
O Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ), 
μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας 
(ECPA) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (Crop Life 
International), υποστηρίζει και προωθεί την ασφαλή 
και ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων στον γεωργικό τομέα και την εφαρμογή των 
Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Η διασφάλι-
ση της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας και η 
αποτελεσματική προστασία των γεωργών, των κατα-
ναλωτών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν 
βασική προτεραιότητα του ΚΥΣΥΦ. 

O ΚΥΣΥΦ συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή 
εκστρατεία ενημέρωσης των αγροτών και 
των πολιτών για την ασφαλή χρήση των φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων στον γεωργι-
κό τομέα. 

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο τη μείωση 
της «εν δυνάμει» έκθεσης του παραγωγού, 
μέσω πρωτοποριακών μεθόδων εφαρμο-
γής, και της πραγματικής έκθεσης, διά του 
δέρματος και της αναπνοής, με τη χρήση 
κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. 
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Η εκστρατεία του ΚΥΣΥΦ για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων του 2012 τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

φροντίδα ζωής 
προστατέψτε τη σοδειά σας,

προστατεύοντας τον εαυτό σας

Τα γεωργικά φάρμακα που κυκλοφορούν σήμερα 
στην αγορά και έχουν εγκριθεί βάσει ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας είναι ασφαλή. Η επικινδυνότητά τους 
εξαρτάται από τις ποσότητες και τον τρόπο που 
χρησιμοποιούνται στο χωράφι. Το κλειδί για την 
επιτυχία της ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλ-
λιέργειας είναι ο ίδιος ο παραγωγός. 



Διαβάστε την ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊ-

όντος προτού το χρησιμοποιήσετε. Αναγράφει όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τη σω-

στή χρήση και τις συστάσεις ασφαλείας.

Η συντήρηση και ρύθμιση του ψεκαστήρα προσφέρει 

κέρδος στον παραγωγό, ενώ η λανθασμένη χρήση 

έχει σαν αποτέλεσμα απώλεια του ψεκαστικού υλι-

κού και ταυτόχρονα μειωμένη αποτελεσματικότητα. 

Η τοποθέτηση των γεωργικών φαρμάκων κατευθείαν 

στα ντεπόζιτα νερού των ψεκαστήρων παρέχει μεγα-

λύτερη ασφάλεια και μειώνει τον κίνδυνο διαρροής 

ψεκαστικού υλικού στο έδαφος. 

Ξεπλύνετε τρεις φορές τις κενές συσκευασίες με 

καθαρό νερό και αδειάστε το περιεχόμενο στο ψε-

καστικό βυτίο. Με τον τρόπο αυτό εκμεταλλεύεστε 

όλη την ποσότητα του προϊόντος, περιορίζετε τα 

υπολείμματα στη συσκευασία και βοηθάτε στη δια-

χείριση των κενών συσκευασιών.

Μην ξεπλένετε τον ψεκαστήρα στο ίδιο σημείο του 

χωραφιού. Αραιώστε το υπόλοιπο του ψεκαστικού 

υλικού και εφαρμόστε το σε άλλη καλλιέργεια ή δη-

μιουργήστε ειδικό χώρο στο κτήμα σας, τις λεγόμε-

νες βιοκλίνες, όπου θα ξεπλένετε τα υπόλοιπα των 

ψεκασμών χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης των 

εδαφών και των υπογείων υδάτων.

Προστατευθείτε κατά την παρασκευή του ψεκαστι-

κού υγρού. Είναι απαραίτητο να φοράτε φόρμα ερ-

γασίας, γάντια πάνω από τη φόρμα, προσωπίδα και 

μπότες. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του φυτο-

προστατευτικού προϊόντος χρησιμοποιείτε πιστοποι-

ημένα μέσα ατομικής προστασίας.

Καθαρίζετε σχολαστικά όλα τα μέσα ατομικής προ-

στασίας ύστερα από κάθε ημέρα εργασίας. Ακο-

λουθείτε πάντα πιστά τις οδηγίες καθαρισμού του 

κατασκευαστή.

Το πλύσιμο παρατείνει το χρόνο ζωής των γαντιών. 

Εάν δεν πλυθούν, υπολείμματα των προϊόντων δι-

εισδύουν στο εσωτερικό τους και ενδέχεται να έρ-

θουν σε επαφή με τα χέρια. 

Για ν’ αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο, για εσάς 

ή τους γύρω σας, πρέπει να κάνετε πάντοτε ντους 

ύστερα από κάθε ψεκασμό, να πλένεστε σχολαστικά 

με νερό και σαπούνι και να φοράτε καθαρά ρούχα.

Ανανεώνετε τακτικά τα μέσα ατομικής προστασίας 

(φόρμα εργασίας, γάντια, μπότες, προσωπίδα, μά-

σκα, γυαλιά, καπέλο και ποδιά). Αντικαθιστάτε αμέ-

σως τα ελαττωματικά ή χαλασμένα μέρη.

Σε περίπτωση ατυχήματος αφαιρέστε αμέσως τα ρού-

χα. Πλύνετε απευθείας με νερό και σαπούνι την περι-

οχή που εκτέθηκε στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Λά-

βετε προφυλάξεις για να αποφύγετε να συμβεί ξανά.

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν αισθανθείτε αδιαθε-

σία κατά τη διάρκεια ή μετά την εφαρμογή του ψε-

καστικού υγρού. Δείξτε στον γιατρό την ετικέτα του 

προϊόντος. Περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

για την ανάλογη θεραπεία.

Η χρήση γεωργικών φαρμάκων κατέχει πρωταρχικό 

ρόλο στις σύγχρονες μεθόδους φυτοπροστασίας 

και συμβάλλει σημαντικά στην προστασία και την 

ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Γι’ αυτό και 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο της 

ποιότητας των φυτοφαρμάκων αλλά και στον έλεγχο 

της χρήσης τους στο επίπεδο του παραγωγού. 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Η ασφαλής χρήση 

θωρακίζει την υγεία
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Γεωργοί προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύ-
οντας τον εαυτό σας. Με 12 απλά βήματα μπο-
ρείτε να θωρακίσετε την υγεία σας αυξάνοντας 
ταυτόχρονα την παραγωγή και βελτιώνοντας την 
ποιότητα των αγροτικών σας προϊόντων.

Πλήρης οδηγός Ασφαλούς Χρήσης
στο www.ccpa.com.cy


