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       Συχνά στις αγροτικές περιοχές του Νοµού αντικρίζουµε διάσπαρτα κενά δοχεία από τα  

χρησιµοποιηµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για ψεκασµό των καλλιεργειών από αγρότες 

,δηµιουργώντας αρνητικές εντυπώσεις από πλευράς αισθητικής και το κυριότερο σοβαρές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον (ρύπανση εδαφών υπογείων και επιφανειακών νερών).  

       Για την ορθότερη διαχείριση των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ.π.) µε 

σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος κατά την εφαρµογή τους σας γνωρίζουµε τα εξής: 

- Μετά το προσεκτικό άνοιγµα του πλαστικού µπουκαλιού ώστε να µην καταστραφεί το πώµα και 

την προσθήκη του Φ.Π. µε τρύπηµα στο ψεκαστικό βυτίο ανάµειξης του διαλύµατος ξεπλένουµε 

3 φορές και καταστρέφουµε το άδειο δοχείο ακολουθώντας τα εξής βήµατα. 

       Βήµα 1
ο
 

      Γεµίζουµε την κενή συσκευασία κατά το 1/3 του όγκου µε καθαρό νερό. 

       Βήµα 2
ο
 

    Τοποθετούµε το πώµα και αφού κλείσουµε καλά την συσκευασία ανακινούµε δυνατά έτσι 

ώστε το  νερό να ξεπλύνει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της συσκευασίας. 

        Βήµα 3
ο
 

            Αδειάζουµε το νερό ξεπλύµατος στη δεξαµενή που γίνεται η ανάµιξη του ψεκαστικού 

διαλύµατος       

       κρατώντας τη συσκευασία ανάποδα για 30 ΄΄ ώστε να στραγγίσει καλά. 

       -       Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 1-3 τρεις φορές.  

    Βήµα 4
ο
 

            Τοποθετούµε την ξεπλυµένη κενή συσκευασία ανάποδα σε κατάλληλο σηµείο ώστε να     

         στραγγίξουν τελείως τα νερά που έχουν αποµείνει. 

         Βήµα 5
ο
 

            Καταστρέφουµε τρυπώντας για να διασφαλισθεί η µη περαιτέρω χρήση και τοποθετούµε τις 

ξεπλυµένες συσκευασίες σε πλαστική σακούλα.  

         

1. ∆ήµους και Κοινότητες του Νοµού  

    Έδρες τους 

2. Ε.Α.Σ. και Παραρτήµατα αυτής, µε την      

    παράκληση να ενηµερώσει τα µέλη της 

    Έδρες τους 

 3. Καταστήµατα Φυτοπρ./κων  

     Προϊόντων  

     Έδρες τους 

 

  1. Γραφείο Νοµάρχη  

  2. Γραφείο Αντινοµάρχη κο Αγδινιώτη 

  3.∆/νση Περιβάλλοντος Ν.Α.Ευβοίας 

  4. Τµήµατα και Γραφεία Αγροτικής         

       Ανάπτυξης 
       Έδρες τους 

  5.Συσκευαστήρια Νωπών Αγρ. 

     Προϊόντων  -Εδρες τους 

  6.Γραφείο Τύπου -Ενταύθα 

 



          Βήµα 6
ο
 

            Τοποθετούµε τη σακούλα σε ειδικό κάδο που έχει τοποθετηθεί από το ∆ήµο για 

ανακύκλωση(για πλαστικά που δεν χρησιµοποιούνται για τα τρόφιµα)  ή ανάκτηση ενέργειας . 

       Σηµειωτέον ότι το έτος 2005 ο Νοµός µας περιελήφθη σε πρόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής         

Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά το οποίο τα άδεια δοχεία των φ.π. της δακοκτονίας σε  ορισµένες 

περιοχές ξεπλένονταν τρεις φορές µε καθαρό νερό και µετά εξετάσθηκαν  απ’το Μ.Φ.Ι. και δεν 

βρέθηκαν ίχνη φυτοφαρµάκων σε αυτά. 

      Στο σηµείο αυτό φρονούµε ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι ∆ήµοι για την τοποθέτηση  

ειδικών κάδων σε επιλεγµένα σηµεία αγροτικών περιοχών ενηµερώνοντας τους αγρότες της περιοχής 

για το τριπλό ξέπλυµα των άδειων συσκευασιών και για την τοποθέτηση στους ειδικούς κάδους µε 

σκοπό την µεγίστη προστασία του περιβάλλοντος. 

           Είµαστε στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία. 
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