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νεκροψιών  σε  νεκρά  ζώα  με  πιθανή  δηλητηρίαση,  είναι  ιδιαίτερα  απαιτητική  και  εξειδικευμένη 
διαδικασία και απαιτεί την παρουσία κτηνιάτρου.  

3.4. Πυρκαγιά 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε χώρο γεωργικών φαρμάκων, ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες: 

 Για μικρής  έκτασης πυρκαγιά που  μπορεί  να αντιμετωπιστεί  γρήγορα,  με ασφάλεια  και  χωρίς  να 
προκληθεί σημαντικός  κίνδυνος από  καπνούς ή άλλα υλικά που παράγονται από  την  καύση  των 
γεωργικών φαρμάκων, πρέπει να χρησιμοποιείται άμεσα κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός. 

 Για  κάθε  άλλη  περίπτωση,  πρέπει  να  ειδοποιείται  άμεσα  η  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  (τηλέφωνο: 
199)  και  να  ακολουθούνται  διαδικασίες  εκκένωσης  του  χώρου  από  τα  άτομα  που  εκτίθενται  σε 
κίνδυνο.  Στην Πυροσβεστική  Υπηρεσία παρέχεται  κάθε διαθέσιμη πληροφορία  για  την  ποσότητα 
και το είδος των γεωργικών φαρμάκων.  

 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Εφόσον  υπάρχει  ανάγκη  για  αντιμετώπιση  κάποιου  προβλήματος  φυτοπροστασίας, 
ακολουθούνται  τα  παρακάτω  μέτρα  με  σκοπό  την  επίτευξη  του  επιδιωκόμενου  σκοπού, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις συμβουλές και οδηγίες ειδικών επιστημόνων. 

4.1. Προληπτικές ενέργειες – Εναλλακτικές προσεγγίσεις ή τεχνικές  

Το πιο σημαντικό μέτρο της σύγχρονης φυτοπροστασίας είναι οι προληπτικές ενέργειες που πρέπει να 
παίρνει  κάθε  καλλιεργητής,  έτσι ώστε  να  επιτυγχάνεται  η πρόληψη ή/και  η  εξάλειψη  των  επιβλαβών 
οργανισμών. Τέτοια μέτρα είναι: 

α) Η αμειψισπορά,  

β)  Η  χρήση  κατάλληλων  τεχνικών  καλλιέργειας  (π.χ.  προετοιμασία σποροκλίνης με σκοπό  το σπάσιμο 
του ληθάργου των σπόρων των ζιζανίων και την καταπολέμησή τους, ημερομηνίες και πυκνότητες 
σποράς, συγκαλλιέργεια με εδαφοκάλυψη, άροση συντήρησης, κλάδεμα και άμεση σπορά),  

γ)  χρήση,  όπου  απαιτείται,  ανθεκτικών/ανεκτικών  ποικιλιών  και  τυποποιημένου/  πιστοποιημένου 
υλικού σποράς και φύτευσης,  

δ) χρήση ισορροπημένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσης και άρδευσης/αποστράγγισης,  

ε) παρεμπόδιση της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών με μέτρα υγιεινής (π.χ. με τακτικό καθαρισμό των 
μηχανημάτων και του εξοπλισμού),  

στ) προστασία και ενίσχυση σημαντικών επωφελών οργανισμών, με κατάλληλα μέτρα φυτοπροστασίας 
ή τη χρήση οικολογικών υποδομών εντός και εκτός των χώρων παραγωγής.  

Στους Οδηγούς Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας που εκδίδει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων  περιγράφονται  αναλυτικά  τα  μέτρα  που  πρέπει  να  λαμβάνονται  για  την  εφαρμογή  των 
γενικών αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας. 

Οι επιβλαβείς οργανισμοί πρέπει να παρακολουθούνται με κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία, εφόσον 
υπάρχουν.  Στα κατάλληλα αυτά εργαλεία πρέπει  να περιλαμβάνονται επιτόπιες παρατηρήσεις,  καθώς 
και    τα  Δελτία  Γεωργικών  Προειδοποιήσεων,  καθώς  και  η  αξιοποίηση  συμβουλών  από  ειδικούς 
επιστήμονες.  

Με βάση  τα αποτελέσματα  της παρακολούθησης,  ο  επαγγελματίας  χρήστης πρέπει  να αποφασίζει αν 
και πότε πρέπει να εφαρμόσει μέτρα φυτοπροστασίας. Άρτιες και επιστημονικά ορθές τιμές κατωτέρων 
ορίων είναι βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων. Για τους επιβλαβείς οργανισμούς, πριν από 
τις  εφαρμογές  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  τα  επίπεδα  κατωτέρων  ορίων  επέμβασης  που  έχουν 
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καθοριστεί για την περιοχή, τις συγκεκριμένες εκτάσεις, τις καλλιέργειες και τις ειδικές κλιματολογικές 
συνθήκες, εφόσον είναι εφικτό.  

Ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά μέσα πρέπει να προτιμούνται από τις 
μεθόδους με χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών. 

 

NA ANAZHTEITAI ΠΑΝΤΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

 

 

4.2. Επιλογή γεωργικών φαρμάκων 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιλέγεται εγκεκριμένο γεωργικό 
φάρμακο που να αναγράφει την καλλιέργεια που θα 

χρησιμοποιηθεί και το σκοπό χρήσης. Η ετικέτα πρέπει να είναι 
γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα. 

Κάθε επαγγελματίας χρήστης που επιλέγει ένα γεωργικό φάρμακο πρέπει να ελέγχει τα παρακάτω: 

 Να αναγράφεται  ο  αριθμός  έγκρισης  κυκλοφορίας  (άδειας  διάθεσης  στην  αγορά)  του  Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

  Η ετικέτα να αναγράφει τον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην αγορά). 

 Στην  ετικέτα  του  γεωργικού φαρμάκου  να  αναγράφοντα  όλες  τις  απαραίτητες  οδηγίες  χρήσης  και 
προφυλάξεις στην Ελληνική γλώσσα. 

 Στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου να αναφέρεται ότι πρόκειται για Εντομοκτόνο, Μυκητοκτόνο, 
κλπ., καθώς επίσης και οι επιβλαβείς οργανισμοί που καταπολεμά. 

Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων σημαίνει με απόλυτη βεβαιότητα ότι πρόκειται για 
παράνομο  μη  εγκεκριμένο  γεωργικό  φάρμακο.  Η  κατοχή  του,  η  διακίνησή  του  ή  η  χρήση  του 
τιμωρείται με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και απώλεια κοινοτικών επιδοτήσεων. 

 Να μην έχει παρέλθει η διάρκεια συντήρησής του  (ημερομηνία λήξης). Επιπρόσθετα συνιστάται να 
λαμβάνεται  μέριμνα  έτσι  ώστε  η  διάρκεια  συντήρησής  του  να  είναι  κατά  πολύ  μεγαλύτερη  του 
χρόνου εφαρμογής του σκευάσματος. 

 

Με τον ν.4235/2014 θεσπίστηκε η απαίτηση έκδοσης συνταγής πριν την αγορά του γεωργικού 
φαρμάκου από ειδικό επιστήμονα. Αναμένεται σύντομα η διαδικασία εφαρμογής της 

 

4.3. Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων  

Ιδιαίτερη προσοχή κατά την προμήθεια των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να δίδεται στα παρακάτω: 

 Τα  γεωργικά  φάρμακα  πωλούνται  μόνον  από  νόμιμα  καταστήματα  παρουσία  του  υπεύθυνου 
επιστήμονα.  Ο  επαγγελματίας  χρήστης  που  προμηθεύεται  γεωργικά  φάρμακα  πρέπει  να  ζητάει 
συμβουλές για τη χρήση τους από τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος εμπορίας. 

 Συνιστάται  να  αγοράζεται  μόνον  η  ποσότητα  που  θα  χρησιμοποιηθεί  στην  επόμενη  εφαρμογή.  Η 
αποθήκευση ποσοτήτων γεωργικών φαρμάκων εγκυμονεί κινδύνους. 
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 Πρέπει να ζητείται πάντα τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης, που τεκμηριώνει την νόμιμη αγορά των 
προϊόντων  και  να  ελέγχεται  ότι  στο  τιμολόγιο  αναφέρεται  ακριβώς  το  γεωργικό  φάρμακο  που 
αγοράστηκε. 

 Πρέπει  να  λαμβάνεται  σε  κάθε  αγορά  το  ειδικό  έντυπο  καταγραφής  της  πώλησης  στην  εφαρμογή 
ηλεκτρονικής  καταγραφής  της  λιανικής  πώλησης  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων.  

 Όλα τα παραστατικά πρέπει να διατηρούνται επί τουλάχιστον τρία χρόνια. 

 Η μεταφορά των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο στην αποθήκη, όταν δεν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άμεσα. 

 Τα  γεωργικά φάρμακα πρέπει  να αποθηκεύονται  στην αρχική  κλειστή συσκευασία  τους σε  ειδικές 
αποθήκες μακριά από τρόφιμα‐ ποτά και ζωοτροφές, σε μέρη δροσερά και καλά αεριζόμενα, να είναι 
κλειδωμένα, σε θέση ασφαλή, οπού να μην τα φτάνουν παιδιά. 

 Τα γεωργικά φάρμακα σε στερεά μορφή  (σκόνες, κοκκώδη κλπ) πρέπει να τοποθετούνται πάντα σε 
ράφια πάνω από τα γεωργικά φάρμακα ε υγρή μορφή (υγρά διαλύματα, υγρά γαλακτωματοποιήσιμα 
κλπ). 

 Παλαιότερα  σκευάσματα  συνιστάται  να  τοποθετούνται  μπροστά  από  νεότερα  σκευάσματα,  έτσι 
ώστε να χρησιμοποιούνται πριν τα νεότερα. 

ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΝΟΜΑ , 

ΑΦΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ. 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

 

4.4. Πριν την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων 

Βασικός κανόνας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και νομική υποχρέωση κάθε χρήστη γεωργικού φαρμάκου 
και  μάλιστα  στη  χώρα  μας  από  το  1977  (θεσπίστηκε  με  τον  ν.721/1977),  είναι  η  πιστή  τήρηση  των 
αναγραφόμενων  στην  ετικέτα  κάθε  γεωργικού  φαρμάκου,  όσον  αφορά  τις  οδηγίες  χρήσης,  τις 
προφυλάξεις,  τα  ατομικά  μέσα  προστασίας,  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  κάθε  άλλη 
πληροφορία που αναγράφεται στην ετικέτα του γεωργικού  

 Συστήνεται  ο  επαγγελματίας  χρήστης  του  γεωργικού  φαρμάκου  να  διαβάζει  την  ετικέτα  για  να 
ενημερωθεί για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. 

 Πρέπει  πάντα  ο  επαγγελματίας  χρήστης  του  γεωργικού  φαρμάκου  να  φοράει  τα  ατομικά  μέσα 
προστασίας που αναγράφονται στην ετικέτα  (μάσκα, φόρμα μπότες,  γάντια κλπ,) πριν  ξεκινήσει να 
ετοιμάσετε το ψεκαστικό υγρό (πριν ανοίξει τη συσκευασία του γεωργικού φαρμάκου).  

 Συνιστάται ο επαγγελματίας χρήστης του γεωργικού φαρμάκου να ελέγχει ότι διαθέτει τα κατάλληλα 
μέσα μέτρησης της ακριβής δόσης, που απαιτούνται για τη χρήση του γεωργικού φαρμάκου. 

 Πριν  την  εφαρμογή  κάθε  γεωργικού  φαρμάκου  πρέπει  να  ελέγχεται  η  ορθή  λειτουργία  του 
ψεκαστικού  μηχανήματος  και  των  ακροφυσίων  (μπεκ)  ψεκασμού.  Η  επιθεώρηση  του  εξοπλισμού 
εφαρμογής  γεωργικών  φαρμάκων  καλύπτει  όλες  τις  παραμέτρους  που  έχουν  σημασία  για  να 
επιτευχθεί  υψηλό  επίπεδο  ασφάλειας  και  προστασίας  της  υγείας  του  ανθρώπου  και  του 
περιβάλλοντος. Η πλήρης αποτελεσματικότητα της εργασίας εφαρμογής πρέπει να εξασφαλίζεται με 
τις πρέπουσες επιδόσεις των συστημάτων και λειτουργιών του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός εφαρμογής 
γεωργικών φαρμάκων πρέπει να λειτουργεί αξιόπιστα και να χρησιμοποιείται ορθά σε σχέση με τον 
προοριζόμενο σκοπό  του  εξασφαλίζοντας  έτσι  τη  δυνατότητα ακριβούς δοσολογίας  και  διασποράς 
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των  γεωργικών  φαρμάκων.  Ο  εξοπλισμός  πρέπει  να  βρίσκεται  σε  τέτοια  κατάσταση  ώστε  να 
πληρώνεται  και  να  εκκενώνεται  ακίνδυνα,  εύκολα  και  εντελώς  και  να αποτρέπεται  η  διαρροή  των 
γεωργικών  φαρμάκων.  Πρέπει  επίσης  να  επιτρέπει  εύκολο  και  ολοκληρωτικό  καθαρισμό,  να 
εξασφαλίζει ασφαλείς διαδικασίες καθώς επίσης να ελέγχεται και  διακόπτεται άμεσα η λειτουργία 
του από τη θέση του χειριστή. Οι προσαρμογές, εφόσον απαιτούνται, πρέπει να είναι απλές, ακριβείς 
και να δύνανται να επαναληφθούν. 

 

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΠΕΚ 

ΟΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

 

 
 

 
Με τον ν.4036/2012 θεσπίστηκε η απαίτηση τακτικής επιθεώρησης των ψεκαστικών 

μηχανημάτων. Αναμένεται σύντομα η διαδικασία εφαρμογής της 
 

 

 Το  ψεκαστικό  μηχάνημα  συστήνεται  να  γεμίζεται  με  καθαρό  νερό.  Η  ποσότητα  του  ψεκαστικού 
διαλύματος πρέπει  να είναι η κατάλληλη ανάλογα με  το στάδιο  της  καλλιέργειας,  την ψεκαζόμενη 
έκταση και τις οδηγίες του γεωργικού φαρμάκου. Αναλυτικές οδηγίες για το γέμισμα του ψεκαστικού 
αναγράφονται στη συσκευασία κάθε γεωργικού φαρμάκου και πρέπει να τηρούνται πιστά. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω οδηγίες : 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:   

• Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι  την μέση. 

• Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας  

• Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

 Σε  περίπτωση  που  στο  ψεκαστικό  δοχείο  τοποθετηθεί  και  δεύτερο  γεωργικό  φάρμακο  ή 
υδατοδιαλυτό λίπασμα, πρέπει πρώτα να ελέγχεται η συνδυαστικότητα κάθε γεωργικού φαρμάκου. 
Είναι πιθανόν  να αντενδείκνυται ο συνδυασμός  των ουσιών  και  να  υπάρχουν αρνητικές  συνέπειες 
από  την  ανάμιξη  στην  αποτελεσματικότητα  των  γεωργικών  φαρμάκων  ή  στην  ασφάλεια  της 
καλλιέργειας.  Πληροφορίες  σχετικά  με  τη  συνδυαστικότητα  κάθε  γεωργικού  φαρμάκου 
αναγράφονται επί της συσκευασίας του. 

 

Σύμφωνα με τον ν. 4036/2012, όποιος χρησιμοποιεί Γ.Φ. χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη 
συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο από 300‐30.000 ευρώ. 

 

 Παρατίθεται σχηματοποιημένο παράδειγμα ετικέτας γεωργικού φαρμάκου με τις πληροφορίες που 
ενδεικτικά  περιέχει  και  πρέπει  να  εφαρμόζονται  πιστά  από  κάθε  χρήστη  του:
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Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και 
ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μη 
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Μην αναπνέετε 
το ψεκαστικό υγρό. Αφαιρέστε αμέσως όλα 
τα ρούχα που έχουν μολυνθεί Αποφεύγετε 
την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική 
συμβουλή. Καταστρέψτε τα κενά 
συσκευασίας, σε περίπτωση που τα κάψετε 
μην αναπνέετε τον καπνό. Φοράτε 
κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και 
συσκευή προστασίας ματιών και 
προσώπου. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν 
αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική 
συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι 
δυνατόν). Αποφύγετε τη διάθεση του στο 
περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές 
οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μην 
ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη 
συσκευασία του 

 

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Μπορεί να προκαλέσει 
μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις για το 
υδάτινο περιβάλλον. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ 
ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 
Επιβλαβές για την εδαφική πανίδα 

Μηλιά - Αχλαδιά: 
Έντομο 30-50 κ.εκ./100 

λίτρα ψεκ. υγρό. 

Εφαρμόζεται στο στάδιο 
στο στάδιο της 
λευκής/ρόδινης 

κορυφής. 

Μεσοδιάστημα 
επεμβάσεων: 10-15 

ημέρες. 

Μέγιστος αριθμός 
επεμβάσεων/ 

καλλιεργητική περίοδο: 
2 

Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή: 35 

ημέρες 

Φυτοτοξικότητα: Δεν 
είναι φυτοτοξικό στις 
συνιστώμενες χρήσεις 
και δόσεις εφαρμογής. 

Συνδυαστικότητα: Δε 
συνδυάζεται με 

διαφυλλικά λιπάσματα 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 
Δραστική ουσία:                                     EC 

 

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ 

Δραστική ουσία% 
Βοηθητικές ουσίες % 

Διαλύτες: 

 

 

Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφορίας:…………. 

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ 
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ 

 

 

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται 
υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος 
τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί 
με τα κουτιά που θα καταστραφούν 
προηγουμένως με σκίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

Χ 
ΑΒΕΕ 

 ΧΧΧ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1 ΛΙΤΡΟ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Φράσεις για τον 
ασφαλή χειρισμό 

Κίνδυνοι για τα ζώα και το περιβάλλον

Ασφαλή απόσυρση 
προϊόντος και συσκευασίας 

Εγκεκριμένο φάσμα δράσης, 
δοσολογία, τρόπος εφαρμογής

Αντενδείξεις χρήσης

Χρόνος ασφαλείας εφαρμογών

Εγγυημένη 
σύνθεση 

Μορφή 
σκευάσματος

Ταυτότητα υπευθύνου 
διάθεσης στην αγορά 

Τοξικότητα σκευάσματος 

Αριθμός παρτίδας, ημερομηνία 
παραγωγής, συνθήκες και διάρκεια 
συντήρησης του σκευάσματος

Κατηγορία δράσης και προφυλάξεις 
αποθήκευσης του σκευάσματος 

Συμβατότητα με 
άλλα σκευάσματα
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