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Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω οι ψεκαστές θα 

πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά πώς να ρυθμί-

ζουν σωστά το ψεκαστικό τους μηχάνημα και 

πώς να το συντηρούν. Για να εφαρμοστούν 

από τους παραγωγούς οι πιο πάνω αρχές, 

η ΕΕ έχει πρόσφατα ψηφίσει σχετική Οδηγία 

128/2009, που τονίζει ανάμεσα σε άλλα και τα 

πιο κάτω στο Κεφάλαιο ΙΙΙ.

• Κατά τις επιθεωρήσεις των παραγωγών εξα-

κριβώνεται αν ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωρ-

γικών φαρμάκων ανταποκρίνεται στις σχετικές 

απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙII, ώστε να επι-

τυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας για την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

• Οι επαγγελματίες χρήστες διενεργούν τα-

κτικά ρυθμίσεις και τεχνικούς ελέγχους του 

εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων 

σύμφωνα με την κατάλληλη κατάρτιση που 

έχουν λάβει.

Συντήρηση και ρύθμιση 
του ψεκαστήρα

Ορθή χρήση του ψεκαστήρα προσφέρει κέρδος στον παραγωγό 
ενώ λανθασμένη χρήση έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια του ψε-
καστικού υλικού και ταυτόχρονα μειωμένη αποτελεσματικότητα. Το 
υψηλό κόστος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠ) και η ανά-
γκη για προστασία του περιβάλλοντος είναι επίσης ένας σημαντικός 
παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και εντάσσε-
ται στην ορθή χρήση των ΦΠ.



Τα νεότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα συνιστάται να τοποθετού-
νται κατευθείαν στα ντεπόζιτα νερού των ψεκαστήρων, όταν έχει 
ήδη γεμίσει κατά το ήμισυ και ο αναδευτήρας εργάζεται κανονικά, 
για μεγαλύτερη ασφάλεια των χειριστών και για μείωση του κινδύ-
νου διαρροής του ψεκαστικού υλικού στο έδαφος. Η ίδια πρακτική 
εφαρμόζεται φυσικά και για τα ΦΠ που είναι σε υγρή μορφή.

Προσθήκη φυτοφαρμάκων κατευθείαν 
στο ντεπόζιτο νερού του ψεκαστήρα



Τριπλό ξέπλυμα 
των κενών συσκευασιών

Ξεπλύνετε 3 φορές τις κενές συσκευασίες με καθαρό νερό και 
αδειάστε το περιεχόμενο στο ψεκαστικό βυτίο.

Με τον τρόπο αυτό: 
•  εκμεταλλεύεστε όλη την ποσότητα του προϊόντος,
•  περιορίζετε τα υπολείμματα στη συσκευασία,
•  βοηθάτε στη διαχείριση των κενών συσκευασιών

   Διαδικασία για το τριπλό ξέπλυμα:
1.   Αδειάζετε πλήρως το περιεχόμενο της συσκευασίας στο ψεκαστικό βυτίο

2. Γεμίζετε τη συσκευασία με νερό στο 1/4 της χωρητικότητάς της

3. Κλείνετε τη συσκευασία και ανακινείτε έντονα για μερικά δευτερόλεπτα

4. Ρίχνετε το νερό στο ψεκαστικό βυτίο

5. Επαναλάβετε άλλες δυο φορές τα βήματα 2 έως 4



   Συστήματα διαχείρισης των κενών συσκευασιών
Όπου είναι εφικτό, οι κενές συσκευασίες πρέπει να συλλέγονται και να παρα-

δίδονται σε αδειούχους διαχειριστές. Ο ΚΥΣΥΦ συμμετέχει σε πιλοτικό πρό-

γραμμα που διεξάγει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στην περιοχή Ξυλο-

φάγου για ανάπτυξη συστήματος συλλογής κενών συσκευασιών γεωργικών 

φαρμάκων με σκοπό την επέκτασή του σε όλη την Κύπρο στο εγγύς μέλλον.



Διαχείριση ξεπλύματος 
ψεκαστήρων



Για να αποφύγουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο συνιστώνται στους παραγωγούς δύο 

νεότερες πρακτικές:

1.   Το υπόλοιπο του ψεκαστικού υλικού αφού αραιωθεί ακόμη περισσότερο με νερό 

εφαρμόζεται σε άλλη καλλιέργεια ή διπλανό χωράφι όπου μετά από κάποιο χρο-

νικό διάστημα θα διασπασθεί, αποφεύγοντας έτσι τη συγκέντρωση του ΦΠ στο 

ίδιο σημείο.

2.   Η δεύτερη νεότερη πρακτική που προωθείται ευρύτατα στον ευρωπαϊκό χώρο, 

και έχει ήδη δοκιμαστεί και στην Κύπρο από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, 

είναι η χρήση των λεγομένων βιοκλινών. 

   Τι είναι οι βιοκλίνες 
Οι βιοκλίνες είναι συγκεκριμένος χώρος στο κτήμα του παραγωγού, εκτάσεως 12 

τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή 3Χ4 μ., όπου διανοίγεται μια τάφρος βάθους 1,10 μ. 

στεγανοποιημένη με πλαστικό φιλμ και τοποθετείται το βιομίγμα που περιέχει 25% 

χώμα, 50% άχυρο και 25% τύρφη. Στο χώρο αυτό ενδείκνυται να ξεπλένονται τα 

υπόλοιπα των ψεκασμών.

Η ικανότητα των βιοκλινών να μειώνουν τη συγκέντρωση των ΦΠ στο περιβάλλον 

οφείλεται σε δύο βασικούς μηχανισμούς:

• Στην παρουσία και δράση των μικροοργανισμών

• Στην υψηλή προσροφητική ικανότητα που έχει το βιομίγμα

Η αποτελεσματικότητα των βιοκλινών να μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης των εδα-

φών και κατ’ επέκταση και των υπογείων υδάτων από ΦΠ έχει διαπιστωθεί με σχετι-

κές, για το σκοπό αυτό, δοκιμές του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου. 

Η συνήθεια ορισμένων παραγωγών να ξεπλένουν τον ψεκαστήρα στο 
ίδιο σημείο του χωραφιού τους, οδηγεί μετά από κάποιο χρονικό δι-
άστημα στην υψηλή συγκέντρωση ΦΠ στο έδαφος, γεγονός που ενέ-
χει σοβαρούς κινδύνους για μόλυνση των υπόγειων υδάτινων πόρων. 



Προστασία κατά την παρασκευή και 
εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού

    Προδιαγραφές φόρμας
Πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ειδικό ανθεκτικό υλικό και πιστoποιημένη.

1. Tyvek Pro-Tech Classic Plus (Du Pont)
2. Microchem 3000 (Orvec)
Οι παραπάνω φόρμες διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 
465, είναι μιας χρήσης και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται

3. ΑΙΓΙΣ (E-Nygma)
Βαμβακερή φόρμα εργασίας πολλαπλών χρήσεων (μέχρι 50 πλυσίματα) πιστοποιη-
μένη σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN 32781.
• Προτείνεται τόσο για τις συνθήκες υπαίθρου όσο και θερμοκηπίου
•  Παρέχει την απαιτούμενη προστασία, ενώ παράλληλα ο χρήστης δεν ιδρώνει. Έτσι 

παρέχει μεγαλύτερη άνεση

 Προδιαγραφές γαντιών
•  Μάρκα (Ansell) 
  - Sol-vex® TM Premium 37-900 (Προστατευτικά γάντια νιτριλίου πολλαπλών χρή-

σεων, κόκκινου χρώματος. Το τελείωμα του επάνω μέρους του γαντιού να είναι 
μεγάλο και ίσιο)

 - Sol-Vex® 37-695 (γάντια νιτριλίου πολλαπλών χρήσεων, πράσινου χρώματος)
•  Περιγραφή:
 - Ευρωπαϊκό Πρότυπο: ΕΝ 374
 - Πάχος: 0,425mm Μήκος: 380mm
 - Μεγέθη: 7, 8, 9, 10 και 11

❱ ❱ Κατά την παρασκευή τα γάντια πρέπει να φοριούνται πάντα πάνω από τη φόρμα

Προστατευθείτε κατά την παρασκευή και εφαρμογή του ψεκαστικού 
υγρού. Προσοχή: Τα προϊόντα βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις
•   Είναι απαραίτητο να φοράτε: φόρμα εργασίας, γάντια πάνω από τη 

φόρμα, προσωπίδα και μπότες
•   Η φόρμα και τα γάντια πρέπει να φέρουν τη σήμανση         , η οποία 

να ακολουθείται από τέσσερις αριθμούς και τα πικτογράμματα



    Προδιαγραφές προσωπίδας και γυαλιών (κλειστού τύπου)
Προστατευθείτε από ακούσιες πιτσιλιές με τη χρήση προσωπίδας ή γυαλιών που 

διαθέτουν ενιαίο πλαίσιο (κλειστού τύπου). Η προσωπίδα και τα γυαλιά πρέπει να 

πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 166:

 Προσωπίδα*  Γυαλιά* 

  Σήμανση στο σκελετό  3S  3S 

  Σήμανση στο φακό  3S  2S 

* Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 166, τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη 

3 στο σκελετό παρέχουν προστασία από υγρά, ενώ το σύμβολο S στο σκελετό και στο 

φακό υποδηλώνει υψηλή μηχανική αντίσταση. Ο αριθμός στο φακό αφορά στην οπτική 

κλάση, με την τιμή 1 να είναι η βέλτιστη (για κανονική χρήση απαιτείται η οπτική κλάση 2 

και για παρατεταμένη χρήση η οπτική κλάση 1).

    Προδιαγραφές μποτών
Οι μπότες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου 

EN ISO 20347:2004):

• Πρέπει να φέρουν τα σύμβολα: O4 ή O5 ή OB FO
• Πρέπει να είναι τύπου D (το γράμμα D υποδηλώνει το ύψος της μπότας)
• Το υλικό πρέπει να είναι από καουτσούκ
• Η σόλα πρέπει να είναι τρακτερωτή

     Πιθανοί τρόποι εισόδου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στον οργανισμό

• Διαδερμική απορρόφηση (απορρόφηση από το δέρμα)
• Εισπνοή

• Κατάποση



  Μέσω του δέρματος απορροφώνται οι μεγαλύτερες ποσότη-
τες φυτοπροστευτικών προϊόντων

•  Η διαδερμική απορρόφηση είναι ο πιο συχνός τρόπος έκθεσης

•   Η ταχύτητα της διαδερμικής απορρόφησης (ακάλυπτα μπράτσα, χέρια, πρόσωπο 

και πόδια) είναι πολύ μεγάλη και ανάλογη με το φυτοπροστατευτικό προϊόν που 

χρησιμοποιείται

•   Η υψηλή θερμοκρασία και ο ιδρώτας αυξάνουν την ταχύτητα διαδερμικής απορ-

ρόφησης

  Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία
•   Ανοίγετε πάντα προσεκτικά τις συσκευασίες για να αποφεύγονται οι διαρροές 

και οι πιτσιλιές

•   Αδειάζετε με προσοχή τις συσκευασίες για να αποφεύγετε τις πιτσιλιές. Κρατάτε 

τις μακριά από το σώμα για να μειώσετε την πιθανότητα πιτσιλίσματος

•   Αφού τελειώσετε τη μέτρηση της ποσότητας των προϊόντων που θα χρησιμοποιή-

σετε, κλείνετε αμέσως τις συσκευασίες για την αποφυγή διαρροής

•   Τοποθετείτε τις συσκευασίες προσεχτικά για να μη χυθεί το περιεχόμενό τους



•   Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πιστοποιημένα 
μέσα ατομικής προστασίας

  Αποφεύγετε τις πιτσιλιές
Όταν αδειάζετε το υγρό περιεχόμενο μιας μεγάλης συσκευασίας (μεγαλύτερης των 

5lt) στο ψεκαστικό βυτίο, πρέπει να το κάνετε με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπεται 

η παράλληλη είσοδος αέρα στη συσκευασία. Αυτό εμποδίζει τον παφλασμό του 

υγρού που μπορεί να προκαλέσει πιτσιλιές.

  Μέρη του σώματος που εκτίθενται περισσότερο κατά τη διάρ-
κεια της εφαρμογής (ψεκασμός)

H δοκιμή έγινε με παραδοσιακό εξοπλισμό εφαρμογής.

•   Τα πόδια είναι από τα πιο εκτεθειμένα μέρη του σώματος

•   Βάζετε τη φόρμα εργασίας πάντα πάνω από τις μπότες

•   Βάζετε τα γάντια πάντα μέσα από τη φόρμα

  Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία
•   Επισκευάστε τα μπεκ και τις συνδέσεις



     Πώς θα ξεχωρίζετε τη μάσκα που παρέχει τον απαιτούμενο 
βαθμό προστασίας

Η μάσκα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

•  Τη σήμανση        που ακολουθείται από τέσσερις αριθμούς και τα πικτογράμ-

ματα

•  Για σκόνη και ψεκαστικό νέφος: μάσκα-φίλτρο FFP2 ή FFP3 (EN 149/2001)

•   Για οργανικούς ατμούς που υπάρχουν στα περισσότερα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα: A2 (EN405/2002 ή EN141/2000)

•   Για άλλες ουσίες, όπως οξέα, χρειάζονται άλλου τύπου φίλτρα (Β, Ε, Κ). 

 Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή

     Πώς να πλένετε τη μάσκα πολλαπλών χρήσεων (συντήρηση)
Να πλένετε το εσωτερικό της μάσκας με ένα υγρό πανί (ήπιο απορρυπαντικό). Μην 

την πλένετε κάτω από τη βρύση.

     Οι μάσκες χωρίς ανάγκη συντήρησης πρέπει να αντικαθίστα-
νται μόλις μπουκώσουν τα φίλτρα

     Αντικαθιστάτε συχνά τις μάσκες και τα φίλτρα
•  Επαληθεύστε την ημερομηνία λήξης των φίλτρων

•  Εάν τα φίλτρα ή οι μάσκες έχουν φθαρεί πρέπει να αντικαθίστανται

•  Αντικαθιστάτε τις μάσκες:

 - Εάν αντιληφθείτε την παραμικρή οσμή, γεύση ή άλλη ενόχληση

 - Εάν αισθανθείτε δυσκολία στην αναπνοή

 - Εάν δεν εφαρμόζουν καλά στο πρόσωπο

Προστασία προσώπου από ατμούς, σκόνες και ψεκαστικό νέφος.
Διαβάστε πολύ προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος (πικτογράμματα, 
φράσεις κινδύνου και ασφαλείας).



Προτεινόμενη μάσκα κατά των ατμών και του ψεκα-
στικού νέφους: A2P3
- Μάρκα: 3M 4255

-  Περιγραφή: Προστασία κατά των οργανικών ατμών (φίλ-

τρο A2) και του ψεκαστικού νέφους (φίλτρο P3)

Προτεινόμενη μάσκα κατά του ψεκαστικού νέφους 
και της σκόνης Ρ3 (υψηλή προστασία).
- Μάρκα: 3Μ 9332

-  Περιγραφή: Προστασία κατά του ψεκαστικού νέφους και 

αιωρούμενων στερεών και υγρών σωματιδίων (φίλτρο 

FFP3)

- Μάσκα χωρίς ανάγκη συντήρησης

Προτεινόμενες μάσκες κατά του ψεκαστικού νέ-
φους και της σκόνης Ρ2 (ελάχιστη απαιτούμενη 
προστασία)
- Μάρκα: 3Μ 8822

- Μάρκα 3Μ 9322 (νέα σχεδίαση)

-  Περιγραφή: Προστασία κατά του ψεκαστικού νέφους και 

αιωρούμενων στερεών και υγρών σωματιδίων (φίλτρο 

FFP2)

Προτεινόμενη μάσκα κατά των οσμών, του ψεκα-
στικού νέφους και της σκόνης Ρ2 (ελάχιστη απαι-
τούμενη προστασία)
- Μάρκα: 3Μ 9926

-  Περιγραφή: Προστασία κατά των δυσάρεστων οσμών, 

του ψεκαστικού νέφους και αιωρούμενων στερεών και 

υγρών σωματιδίων (φίλτρο FFP2 με ενεργό άνθρακα)

- Μάσκα χωρίς ανάγκη συντήρησης
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www.ccpa.com.cy

Η εκστρατεία του ΚΥΣΥΦ για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων του 
2012 τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.


