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Αρκετές σημαντικές εξελίξεις συνέβησαν στον αγροτικό τομέα
στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση.
O αγροτικός τομέας τελευταία βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και επικρατεί έντονος προβληματισμός. Αφενός μεν
λόγω της μεγάλης κρίσης ρευστότητας που επιδεινώθηκε δραματικά με την εφαρμογή των capital controls, της αύξησης της φορολογίας, που έρχεται τις επόμενες ημέρες, της κατάθεσης στη
Βουλή του νέου πολυνομοσχεδίου με τα συμφωνηθέντα του τρίτου μνημονίου και της συζήτησης για ισοδύναμα μέτρα, αφετέρου δε λόγω των δυνατοτήτων και της αναπτυξιακής διάστασης
του νομοσχεδίου - που είναι πραγματικά σημαντική.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
από την ιστοσελίδα
του ΥΑΑΤ
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Πρόγραμμα διαχείρισης
κενών πλαστικών φιαλών
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

4

Η συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τη
μείωση των διεθνών τιμών των προϊόντων, αυξάνει σημαντικά το
κόστος χρηματοδότησης και προκαλεί περαιτέρω συρρίκνωση
στο ήδη μειωμένο αγροτικό εισόδημα. Παράλληλα δημιουργούνται νέα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή
τομέα.
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Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα η ελληνική γεωργία, υφίσταται
έντονα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, μέσω της κάμψης
του εμπορίου, της μείωσης της ζήτησης και του περιορισμού των
διαθέσιμων πόρων για τη στήριξη και την ανάπτυξή της. Παράλληλα πρέπει να αντιμετωπίζει αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ
καλείται να απαντήσει σε κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται τόσο
με την ασφάλεια των τροφίμων όσο και με την επάρκειά τους.

Παρουσιάσεις και δράσεις
των επιτροπών του Ε.ΣΥ.Φ.
Τα νέα του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου
Φυτοπροστασίας
Integrated Pest Management

Ειδήσεις
Αgenda
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Σ’ αυτό το δύσκολο πλαίσιο λοιπόν, ο ΕΣΥΦ δηλώνει έτοιμος, ανανεώνοντας τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση όλων αυτών
των κρίσιμων ζητημάτων.

Eπικοινωνείτε μαζί μας στο:
newsletter.esyf@gmail.com
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε
το newsletter μας στείλτε μήνυμα
με τον τίτλο «Unsubscribe».

www.esyf.gr

www.safeuse.gr

Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ε.ΣΥ.Φ.

Βαθμονόμηση
ψεκαστικού μηχανήματος
Με τη βαθμονόμηση του ψεκαστικού
μηχανήματος κάθε παραγωγός γνωρίζει την
πραγματική παροχή σε λίτρα ανά στρέμμα που
αποδίδει το μηχάνημά του.

Τ

ον περασμένο Ιούνιο στη Χάλκη Λάρισας πάνω από 50 παραγωγοί, εκπρό-

σωποι δημόσιων φορέων και γεωπονικών συλλόγων συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό
σεμινάριο για τη διαδικασία ελέγχου, βαθμονόμησης και ορθής χρήσης ψεκαστικού
εξοπλισμού που διοργάνωσε o Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) σε συνεργασία με τη βιομηχανία μεταποίησης βιομηχανικής τομάτας ΑΒΕΚ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ. Το σεμινάριο
διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο του προγράμματος για την Ασφαλή και Ορθολογική Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (www.safeuse.gr) και των απαιτήσεων του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης*.
Πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες αγρού με τη βοήθεια του κυρίου Βασίλη Μιχαλούλη (μέλος
του Α.Σ. ΘΕΣ.ΤΟ.) και απευθυνόταν σε παραγωγούς, εκπροσώπους γεωτεχνικών φορέων,
υπηρεσιών του Υπουργείου και της Περιφέρειας. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση
των συμμετεχόντων ως προς τις προτεινόμενες ορθές γεωργικές πρακτικές για τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων και την ορθή λειτουργία του, με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τον χρήστη, τα ζωικά και φυτικά είδη που δεν αποτελούν στόχο,
καθώς και το περιβάλλον - περιλαμβανομένων και των υδάτων.
Η βαθμονόμηση ψεκαστικού μηχανήματος είναι αναγκαία τουλάχιστον μία φορά ετησίως
και ειδικά πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Έτσι κάθε παραγωγός γνωρίζει την
πραγματική παροχή σε λίτρα ανά στρέμμα που αποδίδει το ψεκαστικό του μηχάνημα. Είναι
επίσης απαραίτητη για να επιτευχθεί ο έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων σύμφωνα με
την Υπουργική Απόφαση για το σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού
εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και η διαδικασία χορήγησης
πιστοποιητικού επιθεώρησης (ΦΕΚ 671/Β’/21-04-2015) για τρία
Βρείτε εδώ
χρόνια.
τη διαδικασία και
Η διαδικασία βαθμονόμησης καταγράφηκε σε βίντεο με σκοπό τη
τους τύπους
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα είναι σύντομα διαθέσιμο
βαθμονόμησης
στην Ελλάδα καθώς και στις χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ECPA).
*Aφορά το άρθρο 22 και 38 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με την επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων,
με το οποίο εναρμονίζεται το άρθρο 8 και το Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2009/128/ΕΚ με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

«Το εκπαιδευτικό
σεμινάριο που
παρακολουθήσαμε για τη
βαθμονόμηση ψεκαστικού
ήταν πολύ σημαντικό.
Πρέπει επιτέλους να
αποκτήσουμε την
απαραίτητη τεχνογνωσία
πάνω στον ψεκασμό, μια
διαδικασία συνδεδεμένη
άρρηκτα με την
καλλιέργεια και τη σοδειά.
Πάνω από όλα, όμως
ήταν χρήσιμες οι γνώσεις
που αποκομίσαμε όσον
αφορά τη χρήση μέσων
προστασίας τόσο
για εμάς όσο και
για το περιβάλλον.»
Βασίλης Μιχαλούλης (αγρότης)
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Διατήρηση
αψέκαστης ζώνης
για την προστασία
αρδευτικού
καναλιού

Προστασία των υδάτων
και Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης
Οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης είναι ο θεμέλιος λίθος για τη μείωση
της ρύπανσης των υδάτων από πηγές διάχυσης στα αγρο-οικοσυστήματα

Ο

ι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης (Best Management
Practices- BMPs) είναι ίσως ο θεμέλιος λίθος για τη μείωση
της ρύπανσης των υδάτων από πηγές διάχυσης (απορροή,
αποστράγγιση, αερομεταφορά ψεκαστικού νέφους) στα αγρο-οικοσυστήματα αλλά και για την προστασία των επιφανειακών υδάτων. Είναι
σημαντικό, λοιπόν να κατανοήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών της υπόγειας και υπέργειας βιοποικιλότητας, τα χαρακτηριστικά
του εδάφους και τη βιωσιμότητα των οποιονδήποτε γεωργικών πρακτικών, ώστε να μειωθεί η ρύπανση του νερού λόγω διαφόρων πρακτικών, όπως η καταπολέμηση φυτικών εχθρών, το όργωμα, η λίπανση
και η διαχείριση των υδάτων. Η δημιουργία Φυτικών Ζωνών Ανάσχεσης (Vegetative Buffer Strips) και η χρήση ακροφυσίων χαμηλής αερομεταφοράς, ως βοήθημα για την ενίσχυση της διαχείρισης των διάχυτων πηγών ρύπανσης περιλαμβάνονται σε αυτές τις πρακτικές.
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός επιδεικτικού αγρού στο Βελεστίνο,
σε συνεργασία με το τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγρο-

τικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο αγρός αυτός
θα χρησιμεύσει ως δείκτης μικρής κλίμακας για την αποτελεσματικότητα τόσο των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης στην Κεντρική Ελλάδα
- για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μέχρι σήμερα, όσο
και των ορθών γεωργικών πρακτικών (ολοκληρωμένη φυτοπροστασία,
χρήση μέσων ατομικής προστασίας, διαχείριση αποβλήτων γεωργικών
φαρμάκων).
Φιλοδοξούμε έτσι να δημιουργηθεί ένα πεδίο αναφοράς για την περιοχή της Θεσσαλίας (Κεντρική Ελλάδα), αλλά και για ολόκληρη τη χώρα
όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων και τις βέλτιστες γεωργικές
πρακτικές. Παράλληλα, στον αγρό αυτό θα γίνουν μετρήσεις, προκειμένου να αξιολογηθεί η παραγωγικότητα των καλλιεργειών και η απόδοση τους με την ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης, για
την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την προστασία
των υδάτων, με τον έλεγχο της απορροής και αερομεταφοράς.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
➔  Πιστοποιητικό γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με
τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού
όπως τις ερωτήσεις του προγράμματος
κατάρτισης, τα κέντρα εξετάσεων, τους
φορείς κ.ά.

➔  Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
Η δημόσια διαβούλευση για τις οδηγίες
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας των
καλλιεργειών ολοκληρώθηκε εντός
του 2014. Στο σύνδεσμο αυτό μπορείτε
να βρείτε το σχετικό νομικό πλαίσιο
και τις εγκυκλίους που αφορούν στην
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία αλλά και
τις τελικές οδηγίες ανά καλλιέργεια

➔  Εξοπλισμός εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά
μηχανήματα)
Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην
καταγραφή και επιθεώρηση ψεκαστικών
μηχανημάτων.
Επίσης οδηγίες για τη βαθμονόμηση των
εν χρήσει ψεκαστικών
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ΑΠΟΨΗ

Βασίλης
Παπαδόπουλος
(Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ανακύκλωσης
Δήμου Βέροιας)

«Τ
Πρόγραμμα διαχείρισης
κενών πλαστικών φιαλών
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων
Η κοινή προσπάθεια του Ε.ΣΥ.Φ, της Ελληνικής
Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.),
των συνεργαζόμενων Δήμων και γεωτεχνικών
φορέων συνεχίζεται και το 2015.
Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συλλογές κενών φιαλών
στους Δήμους της ΠΕ Λάρισας. Περισσότεροι από 500 παραγωγοί
των Δήμων Αγιάς, Κιλελέρ, Λάρισας, Τεμπών, Φαρσάλων και από
φέτος της Ελασσόνας, παρέδωσαν τριπλά ξεπλυμένες κενές φιάλες
φ.π. εντός των ειδικών σακουλών που προμηθεύουν τα καταστήματα
γεωργικών εφοδίων των Δήμων. Οι φιάλες παραδόθηκαν στα προκαθορισμένα σημεία συλλογής σε απορριμματοφόρο ανακύκλωσης
του ΦΟΔΣΑ Ν. Λάρισας. Απόδειξη της επιτυχίας του προγράμματος
είναι αφενός η αύξηση των συμμετοχών σε σχέση με το 2014, αφετέρου το γεγονός ότι παραλήφθηκαν πολύ καθαρά πλαστικά.
Από το 2015 εξάλλου, στο πρόγραμμα συμμετέχουν και οι Δήμοι
Βέροιας και Μεγαρέων. Και εκεί αφού πραγματοποιήθηκαν από τον
Ε.ΣΥ.Φ ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών για το τριπλό ξέπλυμα και τις ορθές γεωργικές πρακτικές, συλλέχθηκαν με επιτυχία οι πρώτες ποσότητες καθαρών πλαστικών φιαλών φ.π. Παράλληλα, τρέχουν οι συλλογές στο Συνεταιρισμό
Άρνισσας και στη Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος
(Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.)
Στο τέλος του έτους, ο κάθε παραγωγός που ολοκλήρωσε επιτυχώς
το πρόγραμμα θα λάβει βεβαίωση συμμετοχής.

ο θέμα της ορθής διαχείρισης των κενών συσκευ-

ασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί μέλημά
μου από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων
μου. Προερχόμενος από αγροτική περιοχή, έρχομαι καθημερινά
αντιμέτωπος με την ανεξέλεγκτη απόρριψή τους στα σημεία πλήρωσης των αγροτικών βυτίων με νερό. Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας από τους πολίτες είναι πολλές.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας,
της οποίας είμαι υπεύθυνος, ξεκίνησε σειρά επαφών με τον Ε.ΣΥ.Φ και
την Ε.Ε.Α.Α., για να διασφαλιστούν όλα τα προαπαιτούμενα, ώστε το
πιλοτικό πρόγραμμα να εφαρμοστεί και στην περιοχή μας.
Στο Δημαρχείο της πόλης μας πραγματοποιήθηκε, το Δεκέμβριο του
2014 η πρώτη συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων της ΠΕ Ημαθίας και της ΔΑΟΚ, αγροτικών συνεταιρισμών, καταστημάτων πώλησης
γεωργικών φαρμάκων, αγροτών και προέδρων Τοπικών και Δημοτικών
Κοινοτήτων.
Στη συνέχεια και με την αρωγή του Ε.ΣΥ.Φ και της ΔΑΟΚ / ΠΕ Ημαθίας ακολούθησαν ενημερωτικές συναντήσεις στις κύριες τοπικές
κοινότητες της περιοχής μας.
Παράλληλα δημοσιεύαμε καθημερινά δελτία τύπου και παρείχαμε
οδηγίες εφαρμογής του σε κάθε ενδιαφερόμενο. Στόχος τόσο δικός
μας, όσο και των συναδέλφων Προέδρων των Δ.Κ. και Τ.Κ. η διάδοση του προγράμματος και η προτροπή και ευαισθητοποίηση του
αγροτικού πληθυσμού, ώστε να δώσει λύση στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούν οι λάθος πρακτικές που
ακολουθούνται.
Ειδικοί σάκοι συλλογής των κενών συσκευασιών διανεμήθηκαν από
τη διεύθυνσή μας στα καταστήματα πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και κατόπιν στους αγρότες.
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συλλογή των
κενών συσκευασιών φ.π., παρουσία των εκπροσώπων του Ε.ΣΥ.Φ
της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. και του Συλλόγου Γεωπόνων του Νομού Ημαθίας.
Παρά την ισχυρή βροχή ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας,
γεγονός που μας έδωσε επιπλέον κίνητρο για εντατικοποίηση των
προσπαθειών μας ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των συμμετεχόντων
στο πιλοτικό πρόγραμμα.
Η συμμετοχή του συνόλου του αγροτικού κόσμου στο πρόγραμμα
είναι επιβεβλημένη και πρότασή μας είναι η άμεση σύνδεση της υποχρέωσης της ορθής διαχείρισης των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων με τις παρεχόμενες πιστοποιήσεις και επιδοτήσεις που λαμβάνει ο κάθε αγρότης, καθώς και η επέκτασή του και
στις υπόλοιπες μορφές συσκευασιών που δεν περιλαμβάνονται αυτή
τη στιγμή στο πιλοτικό πρόγραμμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι
ευθύνη όλων μας να κάνουμε το περιβάλλον καλύτερο για μας και
για τα παιδιά μας.
Σας ευχαριστούμε όλους. «Ραντεβού» με παλιούς και νέους συμμετέχοντες στην πρώτη συλλογή του 2016.»
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EΣΥΦ
στην
πράξη

Παρουσιάσεις και δράσεις των επιτροπών του Ε.ΣΥ.Φ.
Σε κάθε ενημερωτικό μας δελτίο θα σας παρουσιάζουμε
τις κυριότερες δράσεις των επιτροπών μας.
Επιτροπή για τα Ύδατα

Τεχνική επιτροπή
Τους τελευταίους μήνες η Τεχνική Επιτροπή του Ε.ΣΥ.Φ, επικεντρώθηκε στο περίφημο «άρθρο 43» του Κανονισμού 1107/2009 και την εφαρμογή του τόσο στην Ε.Ε.
όσο και στην Ελλάδα.
Το άρθρο αφορά την επερχόμενη επαναξιολόγηση των σκευασμάτων φ.π. που περιέχουν τις
AIR 2 δραστικές ουσίες αλλά και τις AIR3 που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.
Οι περίπλοκες διαδικασίες, τα πολύ αυστηρά κριτήρια αλλά και τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα που τίθενται από το συγκεκριμένο άρθρο, οδηγούν τόσο την Βιομηχανία όσο και
τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας μέλους της Ε.Ε. σε αδιέξοδο, τουλάχιστον όσον αφορά τους
απαιτούμενους πόρους για να ολοκληρωθούν οι επανεγκρίσεις.
• Το άρθρο χαρακτηρίζεται από περίπλοκες διαδικασίες που απαιτούν την ζωνική πλέον
αξιολόγηση φακέλων. Η αξιολόγηση αυτή θα βασίζεται σε καλλιέργειες εγκεκριμένες στο
παρελθόν, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαδικασίες και απαιτήσεις κάθε χώρας, με γνώμονα
όμως πάντα τα ισχύοντα αυστηρά κριτήρια (hazard based cut off), που έχουν πλέον προκύψει από την Κοινοτική Νομοθεσία.
• Τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ πιεστικά. Οι φάκελοι πρέπει να υποβληθούν μέσα σε
3 μήνες από την δημοσίευση του κανονισμού επανέγκρισης κάθε δραστικής ουσίας που
περιέχεται σε ένα φ. π., να αξιολογηθούν μέσα σε 6 μήνες από το Κράτος - Μέλος που θα
αναλάβει την ζωνική αξιολόγηση και εν συνεχεία να επανεγκριθούν εντός τριμήνου σε όλα
τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα Κράτη - Μέλη.
Μια σειρά από ενέργειες της Τεχνικής επιτροπής του Ε.ΣΥ.Φ, με βάση την κατεύθυνση του
ECPA και σε στενή συνεργασία με τη Βιομηχανία και τις αρμόδιες αρχές όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και όλων των χωρών της Νότιας Ζώνης της Ε.Ε. στην οποία ανήκουμε, είχε τα εξής
θετικά αποτελέσματα:
α) να ολοκληρωθεί το σχετικό Guidance Document που δίνει μία βασική κατεύθυνση και
β) οι αρχές των χωρών της Νότιας Ζώνης να έχουν -μετά από στενή συνεργασία- καταλήξει σε
κάποιες κοινές αρχές. Για τις αρχές αυτές ενημέρωσαν την Βιομηχανία στη συνάντηση που
έλαβε χώρα στην Μαδρίτη στις 10 Ιουλίου 2015.
Με την πρόσφατη ψήφιση για την κατά 6 μήνες επέκταση του χρόνου καταχώρησης των 23
AIR 2 δραστικών ουσιών που εκκρεμούν (από τον 12/2015 έως τον 6/2016), αλλά και με την
καθιερωμένη πλέον, συνεχή συνεργασία τόσο μεταξύ Βιομηχανίας και αρχών όσο και μεταξύ των αρμόδιων φορέων των Κρατών-Μελών της Νότιας ζώνης, πιστεύουμε ότι η δύσκολη
αυτή διαδικασία θα εφαρμοσθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προς ώφελος τόσο των αρχών και της Βιομηχανίας, όσο και της γεωργίας σε ολόκληρη την Ε.Ε. που χρειάζεται όλα τα
κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών.

Η Επιτροπή συναντήθηκε και ενημερώθηκε
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ,
μετξύ των οποίων και η Γενική Γραμματεία
Υδάτων, για την καταγραφή σε επιφανειακά
και υπόγεια νερά των τιμών όλων των ουσιών
Προτεραιότητας Ι σύμφωνα με την Οδηγία
Πλαίσιο για τα Νερά* για όλη την επικράτεια
κατά τις χρονιές 2009-2012.
Η επιτροπή βασιζόμενη στα εκπαιδευτικά
φυλλάδια του προγράμματος TOPPS (Train
Operators to Promote Best Practices and
Sustainability) για την προστασία των υδάτων
από διάχυτες πηγές ρύπανσης, δημιούργησε υλικό σε μορφή ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής, που θα ενσωματωθεί σε αντίστοιχη
ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning).
Επίσης παρακολουθεί στη Θεσσαλία το πρόγραμμα για την Προστασία των υδάτων και
τις Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης (βλ. σελίδα 3)
*(2000/60/ΕΕ, ΠΔ 51/2007)

Επιτροπή για την
Ασφαλή Χρήση
Φυτοπροστατευτικών
Προϊόντων
Aξιολογήστε το επίπεδο γνώσεων σας σε ότι
αφορά την ορθή χρήση Μέσων Ατομικής
Προστασίας:
http://www.safeuse.gr/elearning/1/start.html

Επιτροπή Βιομηχανίας,
Αποθήκευσης και
Διακίνησης Φ. Π.
Η επιτροπή συμμετείχε με σχόλια στη διαβούλευση της νέας ΚΥΑ (Seveso III) για τον
Καθορισμό κανόνων, μέτρων και όρων για
την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή
μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων
ουσιών και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2012/18/ΕΕ.

Bρείτε εδώ τις πλήρεις
συνθέσεις των επιτροπών
του Ε.ΣΥ.Φ.
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ΤA NEA TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Oλοκληρωμένη Φυτοπροστασία
(Integrated Pest Management ή IPM);
Η Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία είναι μια ολιστική προσέγγιση της γεωργίας, που εστιάζει στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων των καλλιεργειών μέσω ενός συνδυασμού καλλιεργητικών, φυσικών, βιολογικών και
χημικών μεθόδων. Σε αυτές περιλαμβάνονται η υπεύθυνη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της
βιοτεχνολογίας και εκτός από αποδοτικές οικονομικά, είναι και περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτές.*
Το παρακάτω γράφημα του ECPA εξηγεί πώς.

Γιατί είναι σημαντική η Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (IPM)
O παγκόσμιος
αναλόγως αυξάνεται
αυτό σημαίνει πως οι γεωργοί
πληθυσμός
η ανάγκη για τροφή πρέπει να αυξήσουν
αυξάνεται
την παραγωγή στα ίδια εδάφη

ενώ παράλληλα θα προστατεύουν

την βιοποικιλότητα

Η Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία
παρέχει στους αγρότες τα εργαλεία
και τη στρατηγική ώστε να

και θα φροντίζουν το περιβάλλον

ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες
που προέρχονται από έντομα,
ζιζάνια και ασθένειες για την

αειφόρο αύξηση της παραγωγής
Κλειδιά για την Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (IPM)
OI ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ είναι οι πρωταγωνιστές στην λήψη αποφάσεων για την ενσωμάτωση των στρατηγικών IPM
ΠΡΟΛΗΨΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

συσσώρευσης
εχθρών

όπου χρειάζεται
έλεγχος

κατανόηση
συνθηκών

καλλιέργειας
για εχθρούς και
μηχανισμούς
φυσικού ελέγχου

επιλογή
ποικιλιών

επιθεώρηση
αγρού

σχέδιο
δράσης

διαχείριση
καλλιέργειας

εντοπισμός
προβλημάτων

υπεύθυνη
παρέμβαση

επιλογή
μεθόδου

ΜΕΘΟΔΟΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ
1. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΙ
2. ΦΥΣΙΚΟΙ
3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
4. ΧΗΜΙΚΟΙ

καθορισμός
δράσης

* Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ECPA) και τα μέλη του υποστηρίζουν τον όρο IPM, όπως αυτός αποτυπώνεται στον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για τη Διαχείριση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (FAO 2012).
Βλ. επίσης το Άρθρο 3 της Oδηγίας 128/2009/ΕΚ για την Ορθολογική Χρήση καθώς και το παράρτημα 3.
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AGENDA
FLASH

NEWS

Μπλεντ, Σλοβενία

Σόφια, Βουλγαρία

7 & 8 Ιανουαρίου 2015 › Μπλεντ, Σλοβενία
Διεθνής συνάντηση για το πρόγραμμα Ασφαλούς και
Ορθολογικής Χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Safe and
Sustainable Use Initiative - SUI)
Η συνεργασία των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, η ανταλλαγή εμπειριών και εκπαιδευτικού
υλικού συνεχίζεται και βελτιώνεται κάθε χρόνο. Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής
ήταν η πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning) για την ορθή χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων να διατεθεί και στην αγγλική γλώσσα για το δίκτυο
χωρών του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας

13 & 14 Ιανουαρίου 2015 › Σόφια, Βουλγαρία
Διεθνής συνάντηση για την καταπολέμηση της διακίνησης
παράνομων και πλαστών φυτοφαρμάκων
Εκπρόσωποι της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ και του εργαστηρίου χημικού ελέγχου
του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου παρουσίασαν τα αποτελέσματα της
συνεργασίας τους από τη δειγματοληψία και ανάλυση εισαγόμενων ποσοτήτων φ.π.
στην Ελλάδα.

19 & 20 Μαρτίου 2015 › Θεσσαλονίκη
Συνάντηση χωρών του δικτύου ECPA που εφαρμόζουν πιλοτικά
προγράμματα για τη διαχείριση κενών φιαλών φ.π.
Στη συνάντηση συζητήθηκε ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης κάθε χώρας στην
διαχείριση τέτοιου είδους αποβλήτων (αρχές, βιομηχανία, γεωργοί) καθώς και τρόποι
βελτίωσης των αντίστοιχων προγραμμάτων. Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο
εργοστάσιο ανακυκλωτή στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποιείται η
πρώτη επεξεργασία των φιαλών.

NOEMBΡΙΟΣ 2015
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Διεθνής διημερίδα
για την αντιμετώπιση
του φαινομένου
διασυνοριακής
λαθρεμπορίας
φυτοφαρμάκων
Στη συνάντηση θα συμμετέχουν
αρμόδιες αρχές (Υπουργείο,
Τελωνείο, Αστυνομία) από
Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία
με σκοπό να ανιχνευθούν τα
αδύναμα σημεία των ελέγχων
στα χερσαία σύνορα της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
να συντονιστούν κοινές δράσεις
τόσο εντός της χώρας όσο και
διασυνοριακά.

9 & 10 Ιουνίου 2015 › Μετζιμούργιε, Κροατία
Ετήσια διεθνής συνάντηση του ECPA για το πρόγραμμα SUI
Εκπρόσωποι 17 χωρών συναντήθηκαν προκειμένου να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα
της συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, αρχών και βιομηχανίας στο πλαίσιο των
προγραμμάτων SUI που εφαρμόζουν. Τα αποτελέσματα της Ελλάδας παρουσίασε
εκπρόσωπος του ΜΦΙ.

IANOYAΡΙΟΣ 2016
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Agrotica 2016
Κοινή εκδήλωση ΕΣΥΦ-ΕΕΠΕΣ
στην Agrotica 2016 για τις
προοπτικές της Ελληνικής
γεωργίας.
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Υπεύθυνα δίπλα στον παραγωγό,
που μέσα σε αντίξοες συνθήκες
καλείται να αυξήσει την παραγωγή του,
προστατεύοντας παράλληλα
το περιβάλλον.

