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5. ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 

Ο χώρος   παρασκευής  του ψεκαστικού υγρού πρέπει να είναι συγκεκριμένος, πρακτικός,  λειτουργικός 
και να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος. Ο καταλληλότερος χώρος θεωρείται εκείνος που 
βρίσκεται κοντά στην αποθήκη των γεωργικών φαρμάκων.  Μπορεί να διαθέτει ή όχι σκεπή,  δεν πρέπει 
όμως να περιβάλλεται από τοίχους. Το πάτωμα πρέπει να είναι στεγανό τουλάχιστον στο σημείο όπου 
γεμίζεται  το  ψεκαστικό  μηχάνημα  ενώ  θα  πρέπει  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  συγκρατούνται  οι 
διαρροές σε περίπτωση ατυχήματος.   

Όταν  δεν  είναι  δυνατό  να  υπάρχει  μία  σταθερή  θέση,  προτείνεται  να  γίνεται  τακτική  εναλλαγή  των 
σημείων παρασκευής έχοντας πάντα στο νου ότι το σημείο πρέπει να είναι καλά αεριζόμενο και μακριά 
από αυλάκια, πηγάδια, ρυάκια ή άλλη πηγή νερού.  

 

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Ο χρήστης του γεωργικού φαρμάκου, όταν χρησιμοποιήσει το σύνολο της συσκευασίας πρέπει να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να μην υφίσταται σημαντική ποσότητα του σκευάσματος στη συσκευασία που 
έχει χρησιμοποιηθεί.  

Οι οδηγίες αναφέρονται αναλυτικά στη συσκευασία κάθε γεωργικού φαρμάκου και πρέπει  να  τηρούνται 
πιστά από τον χρήστη του. 

Εφόσον  το  γεωργικό  φάρμακο  είναι  στερεάς  μορφής  και  σε  συσκευασία  μορφής  σακούλας,  συνήθως  η 
απομάκρυνση  του  συνόλου  του  σκευάσματος  επιτυγχάνεται  με  το  πλήρες  άνοιγμα  της  εσωτερικής 
σακούλας,  έτσι ώστε ακόμη και μικροποσότητα που τυχόν έχει  εγκλωβιστεί στις  γωνίες  της σακούλας να 
απομακρύνεται. 

Εφόσον  το  γεωργικό  φάρμακο  είναι  υγρής  μορφής  και  με  την  επιφύλαξη  των  αναφερομένων  στη 
συσκευασία  του,  η  ορθή  πρακτική  είναι  να  γίνεται  τριπλό  ξέπλυμα  ή  καθαρισμός  υπό  πίεση,  όπως 
αναφέρεται παρακάτω. 

 

6.1. Τριπλό ξέπλυμα των συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων 

Τα κενά συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά το άδειασμα 
του  περιεχομένου  τους  για  να  μην  στεγνώνουν  τα  υπολείμματα  του  γεωργικού  φαρμάκου  και 
καθίσταται  δύσκολος  έως  αδύνατος  ο  καθαρισμός  τους.  Η  διαδικασία  ξεκινά  με  τη  χρήση  του 
συνόλου του περιεχομένου της συσκευασίας από τον χρήστη τους. 

Αφού το υλικό συσκευασίας αφεθεί για μισό λεπτό να στραγγίξει στο ψεκαστικό δοχείο, έτσι ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί το υπόλειμμα του γεωργικού φαρμάκου, γίνονται οι εξής εργασίες: 

 Φορώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (γάντια, μάσκα κλπ) 
γεμίζετε με νερό το κενό συσκευασίας από 10% έως 20% του 
όγκου της συσκευασίας. 

 Τοποθετείτε το καπάκι της συσκευασίας και σφίγγετε για να μην 
υφίστανται διαρροές 

 Ανακινείται προς όλες της πλευρές για να ξεπλυθεί το κενό 
συσκευασίας 

 Τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό. 

 Επαναλαμβάνεται  την  ανωτέρω  διαδικασία  άλλες  δύο  φορές  ή 
και περισσότερο μέχρι τα νερά ξεπλύματος να είναι καθαρά. 
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6.2. Ξέπλυμα των συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων υπό πίεση 

Η πλέον σύγχρονη, αποτελεσματική και ασφαλής διαδικασία ξεπλύματος των κενών συσκευασίας 
των γεωργικών φαρμάκων είναι υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό του ψεκαστικού μέσου. Συνιστάται 
ιδιαίτερα για το ξέπλυμα συσκευασιών μεγάλου μεγέθους. 

Ο μηχανισμός απαρτίζεται από μπεκ υψηλής πίεσης ειδικά σχεδιασμένο για το ξέπλυμα των κενών 
συσκευασίας. Εφόσον δεν αναφέρονται ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή οίκου, οι γενικές αρχές 
ξεπλύματος υπό πίεση είναι: 

1. Αφήνουμε το κενό συσκευασίας να στραγγίξει στο ψεκαστικό 
δοχείο για μισό λεπτό αφού αδειάσει. 

2. Καρφώνουμε το μπεκ του ξεπλύματος στο χαμηλότερο 
σημείο της συσκευασίας .  

3. Αναποδογυρίζουμε το δοχείο συσκευασίας έτσι ώστε τα νερά 
ξεπλύματος να αδειάζουν στο ψεκαστικό δοχείο. 

4. Ενεργοποιούμε το μπεκ ξεπλύματος για το συνιστώμενο από 
τον κατασκευαστή χρόνο (γενικά 30 δευτερόλεπτα ή 
περισσότερο) κουνώντας ελαφρά τη συσκευασία για να 
ξεπλυθεί παντού.  

5. Το καπάκι της συσκευασίας ξεπλένεται χωριστά με λίγο νερό 
και τα απόνερα ρίχνονται και αυτά στο ψεκαστικό δοχείο.  

6. Επανατοποθετείται το καπάκι και εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  

 

 

Από μελέτες που έχουν διενεργηθεί και παρουσιάζονται από τον τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων 
και  Γεωργίας  (FAO)  και  την  Παγκόσμια  Οργάνωση  Υγείας  (Π.Ο.Υ.)  στο  “International  Code  of 
Conduct on  the Distribution and Use of Pesticides: Guidelines on Management Options  for Empty 
Pesticide  Containers”  ,  Μάιος  2008  (internet‐ελεύθερα  προσβάσιμο: 
http://www.who.int/whopes/recommendations/  Management_options_ 
empty_pesticide_containers.pdf ), δίδονται τα παρακάτω στοιχεία για την ποσότητα της δραστικής 
ουσίας του γεωργικού φαρμάκου που παραμένει μετά τα τρία στάδια του τριπλού ξεπλύματος : 

 Ποσότητα δραστική ουσίας 

Αρχικά 100% 

Μετά το 1ο ξέπλυμα 1,4% 

Μετά το 2ο ξέπλυμα 0,021% 

Μετά το 3ο ξέπλυμα 0,00035% 
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Απαράδεκτη εικόνα ανεξέλεγκτης απόρριψης κενών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων ακριβώς δίπλα 
από υδροληψία 

Κακή πρακτική είναι και το θάψιμο των συσκευασιών είτε αυτό γίνει χωρίς να ξεπλυθούν είτε αυτό 
γίνει  αφού  ξεπλυθούν.  Τα  υλικά  συσκευασίας  παραμένουν  στο  έδαφος  για  χρόνια,  χάνεται  η 
ευκαιρία  για  ανακύκλωση  ή  ανάκτηση  ενέργειας  και  μολύνεται  το  περιβάλλον  και  κυρίως  τα 
υπόγεια ύδατα. 

Το δε κάψιμο των κενών συσκευασίας όχι μόνον συνιστά σαφής παράβαση των οριζόμενων επί της 
συσκευασίας  των  γεωργικών  φαρμάκων  και  ακύρωση  κάθε  δυνατότητας  ανακύκλωσης  των 
συσκευασιών αλλά αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική ακόμη και για την υγεία του ιδίου του 
χρήση από εισπνοή των τοξικών καπνών. 

 
Κακή πρακτική καψίματος κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων 
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Μία άλλη κακή πρακτική είναι η χρήση των κενών συσκευασίας για άλλους σκοπούς από τον ίδιο 
τον  χρήστη,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  επικινδυνότητα  της  κατάστασης,  όπως  ως  θήκες 
εργαλείων ή ακόμη και ταΐστρες οικόσιτων ζώων. 

 

7. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφουν στην ετικέτα ή στη 
συσκευασία τους. 

Οι  χρήστες  των  γεωργικών  φαρμάκων  πρέπει  να  φορούν  τα  μέσα  ατομικής  προστασίας  που 
αναγράφονται στην ετικέτα κάθε γεωργικού φαρμάκου κατά την εφαρμογή του. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
τα παρακάτω μέσα ατομικής προστασίας: 

• Φόρμα προστασίας  

• Γάντια νιτριλίου. Τα γάντια είναι σημαντικό να είναι από νιτρίλιο (προσοχή διότι τα γάντια κουζίνας 
δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία) 

• Λαστιχένιες μπότες  

• Καπέλο   

• Μάσκα 

• Όλα τα μέσα ατομικής προστασίας εκτός από το καπέλο πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE  

• Οι βοηθοί  των χρηστών  των γεωργικών φαρμάκων πρέπει  επίσης  να είναι προστατευμένοι με  τα 
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας  

Κατά την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Ο ψεκασμός πρέπει να διενεργείται σε μέρες και ώρες που μειώνεται η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων 
και ζώων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος. 

Τα  χρησιμοποιούμενα  ακροφύσια  του  ψεκαστικού  μηχανήματος  (μπεκ)  πρέπει,  είτε  να  είναι  ειδικού 
τύπου που μειώνουν το ψεκαστικό νέφος (drift reduction nozzles), είτε να είναι επαρκώς συντηρημένα 
και ρυθμισμένα για τη μείωση του μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους. 

Πρέπει  να  μην  πνέει  δυνατός  άνεμος  κατά  τη  διάρκεια  της  εφαρμογής.  Σε  περίπτωση  μεταβολής  της 
έντασης  του  ανέμου  και  δει  σημαντικής  αύξησής  του  κατά  την  εφαρμογή,  ο  ψεκασμός  πρέπει  να 
σταματά  άμεσα  μέχρι  τη  μείωση  της  έντασης  των  ανέμων.  Σε  περίπτωση  διαρκούς  μεταβαλλόμενης 
έντασης των ανέμων, η έναρξη της εφαρμογής πρέπει να γίνεται αφού πρώτα σταθεροποιηθεί η χαμηλή 
ένταση των ανέμων. Η διασπορά του ψεκαστικού νέφους κατά την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων 
επηρεάζεται εκτός από την ένταση του ανέμου και από διαφόρους άλλους παράγοντες, όπως μέγεθος 
σταγόνας, πίεση ψεκαστικού μηχανήματος, μορφή σκευάσματος, τύπος ακροφυσίου κ.α. Συνεπώς, για 
να  εφαρμόζονται  τα  γεωργικά φάρμακα πρέπει    η  ένταση  του ανέμου σε συνάρτηση με  τους άλλους 
παράγοντες να είναι τέτοια που να μην προκαλείται ανεπιθύμητη διασπορά του ψεκαστικού νέφους. 

Ο  ψεκασμός  του  γεωργικού  φαρμάκου  ενδέχεται  να  δημιουργήσει  μετακινούμενο  ψεκαστικό  νέφος, 
ιδίως όταν διενεργείται με ψεκαστήρες υψηλής πίεσης (τουρμπίνες). 

Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους 
εργαζόμενους και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό 
νέφος  και  οι  οποίοι  ενδέχεται  να  εκτεθούν  σε  αυτό,  σαράντα  οχτώ  (48)  ώρες  πριν  από  το  χρόνο 
ψεκασμού.  Όταν  μόνο  περαστικοί  δύναται  να  εκτεθούν  σε  μετακινούμενο  ψεκαστικό  νέφος,  η 
ενημέρωση του πρώτου εδαφίου, γίνεται πριν από την έναρξη του ψεκασμού. 
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