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8. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Μετά την εφαρμογή κάθε γεωργικού φαρμάκου ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να μεριμνά για: 

α) τον χειρισμό των συσκευασιών και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου, 

β) τη διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή και  

γ) τον καθαρισμό του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται μετά την εφαρμογή 
 

8.1. Διαχείριση συσκευασιών με εναπομείναν σκεύασμα 

Κατά την προμήθεια των γεωργικών φαρμάκων από τον χρήστη τους πρέπει : 

1. Να  γίνεται  προμήθεια  μόνον  της  ποσότητα  του  γεωργικού  φαρμάκου  που  απαιτείται  για  τον 
επόμενο ψεκασμό και  

2. Να  επιλέγεται  η  συσκευασία  που  περιέχει  ακριβώς  τη  δόση  του  γεωργικού  φαρμάκου  που  θα 
εφαρμοστεί  ή  λίγο  μεγαλύτερη αυτής,  λαμβάνοντας  υπόψη  τυχόν  εναπομείνασα ποσότητα  του 
ιδίου γεωργικού φαρμάκου στην αποθήκη του παραγωγού – χρήστη από προηγούμενη εφαρμογή 
στην ίδια ή σε άλλη καλλιέργεια. 

Με  τον  τρόπο αυτό αποφεύγεται  η άσκοπη δαπάνη αγοράς ποσότητας  γεωργικών φαρμάκων που 
δεν θα χρησιμοποιηθούν και θα καταλήξουν στην αποθήκη του παραγωγού – χρήστη των γεωργικών 
φαρμάκων με κίνδυνο ακόμη και να λήξουν χωρίς να χρησιμοποιηθούν ή να υποστούν αλλοιώσεις. 
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Οι συσκευασίες που περιέχουν ποσότητα του γεωργικού φαρμάκου που απέμεινε μετά τη χρήση του 
σκευάσματος  πρέπει  άμεσα  μετά  την  εφαρμογή  να  κλείνονται  με  το  καπάκι  και  να  σφραγίζονται. 
Τοποθετούνται στην αποθήκη και διατηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες επί της συσκευασίας τους. 

8.2. Διαχείριση πλεονάζοντος ψεκαστικού διαλύματος 

Ο  κάθε  χρήστης  γεωργικού  φαρμάκου  πρέπει  πριν  ξεκινήσει  την  παρασκευή  του  ψεκαστικού 
διαλύματος,  να  υπολογίζει  τον  όγκο  του ψεκαστικού  υγρού  επακριβώς,  έτσι ώστε  να  καλύπτει  τις 
ανάγκες  ψεκασμού  στον  αγρό  και  να  ελαχιστοποιείται  η  αναγκαιότητα  απόρριψης  πλεονάσματος 
ψεκαστικού υγρού. Η ρύθμιση του ψεκαστικού πριν κάθε περίοδο χρήσης είναι απαραίτητη για τον 
ακριβή  υπολογισμό  τόσο  της  ταχύτητας  του  τρακτέρ  όσο  και  της  πίεσης  για  να  μην  περισσέψει 
ψεκαστικό διάλυμα. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επισημαίνεται ότι το πλεονάζον ψεκαστικό διάλυμα αποτελεί χρήματα 
του χρήστη που δαπανώνται άσκοπα και έναν δυνητικό κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Σε περίπτωση που παρά τον σωστό υπολογισμό προκύψει μικρή ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος 
τότε  ψεκάζεται  ισόποσα  στην  ήδη  ψεκασθείσα  έκταση,  αφού  αραιωθεί  πριν  με  νερό.  Αν  όμως  ο 
ψεκασμός έχει γίνει ήδη στην μέγιστη δοσολογία και το περίσσευμα οφείλεται σε κακό υπολογισμό, 
τότε    μπορεί  να  ψεκαστεί  οπωσδήποτε  αραιωμένο  με  νερό  σε  ακαλλιέργητη  έκταση  μακριά  από 
υπόγεια ή επιφανειακά νερά, είτε ακόμη καλύτερα σε αψέκαστο τμήμα της ίδιας καλλιέργειας.  

Σε  όλες  δηλαδή  τις  περιπτώσεις  συνιστάται  η αραίωση  της ποσότητας  του ψεκαστικού υγρού που 
έχει απομείνει με νερό. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον όμως υφίστανται ειδικές προβλέψεις στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου για 
τη  διαχείριση  τυχόν  πλεονάσματος  ψεκαστικού  διαλύματος,  ακολουθούνται  κατά  προτεραιότητα 
έναντι των ανωτέρω γενικών οδηγιών από τον χρήστη του γεωργικού φαρμάκου. 

8.3. Χρόνος επανεισόδου στην καλλιέργεια  

Η εφαρμογή κάποιων γεωργικών φαρμάκων θέτει ως περιορισμό συγκεκριμένο χρόνο επανεισόδου 
μετά την εφαρμογή του γεωργικού φαρμάκου στην ψεκασμένη καλλιέργεια (χρόνος επανεισόδου). 
Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις προκειμένου να αποφευχθεί η 
ακούσια είσοδος στα ψεκασμένα αγροτεμάχια. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να αναρτηθούν 
πινακίδες που να δηλώνουν ότι το χωράφι έχει ψεκαστεί απαγορεύοντας την είσοδο σε αυτό.  

Για  όλα  τα  γεωργικά  φάρμακα  στα  οποία  έχει  καθοριστεί  χρόνος  επανεισόδου,  γίνεται  σαφής 
αναφορά στην ετικέτα του.  

Όταν η είσοδος στο χωράφι πρέπει απαραιτήτως να γίνει μέσα σε 24 ώρες από τη στιγμή που έγινε η 
εφαρμογή, τότε επιβάλλεται η χρήση μέσων ατομικής προστασίας.  

8.4. Καθαρισμός του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται μετά την εφαρμογή 

Ο καθαρισμός  του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων αμέσως μετά  την εφαρμογή τους 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί: 

 Υπολείμματα  ψεκαστικού  υγρού  που  υπάρχουν  στο  βυτίο  ή  στις  σωληνώσεις  μπορεί  να 
προκαλέσουν  προβλήματα  υπολειμμάτων  στην  επόμενη  καλλιέργεια  που  θα  χρησιμοποιηθεί  ο 
ίδιος εξοπλισμός. 

 Υπολείμματα ψεκαστικού υγρού ζιζανιοκτόνων που τυχόν υπάρχουν στο βυτίο ή στις σωληνώσεις 
μπορεί  να  προκαλέσουν  φυτοτοξικότητα  και  να  προκαλέσουν  την  καταστροφή  της  επόμενης 
καλλιέργειας που θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος εξοπλισμός. 

 Τα  υπολείμματα  του  ψεκαστικού  υγρού  μπορούν  να  προκαλέσουν  τεχνικά  προβλήματα  στον 
εξοπλισμό, όπως δυσλειτουργίες στα ακροφύσια (μπεκ) 
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 Ο μη  καθαρός  εξοπλισμός  εφαρμογής  γεωργικού φαρμάκου αποτελεί  κίνδυνο  για  την  υγεία  του 
επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων. 

“Καθαρίζετε και ελέγχετε τον εξοπλισμό εφαρμογής στο τέλος κάθε ημέρας εργασίας έτσι ώστε να είναι 
έτοιμος για την επόμενη εφαρμογή” 

Ο  εξοπλισμός  εφαρμογής  πρέπει  να  καθαρίζεται  αμέσως  μετά  από  κάθε  εφαρμογή.  Τα  νερά 
ξεπλύματος πρέπει να ψεκάζονται σε ένα κομμάτι του αγρού με βλάστηση που δεν προορίζεται για 
κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα, μακριά από αυλάκια ή άλλες πηγές νερού.   

Ο  εξοπλισμός  εφαρμογής  πρέπει  να  συντηρείται  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  του  κατασκευαστή. 
Ιδιαίτερη  προσοχή  πρέπει  να  δίνεται  όταν  ο  εξοπλισμός  δεν  χρησιμοποιείται  για  παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα διότι τότε η συντήρησή του θα πρέπει να είναι πιο σχολαστική.   

 

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Τα  μέσα  ατομικής  προστασίας  που  χρησιμοποιούνται  για  τις  εφαρμογές  των  γεωργικών  φαρμάκων 
πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό. Ο καθαρισμός τους πρέπει να 
γίνεται  στο  τέλος  κάθε  ημέρας  εργασίας  ενώ  εάν  δεν  είναι  σε  καλή  κατάσταση  πρέπει  να 
αντικαθίστανται π.χ. εάν είναι σκισμένα. 

Πλύσιμο μποτών  

Οι λαστιχένιες μπότες πρέπει να πλένονται με νερό ενώ φοράτε ακόμα τα γάντια. Μην χρησιμοποιείτε 
απορρυπαντικό όταν τις πλένετε γιατί μπορεί να επηρεαστεί η στεγανότητά τους.  

Πλύσιμο γαντιών   

Τα γάντια πρέπει να πλένονται με νερό χωρίς τη χρήση απορρυπαντικού. Παρόλο που τα γάντια πρέπει 
να  απομακρύνονται  μόνο  αφότου  έχουν  καθαριστεί,  να  αποφεύγετε  να  αγγίζετε  με  τα  χέρια  σας  την   
εξωτερική τους επιφάνεια. Παρακάτω προτείνεται πως να βγάζετε τα γάντια από τα χέρια σας χωρίς να 
αγγίξετε το εξωτερικό τους :  

1. Βγάλτε το ένα γάντι εν μέρει (μόνο το μέρος των δακτύλων) 

2. Με το χέρι του πρώτου γαντιού, βγάζετε το άλλο γάντι μέχρι τον καρπό 

3. Εισάγετε τον αντίχειρα χωρίς γάντι στο ανώτερο μέρος του δεύτερου γαντιού 

4. Βγάλτε το χέρι και κρατήστε τα γάντια ενωμένα από την εσωτερική επιφάνεια  

Πλύσιμο προστατευτικής ενδυμασίας  

Η  προστατευτική  ενδυμασία  πολλαπλών  χρήσεων  πρέπει  να  πλένεται  μετά  από  κάθε  εφαρμογή  στο 
τέλος  της  ημέρας  εργασίας.  Το  πλύσιμο  μπορεί  να  γίνεται  είτε  στο  χέρι  είτε  στο  πλυντήριο,  πάντοτε 
όμως ξεχωριστά από τα καθημερινά ρούχα. 

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες πλυσίματος του κατασκευαστή. Διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα καθώς 
οι οδηγίες φροντίδας και συντήρησης μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένα είδη προστατευτικής ενδυμασίας 
μετά  το  πλύσιμο  χρειάζονται  σιδέρωμα  διότι  έτσι  ανακτούν  την  αδιαβροχοποίησή  τους,  άλλη  είδη 
πρέπει να πλένονται σε χαμηλές θερμοκρασίες κλπ.  

Οι φόρμες προστασίας μίας  χρήσης πρέπει  να αντικαθίστανται  και  να μην πλένονται διότι  χάνουν  τις 
προστατευτικές τους ιδιότητες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Η πιστή τήρηση των οδηγιών πλυσίματος μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για την 
προστασία σας. 
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