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ΜίΑ «ΑΥθΕνΤίκή» ΣΥνΟΜίλίΑ

-  Σοβαρά τώρα, υπάρχουν πολλά τέτοια προϊόντα;

Δυστυχώς αρκετά, όπως προϊόντα με ξένη ετικέτα, προϊόντα 
χωρίς ετικέτα, προϊόντα που έχουν απαγορευθεί στην ΕΕ και 
εισάγονται από τρίτες χώρες, προϊόντα πλαστά που έρχονται 
υποτίθεται από άλλες χώρες της ΕΕ ενώ στην πραγματικότη-
τα οι διαδρομές που ακολουθούνται μπορεί να είναι μέσω της 
ΕΕ, η αφετηρία τους όμως είναι πάντοτε εκτός, σε παράνομα 
εργαστήρια και συνθήκες που κάθε άλλο παρά διασφαλίζουν 
την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

-  Καλά, τόσος κόπος για τα πλαστά;

Τα κέρδη είμαι μεγάλα και τα κυκλώματα πολύ οργανωμέ-
να. Δεν είναι τυχαίο που η Europol έχει αναγνωρίσει τον 
κίνδυνο και κάθε χρόνο εκτελεί συντονισμένη πολυεθνική 
δράση (επιχειρήσεις Silver Axe) για να καταπολεμήσει το 
οργανωμένο έγκλημα.

-  Είναι πιο φθηνά όμως…

Όπως όλα τα είδη (τσιγάρα, γυαλιά ηλίου κλπ.) που διακι-
νούνται λαθραία, είναι χαμηλότερης ποιότητας και έχουν χα-
μηλές τιμές, γιατί είναι «απαλλαγμένα» από ΦΠΑ, δασμούς, 
έξοδα διακίνησης. Φυσικά έτσι χάνει και το κράτος από 
νόμιμα έσοδα.

-  Κάποια όμως «κάνουν δουλειά»

Και κάποια δεν κάνουν με αποτέλεσμα να χρησιμοποιού-
νται σε μεγαλύτερες δόσεις ή συχνότερα ή καταστρέφουν 
καλλιέργειες.

-  Πόσο επικίνδυνα είναι δηλαδή;

Μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στις καλλι-
έργειες είτε μειώνοντας τη σοδειά είτε καταστρέφοντας 
εντελώς τη συγκομιδή. Άγνωστες επίσης είναι οι επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και στην υγεία των καλλιεργητών γεωργών 
και των καταναλωτών αφού τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να 
περιέχουν άγνωστες και μη ελεγμένες τοξικές προσμίξεις.

Επίσης η αυξανόμενη χρήση τους μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο την καθαρότητα των εδαφών και των νερών και να 
επηρεάσει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον.

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΑ

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Γραμμή  
Καταγγελιών 

 
για τα Παράνομα 
Φυτοφάρμακα

800 11 39 100

-  Μα, αυτό με την ξένη ετικέτα φαίνεται ολόιδιο με το 
ελληνικό!

Το ξένο προϊόν όμως δεν σου διασφαλίζει τα ίδια που σου 
παρέχει το ελληνικό προϊόν, το οποίο είναι ελεγμένο και 
έχει αξιολογηθεί για τις ελληνικές συνθήκες. Μπορεί να 
αλλάζουν σημαντικές λεπτομέρειες όπως διαφορές στην 
εγγυημένη σύνθεση, στο φάσμα δράσης, στη δοσολογία, 
στις ημέρες συγκομιδής μετά την επέμβαση κι άλλα.

-  Εγώ πάντως ίδια τα βλέπω, έχει και ταινία ασφαλείας;

Πρέπει να ξέρεις πως σε όλες τις περιπτώσεις η ταινία 
ασφαλείας έχει παραποιηθεί και συνήθως έχει μικρότερη 
συγκέντρωση δραστικής και σε κάποιες περιπτώσεις εντε-
λώς άλλη δραστική.

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/operation-silver-axe-strikes-for-fourth-time-seizing-over-550-tonnes-of-illegal-pesticides
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Τι πρέπει να προσέχουμε;

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά Coragen με 
ουγγρική ετικέτα. Το προϊόν είναι ΠΛΑΣΤΟ. 

Οι κίνδυνοι για την καλλιέργεια, τον παραγωγό, αλλά και το 
τελικό γεωργικό προϊόν είναι μεγάλοι. Κανείς δεν γνωρίζει το 
περιεχόμενό του καθώς και τους κινδύνους που ενέχει η χρήση 
του για χρήστη, καταναλωτή και περιβάλλον, αλλά και για την 
καλλιέργεια την ίδια.

ΠΛΑΣΤΟ

 Μάθετε περισσότερα για το θέμα των παράνομων 
φυτοφαρμάκων, στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΦ

Η ετικέτα πρέπει να είναι στα ελληνικά

Σε αυτήν πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός 
και η ημερομηνία έγκρισης κυκλοφορίας 

του σκευάσματος από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
καθώς επίσης και οι οδηγίες χρήσης 
και προστασίας, το φάσμα δράσης, η 

δοσολογία κλπ.

Προμηθευτείτε τα προϊόντα 
φυτοπροστασίας μόνο από 

αδειοδοτημένους προμηθευτές

Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας: 
Αγγούρι θερμοκηπίου (Μάρτιος 2019)

Βαμβάκι (Μάιος 2019)

Κριθάρι (Μάρτιος 2019)

Μελιτζάνα θερμοκηπίου (Μάρτιος 2019)

Πιπεριά θερμοκηπίου (Μάρτιος 2019)

Σιτάρι (Μάρτιος 2019)

Τομάτα θερμοκηπίου (Μάρτιος 2019)

Νέοι σύνδεσμοι από το ΥπΑΑΤ

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΑ

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/AggouriThermo_Mar2019.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/Vamvaki-Odigies_2019.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/Krithari_Mar2019.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/MelitzanaThermo_Mar2019.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/PiperiaThermo_Mar2019.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/Sitari_Mar2019.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/TomataThermo_Mar2019.pdf
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OI ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

To 2019 συνεχίσαμε δυναμικά τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του Συνδέσμου μας. Τους τελευταί-
ους έξι μήνες πραγματοποιήσαμε 27 εκπαιδεύσεις σε 

πάνω από 700 παραγωγούς και συμβούλους τους σε συνερ-
γασία με αρκετούς φορείς και κατά τόπους ΔΑΟΚ και Συλλό-
γους Γεωπόνων. Όλες οι εκπαιδεύσεις περιλάμβαναν πρα-
κτικές επιδείξεις και τα θέματα που καλύπταμε αφορούσαν 
θέματα για την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων, τα μέσα ατομικής προστασίας, τον έλεγχο και βαθμο-
νόμηση ψεκαστικού, τα μέτρα άμβλυνσης της διασποράς 
του ψεκαστικού νέφους, τα ακροφύσια χαμη-
λής διασποράς, τον καθαρισμό βυτίου, τη δια-
χείριση του εναπομείναντος ψεκαστικού υγρού.

Παράλληλα δημιουργήσαμε βίντεο από τις 
εκπαιδεύσεις, ως μία ακόμα πλατφόρμα επι-
κοινωνίας με το κοινό (αγροτικό και μη) και πλη-
ροφόρησης σε θέματα που το απασχολούν και 
ενδιαφέρουν για τα γεωργικά φάρμακα.

13-15 Φεβρουαρίου, Καλαμάτα, 
Χανδρινός, Χώρα Μεσσηνίας
Εκπαιδευτικές Ημερίδες στη Μεσσηνία, προσκεκλημέ-
νοι του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελμα-
τιών ν. Μεσσηνίας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος 
«Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» και 
με τη συνεργασία επίσης της Ο.Π. Νηλέας, τη ΔΑΟΚ 
Τριφυλίας.

1 Φεβρουαρίου, Δήμαινα
Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γεωπόνων Ελεύθε-
ρων Επαγγελματιών ν. Αργολίδας.

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

https://youtu.be/BIDt0XP47uU
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OI ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

12 Απριλίου, Μώλος Φθιώτιδας
Εκπαίδευση στο Μώλο μαζί με τον Α.Σ. Κελυφωτό 
Φιστίκι Μώλου-Θερμοπύλες και τον Α.Σ. Μώλου.

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

10 Μαΐου, Κιλελέρ, Φαρκαδόνα
Ενημέρωση γεωπόνων/συμβούλων βαμβακοπαραγω-
γών για την ορθή διαχείριση πλαστικών φιαλών φυτο-
προστατευτικών προϊόντων.

14-17 Μαΐου & 24-28 Ιουνίου, 
περιοχές σε Λαγκαδά, Ξάνθη, 
Κομοτηνή, Σέρρες, Κιλκίς και 
Κατερίνης
Εκπαιδεύσεις καπνοπαραγωγών της ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΕ με 
έμφαση στη χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής 
προστασίας.

22-22 Ιουνίου, περιοχές Ξάνθης 
και Κομοτηνής
Εκπαιδεύσεις καπνοπαραγωγών της ΣΕΚΕ ΑΕ για την 
ασφάλεια του ψεκαστή, για ακροφύσια χαμηλής δια-
σποράς και για το πλύσιμο βυτίου

Oι νέες εκδόσεις του ΕΣΥΦ

TOPPS: ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης για τη μείωση των σημειακών πηγών 
ρύπανσης

TOPPS: ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΛΥΣΗ

Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης για τη μείωση της ρύπανσης των 
υδάτων από φυτοπροστατευτικά προϊόντα από αποστράγγιση και 
έκπλυση

4-6 Μαρτίου, Άνω Καμήλα 
Σερρών, Βασιλική Τρικάλων, 
Φίλια Καρδίτσας
Η συνεργασία μας με την ΑΒΕΚ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ, εκτός 
της διαχείρισης των πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευ-
τικών προϊόντων, συνεχίστηκε και φέτος με την ενημέ-
ρωση των παραγωγών


Δείτε όλα τα βίντεο των εκπαιδεύσεων στην 
ιστοσελίδα του ΕΣΥΦ

https://youtu.be/fsDcPloaaRo
http://esyf.gr/ekpaideyseis/
http://esyf.gr/ekpaideyseis/
http://esyf.gr/ekpaideyseis/
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Το πιλοτικό πρόγραμμα του ΕΣΥΦ για τη διαχείριση 
των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων, συνεχίζεται για το 2019 κανονικά στους συνερ-

γαζόμενους Δήμους. Ήδη ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι 
πρώτες συλλογές στη Βέροια το Μάιο και στα Μέγαρα τον 
Ιούνιο, ενώ πραγματοποιήθηκε και ο πρώτος κύκλος συλλο-
γών στους 7 Δήμους της Π.Ε. Λάρισας (Αγιά, Ελασσόνα, 
Κιλελέρ, Λάρισα, Τέμπη, Τύρναβος, Φάρσαλα) στα τέλη 
Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, συλλέγοντας περισσότερους από 5 
τόνους καθαρών φιαλών. Οι φιάλες οδηγήθηκαν στα συνερ-
γαζόμενα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, όπου 
μπαλοποιούνται σε ξεχωριστό ρεύμα και οδηγούνται προς το 
εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικού στη Θεσσαλονίκη. Τους 
επόμενους μήνες αναμένεται συλλογή και στους Δήμους Ζί-
τσας, Ιωαννίνων, Φαρκαδόνας καθώς και ο δεύτερος κύ-
κλος σε αυτούς που προαναφέρθηκαν.

Το πρόγραμμα του ΕΣΥΦ υλοποιείται τα τελευταία 7 χρόνια 
και αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρακτική, ορθολογική και βι-
ώσιμη πρόταση, που στηρίζεται στη βασική αρχή του τριπλού 
(ή με μηχανικό τρόπο) ξεπλύματος των φιαλών και όχι απλά 
μια λύση κατά της κακής διαχείρισης (κάψιμο ή ανεξέλεγκτη 
ρίψη) των αποβλήτων αυτών. Οι μέθοδοι και η συχνότητα 

των συλλογών μπορούν να ποικίλουν, πρέπει όμως πάντα να 
έχουν ως κοινό παρονομαστή τον έλεγχο των πλαστικών που 
παραδίδονται. Η καθαρότητα του υλικού είναι αναγκαία για τη 
διασφάλιση του ανακυκλωτή. 

Δημιουργία ανεξάρτητου 
συστήματος διαχείρισης κενών 
συσκευασιών 
Τόσο η εμπειρία της βιομηχανίας από 
τις άλλες χώρες της ΕΕ που υλοποι-
ούν σχετικά προγράμματα, όσο και 
τα αποτελέσματα του πιλοτικού 
του ΕΣΥΦ όλα αυτά τα χρόνια, 
οδηγούν τη βιομηχανία φ/π στην 
Ελλάδα στην υποβολή φακέλου 
για τη δημιουργία ανεξάρτητου 
φορέα εναλλακτικής διαχείρισης 
(διαχείριση/ανακύκλωση) των 
κενών συσκευασιών φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων.

Πιλοτικό Πρόγραμμα 2019

Δείτε πώς γίνεται σωστά το ξέπλυμα 
των φιαλών: 

Χειροκίνητο

Διαχείριση κενών συσκευασιών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων



› 16 Ιανουαρίου, Φιλιππούπολη, Σόφια
Στο πλαίσιο της ημέρας φυτοπροστασίας που διοργα-
νώνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης, 
ο ΕΣΥΦ παρουσίασε α) τις δραστηριότητές του για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων για 
τους κινδύνους των παράνομων/πλαστών φυτοφαρμά-
κων όπως και β) τη συνεργασία του με αρμόδιες Αρχές 
και άλλους συνδέσμους φυτοπροστασίας για τη μείωση 
του φαινομένου διακίνησης αυτών των προϊόντων.

AGENDA
10-11 όκτωβριόυ | ρόυμανια:  
11η Συνάντηση αρμόδιων Αρχών και βιομηχανί-
ας για την καταπολέμηση του φαινομένου διακί-
νησης παράνομων και πλαστών φυτοφαρμάκων

FLASH 

NEWS

› 21 Μαρτίου, Αθήνα
Γενική Συνέλευση μελών ΕΣΥΦ με καλεσμένους από τη 
Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ, τον 
ΣΠΕΛ, ΣΕΠΥ και ΣΕΑΜ. 

› 4-6 Απριλίου, Αγρίνιο
Ο ΕΣΥΦ συμμετείχε στο 20ο Ζιζανιολογικό Συνέδριο 
στο Αγρίνιο.

› 1-4 Μαρτίου, Λάρισα
Συμμετείχαμε στην έκθεση Agrothessaly2019 φιλοξε-
νούμενοι από τα Γεωργικά Μηχανήματα «Ζαϊντούδης», 
με το demo sprayer TOPPS.

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Σόφια, Ημέρα Φυτοπροστασίας

Agrothessaly 2019

Aγρίνιο, 20ο Ζιαζανιολογικό Συνέδριο

Αθήνα, Γενική Συνέλευση ΕΣΥΦ

› 18 Ιουνίου, Ζίτσα
Ενημερωτική συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων 
(Δήμοι Ζίτσας και Ιωαννίνων, αμπελοκαλλιεργητές, 
καταστήματα, οινοποιεία) σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αγροεφοδίων Νομού 
Ιωαννίνων 

› 4-6 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη
Παρουσίαση ΕΣΥΦ στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Ζιζανιολογικής Εταιρείας (European Weed Research 
Society).

https://www.facebook.com/hashtag/agrothessaly2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDkXCOR2VeFQdXZNMK7D5S_qf-lGuhAiDNlxXAtlziL2wk6X7d6FiiyAnOcMyFah059KEB2wvmSHEpyq1YVVO8_XN_uCSNRkuhkTkHjmpAoNnmpenG-OtMIFZDko_-TqtInKRXwnEGSi97rcYrp6MFLyXH58VL7KX3lMVDAVoVE9xtKmoXAL0o15jNZn5xkOm5-uu9wUAng5R_fBz_EVF2xcU4Fq4wfG-tF5TuDmtcAtvxDtKQGwWuwhweLzMyWbB0BMzebXWY_chh0iRq3YL8-BYhoi_g5RHec87sQMWJiX8QhUdvonLol2Ti-n6-eEuzplnLmrxwZDknNIsRdz7gKkbPZVRrPHhjXwqYubJq6FfB5ETFEzAtvBYX_iLCU4ykzwVNO-UfNrxAxwbtFnSBthjjV780WqP3bFgDPFtgrrQpE_IaNi2wCcinj6lc40f7Jf0faOK4VMkeQimjlugG3aLKlq2-NeoR1Iw5uCCcgde_YoZREMx3ocqeumLE1AEu_o3s7X6UmQaGHSURn2DqHENjNthFzIwakWFDYrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%96%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82-1405059169789402/?__tn__=K-R&eid=ARDBvAwJS2M4T0_cVY3B8kzQFATXWGNk2v0NzIUgESBmzpGKEjqcn_rM6rfr-n-hh1z8Va3L2X-jbWhB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkXCOR2VeFQdXZNMK7D5S_qf-lGuhAiDNlxXAtlziL2wk6X7d6FiiyAnOcMyFah059KEB2wvmSHEpyq1YVVO8_XN_uCSNRkuhkTkHjmpAoNnmpenG-OtMIFZDko_-TqtInKRXwnEGSi97rcYrp6MFLyXH58VL7KX3lMVDAVoVE9xtKmoXAL0o15jNZn5xkOm5-uu9wUAng5R_fBz_EVF2xcU4Fq4wfG-tF5TuDmtcAtvxDtKQGwWuwhweLzMyWbB0BMzebXWY_chh0iRq3YL8-BYhoi_g5RHec87sQMWJiX8QhUdvonLol2Ti-n6-eEuzplnLmrxwZDknNIsRdz7gKkbPZVRrPHhjXwqYubJq6FfB5ETFEzAtvBYX_iLCU4ykzwVNO-UfNrxAxwbtFnSBthjjV780WqP3bFgDPFtgrrQpE_IaNi2wCcinj6lc40f7Jf0faOK4VMkeQimjlugG3aLKlq2-NeoR1Iw5uCCcgde_YoZREMx3ocqeumLE1AEu_o3s7X6UmQaGHSURn2DqHENjNthFzIwakWFDYrg
https://youtu.be/b_UlbtHgWKc


Ο Ε.ΣΥ.Φ. σας εύχεται  
Καλό Καλοκαίρι

Mείνετε ενημερωμένοι  για τις δράσεις,  
μάθετε πρώτοι τα νέα μας και στείλτε μας τις απόψεις σας 

μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook!
 

https://www.facebook.com/esyf.syn/
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