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Η πολιτική
ενάντια
στην επιστήμη
Θα πρέπει να ακολουθήσουμε
μια ρεαλιστική πολιτική
για την Ελληνική Γεωργία
και τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα, που θα διευκολύνει
την επόμενη μέρα των
γεωργών μας, ενώ παράλληλα
θα τους προστατεύει από
τυχόν παράνομα κυκλώματα.

Ο

ι τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε. αποδεικνύουν περίτρανα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, ενόσω οι πολίτες βρίσκονται σε σύγχυση σχετικά με το πραγματικό της όραμα και στόχους. Η διάχυτη αυτή σύγχυση υπάρχει όχι
μόνο για τα μεγάλα ζητήματα της πολιτικής και της οικονομίας αλλά και για θέματα πολύ πιο εξειδικευμένα, όπου εμφανίζεται η Ε.Ε.
να αρνείται να υπερασπίσει θεσμούς καθιερωμένους στο πλαίσιο λειτουργίας της ενώ ταυτόχρονα άγεται και φέρεται από μικροπολιτικές και
ιδεολογίες.
Μοιάζει σαν να γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την Επιτροπή να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι ευχαριστημένοι και στο τέλος να μην είναι
κανείς. Αυτό πρόσφατα ο Επίτροπος για την υγεία το θεώρησε μεγάλη επιτυχία και δήλωσε ότι η Επιτροπή έκανε καλά την δουλειά της σε ότι
αφορά τη δημοσιοποίηση των κριτηρίων για τον καθορισμό των δραστικών ουσιών που χαρακτηρίζονται ως ενδοκρινικοί διαταράκτες, εφόσον
κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν είναι τελικά ευχαριστημένο με τα κριτήρια που ετέθησαν.
Είναι προφανές ότι σε ένα οικονομικοπολιτικό περιβάλλον δύσκολο και πολύπλοκο, η προσπάθεια που γίνεται είναι να τηρούνται οι σχετικές
ισορροπίες σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα θέματα, ακόμη και αν αυτό φέρνει την ίδια την Επιτροπή σε αντίθεση με τις αρχές της και με επί
χρόνια ακολουθούμενες διαδικασίες της. Δυστυχώς, στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πλειοψηφία των Κρατών Μελών, εφόσον συχνά αποστασιοποιούνται των τελικών αποφάσεων όπου καλούνται να τις λάβουν σε επίπεδο Ε.Ε., αν και έχουν σε εθνικό επίπεδο εκφράσει ξεκάθαρες
θέσεις.
Η εξέλιξη, ωστόσο, των τελευταίων κανονιστικών διατάξεων που άπτονται του κανονισμού 1107 καθώς και σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται (ή δε λαμβάνονται) από τα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο των συζητήσεων των αντίστοιχων διοικητικών και επιστημονικών επιτροπών, προμηνύει
σοβαρές εξελίξεις σε σχέση με τον αριθμό των δραστικών και των αντίστοιχων σκευασμάτων που θα παραμείνουν στην αγορά της Ε.Ε.. Νομοθεσίες όπως οι οδηγίες για τα νερά, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, η συγκριτική αξιολόγηση και γενικότερα η λογική της ύπαρξης κριτηρίων
άμεσης απόσυρσης (cut - off κριτηρίων) οδηγούν με βεβαιότητα στην απώλεια του 40 % των δραστικών που είναι σήμερα εγκεκριμένα στην
Ε.Ε.. Για ορισμένες δε καλλιέργειες ή για συγκεκριμένες κατηγορίες εχθρών και ζιζανίων οι απώλειες σε δραστικές ουσίες και αντίστοιχα
σκευάσματα είναι πολύ μεγαλύτερες και συχνά καθιστούν απαγορευτική τη συνέχιση αυτής καθ’ αυτής της καλλιέργειας.
Ο Ε.ΣΥ.Φ., με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ECPA) ετοιμάζει σχετική ανάλυση των επιπτώσεων για την Ελληνική
γεωργία. Παρά, ωστόσο, τις προσπάθειες όλων μας και σε όλα τα επίπεδα είναι εμφανές ότι καμία ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τη γεωργία
και το μέλλον της δε λαμβάνει χώρα αλλά, αντιθέτως, όλο και πιο συχνά αναλωνόμαστε σε ιδεολογικές συζητήσεις χωρίς καμία ρεαλιστική
προσέγγιση των πραγμάτων και χωρίς ισοβαρή συμμετοχή των εμπλεκομένων σε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για το μέλλον της Ελληνικής
και Ευρωπαϊκής γεωργίας. Συνεπώς, πλανάται το ερώτημα ποια γεωργία θέλουμε σήμερα στην Ευρώπη, ποια θέλουμε αντίστοιχα στην Ελλάδα και πως σκοπεύουμε να στηρίξουμε το αγροτικό εισόδημα μετά τις επικείμενες απώλειες οι οποίες θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της
εφαρμογής των πρόσφατων Ευρωπαϊκών νομοθετημάτων.
Αν λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια πολιτική για την Ελληνική Γεωργία, αλλά και αντίστοιχα μια πολιτική για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα
πρέπει έστω και τώρα να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και με βάση στοιχεία να ακολουθήσουμε μια ρεαλιστική
προσέγγιση, η οποία θα διευκολύνει την επόμενη μέρα των γεωργών μας, θα εξασφαλίζει μεταβατικές διατάξεις και περιόδους προσαρμογής
και δεν θα τους αφήνει έρμαια στους λαθρέμπορους και στα κυκλώματα που κυκλοφορούν οτιδήποτε παράνομα και χωρίς κανένα απολύτως
έλεγχο. Έχουμε όλοι ευθύνη να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα έχουμε ευθύνη να διαφυλάξουμε
το γεωργικό εισόδημα και τη γεωργική οικονομία.

Το Δ.Σ. του Ε.ΣΥ.Φ.

Επίσκεψη στο τελωνείο Ορμένιου

Εκπρόσωποι των Ελληνικών Αρχών

Συνέδριο για την πάταξη της παράνομης
διακίνησης φυτοφαρμάκων
Στόχος του συνεδρίου ήταν η
ανταλλαγή απόψεων, η καταγραφή
της υφιστάμενης κατάστασης
στις χώρες που συμμετείχαν
και ο μεταξύ τους συντονισμός
για την πάταξη του φαινομένου
της παράνομης διακίνησης των
φυτοφαρμάκων.

Η πέμπτη διεθνής συνάντηση Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας
για την αντιμετώπιση του φαινομένου διασυνοριακής λαθρεμπορίας
φυτοφαρμάκων, πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2015
στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο συνεργασίας του Ελληνικού
Συνδέσμου Φυτοπροστασίας με τους αντίστοιχους Συνδέσμους
της Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις
αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και συγκεκριμένα από το Ελληνικό
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τις ΔΑΟΚ Αλεξανδρούπολης
και Ορεστιάδας, την Αστυνομία Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής
και τα τελωνεία Κήπων, Καστανέων, Κομοτηνής και Ορεστιάδας.
Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Γεωργίας της
Βουλγαρίας, την Αστυνομία της Ρουμανίας και τον Σύνδεσμο
Φυτοπροστασίας της Τουρκίας.
Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων, η
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στις χώρες αυτές και ο
συντονισμός των ενεργειών μεταξύ των χωρών για την πάταξη του
φαινομένου της παράνομης διακίνησης των φυτοφαρμάκων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων
➔  Ενημέρωση

και των πωλητών γεωργικών φαρμάκων σχετικά
με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από
γεωργικά φάρμακα

Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας
➔  Οδηγίες

Καλλιέργειες: Βαμβάκι (Απρίλιος 2016),
Ρύζι (Απρίλιος 2016)
portal για τα ψεκαστικά:
➔  Νέο


Εξετάσεων χορήγησης
➔  Κανονισμός


psekastika.minagric.gr

πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων
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Συλλογή στο Δ.Δ. Πατρίδας
του Δήμου Βέροιας

Συλλογή στο Μ.Ευύδριο
του Δήμου Φαρσάλων
Συλλογή στο Δήμο Κιλελέρ

Πρόγραμμα ανακύκλωσης
κενών πλαστικών φιαλών
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων
Το πρόγραμμα ανακύκλωσης κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων «έτρεξε» το 2015 και στους 7 Δήμους της
ΠΕ Λάρισας (Αγιά, Ελασσόνα, Κιλελέρ, Λάρισα, Τέμπη, Τύρναβος,
Φάρσαλα), στους Δήμους Βέροιας και Μεγαρέων και στους συνεταιρισμούς ΣΕΚΕ ΑΕ, Άρνισσας, ΑΒΕΚ Νομικός ΑΕ και ΘΕΣΤΟ ΑΕ. Στο
πρόγραμμα συνεργάζονται η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), η ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας, ο Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Λάρισας, ο Σύλλογος επαγγελματιών γεωπόνων Ν. Λάρισας, η ΠΕΠΤΕΓ,
η ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας και ο Σύλλογος Γεωπόνων Ημαθίας.
Η μεθοδολογία του συστήματος, τα συνολικά αποτελέσματα και
οι παρατηρήσεις του ΕΣΥΦ διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές
(Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥπΑΑΤ, Ελληνικός
Οργανισμός Ανακύκλωσης - ΕΟΑΝ) με σκοπό την ανάπτυξη ενός
συστήματος ανακύκλωσης των αποβλήτων αυτών σε πανελλαδική εμβέλεια, όπως προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
εφαρμογή της Οδηγίας 128/2009/ΕΚ, το οποίο θα είναι πρακτικό,
χαμηλού κόστους και βιώσιμο.
Για το 2016, η συνεργασία του ΕΣΥΦ επεκτείνεται με τους Δήμους
Μουζακίου, Παλαμά και κατά τόπους συνεταιρισμούς που εφαρμόζουν ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.
Από φέτος, μία ειδική ομάδα εργασίας με εκπροσώπους από τους
συνεργαζόμενους φορείς (ΕΣΥΦ, ΕΟΑΝ, ΕΕΑΑ, ΥπΑΑΤ) θα επιβλέπει την πορεία του προγράμματος και θα προτείνει διορθωτικές ενέργειες.



Βρείτε εδώ το
φυλλάδιο του Ε.ΣΥ.Φ.
με «Το πρόγραμμα
ανακύκλωσης»

Mερικά αποτελέσματα για το 2015
33 εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις
του ΕΣΥΦ σε 1.820 ενδιαφερόμενους
Συλλογή 6,93 τόνων καθαρών πλαστικών
φιαλών από 1.363 συμμετέχοντες,
στους οποίους απονεμήθηκαν βεβαιώσεις
συμμετοχής στην ανακύκλωση
Αναπαραγωγή τηλεοπτικού και
ραδιοφωνικού σποτ ως κοινωνικά μηνύματα
με έγκριση από το ΕΣΡ

Ακούστε το
ηχητικό
spot του
Ε.ΣΥ.Φ.
Παρακολουθήστε το spot του ΕΣΥΦ
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Στιγμιότυπο από την επίσημη έναρξη
του προγράμματος TOPPS
στις 19 Νοεμβρίου (Παν. Θεσσαλίας)

Μάθημα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TOPPS

Προστασία των υδάτων
H συνεργασία του ΕΣΥΦ με το τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
έχει ξεκινήσει με τη δημιουργία ενός επιδεικτικού αγρού στο Βελεστίνο, ο οποίος θα χρησιμεύσει ως δείκτης μικρής κλίμακας
της εφαρμογής ζωνών φυτικής ανάσχεσης (Vegetative Buffer
Strips – VBSs). Η χρησιμότητα των ζωνών αυτών κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντική σε αγρούς που γειτνιάζουν με υδάτινους
όγκους (προστασία από ρύπανση ψεκαστικού υγρού) και που
έχουν σημαντική κλίση (προστασία από διάβρωση και επιφανειακή
απορροή ψεκαστικού υγρού).
Ο πειραματικός αγρός θα αποτελέσει επίσης χώρο επίδειξης όλων
των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης (ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, χρήση μέσων ατομικής προστασίας, διαχείριση αποβλήτων
γεωργικών φαρμάκων, προστασία των υδάτων) και εκπαίδευσης
κάθε ενδιαφερόμενου φορέα και ιδιώτη.
Ο ΕΣΥΦ πραγματοποίησε επίσης 3ωρο μάθημα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του προαναφερθέντος Τμήματος, σε σχέση με το ρόλο της βιομηχανίας φ.π. και
τα προγράμματα που εφαρμόζει στην Ελλάδα δίνοντας ιδιαίτερο
βάρος στο TOPPS που υλοποιεί από κοινού με το Πανεπιστήμιο.

Αγροτεμάχιο χωρίς χρήση ζώνης
(εμφανής διάβρωση)

Αγροτεμάχιο με τη χρήση ζώνης

Στο πλαίσιο του προγράμματος
TOPPS δημιουργήθηκε
εκπαιδευτικό υλικό τόσο για
τους τεχνικούς συμβούλους
και γεωπόνους όσο και
ενημερωτικά φυλλάδια για
πιστοποιημένους χρήστες
γεωργικών φαρμάκων.
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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.

Τεχνική επιτροπή
Tο θέμα που απασχολεί τη Βιομηχανία αλλά και τις Αρχές εγκρίσεων κυκλοφορίας όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ μέσα στο 2016, είναι η εφαρμογή του άρθρου
43 του Κανονισμού 1107/2009 που αφορά τις επανεγκρίσεις σκευασμάτων φ.π.
Η περιπλοκότητα της σχετικής διαδικασίας και ο μεγάλος όγκος καταθέσεων σε συνδυασμό
με τον περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας εκ μέρους της Βιομηχανίας αλλά και τον περιορισμένο χρόνο αξιολόγησης εκ μέρους των αρχών, καθιστούν το συγκεκριμένο θέμα το πλέον
σημαντικό αυτής της χρονικής περιόδου.
Η ΤΕΠ με συνεχείς ενημερώσεις των μελών της και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων με
τις αρχές, προσπαθεί να διαμορφώσει μία ξεκάθαρη τελική εικόνα των απαιτήσεων και των
διαδικασιών που μπορούν να ακολουθηθούν.
Ενόψει της ετήσιας συνάντησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Νότου (South Steering
Committee με εκπροσώπους των αρμοδίων Υπηρεσιών από όλα τα Κράτη –Μέλη του Νότου
της ΕΕ) Αθήνα στις 30 Ιουνίου και κοινή συνάντηση με εκπροσώπους της Βιομηχανίας από
κάθε Κ-Μ του Νότου την 1η Ιουλίου, προετοιμάσθηκε από όλα τα μέλη της ΤΕΠ, ερωτηματολόγιο με τα «ανοιχτά σημεία» του άρθρου 43, το οποίο διαβιβάσθηκε στους αρμόδιους του
Τμήματος Φυτοπροστατευτικών προϊόντων του ΥπΑΑΤ.
Στόχος μας είναι να διαμορφωθούν οι Ελληνικές θέσεις και να καταλήξουμε στα ανοιχτά
θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν στην προαναφερόμενη εκδήλωση για την Νότια Ζώνη
της ΕΕ, την 1η Ιουλίου.»

Επιτροπή βιομηχανίας, αποθήκευσης και διακίνησης φ.π.
Η επιτροπή ασχολήθηκε με θέματα σχετικά με την εφαρμογή της νέα SEVESO III, την τροποποίηση της νομοθεσίας για τις θαλάσσιες μεταφορές επικίνδυνων φορτίων όπου εντοπίστηκαν λάθη σε συγκεκριμένα άρθρα και τέλος με την παρακολούθηση του πιλοτικού προγράμματος για την ορθή διαχείριση κενών πλαστικών φιαλών φ.π.

Επιτροπή Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Καλλιεργειών,
Περιβάλλοντος και
Τροφίμων
Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του ΕΣΥΦ
μέσω της Επιτροπής Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Καλλιεργειών στον κύκλο
ανοιχτών διαβουλεύσεων για τις Οδηγίες
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας ανά
καλλιέργεια και ξεκίνησε από το ΥΠΑΑΤ
η ανάρτηση των τελικών κειμένων. Μέχρι
σήμερα έχουν αναρτηθεί οι Οδηγίες
για τις καλλιέργειες Βαμβάκι (Απρίλιος
2015), Κερασιά (Ιούνιος 2015) , Καπνός
(Σεπτέμβριος 2015) , Αμπέλι (Δεκέμβριος
2015) και Ρύζι (Απρίλιος 2016)
Οι ως άνω οδηγίες καθώς και αναλυτικές
πληροφορίες βρίσκονται στο site του ΥπΑΑΤ
Με δεδομένο ότι οι Οδηγίες
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας
υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση και
ενημέρωση, λόγω εφαρμογής τους στη
γεωργική πράξη αλλά και εξελίξεων στο
χώρο της Φυτοπροστασίας, η Επιτροπή
ξεκίνησε την επεξεργασία των τελικών
κειμένων που έχουν αναρτηθεί μέχρι
σήμερα και όποιων αναρτηθούν στο μέλλον
και θα διαβιβάζει τυχόν σχόλιά της στο
ΥπΑΑΤ.
Η επιτροπή το 2016 μεταξύ άλλων
ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση του
Εθνικού Καταλόγου Χρήσεων Ήσσονος
Σημασίας καθώς και με την πρότασή της
για τη δημιουργία Εθνικού καταλόγου
Καλλιεργειών Ήσσονος Σημασίας. Στους
επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί η
σχετική πρόταση που θα αποσταλεί στο
ΥΠΑΑΤ και η οποία σχετίζεται με την ΥΑ
10088/115732-26/9/2013 «Διαδικασία
Καθορισμού Χρήσεων Ήσσονος Σημασίας
και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση
αδειών διάθεσης στην αγορά σε Χρήσεις
Ήσσονος Σημασίας».

Στιγμιότυπο από την κοινή συνάντηση μελών
επιτροπών του ΕΣΥΦ για το 2016

Bρείτε εδώ τις πλήρεις
συνθέσεις των επιτροπών
του Ε.ΣΥ.Φ.
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FLASH

NEWS

Κοινή εκδήλωση ΕΣΥΦ – ΕΕΠΕΣ στα πλαίσια της Agrotica 2016

Ιανουάριος 2016 – Θεσσαλονίκη

Agrotica: Κοινή εκδήλωση ΕΣΥΦ – ΕΕΠΕΣ
Δεκέμβριος 2015 – Αθήνα

Συνάντηση ΕΣΥΦ στην Αίγλη Ζαππείου
Με καλεσμένους μέλη του ΕΣΥΦ, εκπροσώπους από ΥπΑΑΤ, ΜΦΙ,
γεωτεχνικούς φορείς και δημοσιογράφους κλαδικών ΜΜΕ, η
διοίκηση του ΕΣΥΦ συνόψισε το τέλος μίας παραγωγικής χρονιάς
για τον ΕΣΥΦ.

Δεκέμβριος 2015 – Αθήνα

5ο Πανελλήνιο Μελισσοκομικό Συνέδριο
Ο ΕΣΥΦ παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του κλάδου των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την προστασία των
επικονιαστών.

Η Ένωση Ελλήνων Παραγωγών Σπόρων (ΕΕΠΕΣ) και ο Ελληνικός
Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) διοργάνωσαν στο Διεθνές
Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο της HELEXPO με επιτυχία ημερίδα
με θέμα: “Η επόμενη μέρα του τομέα της γεωργίας και η σημασία
των εισροών στην φυτική παραγωγή.”

Απρίλιος 2016 - Βουλγαρία

Συνάντηση CMS δικτύου χωρών
με πιλοτικά προγράμματα
Η 2η συνάντηση των χωρών που εφαρμόζουν πιλοτικά
προγράμματα ανακύκλωσης κενών πλαστικών φιαλών φ.π.
πραγματοποιήθηκε με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και
αποτελεσμάτων με στόχο τη βελτίωσή του. Πέραν εκπροσώπων
από την Ελλάδα συμμετείχαν και από τις εξής χώρες: Βουλγαρία,
Κύπρος, Λιθουανία, Ρουμανία και Σερβία.

Δεκέμβριος 2015 – Μέγαρα

Ανάδειξη της παραγωγής
ελληνικού ελαιολάδου
από την Croplife International
H διαδικασία από την συλλογή της ελιάς έως και την παραγωγή
ελαιολάδου, αποτυπώθηκε στο φωτογραφικό φακό της Croplife
International. Η Ελλάδα επιλέχθηκε ανάμεσα σε άλλες 20 χώρες
της υφηλίου για την ανάδειξη διαδικασίας παραγωγής ελαιολάδου
και την παγκόσμια προβολή αυτού του σημαντικότατου ελληνικού
γεωργικού προϊόντος.

Ιανουάριος 2016 – Ρώμη

Συνάντηση SUI δικτύου χωρών Νότου
Σε αυτή τη συνάντηση οι χώρες του Νότου που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα για την Ασφαλή Χρήση φ.π. συζήτησαν τις νέες εξελίξεις
που αφορούν στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και την
ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Πλαστικοί αγωγοί HDPE από ανακυκλωμένα κενά πλαστικά φ.π.
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AGENDA

Ιούλιος 2016
Βελεστίνο
Εκπαιδευτικό σεμινάριο
βαθμονόμησης
νεφελοψεκαστήρα και
βέλτιστων πρακτικών
διαχείρισης για τη μείωση
διασποράς ψεκαστικού νέφους.
Ετήσιο συνέδριο SUI για τις χώρες του δικτύου ECPA στην Πορτογαλία.

Ιούνιος 2016 – Χαλκιδική

9η συνάντηση δακοκτονίας
Ο ΕΣΥΦ παρουσίασε το πρόγραμμα ορθής διαχείρισης και
ανακύκλωσης κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στο συνάντηση του ΥπΑΑΤ και το αρμοδίων αρχών για τη
δακοκτονία των ΔΑΟΚ ανά Περιφερειακή Ενότητα Ελλάδας.

Iούνιος 2016 - Πορτογαλία

Ετήσιο συνέδριο SUI για τις χώρες
του δικτύου ECPA.
Στη φετινή συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της βιομηχανίας
και των αρμόδιων αρχών των χωρών που σχετίζονται με τα γεωργικά
μηχανήματα, με στόχο την συζήτηση προώθησης και εφαρμογής
των κλειστών συστημάτων μεταφοράς (Closed Transfer Systems)
κατά την ανάμειξη και φόρτωση των φ.π. στο ψεκαστικό βυτίο, χωρίς
δηλαδή το περιεχόμενο των φιαλών φ.π. να έρχεται σε επαφή με τον
αέρα εκμηδενίζοντας έτσι κάθε πιθανότητα έκθεσης του χρήστη και
επαφής του περιεχόμενου της φιάλης με εξωτερικές επιφάνειες του
ψεκαστικού εξοπλισμού. Το ξέπλυμα των φιαλών γίνεται αυτόματα
με σύνδεση σε παροχή καθαρού νερού.

Οκτώβριος 2016
Αθήνα
Σεμινάριο TOPPS του ΕΣΥΦ σε
συμβούλους Αρμόδιων Αρχών
και γεωτεχνικών φορέων

Νοέμβριος 2016
Ρουμανία
Επόμενη διεθνής συνάντηση
για την πάταξη του φαινομένου
διακίνησης παράνομων και
πλαστών φυτοφαρμάκων
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Παρακολουθήστε το spot του ΕΣΥΦ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Για την υγεία

Α
Μ
Ο
Ν
Α
Ρ
ΣΤΑ ΠΑ ΡΜΑΚΑ
ΦΥΤΟΦΑ

› Του αγρότη
› Του καταναλωτή

Την ασφάλεια και την ποιότητα
των τροφίμων που φθάνουν
στο πιάτο του

Για το περιβάλλον
Εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες παράνομων
και πλαστών φυτοφαρμάκων να κυκλοφορούν
στην Ελληνική αγορά!
Tα προϊόντα αυτά συνήθως περιέχουν κακής
ποιότητας διαλύτες, άγνωστες ή μη ελεγμένες
τοξικές προσμίξεις κλπ.
Tα νομίμως εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα εξετάζονται ενδελεχώς για τις
επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το
περιβάλλον και εγκρίνονται μόνο όταν
διασφαλίζεται απόλυτα ότι δεν υπάρχει
κανένας κίνδυνος.

Για το εισόδημα
› Την καλλιέργεια
που απειλείται με καταστροφή

› Τα αγροτικά προϊόντα
Απόρριψη φορτίων προς εξαγωγή

Γραμμή καταγγελιών

800-11-39-100
ανώνυμα και δωρεάν
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