεται ο κίνδυνοσ ανάπτυξθσ τθσ ανκεκτικότθτασ.

Χρθςιμοποιϊ εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράςθσ.
Φροντίηω να εναλλάςςω εντομοκτόνα που είναι ςτθν ίδια
χθμικι ομάδα.

Ανκεκτικότθτα εντόμων ςε ζνα εντομοκτόνο ςθμαίνει ότι

Α.

Το εντομοκτόνο αυτό δεν είναι πλζον Β.
αποτελεςματικό ςτα ςυγκεκριμζνα ζντομα.
Γ. Απαιτοφνται επαναλαμβανόμενεσ εφαρμογζσ Δ.
με μειωμζνεσ δόςεισ του ςυγκεκριμζνου
εντομοκτόνου.
Σωςτό είναι το: Α.
Θζμα δ35.

Α.

Τα ζντομα παρουςιάηουν καλφτερθ ανάπτυξθ μετά τθν
εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου εντομοκτόνου.
Τα ζντομα είναι πλζον ανκεκτικά ςε όλα τα
εντομοκτόνα.

Ο επαγγελματίασ χριςτθσ των γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει να αξιολογεί τθν επιτυχία των
εφαρμοηόμενων μζτρων φυτοπροςταςίασ

Με βάςθ το ιςτορικό χριςθσ των Β.
γεωργικϊν φαρμάκων και το κόςτοσ
τουσ.
Γ. Με βάςθ τθν ποςότθτα τθσ παραγωγισ Δ.
τθσ καλλιζργειασ και το ιςτορικό χριςθσ
των γεωργικϊν φαρμάκων.
Σωςτό είναι το: Β

Με βάςθ το ιςτορικό χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων και
τθν παρακολοφκθςθ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν.
Με βάςθ τθν ποςότθτα τθσ παραγωγισ τθσ καλλιζργειασ
και το κόςτοσ των γεωργικϊν φαρμάκων.
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Θζμα δ36.

Ο παραγωγόσ πρζπει να ςυμβουλεφεται γεωπόνο για τθ φυτοπροςταςία τθσ καλλιζργειάσ του…

Α. Μία φορά το χρόνο.
Γ. Πταν χρειάηεται τισ ςυμβουλζσ του.
Σωςτό είναι το: Γ
Θζμα δ37.

Β.
Δ.

Ενζργειεσ μετά τθ ςυγκομιδι (πχ όργωμα με αλζτρι με υνί ςε ετιςιεσ καλλιζργειεσ, ςυλλογι καρπϊν
πάνω ςτο δζντρο ι και κάτω ςτο ζδαφοσ που είναι προςβεβλθμζνοι, κλάδεμα δζντρων και
αφαίρεςθ με κάψιμο προςβεβλθμζνων μερϊν, ψεκαςμόσ πριν το φοφςκωμα των ματιϊν ςε δζντρα
με χαλκοφχα ι με ορυκτζλαια-παραφινζλαια) …

Α.

Μποροφν να μειϊνουν το μζγεκοσ του Β.
αρχικοφ πλθκυςμοφ οριςμζνων εχκρϊν
και
αςκενειϊν
τθν
επόμενθ
καλλιεργθτικι περίοδο.
Γ. Αυξάνουν το μζγεκοσ του αρχικοφ Δ.
πλθκυςμοφ οριςμζνων εχκρϊν(που
διαχειμάηουν ςτο ζδαφοσ) και αςκενειϊν
τθν επόμενθ καλλιεργθτικι περίοδο.
Σωςτό είναι το: Α
Θζμα δ38.
Α.

Γ.

Δεν μειϊνουν ποτζ το μζγεκοσ του αρχικοφ πλθκυςμοφ
οριςμζνων εχκρϊν και αςκενειϊν τθν επόμενθ
καλλιεργθτικι περίοδο.
Είναι χωρίσ ςθμαςία. Μόνο οι επεμβάςεισ με
φυτοπροςταςτευτικά προϊόντα κατά τθν καλλιεργθτικι
περίοδο μειϊνουν τον αρχικό πλθκυςμό ενόσ εχκροφ,
αςκζνειασ

Ροιο από τα παρακάτω είναι ςωςτό;

Τα προλθπτικά μζτρα (πχ αμειψιςπορά, ορκι Β.
καλλιζργεια και προετοιμαςία εδάφουσ, επιλογι
υγειοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ, ανκεκτικισ ι
ανεκτικισ ποικιλίασ, ορκι ςπορά, ορκι λίπανςθ,
ορκι άρδευςθ, μζριμνα για βιοποικιλότθτα) είναι
θ βάςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ και
πρζπει να λθφκοφν πρϊτα πριν οδθγθκϊ ςε
άμεςα μζτρα καταπολζμθςθσ.
Δεν παίηουν ουςιϊδθ ρόλο ςτθν ολοκλθρωμζνθ Δ.
φυτοπροςταςία
τα
προλθπτικά
μζτρα
καταπολζμθςθσ.

Σωςτό είναι το:
Θζμα δ39.

Α.

Μία φορά το μινα.
Κακθμερινά.

Τα άμεςα μζτρα καταπολζμθςθσ είναι θ βάςθ και
πρζπει να λθφκοφν πρϊτα και όχι τα προλθπτικά
μζτρα.

Είναι χωρίσ ςθμαςία. Μόνο οι επεμβάςεισ με
φυτοπροςταςτευτικά
προϊόντα
κατά
τθν
καλλιεργθτικι περίοδο μειϊνουν τον αρχικό
πλθκυςμό ενόσ εχκροφ, αςκζνειασ.

Α
Καλφτερο ςτάδιο για τθν καταπολζμθςθ πολυετϊν ηιηανίων (βζλιουρασ, κφπερθ, αγριάδα) με
διαςυςτθματικό ηιηανιοκτόνο φυλλϊματοσ είναι:

Κατά το φφτρωμά τουσ.

Γ. Μετά τον ςχθματιςμό του ςπόρου.
Σωςτό είναι το: Β

Β.
Δ.

Κατά το ςτάδιο τθσ ταχείασ ανάπτυξισ τουσ και πριν τθν
ςποροποίθςθ.
Στο ςτάδιο των δυο φφλλων.
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Θζμα δ40.
Α.

Για τθν καταπολζμθςθ μιασ αςκζνειασ που προςβάλει τθν καλλιζργειά μασ

Συνιςτάται να ψεκάηουμε κάκε χρόνο
ςυγκεκριμζνθ εποχι.

Β.

Γ.

Ψεκάςουμε με βάςθ τισ θμερομθνίεσ
εμφάνιςθσ των ςυμπτωμάτων τθσ αςκζνειασ τα
προθγοφμενα χρόνια.
Σωςτό είναι το: Β
Θζμα δ41.

Ροια από τισ παρακάτω επιλογζσ αποτελεί τεχνικι ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ

Α.

Για τθν αποτελεςματικότερθ καταπολζμθςθ
ςοβαρϊν εντόμων απαιτείται θ
παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του πλθκυςμοφ
με παγίδεσ.
Γ. Θ χριςθ ευρζοσ φάςματοσ δράςθσ
εντομοκτόνων προςτατεφουν τθν καλλιζργειά
μασ από πολλά ζντομα και κα πρζπει να τα
προτιμοφμε.
Σωςτό είναι το: Δ.
Θζμα δ42.

Οι επαναλαμβανόμενοι ψεκαςμοί
κάλυψθσ με γεωργικά φάρμακα.
Γ. Θ υπερβολικι χριςθ λιπαςμάτων.
Σωςτό είναι το: Δ.

Τα γεωργικά φάρμακα αρχικά οι εταιρίεσ
τα κάνουν πιο ιςχυρά και ςταδιακά τα
νοκεφουν.
Γ. Οι οργανιςμοί ςτόχοι (ζντομα, μφκθτεσ,
ηιηάνια) αναπτφςςουν ανκεκτικότθτα.
Σωςτό είναι το: Γ.

Α.

Δ.

Για τθν αποτελεςματικότερθ καταπολζμθςθ ςοβαρϊν
εντόμων απαιτείται θ χριςθ εντομοκτόνων με
διαφορετικό μθχανιςμό δράςθσ ι που δρουν ςε
διαφορετικό ςτάδιο του εντόμου
Το Α. και Β.

Β.

Θ αραιι φφτευςθ τθσ καλλιζργειασ.

Δ.

Θ καταπολζμθςθ εντόμων με παγίδεσ.

Είναι διαπιςτωμζνο ότι ζνα γεωργικό φάρμακο που χρθςιμοποιείται ςυχνά και για πολλά χρόνια
χάνει τθν αποτελεςματικότθτά του. Ροια είναι θ καλφτερθ εξιγθςθ για αυτό το γεγονόσ;

Α.

Θζμα δ44.

Β.

Ροια από τισ παρακάτω επιλογζσ αποτελεί τεχνικι ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ

Α.

Θζμα δ43.

Δ.

Συνιςτάται να λαμβάνουμε μζτρα βιολογικοφ ελζγχου
και εφόςον απαιτείται να χρθςιμοποιοφνται γεωργικά
φάρμακα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ετικζτασ τουσ.
Ψεκάςουμε κάκε 15 μζρεσ αν ο καιρόσ είναι ευνοϊκόσ
για τθν ανάπτυξθ τθσ αςκζνειασ

Β.

Τα ζντομα αποφεφγουν τισ ψεκαςμζνεσ καλλιζργειεσ και
ζτςι επιηοφν.

Δ.

Τα φάρμακα διαςπόνται πιο γριγορα λόγω τθσ κλιματικισ
αλλαγισ

Τι από τα παρακάτω είναι ςωςτό για τισ μζλιςςεσ;

Αυξάνουν τθν παραγωγι οπωροφόρων
μζςω τθσ επικονίαςθσ.
Γ. Μελιςςοτοξικά ςκευάςματα
απαγορεφεται να χρθςιμοποιοφνται κατά
τθν άνκθςθ των φυτϊν.
Σωςτό είναι το: Δ.

Β.

Συμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ.

Δ.

Πλα τα προθγοφμενα.

Εξετάςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων

Σελίδα 37

ε). Ειςαγωγι ςτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ςτο επίπεδο του χριςτθ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι επαγγελματίεσ
χριςτεσ ςτθν επιλογι, για δεδομζνθ κατάςταςθ, του πιο ενδεδειγμζνου γεωργικοφ φαρμάκου με τισ
μικρότερεσ παρενζργειεσ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, τουσ οργανιςμοφσ που δεν αποτελοφν ςτόχο και το
περιβάλλον μεταξφ όλων των εγκεκριμζνων προϊόντων για τθν καταπολζμθςθ δεδομζνου προβλιματοσ
επιβλαβϊν οργανιςμϊν.

Θζμα ε1.

Α.
Γ.

Αν πρζπει να διαλζξω μεταξφ ενόσ εντομοκτόνου που μπορεί να καταπολεμιςει πολλά ζντομα κι ενόσ
ειδικοφ για το ζντομο που προςβάλλει τθν καλλιζργειά μου, επιλζγω

Το εντομοκτόνο που καταπολεμά πολλά Β.
ζντομα.
Κανζνα από τα δφο.
Δ.

Σωςτό είναι το:
Θζμα ε2.

Β.

Με ςκοπό να καταπολεμιςω δεδομζνο επιβλαβζσ ζντομο μπορϊ να χρθςιμοποιιςω 3 εντομοκτόνα:
Ζνα με ςιμανςθ νεκροκεφαλι, ζνα με ςιμανςθ χιαςτί ςταυρό και ζνα χωρίσ ςιμανςθ. Ροιο και γιατί
επιλζγω να χρθςιμοποιιςω;

Α.

Το
εντομοκτόνο
με
ςιμανςθ Β.
νεκροκεφαλι γιατί είναι το πιο δυνατό
από τα τρία.
Γ. Το εντομοκτόνο χωρίσ ςιμανςθ γιατί Δ.
είναι το πιο αςφαλζσ από τα τρία.
Σωςτό είναι το: Γ
Θζμα ε3.
Α.
Γ.

Σωςτό είναι το:

Α.

Χρθςιμοποιϊ και τα τρία εντομοκτόνα αρκεί να κάκε φορά
να χρθςιμοποιϊ διαφορετικό.

Μόνο εφόςον ςυμφωνεί ςε αυτό ο μελιςςοκόμοσ.
Αφοφ πρϊτα πάρει ςχετικι ζγκριςθ από τουσ τοπικοφ
γεωπόνουσ τθσ Ρεριφζρειασ.

Α

Θ καλλιζργεια γειτονεφει με ςχολείο. Ο παραγωγόσ μπορεί να χρθςιμοποιεί γεωργικά φάρμακα

Μόνο το καλοκαίρι που κλείνει το Β.
ςχολείο.

Γ.

Μόνο το Σαββατοκφριακο που κλείνει το Δ.
ςχολείο.
Σωςτό είναι το: Β
Θζμα ε5.

Το εντομοκτόνο με ςιμανςθ χιαςτί ςταυρό γιατί ςυνδυάηει
αςφάλεια και αποτελεςματικότθτα.

Θ καλλιζργεια γειτονεφει με μελίςςια. Ο παραγωγόσ πρζπει να χρθςιμοποιεί γεωργικά φάρμακα…

Σε μθ ανκιςμζνα φυτά ι μόνο εφόςον Β.
δεν είναι επικίνδυνα για μζλιςςεσ.
Μόνον τισ απογευματινζσ ϊρεσ.
Δ.

Θζμα ε4.

Το εντομοκτόνο που καταπολεμά μόνο το ζντομο που
προςβάλλει τθν καλλιζργειά μου.
Και τα δφο, εφαρμόηοντάσ τα μία φορά το ζνα και μία φορά
το άλλο.

Μόνο εφόςον τθρεί ςυγκεκριμζνεσ αποςτάςεισ από το
ςχολείο αναλόγωσ τθσ τοξικότθτασ του γεωργικοφ
φαρμάκου.
Μόνο εφόςον είναι παρϊν ο Διευκυντισ του ςχολείου.

Ρόςοσ άνεμοσ μπορεί να φυςά για να είναι επιτρεπτι θ εφαρμογι ψεκαςμϊν γεωργικϊν φαρμάκων;

Α. Κακόλου. Να ζχει άπνοια.
Γ. Μζχρι 3 μποφόρ.
Σωςτό είναι το: Δ.

Β.
Δ.

Μζχρι 2 μποφόρ.
Να μθ φυςάει ιςχυρόσ άνεμοσ.
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κ). Ειδικι μζριμνα ςε περιοχζσ που προςτατεφονται με βάςθ το ν. 3199/2003 (Αϋ 280) με τον οποίο
ενςωματϊνεται θ Οδθγία 2000/60/ΕΚ
Θζμα κ.1.

Τι είναι τα μπεκ μειωμζνθσ διαςποράσ;

Α.

Μπεκ που χρθςιμοποιοφνται μόνο ςε δενδρϊδεισ Β. Μπεκ που χρθςιμοποιοφνται μόνο ςε μεγάλεσ
καλλιζργειεσ.
καλλιζργειεσ.
Γ. Μπεκ που μειϊνουν τθ διαςπορά του ψεκαςτικοφ Δ. Μπεκ που διαςπείρονται ςτο χωράφι ςε μειωμζνο
υγροφ.
αρικμό.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα κ.2.

Για ποιο λόγο χρθςιμοποιοφμε τα μπεκ μειωμζνθσ διαςποράσ;

Α.

Επειδι είναι οικονομικά, αφοφ απαιτοφνται Β. Επειδι μειϊνουν τθ διαςπορά του ψεκαςτικοφ
λιγότερα ανά ςτρζμμα.
υγροφ
με
αποτζλεςμα
τθ
μείωςθ
τθσ
επικινδυνότθτασ του φαρμάκου ςτο περιβάλλον.
Γ. Επειδι μειϊνουν τθ διαςπορά του ψεκαςτικοφ Δ. Επειδι είναι επιδοτοφμενα.
υγροφ με αποτζλεςμα να μθν απαιτοφνται μζςα
προςωπικισ προςταςίασ.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα κ.3.
Α.

Σε ποιεσ καλλιζργειεσ δίνεται προτεραιότθτα ςτθ χριςθ μπεκ μειωμζνθσ διαςποράσ;

Στο βαμβάκι.

Β. Σε χαμθλοφ φψουσ λαχανικά, όπωσ μαροφλι και
χόρτα.
Γ. Στισ καλλιζργειεσ κατακόρυφθσ ανάπτυξθσ όπωσ Δ. Σε φυτά μεγάλθσ καλλιζργειασ όπωσ ςτάρι και
οι οπωρϊνεσ και οι αμπελϊνεσ.
κρικάρι.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα κ.4.

Για να προςτατζψω τουσ υδάτινουσ πόρουσ (λίμνεσ, ποτάμια κλπ) που τυχόν βρίςκονται κοντά
ςτθν καλλιζργειά μου;

Α.

Δεν χρθςιμοποιϊ γεωργικά φάρμακα με ςιμανςθ Β. Πταν χρθςιμοποιϊ γεωργικά φάρμακα, τα
τοξικό ι δθλθτιριο.
εφαρμόηω ςε απόςταςθ από τουσ υδάτινουσ
πόρουσ.
Γ. Χρθςιμοποιϊ μόνον γεωργικά φάρμακα ςτερεάσ Δ. Χρθςιμοποιϊ μόνον νεφελοψεκαςτιρεσ όταν
μορφισ (ςκόνεσ, κοκκϊδθ κλπ).
εφαρμόηω γεωργικά φάρμακα
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα κ.5.

Θ απόρριψθ των κενϊν ςυςκευαςίασ ςε αρδευτικά κανάλια

Α.

Δεν επθρεάηει τουσ υδάτινουσ πόρουσ (λίμνεσ, Β. Δεν τιμωρείται από τθν νομοκεςία.
ποτάμια κλπ) που τυχόν βρίςκονται κοντά ςτθν
καλλιζργειά μου.
Γ. υπαίνει τουσ υδάτινουσ πόρουσ (λίμνεσ, ποτάμια Δ. Δεν επθρεάηει το περιβάλλον αν τα γεωργικά
κλπ) και εν γζνει το περιβάλλον.
φάρμακα δεν είναι τοξικά
Σωςτό είναι το:
Γ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
περιπτϊςεισ θ) και κ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ
θ).

Διαδικαςίεσ προετοιμαςίασ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων για χριςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ βακμονόμθςισ του, και για λειτουργία με ελάχιςτουσ κινδφνουσ για τον χριςτθ,
άλλα άτομα, ηωικά και φυτικά είδθ που δεν αποτελοφν ςτόχο, κακϊσ και για τθ βιοποικιλότθτα και το
περιβάλλον, περιλαμβανομζνων των υδάτινων πόρων.

Θζμα θ.1.

Χαμθλι πίεςθ ψεκαςμοφ χρθςιμοποιείται:

Α. Σε εντομοκτόνα.
Γ. Στα ηιηανιοκτόνα.
Σωςτό είναι το: Γ.
Θζμα θ.2.

Β.
Δ.

Με τθ ρφκμιςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων (βακμονόμθςθ) επιτυγχάνουμε:

Α.

Οικονομία
ςτο
φάρμακο,
ελάχιςτεσ Β.
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον αλλά όχι
αποτελεςματικι εφαρμογι.
Γ. Οικονομία
ςτο
φάρμακο,
ελάχιςτεσ Δ.
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και ςτον εαυτό
μασ και αποτελεςματικι εφαρμογι.
Σωςτό είναι το: Γ.
Θζμα θ.3.

Μετά από κάκε ψεκαςμό με ιδιαίτερθ Β.
προςοχι.
Γ. Μια φορά τθν εβδομάδα.
Δ.
Σωςτό είναι το: Α.

Α.
Γ.

Οικονομία ςτο φάρμακο, αποτελεςματικι εφαρμογι
αλλά όχι ελάχιςτεσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον.
Αποτελεςματικι εφαρμογι, ελάχιςτεσ επιπτϊςεισ ςτο
περιβάλλον αλλά όχι οικονομία ςτο φάρμακο.

Το πλφςιμο του βυτίου πρζπει να γίνεται:

Α.

Θζμα θ.4.

Σε όλα τα φάρμακα για οικονομία ψεκαςτικοφ υγροφ.
Στα διαςυςτθματικά μυκθτοκτόνα.

Μόνο εφόςον χρθςιμοποιείται ηιηανιοκτόνο.
Μία φορά το χρόνο.

Δεν υπάρχει κίνδυνοσ δθλθτθρίαςθσ διερχόμενων ηϊων, εφόςον

Το πλφςιμο του βυτίου γίνεται ςτο χωράφι.

Υπάρχουν διαρροζσ
μθχάνθμα.
Σωςτό είναι το: Δ

από

το

Β.

ψεκαςτικό Δ.

Τα χρθςιμοποιοφμενα γεωργικά φάρμακα δεν είναι
δθλθτιρια.
Μετά τον ψεκαςμό ςταματάει αμζςωσ θ λειτουργία των
μπεκ .

Θζμα θ.5.
Οι παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθν επιτυχία ενόσ ψεκαςμοφ είναι:
Ο τρόποσ εφαρμογισ των γεωργικϊν
Α.
Β.
Οι καιρικζσ ςυνκικεσ.
φαρμάκων.
Το ςτάδιο ανάπτυξθσ του φυτοφ κακϊσ και
Γ.
το ςτάδιο ανάπτυξθσ του πακογόνου ι Δ.
Πλα τα προθγοφμενα.
παραςίτου.
Σωςτό είναι το: Δ
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Θζμα θ.6. Με τθ ςωςτι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων επιτυγχάνεται:
Μεγάλθ
μείωςθ
του
κόςτουσ
Διατιρθςθ του χρϊματοσ τθσ δεξαμενισ για
Α.
Β.
καταπολζμθςθσ.
μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα.
Μεταφορά των ςταγονιδίων ψεκαςτικοφ
Θ ελάχιςτθ δυνατι ανάδευςθ του ψεκαςτικοφ υγροφ
Γ.
Δ.
υγροφ ςε μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ.
ςτθ δεξαμενι.
Σωςτό είναι το: Α
Μετά το τζλοσ του ψεκαςμοφ, ξεπλζνω τθ
(αντλία, φίλτρα, ςωλθνϊςεισ κ.ο.κ) και :
Αδειάηω το υπόλειμμα
κοντά ςτθν
Α.
Β.
υδρολθψία.
Κρατάω τθν ποςότθτα νεροφ μζςα ςτθν
Γ.
Δ.
δεξαμενι μζχρι τον επόμενο ψεκαςμό.
Σωςτό είναι το: Β
Θζμα θ.7.

δεξαμενι ψεκαςτικοφ υγροφ και τα λοιπά ςυςτιματα
Ψεκάηω ςε ζκταςθ μακριά από επιφανειακά νερά και
γειτονικζσ καλλιζργειεσ.
Δεν χρειάηεται ξζπλυμα τθσ δεξαμενισ ςε καμία
περίπτωςθ.

Θ προετοιμαςία του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων για τθν επόμενθ χριςθ
περιλαμβάνει :
Ρλφςθ τθσ δεξαμενισ ψεκαςτικοφ υγροφ και
Υπολογιςμόσ τθσ ταχφτθτασ του ελκυςτιρα για τθν
των λοιπϊν ςυςτθμάτων (αντλία, φίλτρα,
εφαρμογι του ψεκαςτικοφ υγροφ, ςε ςυνάρτθςθ με
Α.
ςωλθνϊςεισ κ.ο.κ) και ψεκαςμόσ αυτοφ ςε Β.
τον όγκο του ψεκαςτικοφ υγροφ και τθν παροχι των
κατάλλθλθ ζκταςθ μακριά από επιφανειακά
ακροφυςίων (βακμονόμθςθ).
νερά.
Οπτικόσ ζλεγχοσ για πικανά ςθμεία
διαρροϊν (δεξαμενι, ςωλθνϊςεισ, αντλία
Γ.
κλπ), για τυχόν φκορζσ και για τθν φπαρξθ Δ.
Πλα τα προθγοφμενα.
προφυλακτιρων ςτο ςφςτθμα μετάδοςθσ
κίνθςθσ.
Σωςτό είναι το: Δ
Θζμα θ.8.

Θζμα θ.9.

Θ βακμονόμθςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων:

Είναι θ απαραίτθτθ προετοιμαςία πριν από
κάκε εφαρμογι γεωργικοφ φαρμάκου, για
Α.
Β.
τθν ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων ςτθν
καλλιζργεια, ςτον χριςτθ, ςτο περιβάλλον.
Είναι κακοριςτικι διαδικαςία για να
αποφευχκεί θ περίςςεια του ψεκαςτικοφ
Γ.
Δ.
υγροφ κατά το τζλοσ τθσ εργαςίασ
ψεκαςμοφ.
Σωςτό είναι το: Δ

Είναι ςθμαντικι
για να εξαςφαλιςτεί μια
ςτοχοκετθμζνθ χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων και
για να επιτευχκεί το βζλτιςτο αποτζλεςμα.

Πλα τα προθγοφμενα.
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Θζμα θ.10.
Θ βακμονόμθςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων:
Συνίςταται ςτον υπολογιςμό τθσ ταχφτθτασ του
ελκυςτιρα με τθν οποία πρζπει να γίνει θ
Συνίςταται ςτον υπολογιςμό τθσ παροχισ των
εφαρμογι
του
γεωργικοφ
φαρμάκου,
ακροφυςίων, με βάςθ τθν ταχφτθτα και τον χρόνο
Α.
γνωρίηοντασ τθν παροχι των ακροφυςίων που Β.
που κζλω να διακζςω για να ολοκλθρϊςω τον
ζχω επιλζξει και χρθςιμοποιϊντασ τθν
ψεκαςμό κακϊσ και τθν αραίωςθ του γεωργικοφ
αραίωςθ του γεωργικοφ φαρμάκου όπωσ
φαρμάκου που ςυςτινει θ ετικζτα του.
ςυςτινεται ςτθν ετικζτα του.
Δεν είναι απαραίτθτθ να γίνεται ςε κάκε
ψεκαςμό
και
ιδιαιτζρωσ
εφόςον
Γ.
Δ.
Πλα τα προθγοφμενα.
χρθςιμοποιείται ψεκαςτικό διάλυμα υψθλισ
αραίωςθσ.
Σωςτό είναι το:
Α
Θζμα θ.11.
Βακμονόμθςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων:
Ρρζπει απαραιτιτωσ να γίνεται πριν από τον
Μπορεί να γίνει με βάςθ τα βοθκιματα που
ψεκαςμό με ζνα νζο ςφνολο ακροφυςίων, νζα
διακζτουν
οι
καταςκευαςτζσ
εξοπλιςμοφ
Α.
αραίωςθ γεωργικοφ φαρμάκου, νζα ταχφτθτα, Β.
εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων (πίνακεσ, τροχοφσ
νζα πίεςθ ι οποιοδιποτε νζο χαρακτθριςτικό
βακμονόμθςθσ κ.λπ.)
ψεκαςμοφ.
Σθμαίνει ότι θ χρθςιμοποιοφμενθ αντλία και το
Γίνεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα Α και
μανόμετρο του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ είναι
Γ.
Δ.
Β
διαπιςτευμζνα από τουσ αρμόδιουσ φορείσ
πιςτοποίθςθσ
Σωςτό είναι το: Γ
Θζμα θ.12.
Ραράγοντεσ που αυξάνουν τισ πικανότθτεσ αερομεταφοράσ είναι :
Ο δυνατόσ άνεμοσ ι θ αυξθμζνθ πίεςθ
Υψθλι ταχφτθτα εργαςίασ ι θ χριςθ ακατάλλθλου
Α.
Β.
ψεκαςμοφ.
μεγζκουσ ακροφυςίων.
Μεγαλφτερθ από τθν ςυνιςτϊμενθ απόςτα- ςθ
Γ.
των ακροφυςίων από τθν επιφάνεια ςτόχο ι Δ.
Πλα τα προθγοφμενα.
λάκοσ προςανατολιςμόσ αυτϊν.
Σωςτό είναι το: Δ
Θζμα θ.13.

Για να πετφχουμε χαμθλι αερομεταφορά του ψεκαςτικοφ υγροφ κατά τον ψεκαςμό:
Αυξάνουμε τθ δόςθ του φαρμάκου
Α.
Αυξάνουμε τθν ταχφτθτα του ελκυςτιρα.
Β.
επιτφχουμε βαρφτερο διάλυμα.
Χρθςιμοποιοφμε
ακροφφςια
χαμθλισ
Γ.
αερομεταφοράσ, εφαρμόηοντασ ακριβϊσ τισ Δ.
Πλα τα προθγοφμενα.
πιζςεισ που προβλζπει ο καταςκευαςτισ.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα θ. 14.
Α.

Για τθν αςφάλεια του χριςτθ :

Είναι προαιρετικι θ φπαρξθ προφυλακτιρων
Β.
του δυναμοδότθ.

Θ φπαρξθ προφυλακτιρα ςτον δυναμολιπτθ
Δ.
είναι αρκετι.
Σωςτό είναι το:
Β
Γ.

για να

Είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ προφυλακτιρα ςτον
δυναμοδότθ και ςτον δυναμολιπτθ του
εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων.
Οι φκορζσ ςτα εξαρτιματα μετάδοςθσ κίνθςθσ
είναι επουςιϊδεισ.
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Θζμα θ.15.
Για τθ χριςθ φορθτοφ εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων (επινϊτιων ψεκαςτιρων):
Θ βακμονόμθςθ είναι απαραίτθτθ και πρζπει να
Ρρζπει να λαμβάνονται τα μζτρα ατομικισ
γίνεται με βάςθ τθν προςωπικι ταχφτθτα
προςταςίασ του χριςτθ που αναφζρονται ςτθν
Α.
βθματιςμοφ και το ρυκμό εφαρμογισ του Β.
ετικζτα του γεωργικοφ φαρμάκου, όπωσ ιςχφει και
χριςτθ και πάντοτε μόνο με τθ χριςθ κακαροφ
για τουσ νεφελοψεκαςτιρεσ και ψεκαςτιρεσ
νεροφ.
μεγάλων καλλιεργειϊν.
Δεν απαιτείται βακμονόμθςι του, λόγω μικροφ
Γ.
Δ.
Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτα Α και Β.
όγκου ψεκαςτικοφ διαλφματοσ.
Σωςτό είναι το:
Δ
κ). Χριςθ και ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων και ειδικζσ τεχνικζσ ψεκαςμοφ (π.χ.
ψεκαςτιρεσ χαμθλοφ όγκου και ακροφφςια χαμθλισ αερομεταφοράσ), κακϊσ και ςτόχοι του τεχνικοφ
ελζγχου των χρθςιμοποιοφμενων ψεκαςτιρων και τρόποι βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ του ψεκαςμοφ. Ειδικοί
κίνδυνοι που ςυνδζονται με τθ χριςθ φορθτοφ εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων ι επινϊτιων
ψεκαςτιρων, κακϊσ και τα ςχετικά μζτρα διαχείριςθσ κινδφνων.
Θζμα κ.1.
Πταν λζμε «τρόποσ εφαρμογισ γεωργικοφ φαρμάκου» εννοοφμε:
Το είδοσ ψεκαςτικοφ μθχανιματοσ, τα είδθ
ακροφυςίων, τθν πίεςθ ψεκαςμοφ κακϊσ
Το είδοσ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ και
Α.
Β.
και τθν ταχφτθτα κίνθςθσ του εξοπλιςμοφ
ομοιόμορφθ διαςπορά.
εφαρμογισ.
Τθν ταχφτθτα κίνθςθσ και τθν πίεςθ του
Γ.
Δ.
Τα είδθ ακροφυςίων και τθν πίεςθ ψεκαςμοφ.
ψεκαςμοφ.
Σωςτό είναι το: Α

τθν

Θζμα κ. 2.
Θ ομοιόμορφθ διαςπορά του ψεκαςτικοφ υγροφ επιτυγχάνεται:
Με τθν εκλογι κατάλλθλου είδουσ
Με τθ διατιρθςθ ςτακερισ πίεςθσ ψεκαςμοφ ςε όλα τα
ακροφυςίων για τον τφπο του γεωργικοφ
ακροφφςια, ςτακερισ ταχφτθτασ ελκυςτιρα κατά τθ
Α.
φαρμάκου και τον ψεκαςμό με τθ Β.
διάρκεια εφαρμογισ,
με τθ χριςθ ςωςτά
ςυνιςτϊμενθ από τον καταςκευαςτι πίεςθ
ςυντθρθμζνων ακροφυςίων, με τθν εξάλειψθ των
ψεκαςμοφ.
διαρροϊν και τθν εφαρμογι ςε ιπιεσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
Με τθ ςωςτι ανάδευςθ του γεωργικοφ
Με τθ διατιρθςθ ςτακερισ πίεςθσ ψεκαςμοφ ςε όλα τα
Γ.
φαρμάκου και τθ χριςθ αντλίασ με Δ.
ακροφφςια.
ικανότθτα τουλάχιςτον 80 bar.
Σωςτό είναι το: Β
Θζμα κ.3.
Οι βραχίονεσ ψεκαςμοφ ςτα ψεκαςτικά μθχανιματα μεγάλθσ καλλιζργειασ
Ρρζπει να είναι χαλαροί για τθ διευκόλυνςθ
Δεν ζχει ςθμαςία ςε τι φψοσ βρίςκονται από τθν
Α.
Β.
του ανοίγματοσ και κλειςίματόσ τουσ.
επιφάνεια-ςτόχο.
Καταςκευάηονται ϊςτε
να αςφαλίηονται κατά τθ
Απαγορεφεται να ζχουν διαφορετικι
Γ.
Δ.
μεταφορά και να ρυκμίηονται ςε φψοσ και κλίςθ κατά
διατομι κατά το μικοσ τουσ.
τθν εφαρμογι, μζςω κατάλλθλων διατάξεων.
Σωςτό είναι το: Δ
Θζμα κ.4.
Για τθ ςυντιρθςθ και τον κακαριςμό των ακροφυςίων μποροφμε
Να τα αποφράηουμε φυςϊντασ με το
Να τα ξεπλζνουμε, χρθςιμοποιϊντασ ειδικό βουρτςάκι ι
Α.
Β.
ςτόμα.
να χρθςιμοποιοφμε δζςμθ πεπιεςμζνου αζρα.
Να τα αποφράηουμε χρθςιμοποιϊντασ
Να μθν τα ςυντθροφμε αν ςτο ψεκαςτικό διάλυμα ζχει
Γ.
Δ.
αιχμθρό αντικείμενο π.χ. καρφί.
προθγθκεί καλι ανάδευςθ.
Σωςτό είναι το: Β
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Θζμα κ.5.
Θ φκορά των ακροφυςίων:
Ρροκαλείται από τισ άςχθμεσ καιρικζσ
Α.
ςυνκικεσ κατά τθν εφαρμογι του Β.
ψεκαςτικοφ υγροφ.
Ρροκαλείται από το ξζπλυμα μετά από κάκε
Γ.
Δ.
ψεκαςμό.
Σωςτό είναι το: Δ
Θζμα κ.6.
Το μανόμετρο πρζπει :
Να ζχει εφροσ 80 bar όταν προορίηεται για
Α.
Β.
νεφελοψεκαςτιρα.
Να είναι κατάλλθλθσ κλίμακασ, ανάλογα με
Γ.
το είδοσ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ και να Δ.
είναι ευανάγνωςτο από τθ κζςθ του χειριςτι.
Σωςτό είναι το: Γ
Θζμα κ.7.
Θ βαλβίδα αςφαλείασ εφόςον υπάρχει :
Ενεργοποιείται όταν γίνεται υπζρβαςθ τθσ
Α.
πίεςθσ λειτουργίασ και εκτονϊνεται ςτθ Β.
δεξαμενι.
Πταν ενεργοποιθκεί διακόπτει τθ λειτουργία
Γ.
Δ.
του ψεκαςτικοφ μθχανιματοσ.
Σωςτό είναι το: Α

Δε ςχετίηεται με το υλικό καταςκευισ τουσ.
Ρροκαλείται από τθν υψθλι πίεςθ λειτουργίασ και το
κακό φιλτράριςμα του ψεκαςτικοφ υγροφ.

Δεν είναι απαραίτθτο να λειτουργεί όταν γνωρίηουμε
τθν πίεςθ λειτουργίασ τθσ αντλίασ.
Να ζχει ζνδειξθ (λαμπάκι) που να υποδεικνφει άμεςα
τυχόν διαρροι.

Ενεργοποιείται όταν γίνεται υπζρβαςθ τθσ πίεςθσ
λειτουργίασ και εκτονϊνεται ςτο περιβάλλον.
Δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί όταν ψεκάηουμε με
ηιηανιοκτόνο.

Θζμα κ.8.

Τα ακροφφςια ψεκαςτιρων μεγάλων καλλιεργειϊν πρζπει:
Να είναι ίδια κατά μικοσ του βραχίονα, με εξαίρεςθ
Να είναι διαφορετικά κατά μικοσ του
Α.
Β.
εκείνα που προορίηονται για ςυγκεκριμζνθ λειτουργία
βραχίονα.
(π.χ. τα τελευταία ακροφφςια για πλευρικό ψεκαςμό).
Να ζχουν διαφορετικό προςανατολιςμό για
Γ.
Δ.
Να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ.
τθν επίτευξθ καλφτερθσ διαβροχισ.
Σωςτό είναι το: Β
Θζμα κ.9.
Τα ακροφφςια ςτουσ νεφελοψεκαςτιρεσ:
Μπορεί να είναι διαφορετικά, ιδιαίτερα ςτο
ανϊτερο και το κατϊτερο ςθμείο ψεκαςμοφ,
Α.
εκατζρωκεν του ανεμιςτιρα και ανάλογα με Β.
τθν καλλιζργεια, τισ αποςτάςεισ φφτευςθσ, το
ςχιμα, το φψοσ τθσ κόμθσ κ.ο.κ.
Ρρζπει να ρυκμίηονται εκ νζου και να
Γ.
βακμονομοφνται κατά τθν αλλαγι από τον Δ.
ζνα ςτον άλλο οπωρϊνα.
Σωςτό είναι το:
Δ

Ρρζπει να είναι όλα ςε λειτουργία ακόμα και εκείνα
ςτο ανϊτερο ι κατϊτερο ςθμείο γιατί μόνο ζτςι
εξαςφαλίηεται
ομοιόμορφθ κάλυψθ όλων των
επιφανειϊν εντόσ του ςτόχου.
Είναι ςθμαντικό να πλθροφν τισ απαιτιςεισ που
περιγράφονται ςτα Α και Γ.

Θζμα κ. 10.
Τα ακροφφςια των ψεκαςτιρων μεγάλων καλλιεργειϊν:
Μποροφν να αντικακίςτανται κατά τθ διάρκεια
Ρρζπει να τοποκετοφνται ςε ίςεσ αποςτάςεισ
Α.
Β.
του ψεκαςμοφ αν είναι βουλωμζνα.
μεταξφ τουσ.
Επιτρζπεται να ςτάηουν μζχρι 30 δευτερόλεπτα
Ρρζπει να εξαςφαλίηουν τθ δθμιουργία ψεκαςτικοφ
Γ.
μετά τθν παφςθ λειτουργίασ του ψεκαςτικοφ Δ.
νζφουσ.
μθχανιματοσ.
Σωςτό είναι το:
Β
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Θζμα κ.11.
Για τθν ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων:
Δεν είναι υποχρεωτικόσ ο επιμελισ
Δεν είναι αποδεκτόσ οπτικόσ ζλεγχοσ για τα ακροφφςια
Α.
Β.
κακαριςμόσ του μετά από κάκε χριςθ.
και τισ διαρροζσ.
Ρρζπει να αντικακίςτανται άμεςα τα μζρθ
Ο χριςτθσ δε φζρει καμία ευκφνθ για τθν λειτουργικι
Γ.
Δ.
που δεν λειτουργοφν.
κατάςταςθ του ψεκαςτικοφ μθχανιματοσ.
Σωςτό είναι το: Γ
Θζμα κ. 12.
Θ αντλία ψεκαςμοφ :
Δεν είναι από τα ςθμαντικά μζρθ του
Α.
εξοπλιςμοφ
εφαρμογισ
γεωργικϊν Β.
φαρμάκων.
Οποιαδιποτε διαρροι παρουςιάςει είναι
Γ.
άνευ ςθμαςίασ, αν εξαςφαλίηεται ςτακερι Δ.
πίεςθ.
Σωςτό είναι το: Δ
Θζμα κ.13.
Θ ανάδευςθ του ψεκαςτικοφ υγροφ :
Δεν είναι απαραίτθτθ αν το φάρμακο είναι
Α.
Β.
υδατοδιαλυτό.
Επιβάλλεται ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ίδια
Γ.
ςυγκζντρωςθ φυτοφαρμάκου ςε όλο τον όγκο Δ.
του ψεκαςτικοφ υγροφ μζςα ςτθ δεξαμενι.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα κ.14.
Για τθ δεξαμενι ψεκαςτικοφ υγροφ:
Δεν είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε επακριβϊσ
Α.
Β.
τον όγκο τθσ.
Μία αυξθμζνθ τραχφτθτα ςτθν εςωτερικι
Γ.
επιφάνεια τθσ δεξαμενισ, βοθκάει ςτθν καλι Δ.
ανάδευςθ του περιεχομζνου.
Σωςτό είναι το:
Γ

Αν παρουςιάηει δονιςεισ ςθμαίνει ότι πρζπει να
προςαρμόςουμε τθν ταχφτθτα ψεκαςμοφ.
Ρρζπει να εξαςφαλίηει ςτακερι παροχι ψεκαςτικοφ
υγροφ, να μθν παρουςιάηει δονιςεισ και διαρροζσ ςτθν
αναρρόφθςθ ι ςτθν κατάκλιψθ.

Επιβάλλεται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που το φάρμακο
είναι ςε μορφι ςκόνθσ.
Στισ μικρζσ δεξαμενζσ μπορεί να γίνεται με το χζρι
εφόςον φοράμε γάντια.

Ρρζπει να υπάρχει ευκρινισ δείκτθσ περιεχομζνου,
ορατόσ από τθ κζςθ του χειριςτι.
Το ςφςτθμα ανάδευςθσ δεν είναι υποχρεωτικό.

Θζμα κ. 15.
Τα φίλτρα ςτθν οπι πλιρωςθσ τθσ δεξαμενισ ψεκαςτικοφ υγροφ :
Τοποκετοφνται
προαιρετικά
για
να
Δεν επθρεάηουν τθν ομοιόμορφθ κατανομι τθσ
Α.
ςυγκρατοφν τθ ςυςκευαςία του γεωργικοφ Β.
ςυγκζντρωςθσ φαρμάκου.
φαρμάκου.
Ρρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ και το
Γ.
μζγεκοσ των βροχίδων να αντιςτοιχεί ςτο Δ.
Ρρζπει να κακαρίηονται επιμελϊσ ςε ετιςια βάςθ.
μζγεκοσ των ακροφυςίων.
Σωςτό είναι το:
Γ
Θζμα κ.16.
Θ καταγραφι του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων:
Είναι υποχρεωτικι για τθν καλφτερθ
Είναι υποχρεωτικι γιατί προβλζπεται
Α.
οργάνωςθ τθσ περιοδικισ επικεϊρθςθσ που Β.
ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία.
ακολουκεί.
Εξυπθρετεί τθ δθμιουργία μθτρϊου που
τθρείται ςτισ αρμόδιεσ περιφερειακζσ
Γ.
Δ.
Πλα τα προθγοφμενα.
υπθρεςίεσ
απογραφισ
αγροτικϊν
μθχανθμάτων και αγροτικοφ εξθλεκτριςμοφ.
Σωςτό είναι το: Δ
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Θζμα κ.17.

Με τθν πραγματοποιοφμενθ επικεϊρθςθ του εν χριςει εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν
φαρμάκων :
Εξαςφαλίηεται θ καλι λειτουργικι κατάΜειϊνεται το κόςτοσ καταπολζμθςθσ λόγω περιοριςμοφ
Α.
ςταςθ
του
εξοπλιςμοφ
εφαρμογισ Β.
όλων των αςτοχιϊν του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ
γεωργικϊν φαρμάκων.
γεωργικϊν φαρμάκων.
Αυξάνεται θ αςφάλεια του χριςτθ και
Γ.
Δ.
Πλα τα προθγοφμενα.
περιορίηεται θ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ.
Σωςτό είναι το: Δ
Θζμα κ.18.
Θ περιοδικι επικεϊρθςθ του εν χριςει εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων :
Δεν είναι υποχρεωτικι όταν ο εξοπλιςμόσ
Συντελεί ςτθν παραγωγι αςφαλϊν και ποιοτικϊν
Α.
εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων είναι Β.
προϊόντων.
ιδιοκαταςκευι.
Δεν επθρεάηει τθν ποιότθτα του παραγόΔεν είναι απαραίτθτθ όταν θ θλικία του μθχανιματοσ
Γ.
μενου προϊόντοσ όταν ψεκάηουμε με Δ.
είναι μικρότερθ από 10 ζτθ.
ηιηανιοκτόνο.
Σωςτό είναι το:
Β
Θζμα κ.19

Εκφϊνθςθ:

Για τον ψεκαςμό ηιηανιοκτόνων εδάφουσ χρθςιμοποιοφμε μπζκ:

Α.
Τφπου ςκοφπασ.
Γ.
Ομοιόμορφθσ κατανομισ.
Σωςτό είναι το:
Α.

Β.
Δ.

Τφπου κϊνου.
Συγκεντρωτικά.
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