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ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ
ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ ΟΞΔΙΑ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΗ ΑΠΟ ΓΔΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 2 και του άρθρου 37, παρ.
3 του ν.4036/2012(ΦΕΚ Α΄/8) και μετά του από 16-2-15 εγγράφου του
Κέντρου Δηλητηριάςεων είναι υποχρέωςη των επαγγελματιών χρηςτών
φυτοπροςτατευτικών προΰόντων να εφαρμόζουν για όλεσ τισ καλλιέργειεσ
τισ παρακάτω οδηγίεσ τησ ολοκληρωμένησ φυτοπροςταςίασ:

 Απνθεύγνπκε ηελ αγνξά θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ,
εάλ δελ ππάξρεη ιόγνο.
 πκβνπιεπόκαζηε εηδηθό επηζηήκνλα (γεσπόλν) γηα ηελ αληηκεηώπηζε
πξνβιεκάησλ θπηνπξνζηαζίαο.
 Πξνηηκνύκε ηερληθέο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο θαζώο θαη ηελ
εθαξκνγή ελαιιαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ή ηερληθώλ πξνθεηκέλνπ λα
κεησζεί ε εμάξηεζε από ηε ρξήζε γεσξγηθώλ θαξκάθσλ.
 Εθόζνλ ρξεηαζηεί λα γίλεη εθαξκνγή επηιέγνπκε κόλνλ εγθεθξηκέλα
θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα (αλαγξάθνπλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο
αξηζκό έγθξηζεο θαη ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ηα ζέινπκε), ηα
αγνξάδνπκε κόλνλ από εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο
γεσξγηθώλ θαξκάθσλ.
 Από ηα εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα επηιέγνπκε ηα
ρακειόηεξεο ηνμηθνινγηθήο επηζήκαλζεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην
πεξηβάιινλ.
 ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ ρξήζε ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ
πξντόληνο, θνξάκε ηα απαξαίηεηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Μεηά ηε
ρξήζε ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο, ηα κέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο πιέλνληαη ρσξηζηά από ηα ππόινηπα ξνύρα.
 Πξνκεζεπόκαζηε θαη δηαηεξνύκε θαζαξά κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
(κάζθα, αδηάβξνρε θόξκα, εηδηθά γάληηα γηα θπηνθάξκαθα, γπαιηά,
κπόηεο, θιπ)

Σα γεσξγηθά θάξκαθα δηαηεξνύληαη ζε εηδηθό απνζεθεπηηθό ρώξν, μεξό θαη
δξνζεξό, ΚΛΕΘΔΩΜΕΝΑ ΚΑΘ ΜΑΚΡΘΑ ΑΠΟ ΠΑΘΔΘΑ

 Αγνξάδνπκε ηελ πνζόηεηα πνπ ζα καο ρξεηαζηεί γηα ηνλ επόκελν
ςεθαζκό θαη απνθεύγνπκε λα δηαηεξνύκε ζηελ εηδηθή απνζήθε παιηά ή
αλνηγκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα.
 Δηαβάδνπκε ηελ εηηθέηα ηνπ γεσξγηθνύ θαξκάθνπ πξηλ από θάζε ρξήζε
θαη αθνινπζνύκε πηζηά ηα νξηδόκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
 Αθνινπζνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Εζληθνύ ρεδίνπ Δξάζεο γηα ηελ
νξζνινγηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, όζνλ αθνξά ηηο
απνζηάζεηο από επαίζζεηεο πεξηνρέο, ην ηξηπιό μέπιπκα ησλ θελώλ
ζπζθεπαζίαο, ηελ ελεκέξσζε πεξηνίθσλ θιπ.

ε πεξίπησζε δειεηεξίαζεο δεηάκε ΑΜΔΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΗ,
επηδεηθλύνληαο ηελ εηηθέηα ηνπ γεσξγηθνύ θαξκάθνπ. Δελ ιακβάλνπκε
αληίδνην εάλ δελ ππάξρεη θαηάιιειε νδεγία ηαηξνύ.
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