
 

  

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

(πρώην Τµήµα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων – Μεσολόγγι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ 

ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

 

ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ12769 

 

ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 12762 

 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

 
  

Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 



Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 

 

 2 

 

 

  



Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ 

 

Βεβαιώνουµε ότι είµαστε οι συγγραφείς της παρούσας εργασίας και κάθε βοήθεια όπου 

χρειαστήκαµε για την προετοιµασία και δόµηση της εργασίας αυτής, είναι πλήρως 

αναγνωρισµένη και αναφέρεται στην εργασία. Παράλληλα, έχω αναφέρει τις όποιες πηγές 

από τις οποίες κάναµε χρήση δεδοµένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς 

είτε παραφρασµένες. Ακόµα, δηλώνουµε υπεύθυνα ότι η συγγραφή της εργασίας αυτής 

προετοιµάστηκε από εµάς προσωπικά και αποκλειστικά και ειδικά για την συγκεκριµένη 

πτυχιακή εργασία και ότι θα αναλάβουµε πλήρως τις συνέπειες εάν η εργασία αυτή 

αποδειχθεί ότι δεν µας ανήκει. 

 

  



Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 

 

 4 

  



Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 

 

 5 

Περιεχόµενα 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ ............................................ 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ .................................................................................... 6 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.................................................................................................................. 9 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................ 11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Εισαγωγικές Έννοιες................................................................... 12 

1 Ιστορική Αναδροµή ..................................................................................................... 12 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Τα Μηχανήµατα Εφαρµογής Φυτοφαρµάκων ......................... 13 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Τύποι φυτοπροστατευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην 

Ελλάδα ........................................................................................................................ 14 

3.1 Μηχανήµατα εφαρµογής φυτοπροστατευτικών σε µορφή σκόνης. ............................ 14 

3.2 Μηχανήµατα εφαρµογής κοκκωδών φυτοπροστατευτικών. ....................................... 19 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Μηχανήµατα εφαρµογής υγρών φυτοπροστατευτικών ........... 21 

4.1 Συµπεριφορά των υγρών κατά τον ψεκασµό............................................................... 21 

4.2 Ψεκαστικά µηχανήµατα .............................................................................................. 25 

4.2.1 Επινώτιοι ψεκαστήρες και ψεκαστήρες χειρός ............................................... 25 

4.3 Μηχανοκίνητα ψεκαστικά ........................................................................................... 29 

4.3.1 Κύρια µέρη ψεκαστικών .................................................................................. 29 

4.3.2 Πλαίσιο ............................................................................................................ 31 

4.3.3 ∆οχεία .............................................................................................................. 32 

4.3.4 Φίλτρα ............................................................................................................. 35 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 : Οι εκτοξευτήρες (µπεκ) ............................................................... 45 

5.1 Βάσει των εκτοξευτήρων ............................................................................................ 45 

5.2 Τύποι ψεκαστικών ....................................................................................................... 46 

Κεφάλαιο 6
ο
 : Νοµικό πλαίσιο και η πολιτική γύρω από τα ψεκαστικά 

µηχανήµατα ................................................................................................................ 59 

6.1 Νοµικό καθεστώς σχετικά µε τα µηχανήµατα εφαρµογής φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων ................................................................................................................................ 59 

6.2 ΚΤΕΟ .......................................................................................................................... 66 

Κεφάλαιο 7
ο
 : Ανάλυση για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ............................. 70 

7.1 Ανόργανα εντοµοκτόνα ............................................................................................... 70 

7.2 Ορυκτέλαια .................................................................................................................. 72 

7.3 Χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες .................................................................................. 73 

7.4 Οργανοφωσφορούχα εντοµοκτόνα .............................................................................. 75 

7.5 Καρβαµιδικά εντοµοκτόνα .......................................................................................... 76 

7.6 Ασφυκτικά εντοµοκτόνα ............................................................................................. 77 

7.7 Ακαρεοκτόνα ............................................................................................................... 82 



Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 

 

 6 

7.8 Μυκητοκτόνα .............................................................................................................. 82 

7.9 Ζιζανιοκτόνα ............................................................................................................... 86 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .................................................................................................. 89 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................... 91 

Βιβλία………………………………………………………………………………...91 

Βιβλιογραφία από το διαδίκτυο : ................................................................................. 92 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

Εικόνα 1 - α) Απλός επιπαστήρας χειρός χωρίς δυνατότητα ρύθµισης της παροχής. β) 

Επιπαστήρας χειρός µε ρυθµιζόµενη παροχή. ............................................................. 15 

Εικόνα 2 - Επιπαστήρες χειρός. .................................................................................. 16 

Εικόνα 3 - Επιπαστήρες χειρός µε ηλεκτροκινητήρα. ................................................ 17 

Εικόνα 4 - Επινώτιοι επιπαστήρες. ............................................................................. 17 

Εικόνα 5 - Επιπαστήρες φερόµενοι σε γεωργικό ελκυστήρα. .................................... 18 

Εικόνα 6 - Εργασίες επιπασµού σε αροτριαία καλλιέργεια (αριστερά) και σε 

αµπελώνα (δεξιά). ........................................................................................................ 18 

Εικόνα 7 - Ακροφύσια επιπαστήρων φερόµενων σε γ.ε. : α) για επιπασµούς σε 

αροτριαίες καλλιέργειες, β) για επιπασµούς σε δενδροκοµικές καλλιέργειες. ............ 18 

Εικόνα 8 - Ιστός µε ακροφύσια για επιπασµούς σε αροτριαίες καλλιέργειες............. 19 

Εικόνα 9- α) Σύστηµα εφαρµογής κοκκωδών παρασιτοκτόνων προσαρµοσµένο 

επάνω σε σπαρτική ακριβείας. β) Σωλήνες µεταφοράς του παρασιτοκτόνου στο 

έδαφος. ......................................................................................................................... 20 

Εικόνα 10- Μηχανισµοί ελέγχου της ποσότητας του κοκκώδους παρασιτοκτόνου: α) 

µε σταθερό οδοντωτό κύλινδρο που αλλάζει συχνότητα περιστροφής, β) µε αυλακωτό 

κύλινδρο που µετακινείται µέσα-έξω. ......................................................................... 21 

Εικόνα 11 - Επινώτια ψεκαστικά. ............................................................................... 26 

Εικόνα 12 - Ακροφύσιο επινώτιου ψεκαστικού .......................................................... 27 

Εικόνα 13- Ψεκαστήρας χειρός ................................................................................... 28 

Εικόνα 14- Επινώτιο ψεκαστικό µε αεροστεγές δοχείο. ............................................. 28 

Εικόνα 15- Μηχανοκίνητοι επινώτιοι ψεκαστήρες. Μπαταρίας αριστερά, µε ΜΕΚ µε 

αέριο δεξιά. .................................................................................................................. 29 

Εικόνα 16- Μηχανοκίνητο επινώτιο ψεκαστικό µε δυνατότητα λειτουργίας και ως 

επιπαστήρα. .................................................................................................................. 29 

Εικόνα 17 -  Σχηµατική διάταξη της ροής του ψεκαστικού διαλύµατος σε ένα 

ψεκαστικό µεγάλων καλλιεργειών. .............................................................................. 31 

Εικόνα 18 - Ψεκαστικό αναρτώµενο στο υδραυλικό σύστηµα ανάρτησης του γ.ε. 

(αριστερά), ψεκαστικό ελκόµενο (δεξιά). .................................................................... 32 

Εικόνα 19 - ∆οχεία ψεκαστικού διαλύµατος αναρτώµενων ψεκαστικών (αριστερά), 

ελκόµενων (δεξιά). ....................................................................................................... 33 

Εικόνα 20 - Κάλυµµα ανοίγµατος πληρώσεως ψεκαστικού δοχείου µε σήτα- φίλτρο.

...................................................................................................................................... 34 



Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 

 

 7 

Εικόνα 21 - Φίλτρο στην έξοδο του δοχείου του ψεκαστικού. ................................... 36 

Εικόνα 22 - ∆ιατάξεις γραναζωτών αντιών. ............................................................... 38 

Εικόνα 23 - ∆ιάταξη πτερυγιοφόρου αντλίας µε σύρτες ............................................ 39 

Εικόνα 24 - ∆ιάταξη φυγοκεντρικής αντλίας (αριστερά), τοµή φυγοκεντρικής αντλίας 

(δεξιά). ......................................................................................................................... 40 

Εικόνα 25 - ∆ιάταξη εµβολοφόροου αντλίας ............................................................. 41 

Εικόνα 26 - Εµβολοφόρος αντλία µε τρεις κυλίνδρους. ............................................. 42 

Εικόνα 27 - Υδραυλικός συσσωρευτής....................................................................... 43 

Εικόνα 28 - Σχηµατική διάταξη αντλίας µεµβράνης (αριστερά), αντλία ψεκαστικού 

µε δύο µεµβράνες (δεξιά). ........................................................................................... 44 

Εικόνα 29 - Σχηµατική διάταξη συστήµατος αντλίας εµβόλου – µεµβράνης 

(αριστερά). Τοµή αντλίας µεµβράνης – εµβόλου µε τρεις κυλίνδρους σε σχήµα 

αστέρα (δεξιά). ............................................................................................................. 45 

Εικόνα 30 - Βάσεις εκτοξευτήρων. Μεγάλων καλλιεργειών µε τρεις εκτοξευτήρες 

και σύστηµα αντιστάλαξης (αριστερά), δενδρωδών καλλιεργειών µε δύο 

εκτοξευτήρες και σύστηµα αντιστάλαξης (δεξιά). ...................................................... 46 

Εικόνα 31 - Τυπικά διαγράµµατα της κατανοµής του ψεκαστικού διαλύµατος σε 

επίπεδη επιφάνεια για διάφορους τύπους ακροφυσίων ............................................... 48 

Εικόνα 32 - α) ∆ιόρθωση της κατανοµής των ακροφυσίων µε αλληλοεπικάλυψη των 

στόχων τους. β) ∆ύο κοινά σχήµατα αλληλοεπικάλυψης ........................................... 48 

Εικόνα 33 - Ιστοί ψεκαστικών µεγάλων καλλιεργειών. ............................................. 49 

Εικόνα 34 - Ιστός σε έκπτυξη για διενέργεια ψεκασµού στο χωράφι (αριστερά), ιστός 

σε αναδίπλωση για µεταφορά του ψεκαστικού σε δρόµους (δεξιά). ........................... 49 

Εικόνα 35 - Kατακόρυφη και οριζόντια ταλάντωση του ιστού. β) Επίδραση της 

µεταβολής της οριζοντίωσης του ιστού στην οµοιοµορφία του ψεκασµού. ............... 50 

Εικόνα 36 - Ψεκαστικά µεγάλων (αροτριαίων) καλλιεργειών. Φερόµενο (αριστερά), 

ελκόµενο (δεξιά). ......................................................................................................... 52 

Εικόνα 37 - Ψεκαστικά για τη βελτίωση της διανοµής του ψεκαστικού διαλύµατος: 

α) ψεκαστικό µε ηλεκτροστατικά ακροφύσια, β) ψεκαστικό µε φυγοκεντρικά 

ακροφύσια. ................................................................................................................... 53 

Εικόνα 38 - Μηχανήµατα για εφαρµογή ζιζανιοκτόνων µε επαφή (weed whipers) ... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 

 

 9 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει την υπάρχουσα κατάσταση των 

µηχανηµάτων εφαρµογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ψεκαστικών 

µηχανηµάτων) στην Ελλάδα. Αρχικά γίνεται µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορική 

προέλευση των ψεκαστικών µηχανηµάτων ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται εκτενώς 

η δοµή και η λειτουργία των µηχανηµάτων αυτών, καθώς και τα χαρακτηριστικά των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στον Ελλαδικό χώρο. Γίνεται 

αναλυτική παρουσίαση των επιµέρους µηχανολογικών µερών. Έπειτα εξετάζεται το 

νοµικό πλαίσιο και η υπάρχουσα πολιτική γύρω από το ζήτηµα των ψεκαστικών 

µηχανηµάτων ενώ γίνεται µια σύντοµη αναφορά στα ΚΤΕΟ και στο πρόγραµµα 

ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα. Στη συνέχεια γίνεται µια αναλυτική προβολή των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, µέσα από τη χηµική δράση τους αλλά και για την 

ακριβή χρήση τους σε συγκεκριµένες συνθήκες. Τέλος προσπαθούµε να εξάγουµε 

κάποια συµπεράσµατα για την υφιστάµενη κατάσταση και να κάνουµε προτάσεις µε 

σκοπό τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα ψυτοπροστατευτικά µηχανήµατα έχουν βοηθήσει και απλοποιήσει τον 

τρόπο κατά τον οποίο γίνεται η εφαρµογή φυτοφαρµάκων για την πρόληψη και 

µετέπειτα «υγιή» ανάπτυξη των φυτών. Για να γίνει πλήρως κατανοητό έχει 

εναποτεθεί σε ξεχωριστό κεφάλαιο το νοµικό πλαίσιο όπου περικλείει την όλη 

διαδικασία. Μπορεί να τονιστεί επίσης, ότι χάρη στη χρήση αυτών και σε συνδυασµό 

µε το νοµικό πλαίσιο, η αναπαραγωγή των φυτών γίνεται µε «πιο σωστή» αλλά 

παράλληλα ελεγχόµενη διαδικασία. Στη συνέχεια, τονίζεται η χηµική δράση η οποία 

έχει επιδράσεις σε πιο συγκεκριµένες συνθήκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Εισαγωγικές Έννοιες 

 

1 Ιστορική Αναδροµή 

 

Τα φυτά που καλλιεργούνται δέχονται ανταγωνισµό από παράσιτα που µειώνουν 

την παραγωγή και την ποιότητα των προϊόντων. Για την καταπολέµησή τους έχουν 

αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες χηµικά σκευάσµατα που οδηγούν στην 

καταστροφή των παράσιτων και ενισχύουν τα φυτά που καλλιεργούνται. Τα 

σκευάσµατα αυτά εφαρµόζονται µε διάφορες µεθόδους σε µορφή σκόνης, διαλυµένα 

σε νερό είτε εµποτισµένα σε κόκκους. Μια σειρά µηχανηµάτων έχουν αναπτυχθεί για 

την εφαρµογή τους που ονοµάζονται επιπαστήρες για τις σκόνες, ψεκαστικά για τα 

διαλυµένα σε νερό και διανοµείς κοκκωδών για τους κόκκους. Παρακάτω θα γίνει 

περιγραφή των µηχανηµάτων αυτών που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή 

φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων µε κύρια έµφαση στα ψεκαστικά που 

χρησιµοποιούνται κυρίως στη χώρα µας. Παρουσιάζεται η λειτουργία των 

µηχανηµάτων καθώς και οι απαιτούµενες ρυθµίσεις και έλεγχοι για την καλή 

λειτουργία. Παρουσιάζονται επιπλέον και οι νεότερες εξελίξεις για περιορισµό των 

φαινοµένων, όπως η µεταφορά σταγόνων εκτός στόχου, καθώς και οι βελτιώσεις για 

αύξηση της ακρίβειας εφαρµογής. 

Η έννοια της φυτοπροστασίας είναι καθοριστική καθώς αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους συντελεστές της γεωργίας. Η πιο διαδεδοµένη και αποτελεσµατική 

µέθοδος είναι εκείνη της χηµικής λειτουργίας. Έτσι λοιπόν τα ψεκαστικά 

µηχανήµατα αποτελούν το κύριο µέσο της εφαρµογής των φυτοφαρµάκων. Με τον 

όρο µηχανήµατα φυτοπροστασίας αναφερόµαστε σε µηχανήµατα που µπορούν να 

εφαρµόσουν φυτοπροστατευτικές ουσίες στις φυτείες. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

είναι εκείνες οι χηµικές ουσίες που δρουν εναντίον των ανταγωνιστικών προς τις 

καλλιέργειες παρασίτων.  

Η ανάπτυξη της φυτοπροστασίας µε διάφορες χηµικές ουσίες έγινε κυρίως στο 

δεύτερο µισό του προηγούµενου αιώνα. Τα παλαιότερα χρόνια, οι άνθρωποι 

χρησιµοποιούσαν διάφορες ουσίες για προστασία των φυτών, χωρίς όµως ουσιαστικά 

αποτελέσµατα. Η εµφάνιση των πρώτων εντοµοκτόνων και παρασιτοκτόνων έδωσε 

στην αρχή. θεαµατικά αποτελέσµατα. Ουσίες, όπως το DDT, έλεγξαν εκτός από 
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παράσιτα των καλλιεργειών και τα κουνούπια και έτσι, κατά συνέπεια και την 

ελονοσία. Αγροτικές περιοχές όπως η Θεσσαλία παρουσίασαν µεγάλη βελτίωση ως 

προς τους δείκτες υγείας του εκεί πληθυσµού.  

∆εν άργησε ωστόσο να αποδειχθεί ότι πολλές από τις ουσίες που 

χρησιµοποιήθηκαν παρέµεναν και συσσωρεύονταν στο περιβάλλον και εν τέλει στον 

ίδιο το άνθρωπο, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του και την ίδια τη ζωή του. 

Αποδείχθηκε ακόµη ότι πολλές από τις ουσίες οδηγούνται στους υπόγειους 

υδροφορείς ή σε επίγειες συγκεντρώσεις νερού προκαλώντας εκτεταµένη ρύπανση 

(π.χ. ατραζίνη) και βλάβες στη φυσική ζωή και σε ανώτερους οργανισµούς. Σήµερα, 

µετά τον αρχικό ενθουσιασµό για τις επιτυχίες ελέγχου των παρασίτων των 

καλλιεργειών και την αύξηση των αποδόσεων, υπάρχει αρκετός σκεπτικισµός για τις 

επιπτώσεις της χρήσης χηµικών, στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και τη 

γεωργία.  

Σηµαντικά δηµοσιεύµατα, όπως το Silent Spring της Rachel Karson που 

περιγράφει µια άνοιξη χωρίς πουλιά και φυσική ζωή, έδειξαν στο ευρύ κοινό, τους 

κινδύνους που µπορούν να δηµιουργηθούν από την αλόγιστη κι εκτεταµένη χρήση 

των παρασιτοκτόνων. Σήµερα έγινε κατανοητό ότι πρέπει να πραγµατοποιείται µια 

λογική χρήση των παρασιτοκτόνων και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ευνοούν τον περιορισµό της χρήσης στο βαθµό που αυτή είναι απολύτως αναγκαία. 

Από τη δεκαετία του 1990
1
 που άρχισαν στη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) να 

τίθενται θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και να επιβάλλονται ανάλογοι νόµοι 

και κανόνες ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε µια τάση µείωσης της κατανάλωσης 

παρασιτοκτόνων στην ευρωπαϊκή γεωργία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :Τα Μηχανήµατα Εφαρµογής Φυτοφαρµάκων 

 

Με τον όρο µηχανήµατα εφαρµογής φυτοφαρµάκων εννοούνται τα µηχανήµατα 

εκείνα που προορίζονται για την εφαρµογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παραγράφου 1 του ευρωπαϊκού κανονισµού (1107/2009) 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21
ης

 Οκτωβρίου του 2009, 

σχετικά µε τη διάθεση και την προώθηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

                                                           
1
«Engineering Principles of Agricultural Machines», Ajit K. Srivastava, Carroll E. Goering, Roger P. Rohrbach, 

Denniw R. Buckmaster, Εκδόσεις ASAE Publication, 2006 
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αγορά. Στα µηχανήµατα
2
 αυτά συµπεριλαµβάνονται ποικίλες κατηγορίες 

µηχανηµάτων µε διαφορετική τεχνοτροπία η κάθε µια.  

Τα µηχανήµατα αυτά διακρίνονται σε: µηχανήµατα αυτοκινούµενα, 

ρυµουλκούµενα, φερόµενα ή ηµιφερόµενα από οχήµατα, εναέρια, καθώς και 

ακινητοποιηµένα µηχανήµατα που προορίζονται για εφαρµογή φυτοφαρµάκων, τόσο 

για επαγγελµατική όσο και για µη επαγγελµατική χρήση. Περιλαµβάνονται, επίσης, 

τα µηχανήµατα µε κινητήρα ή τα χειροκίνητα µηχανήµατα, τα φορητά µηχανήµατα 

και τα µηχανήµατα χειρός µε θάλαµο πίεσης. 

Τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα είναι αυτοκινούµενες ψεκαστικές µηχανές ενώ τα 

µη αυτοκινούµενα αφορούν ρυµουλκούµενα ψεκαστικά µηχανήµατα που χρειάζονται 

προφανώς και τον παράγοντα που θα τα ρυµουλκήσει.  

Τα εναέρια ψεκαστικά µηχανήµατα κάνουν χρήση από αέρος. Όσον αφορά την 

αεροµεταφορά το µεγαλύτερο πρόβληµα που προκύπτει είναι ο τρόπος της 

εφαρµογής ψεκασµού και ευθύνεται για περισσότερο από το ένα τρίτο των ψεκασµών 

εκτός στόχου. Αυτό συνεπάγεται περίπου 30% περισσότερες εφαρµογές και κατά 

συνέπεια αυξηµένο κόστος. Κάποιες βασικές αρχές µπορούν να βοηθήσουν στην 

κατανόηση των πιο σηµαντικών παραγόντων για υψηλή αεροµεταφορά (drift) και τη 

σχέση τους µε τις εφαρµογές. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται η χρήση ακροφυσίων 

µειωµένης αεροµεταφοράς. Τέλος, υπάρχουν και τα ακινητοποιηµένα µηχανήµατα τα 

οποία εφαρµόζουν τον ψεκασµό από ένα σταθερό σηµείο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :Τύποι φυτοπροστατευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην 

Ελλάδα 

 

3.1 Μηχανήµατα εφαρµογής φυτοπροστατευτικών σε µορφή σκόνης. 

 

Τα µηχανήµατα αυτά ονοµάζονται επιπαστήρες. Εφαρµόζουν στις καλλιέργειες 

σκόνες µε τη δραστική ουσία αναµιγµένη σε αυτές. Χρησιµοποιούνται σε περιοχές 

όπου παρουσιάζεται µεγάλη έλλειψη νερού αλλά και για διανοµή ουσιών, όπως είναι 

                                                           
2http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/agrotika_mixanimata/odigia_2009_127_neapsekastika.pdf) 
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το θειάφι στα αµπέλια, ιδιαιτέρως σε βιολογικές καλλιέργειες. Η αρχή λειτουργίας 

των επιπαστήρων στηρίζεται στη δηµιουργία ενός ρεύµατος αέρα που παίρνει τη 

σκόνη και την αποθέτει πάνω στα φυτά. Συνήθως, κατά τη διαδικασία της επίπασης, 

ιεραρχούµε να υπάρχει υγρασία πάνω στα φυτά (όπως συµβαίνει τις πρώτες πρωινές 

ώρες), για να υπάρχει µεγαλύτερη δυνατότητα κολλήµατος της σκόνης. Ένας τυπικός 

επιπαστήρας αποτελείται από ένα δοχείο όπου αποθηκεύεται η σκόνη που εµπεριέχει 

τη δραστική ουσία. Στον πυθµένα του δοχείου υπάρχει οπή, από την οποία εξέρχεται 

η σκόνη και πέφτει σε έναν σωλήνα από όπου το ρεύµα αέρα την οδηγεί στο σωλήνα 

εξόδου. Το ρεύµα αέρα παράγεται από έναν ανεµιστήρα. Η έξοδος της σκόνης 

διευκολύνεται από µια στένωση για τη δηµιουργία υποπίεσης. Στους απλούς 

επιπαστήρες χειρός, ο αέρας που δηµιουργείται από µια αεραντλία που λειτουργεί 

σαν ανεµιστήρας, περνά πάνω από τη σκόνη, την παίρνει και την κατευθύνει προς τα 

φυτά (Εικόνα 1α). 

 

Εικόνα 1 - α) Απλός επιπαστήρας χειρός χωρίς δυνατότητα ρύθµισης της παροχής. β) 

Επιπαστήρας χειρός µε ρυθµιζόµενη παροχή. 

 

Η διαδικασία αυτή βέβαια, καθιστά αδύνατη την ακριβή ρύθµιση της 

εφαρµοζόµενης ποσότητας. Στον µηχανισµό που φαίνεται στην (Εικόνα 1β),η σκόνη 

βγαίνει από το δοχείο, παραλαµβάνεται από ρεύµα αέρα και οδηγείται µέσα από 

σωληνώσεις προς τα φυτά. Το άνοιγµα εξόδου από το δοχείο µπορεί να ρυθµίζεται, 

για να γίνεται η ρύθµιση της εξερχόµενης ποσότητας (παροχής). Η ποσότητα που θα 

πέσει στη µονάδα της επιφάνειας βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την ταχύτητα 

κίνησης του χειριστή ή του ελκυστήρα. Στην (Εικόνα 2), φαίνονται ορισµένοι απλοί 
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επιπαστήρες χειρός µε χειροκίνητες αντλίες. Στην (Εικόνα 3), φαίνονται επιπαστήρες 

χειρός µε ηλεκτροκινητήρα και µπαταρία για την παραγωγή του ρεύµατος του αέρα. 

Στην (Εικόνα 4), φαίνονται επινώτιοι επιπαστήρες µε µηχανές εσωτερικής καύσης 

(ΜΕΚ) για πιο συστηµατικούς επιπασµούς. Στην (Εικόνα 5), φαίνονται επιπαστήρες 

που αναρτώνται στο υδραυλικό σύστηµα του γεωργικού ελκυστήρα και 

ισχυοδοτούνται από το ΡΤΟ. Ο επιπαστήρας δεξιά φέρει ένα επιπλέον δοχείο 

καθαρού νερού 100 λίτρων, το οποίο χρησιµοποιείται, για να διαβρέχει και να 

φορτίζει ηλεκτροστατικά τη σκόνη κατά την διαδικασία του επιπασµού ώστε να 

προσκολλάται καλύτερα στο φύλλωµα. Οι επιπαστήρες αυτοί µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για επιπασµούς σε οπωρώνες, σε αµπελώνες και σε αροτριαίες 

καλλιέργειες (Εικόνα 6). Ανάλογα µε τους τύπους των ακροφυσίων που 

χρησιµοποιούνται, καθορίζεται και ο τρόπος διανοµής της σκόνης (Εικόνα 7). Στο 

µηχάνηµα µπορεί, επίσης, να τοποθετηθεί ένας ιστός µε πολλά ακροφύσια στη σειρά 

για επιπασµούς σε σκαλιστικές καλλιέργειες (Εικόνα 8)(Τσατσαρέλης, 2000)
3
. 

 

Εικόνα 2 - Επιπαστήρες χειρός. 

 

 

 

 

 
                                                           
3
«Αρχές µηχανικής κατεργασίας του εδάφους και σποράς», Κωνσταντίνου Α. Τσατσαρέλη, Εκδόσεις Γιαχούδη, 

2000 
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Εικόνα 3 - Επιπαστήρες χειρός µε ηλεκτροκινητήρα. 

 

Εικόνα 4 - Επινώτιοι επιπαστήρες. 
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Εικόνα 5- Επιπαστήρες φερόµενοι σε γεωργικό ελκυστήρα. 

 

Εικόνα 6- Εργασίες επιπασµού σε αροτριαία καλλιέργεια (αριστερά) και σε 

αµπελώνα (δεξιά). 

 

 

Εικόνα 7 - Ακροφύσια επιπαστήρων φερόµενων σε γ.ε. : α) για επιπασµούς σε 

αροτριαίες καλλιέργειες, β) για επιπασµούς σε δενδροκοµικές καλλιέργειες. 
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Εικόνα 8 - Ιστός µε ακροφύσια για επιπασµούς σε αροτριαίες καλλιέργειες. 

 

3.2 Μηχανήµατα εφαρµογής κοκκωδών φυτοπροστατευτικών. 

 

Τα κοκκώδη παρασιτοκτόνα είναι στερεά υλικά (άµµος ή σκόνες), στα οποία έχει 

εµποτιστεί η δραστική ουσία. Χρησιµοποιούνται για εφαρµογές εδάφους και όχι 

πάνω στα φυτά, µιας και πάνω στους βλαστούς, η προσκόλληση τους δεν είναι 

δυνατή. Βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από τα ψεκαστικά διαλύµατα επειδή 

ακριβώς δεν χρειάζεται να γίνει µεταφορά µεγάλων όγκων νερού στο χωράφι. 

Επίσης, είναι περισσότερο ασφαλή για το περιβάλλον, καθώς δεν κινδυνεύουν να 

παρασυρθούν από τον άνεµο, όπως οι σκόνες και τα ψεκαστικά διαλύµατα. Από την 

άλλη πλευρά, όµως, είναι ένα περισσότερο ογκώδες υλικό σε σχέση µε τα 

υδατοδιαλυτά φυτοφάρµακα και εποµένως η διακίνησή του είναι πολύ δυσκολότερη. 

Επίσης έχουν πιο αυξηµένες τιµές ως προς το κόστος. Στην Ελλάδα 

χρησιµοποιούνται κυρίως για εφαρµογές στο έδαφος µαζί µε τον σπόρο. Με τη 

βλάστηση του σπόρου, το παρασιτοκτόνο διαλύεται στην υγρασία του εδάφους, 

απορροφάται από τη ρίζα, κυκλοφορεί στους χυµούς των φυτών και επιτυγχάνεται 

καταπολέµηση κυρίως µυζητικών εντόµων. 

Να σηµειώσουµε εδώ ότι δεν υπάρχουν µηχανήµατα αµιγώς για την εφαρµογή 

κοκκωδών παρασιτοκτόνων. Εάν είναι απαραίτητο να γίνει κάποια ευρεία εφαρµογή, 

αυτή µπορεί να γίνει µε τους λιπασµατοδιανοµείς. Υπάρχουν, όµως, εξειδικευµένα 

συστήµατα που προσαρµόζονται επάνω στις σπαρτικές ακριβείας των σκαλιστικών 

καλλιεργειών και τα οποία διανέµουν κοκκώδη παρασιτοκτόνα µαζί µε τον σπόρο. Τα 
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παρασιτοκτόνα τοποθετούνται σε ξεχωριστά δοχεία, µικρού ως επί το πλείστον 

όγκου, που προσαρµόζονται επάνω στις σπαρτικές (Εικόνα 9α) και µεταφέρονται στο 

έδαφος, κοντά ή πάνω στις γραµµές σποράς, µε ξεχωριστούς σωλήνες (Εικόνα 9β).  

 

Εικόνα 9- α) Σύστηµα εφαρµογής κοκκωδών παρασιτοκτόνων προσαρµοσµένο 

επάνω σε σπαρτική ακριβείας. β) Σωλήνες µεταφοράς του παρασιτοκτόνου στο 

έδαφος. 

 

Υπάρχουν δύο τύποι µηχανισµών που ελέγχουν τη ροή και την ποσότητα του 

παρασιτοκτόνου που θα εφαρµοστεί. Ο πιο απλός από τους δύο λειτουργεί µε ροή του 

υλικού από ένα ρυθµιζόµενο άνοιγµα που τροφοδοτεί τον σωλήνα που τον οδηγεί στο 

έδαφος. Στη δεύτερη κατηγορία υπάρχει ένα σύστηµα αυλακωτών ή οδοντωτών 

κυλίνδρων οι οποίοι είναι παρόµοιοι µε αυτούς που χρησιµοποιούν οι σπαρτικές 

σιτηρών, που έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της εξόδου του κοκκώδους υλικού από το 

δοχείο αποθήκευσης. Οι κύλινδροι µπορεί να µην µετακινούνται από µέσα προς τα 

έξω στο άνοιγµα εξόδου, οπότε η ρύθµιση της ποσότητας που διανέµεται στο 

στρέµµα γίνεται µε αλλαγή της σχέσης µετάδοσης της κίνησης από τον τροχό 

εδάφους (Εικόνα 10α). Σε άλλους µηχανισµούς, όµως, ο αυλακωτός κύλινδρος έχει 

δυνατότητα, µε έναν κοχλία, να αλλάζει θέση κάτω από το άνοιγµα, εµφανίζοντας 

µεγαλύτερα ή µικρότερα τµήµατα που επιτρέπουν την έξοδο του υλικού από το 

δοχείο (Εικόνα 10β). Η δυναµική έξοδος του υλικού από το δοχείο µε τα συστήµατα 

αυλακωτών κυλίνδρων διασφαλίζει την καλύτερη και ακριβέστερη ρύθµιση του 

µηχανήµατος. Η ρύθµιση της ποσότητας που διανέµεται στο χωράφι, πρέπει να 

γίνεται για κάθε σκεύασµα ξεχωριστά, µε διαδοχικές δοκιµές σε διάφορες θέσεις ή 
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σχέσεων µετάδοσης ταχύτητας των αυλακωτών κυλίνδρων, όπως ακριβώς γίνεται και 

η ρύθµιση των σπαρτικών σιτηρών (Τσατσαρέλης, 2000)
4
. 

 

Εικόνα 10- Μηχανισµοί ελέγχου της ποσότητας του κοκκώδους παρασιτοκτόνου: α) 

µε σταθερό οδοντωτό κύλινδρο που αλλάζει συχνότητα περιστροφής, β) µε αυλακωτό 

κύλινδρο που µετακινείται µέσα-έξω. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο :Μηχανήµατα εφαρµογής υγρών φυτοπροστατευτικών 

 

4.1 Συµπεριφορά των υγρών κατά τον ψεκασµό 

 

Ψεκασµός ονοµάζεται η διασπορά υγρών µε τη µορφή σταγονιδίων. Τα ψεκαστικά 

µηχανήµατα εφαρµόζουν τη δραστική ουσία διαλυµένη σε νερό. Τα διάφορα 

σκευάσµατα των παρασιτοκτόνων εκτός από τη δραστική ουσία, εµπεριέχουν και 

διάφορα πρόσθετα συστατικά, όπως έλαια κ.α., τα οποία µπορεί να βοηθούν τη δράση 

της ουσίας ή τη διασπορά και την προσκόλληση των σταγόνων στον στόχο. Το 

διάλυµα της δραστικής ουσίας µε τα διάφορα πρόσθετα στο νερό ονοµάζεται 

ψεκαστικό διάλυµα. Βασικός στόχος του επιτυχούς ψεκασµού είναι η επίτευξη της 

µεγαλύτερης δυνατής κάλυψης του στόχου (φύλλωµα φυτών, έδαφος) µε τη 

µεγαλύτερη δυνατή οµοιοµορφία και µε την ελάχιστη ποσότητα του ψεκαστικού 

διαλύµατος και κατ’ επέκταση της δραστικής ουσίας. Για να το πετύχουµε αυτό, 

προκαλούµε διάσπαση του ψεκαστικού διαλύµατος σε σταγονίδια, τα οποία 

επικάθονται στον στόχο.  

                                                           
4
«Αρχές µηχανικής κατεργασίας του εδάφους και σποράς», Κωνσταντίνου Α. Τσατσαρέλη, Εκδόσεις Γιαχούδη, 

2000 
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Ο όγκος (V) µιας σταγόνας µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: V=πD3 /6 Όπου 

D η διάµετρος της σταγόνας. Όταν η σταγόνα επικαθίσει σε µια επιφάνεια, π.χ. ένα 

φύλλο, αν δεν υπάρξει εξάπλωσή της, τότε θα καλύψει µια επιφάνεια (Ε) ίδια µε τον 

κύκλο της µεγαλύτερης διαµέτρου: E= π D2 /4. Όσο µικρότερες σταγόνες µπορούν 

να παραχθούν τόσο µεγαλύτερη επιφάνεια καλύπτεται. Ένα στρέµµα έχει επιφάνεια 

10.000.000 cm2 , εποµένως για µέγεθος σταγόνας 0.01 cm (100 µm) ο αριθµός των 

σταγόνων που αντιστοιχούν ανά cm2 επιφάνειας (π.χ. εδάφους) και ανά λίτρο 

ψεκαστικού διαλύµατος είναι 191 σταγόνες. Με έναν κανονικό ψεκασµό, π.χ. 40 

L/στρέµµα, µε 191 σταγόνες των 100 µm καλύπτουµε 0,6 cm2 ανά cm2 εδάφους. 

Ένας αντίστοιχος υπολογισµός για σταγόνα 0,02 cm δίνει 24 περίπου σταγόνες ανά 

cm2 .  

Όταν έχουµε µια καλλιέργεια, τότε η επιφάνεια των φύλλων της είναι πολύ 

µεγαλύτερη από την επιφάνεια του εδάφους. Η επιφάνεια του φυλλώµατος ως προς 

την αντίστοιχη επιφάνεια του εδάφους εκφράζεται από τον συντελεστή φυλλικής 

επιφάνειας (Leaf Area Index, LAI). Ο συντελεστής αυτός κυµαίνεται στο µέγιστο της 

ανάπτυξης των φυτών, από 9-12 στα σιτηρά, 3-5 στα ζαχαρότευτλα, 6-9 για τα 

ροδάκινα κ.λπ. (Wilkinson et al., 1999)
5
. Εποµένως, στην περίπτωση της σταγόνας 

των 100µm, οι σταγόνες που θα πέσουν πάνω στα φύλλα 9 (αν υποθέσουµε ότι θα 

καταλήξουν όλες στα φύλλα) δεν θα είναι 191 /cm2 , αλλά διαιρεµένες µε τον 

συντελεστή φυλλικής επιφάνειας. Για συντελεστή φυλλικής επιφάνειας µε νούµερο 4, 

στην καλύτερη περίπτωση θα πέσουν περίπου 47 -50 σταγόνες ανά τετραγωνικό 

εκατοστό φύλλου. Για συντελεστή 10, θα πέσουν µόλις 19 σταγόνες ανά τετραγωνικό 

εκατοστό. Είναι προφανές ότι οι σταγόνες θα καλύψουν ένα µικρό ποσοστό της 

επιφάνειας και αυτό που πρέπει να επιδιώξουµε είναι η οµοιόµορφη κατανοµή στο 

φύλλωµα, ώστε να εξασφαλιστεί η επαφή της δραστικής ουσίας µε το παράσιτο και 

να περιοριστεί η ζηµιογόνος δράση του. Οι Wilkinson et al. (1999) αναφέρουν ότι µε 

σταγόνες µικρού µεγέθους (100-200 µm) αρκεί να πέσουν 50-100 σταγόνες / cm2 για 

παρασιτοκτόνα επαφής, ενώ για τα διασυστηµατικά αρκούν ακόµη και 20-30 

σταγόνες / cm2 µεγέθους µεγαλύτερου από 200µm. 

Στην πραγµατικότητα, όταν η σταγόνα προσπέσει στο φύλλο, εξαπλώνεται και 

καλύπτει επιφάνεια µεγαλύτερη από την επιφάνεια της µεγαλύτερής της διαµέτρου. 

                                                           
5
Wilkinson et al., 1999 
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Το πηλίκο της επιφάνειας που µπορεί πραγµατικά η σταγόνα προς την επιφάνεια της 

µεγαλύτερης διαµέτρου της ονοµάζεται συντελεστής εξάπλωσης της σταγόνας. Αυτός 

παίρνει διάφορες τιµές, µικρότερες είτε µεγαλύτερες από την µονάδα. Συνήθως τα 

παρασιτοκτόνα εµπεριέχουν πρόσθετα που βοηθούν την εξάπλωση της σταγόνας και 

ο συντελεστής παίρνει τιµές από 2µέχρι4. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται αντίστοιχα η 

καλυπτόµενη επιφάνεια των φύλλων. Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για τη δηµιουργία 

σταγόνων. 

Στα κοινά ψεκαστικά που λειτουργούν µε υδραυλική πίεση οι σταγόνες 

δηµιουργούνται κατά την έξοδο του ψεκαστικού διαλύµατος από µια οπή µε µικρή 

διάµετρο. Η στήλη του υγρού εξέρχεται από την οπή µε µεγάλη ταχύτητα και 

συναντά τον αδρανή αέρα. Ο αέρας αναγκάζεται να στροβιλιστεί και προκαλεί τη 

διάσπαση της στήλης. Στην αρχή, προκύπτουν λεπτές υφές υγρού που πολύ γρήγορα 

χάνουν τη συνοχή τους και διασπώνται σε σταγόνες. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται 

ατοµισµός (atomization). Σε άλλα συστήµατα ο ατοµισµός µπορεί να προκαλείται µε 

φυγοκέντριση ή κρούση κ.λπ. Είναι προφανές ότι αναλόγως µε τον τρόπο 

δηµιουργίας, προκύπτει µια ποικιλία σταγόνων, οι οποίες τις περισσότερες φορές 

έχουν ανόµοιο µέγεθος αλλά δηµιουργούν µια σχετικά κανονική κατανοµή. Όταν, 

λοιπόν, γίνεται λόγος για το µέγεθος της σταγόνας, θα πρέπει να έχουµε κατά νου ότι 

δεν αναφερόµαστε σε κάποια συγκεκριµένη διάσταση αλλά στον µέσο όρο της 

παραγόµενης κατανοµής και ότι στην κατανοµή αυτή υπάρχουν σταγόνες µε πιο 

µεγάλη ή πιο µικρή απόκλιση από τον µέσο όρο, ανάλογα µε το µέγεθος της 

διακύµανσης της κατανοµής (Wilkinson et al., 1999)
6
. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όσο µικρότερο είναι το µέγεθος της σταγόνας τόσο 

περισσότερες σταγόνες πέφτουν ανά τετραγωνικό εκατοστό και τόσο σχετικά πιο 

µεγάλη επιφάνεια καλύπτουν. Αυτό σηµαίνει ότι θεωρητικά θα ήταν πιο 

αποτελεσµατικό να επιτευχθεί όσο το δυνατό πιο µικρό µέγεθος σταγόνων. Οι µικρές, 

όµως, σταγόνες παρουσιάζουν ορισµένες δυσλειτουργίες. Καταρχήν οι σταγόνες 

φεύγοντας από το ακροφύσιο µε υψηλή ταχύτητα της τάξης των 30 m/s συναντούν 

την αντίσταση του αέρα και αρχίζουν να κινούνται πιο αργά. Οι µικρού µεγέθους 

σταγόνες έχουν λιγότερη ορµή και επηρεάζονται περισσότερο από τον αέρα. Μετά 

από λίγο αποκτούν µικρή ταχύτητα και αντί να κατευθύνονται προς τον στόχο, 

                                                           
6
Wilkinson et al., 1999 
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αρχίζουν να αιωρούνται για µικρότερο ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στον αέρα, 

µέχρι να καταλήξουν σε κάποια επιφάνεια. Η αιώρηση των σταγονιδίων του 

ψεκαστικού διαλύµατος στον αέρα έχει δύο σοβαρά αρνητικές επιπτώσεις: πρώτον, 

µε ένα ρεύµα αέρα το ψεκαστικό διάλυµα κινδυνεύει να παρασυρθεί εκτός του 

στόχου, δηλαδή εκτός του αγρού που ψεκάζουµε. Η αγγλική ορολογία αυτής της 

διαδικασίας είναι drifting και είναι κάτι το απολύτως ανεπιθύµητο, καθώς µπορεί να 

ρυπάνει διπλανές καλλιέργειες, επιφανειακά ύδατα ή και κατοικηµένες περιοχές. Με 

έναν άνεµο 5 km/h µια σταγόνα 100 µm που πέφτει από ένα ύψος 3 µέτρων θα 

µετακινηθεί οριζόντια, µέχρι να φτάσει στο έδαφος 10 m. Μια σταγόνα 50 µm θα 

µετακινηθεί οριζόντια 20 m. Γίνεται, εποµένως, κατανοητό ότι όσο µεγαλύτερη είναι 

η διακύµανση της κατανοµής των σταγόνων γύρω από το µέσο µέγεθος τόσο 

περισσότερα σταγονίδια µικρού µεγέθους µπορεί να παράγονται και τόσο µεγαλύτερη 

είναι η πιθανότητα για απώλεια του ψεκαστικού διαλύµατος και για ρύπανση των 

γειτονικών περιοχών. Αντίθετα, µια κατανοµή σταγόνων µε µικρό εύρος διακύµανσης 

γύρω από τον µέσο όρο, εµπεριέχει λιγότερα σταγονίδια µικρής τάξης µεγέθους και 

εποµένως µειωµένες απώλειες ψεκαστικού διαλύµατος.  

Το δεύτερο πρόβληµα από το µικρό µέγεθος της σταγόνας είναι ότι το νερό 

εξατµίζεται πολύ γρήγορα, όταν επικρατούν θερµές και ξηρές συνθήκες. Από τη 

στιγµή που το νερό θα εξατµιστεί, η δραστική ουσία που εµπεριείχε η σταγόνα 

παραµένει αιωρούµενη στον αέρα και µπορεί να µεταφερθεί χιλιόµετρα µακριά. Η 

ουσία αυτή, αν εισπνευστεί από ανθρώπους ή και από ζώα, καθίσταται επικίνδυνη. 

Μια σταγόνα 70 µm µε θερµοκρασία 33ο C και σχετική υγρασία 40% µπορεί να 

κινηθεί λιγότερο από 25 cm, πριν το νερό εξατµιστεί. Στην ίδια σταγόνα µε 25ο και 

σχετική υγρασία 60% το νερό θα εξατµιστεί στα 60 εκατοστά περίπου. Κάτω από τις 

συνθήκες του ελληνικού καλοκαιριού το πρόβληµα αυτό µπορεί να είναι πολύ έντονο 

οδηγώντας σε σηµαντικές απώλειες δραστικής ουσίας και µειωµένη 

αποτελεσµατικότητα των ψεκασµών. Τα φαινόµενα που αναφέρθηκαν, δίνουν τις δύο 

µορφές µε τις οποίες µπορεί να συµβεί απώλεια της δραστικής ουσίας από τον στόχο, 

δηλαδή µε τη µεταφορά των σταγόνων ή µε τη µεταφορά της δραστικής ουσίας. Από 

όσα αναφέρθηκαν γίνεται σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να στηριχθούµε στις πολύ 

µικρές σταγόνες για ψεκασµούς υπαίθρου. Αντίθετα, µικρές σταγόνες είναι 

επιθυµητές σε κλειστούς χώρους και θερµοκήπια όπου οι σταγόνες δεν κινδυνεύουν 

να παρασυρθούν εκτός των φυτών στόχων. Για τους ψεκασµούς υπαίθρου µέγεθος 
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σταγόνων 100 µm θα ήταν ιδανικό. Στοχεύοντας, όµως, σε έναν µέσο όρο 100 µm, 

ανάλογα µε το σύστηµα ατοµισµού, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει µια κατανοµή που 

θα περιελάµβανε και πολύ µικρότερες σταγόνες µε τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν 

πιο πάνω. Για τον λόγο αυτό, σε ψεκασµούς υπαίθρου στοχεύουµε συνήθως σε λίγο 

µεγαλύτερες σταγόνες, µεταξύ 100 και 200 µm(Wilkinson et al., 1999)
7
. 

 

4.2 Ψεκαστικά µηχανήµατα 

 

Η εφαρµογή των παρασιτοκτόνων µε ψεκασµούς γίνεται σε διάφορες καλλιέργειες 

και κάτω από ποικίλες συνθήκες. Γι’ αυτό και έχει αναπτυχθεί µια ποικιλία 

ψεκαστικών που έχουν διαφορετικές ονοµασίες. Υπάρχουν οι επινώτιοι ψεκαστήρες, 

που φέρονται στη πλάτη του κάθε χειριστή. Μπορεί να είναι χειροκίνητοι ή να 

φέρουν µηχανή εσωτερικής καύσης. Τα µηχανοκίνητα ψεκαστικά που φέρονται ή 

έλκονται από γεωργικούς ελκυστήρες, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όταν η 

κατεύθυνση του ψεκασµού είναι προς τα κάτω για χαµηλές καλλιέργειες, τότε τα 

ψεκαστικά χαρακτηρίζονται ψεκαστικά µεγάλων καλλιεργειών Όταν κατευθύνεται 

προς τα πάνω και πλάγια σε καλλιέργειες µε πολλά δέντρα, τα ψεκαστικά 

χαρακτηρίζονται ως δενδρωδών καλλιεργειών ή νεφελοψεκαστήρες. Υπάρχουν 

επίσης ειδικές κατασκευές, π.χ. για υψηλές καλλιέργειες, για αµπέλια κ.λπ. Τα 

µηχανοκίνητα ψεκαστικά κατασκευάζονται ως φερόµενα, ως ελκόµενα και ως 

αυτοκινούµενα(Wilkinson et al., 1999)
8
. 

 

4.2.1 Επινώτιοι ψεκαστήρες και ψεκαστήρες χειρός 

 

Οι επινώτιοι ψεκαστήρες είναι µηχανήµατα για ψεκασµούς µικρής κλίµακας. 

Χρησιµοποιούνται σε επίπεδο πολύ µικρών αγροκτηµάτων ή ακόµα και για οικιακή 

χρήση σε µικρούς λαχανόκηπους ή µεµονωµένα δένδρα. Έχουν τη µορφή της 

(Εικόνας 11). Είτε φέρονται στην πλάτη του χειριστή έχοντας ειδική διαµόρφωση και 

                                                           
7
Wilkinson et al., 1999 

8
Wilkinson et al., 1999 
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δύο ιµάντες, για να µπορούν να φορεθούν, είτε είναι µηχανήµατα χειρός που 

ακουµπούν στο έδαφος. Περιλαµβάνουν ένα δοχείο αποθήκευσης του ψεκαστικού 

διαλύµατος, ένα σύστηµα άντλησης από το δοχείο και ένα σύστηµα ψεκασµού. Το 

δοχείο είναι συνήθως πλαστικό µε χωρητικότητα 10 – 20 λίτρων. Παλαιότερες 

κατασκευές µπορούσαν να είναι και µεταλλικές. Στο πάνω µέρος έχει ένα κυκλικό 

άνοιγµα για την είσοδο του νερού και του παρασιτοκτόνου. Στο άνοιγµα υπάρχει 

σήτα, για να είναι αδύνατη η είσοδος άµµου στο δοχείο. Στον πυθµένα του δοχείου 

υπάρχει µια εµβολοφόρος αντλία ενός κυλίνδρου ή µεµβράνης που κινείται 

παλινδροµικά µέσω ενός µοχλού από το χέρι του χειριστή. Κατά την παλινδροµική 

κίνηση του εµβόλου, στη µια διαδροµή αναρροφά ψεκαστικό διάλυµα από το δοχείο 

και στην επόµενη το συµπιέζει συνήθως σε έναν σωλήνα, στον οποίο συσσωρεύεται 

το υγρό µε πίεση. Ο σωλήνας-συσσωρευτής επικοινωνεί µε έναν ελαστικό σωλήνα 

που φέρει στο άκρο του ένα ακροφύσιο, από το οποίο βγαίνει το υγρό µε πίεση και 

διασπάται σε σταγόνες (Εικόνα 12). Στο χέρι του χειριστή υπάρχει µια βαλβίδα που 

επιτρέπει ή διακόπτει τον ψεκασµό ανάλογα µε την βούλησή του. Ο χειριστής 

κατευθύνει το ψεκαστικό διάλυµα στην επιφάνεια που επιθυµεί να ψεκάσει και η 

ποσότητα ψεκασµού εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ψεκαστικού (µέγεθος 

ακροφυσίου, πίεση ψεκασµού) και από τον βηµατισµό του ψεκαστή(Wilkinson et al., 

1999). 

 

 

Εικόνα 11 - Επινώτια ψεκαστικά. 
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Εικόνα 12 - Ακροφύσιο επινώτιου ψεκαστικού 

 

Το µικρό ψεκαστικό χειρός της(Εικόνα13) χρησιµοποιείται για οικιακή χρήση, για 

ψεκασµούς σε µικρούς κήπους, παρτέρια κ.λπ. Αποτελείται από ένα αεροστεγές 

δοχείο, µέσα στο οποίο τοποθετείται το ψεκαστικό διάλυµα. Το υγρό εξέρχεται υπό 

πίεση από ένα ακροφύσιο µεταβλητής διασποράς. Η πίεση παράγεται µε την 

εισαγωγή του αέρα στο δοχείο από µια αντλία που λειτουργεί µε χέρι από τον µοχλό 

στο πάνω µέρος του ψεκαστικού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, όταν ψεκάζονται 

εδώδιµα προϊόντα, καθώς η εφαρµογή υπερβολικής δόσης είναι κάτι που εύκολα 

µπορεί να γίνει, καθώς δεν µπορεί υπάρχει έλεγχος δόσης, ιδίως όταν ο χειριστής δεν 

έχει την σχετική εµπειρία. Ένας ενδιάµεσος τύπος µεταξύ επινώτιου ψεκαστικού και 

ψεκαστικού χειρός φαίνεται στην (Εικόνα 14). Στον τύπο αυτό το δοχείο κλείνει 

αεροστεγώς, αφού προστεθεί το ψεκαστικό διάλυµα. Με την αντλία χειρός µε τον 

µοχλό που εξέχει, δηµιουργείται πίεση στο δοχείο. Με µια βαλβίδα χειρός ρυθµίζεται 

η ροή του ψεκαστικού διαλύµατος προς το ακροφύσιο. Για πιο συστηµατικές 

εφαρµογές οι επινώτιοι ψεκαστήρες εφοδιάζονται είτε µε ηλεκτροκινητήρες µε 

µπαταρία ή µε µικρές Μ.Ε.Κ. (Εικόνα 15). Οι κινητήρες χρησιµεύουν για τη 

λειτουργία της αντλίας και την ανάπτυξη πίεσης. Οι συσκευές αυτές, αν και έχουν 

µεγαλύτερο βάρος, αυξάνουν σηµαντικά την αποδοτικότητα της εργασίας. Μάλιστα 
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υπάρχουν συσκευές που µπορούν να λειτουργήσουν τόσο σαν ψεκαστικά 

µηχανήµατα όσο και σαν επιπαστήρες (Εικόνα 16). Γενικά τα επινώτια και τα 

χειροκίνητα ψεκαστικά καλύπτουν τις ανάγκες µικρών εκτάσεων µε µικρή γενικά 

ακρίβεια εφαρµογής. ∆εν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν κανέναν έλεγχο της 

ποσότητας και χρειάζεται µεγάλη προσοχή για να αποφευχθεί η εφαρµογή υψηλών 

δόσεων σε τυχόν εδώδιµα προϊόντα (Wilkinson et al., 1999). 

 

Εικόνα 13- Ψεκαστήρας χειρός 

 

Εικόνα 14- Επινώτιο ψεκαστικό µε αεροστεγές δοχείο. 
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Εικόνα 15- Μηχανοκίνητοι επινώτιοι ψεκαστήρες. Μπαταρίας αριστερά, µε ΜΕΚ 

µε αέριο δεξιά. 

 

Εικόνα 16- Μηχανοκίνητο επινώτιο ψεκαστικό µε δυνατότητα λειτουργίας και ως 

επιπαστήρα. 

 

 

4.3 Μηχανοκίνητα ψεκαστικά 

 

4.3.1 Κύρια µέρη ψεκαστικών 
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Τα κύρια µέρη ενός ψεκαστικού µηχανήµατος είναι τα εξής: 1)το πλαίσιο πάνω 

στο οποίο συγκρατούνται τα διάφορα µέρη του, 2)το δοχείο στο οποίο αποθηκεύεται 

το ψεκαστικό διάλυµα, 3) τα φίλτρα που καθαρίζουν το νερό και το ψεκαστικό 

διάλυµα, 4) η αντλία που παράγει την πίεση στο ψεκαστικό διάλυµα, 5)το σύστηµα 

ελέγχου και ρύθµισης της πίεσης ψεκασµού, 6)οι σωλήνες διανοµής του ψεκαστικού 

διαλύµατος, 7) το σύστηµα έδρασης των ακροφυσίων που µπορεί να είναι ένας ιστός 

για τα ψεκαστικά µεγάλων καλλιεργειών ή µια στεφάνη για τους νεφελοψεκαστήρες, 

8)τα ακροφύσια από οποία βγαίνει το ψεκαστικό διάλυµα. Στα διάφορα είδη 

ψεκαστικών τα µέρη παίρνουν διάφορες µορφές. Στην (Εικόνα 17) φαίνεται η ροή 

του ψεκαστικού διαλύµατος σε ένα ψεκαστικό µεγάλων καλλιεργειών. Το ψεκαστικό 

διάλυµα εξέρχεται εξαιτίας της δύναµης της βαρύτητας από το δοχείο, φιλτράρεται 

και οδηγείται στην αντλία, η οποία προσθέτει δυναµική και κινητική ενέργεια στο 

υγρό. Μετά την έξοδο από την αντλία, εξαιτίας της µη ελεύθερης ροής, το υγρό 

αναπτύσσει µεγαλύτερη πίεση. Οδηγείται σε ένα χειριστήριο που περιλαµβάνει τον 

ρυθµιστή της πίεσης, ο οποίος εκτονώνει την πίεση, µε την επαναφορά ενός τµήµατος 

του υγρού πίσω στο δοχείο. Το υγρό που επιστρέφει, συµβάλει και στη διαρκή 

ανάδευση του ψεκαστικού διαλύµατος µέσα στο δοχείο. Στο χειριστήριο υπάρχουν, 

επίσης, και οι βαλβίδες που ελέγχουν του ψεκαστικού διαλύµατος, µε τις οποίες 

ελέγχεται σε ποιο τµήµα του µηχανήµατος θα κατευθυνθεί το ψεκαστικό διάλυµα. 

Υπάρχουν, επίσης, και όργανα ελέγχου της πίεσης. Μετά το χειριστήριο το διάλυµα, 

µέσω των σωλήνων διανοµής, κατευθύνεται προς τα ακροφύσια, τα οποία 

αναλαµβάνουν τη διάσπασή του σε µικρές σταγόνες, δηλαδή την διαδικασία του 

ψεκασµού. Στα ψεκαστικά µεγάλων καλλιεργειών αυτά βρίσκονται διατεταγµένα 

πάνω σε έναν ιστό. Στους δενδροκοµικούς ψεκαστήρες διατάσσονται πάνω σε µια 

στεφάνη. Σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να έχουν διαφορετική διάταξη 

(π.χ. για ψεκασµό σε αµπελώνες διατάσσονται πάνω σε δύο κατακόρυφους 

βραχίονες) (Wilkinson et al., 1999). 
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Εικόνα 17 -  Σχηµατική διάταξη της ροής του ψεκαστικού διαλύµατος σε ένα 

ψεκαστικό µεγάλων καλλιεργειών. 

 

4.3.2 Πλαίσιο 

 

Το πλαίσιο λειτουργεί ως το σηµείο στήριξης όλων των εξαρτηµάτων του 

ψεκαστικού. Χρησιµεύει, επίσης, ως στοιχείο πρόσδεσης µε τον γεωργικό ελκυστήρα. 

Το πλαίσιο των αναρτώµενων έχει απόληξη στα τρία σηµεία ανάρτησης του 

υδραυλικού του ελκυστήρα, ενώ στα ελκόµενα το πλαίσιο είναι τα ίδιο φορείο-όχηµα 

µε δύο ή περισσότερους τροχούς που έλκονται από ελκυστήρα (Εικόνα 18). Στα 

αυτοκινούµενα ψεκαστικά υπάρχει το πλαίσιο των ίδιων των οχηµάτων που φέρει και 

τη δική τους µηχανή 
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Εικόνα 18- Ψεκαστικό αναρτώµενο στο υδραυλικό σύστηµα ανάρτησης του γ.ε. 

(αριστερά), ψεκαστικό ελκόµενο (δεξιά). 

 

4.3.3 ∆οχεία 

 

Το δοχείο αποθήκευσης του ψεκαστικού διαλύµατος κυµαίνεται από 400 µέχρι 

1000 λίτρα για τα αναρτώµενα ψεκαστικά, από 1000 µέχρι 4000 λίτρα για τα 

ελκόµενα και 2000 µέχρι 4000 λίτρα ή και περισσότερα για τα αυτοκινούµενα. 

Ορισµένα ψεκαστικά τοποθετούνται σε καρότσες αγροτικών ή άλλων οχηµάτων. 

Μπορούν να έχουν δοχεία µέχρι 10.000 λίτρα. Το δοχείο είναι κατασκευασµένο από 

ανθεκτικό υλικό κυρίως στα φάρµακα, που µπορεί να το διαβρώσουν. Είναι συνήθως 

πλαστικό ή από ανοξείδωτα µέταλλα (Εικόνα 19). Συνήθως έχει µια λωρίδα διαφανή 

ή κάποιον άλλο µηχανισµό, για να δείχνει το ποσοστό πληρότητας κατά τη διάρκεια 

της εργασίας, για να µην εξαναγκάζεται ο χειριστής να ανοίγει το καπάκι και να 

κοιτάζει µέσα στο δοχείο του ψεκαστικού διαλύµατος διαρκώς, για να διαπιστώσει 

την ποσότητα που περιέχεται ακόµη σ’ αυτό, ενέργεια που κρίνεται επικίνδυνη, γιατί 

µπορεί να ρυπανθεί από τις σταγόνες του ψεκαστικού υγρού ή τις αναθυµιάσεις του. 

Άλλωστε, ο έλεγχος τη στάθµης του ψεκαστικού διαλύµατος συνιστά απώλεια 

χρόνου για τον ίδιο τον ψεκαστή, . 
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Εικόνα 19 - ∆οχεία ψεκαστικού διαλύµατος αναρτώµενων ψεκαστικών (αριστερά), 

ελκόµενων (δεξιά). 

 

Το δοχείο του ψεκαστικού θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να αδειάζει και να 

συλλέγεται εύκολα το υγρό που έχει αποµείνει, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση 

κάποιου εργαλείου χειρός. Η εκκένωση του δοχείου του ψεκαστικού είναι πολλές 

φορές αναγκαία, για να εκτελεστεί κάποια επισκευή ή για να απορριφθεί µια 

ποσότητα ψεκαστικού διαλύµατος που δεν χρειάζεται πλέον. Πρέπει να υπάρχει η 

δυνατότητα συλλογής αυτού του ψεκαστικού διαλύµατος εύκολα, π.χ. µε τη βοήθεια 

µίας βάνας, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να πεταχτούν σταγονίδια προς τον χειριστή. 

Κατά την εξαγωγή από το δοχείο θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει βαλβίδα διακοπής της 

ροής, για να µπορεί η αντλία να αποσυνδέεται για να επισκευαστεί χωρίς να είναι 

απαραίτητο να εκκενωθεί το δοχείο. Το δοχείο φέρει στο πάνω µέρος µια οπή για να 

εισέρχεται το νερό. Το άνοιγµα κλείνει µε καπάκι που σφραγίζει όσο γίνεται 

καλύτερα, για να αποφεύγεται απώλεια ψεκαστικού διαλύµατος κατά τις 

µετακινήσεις ή κατά την εργασία σε κάποιο ανώµαλο έδαφος (Εικόνα 20α). Το 

κάλυµµα πρέπει να έχει οπή ή άλλη βαλβίδα για την εξισορρόπηση της εσωτερικής 

πίεσης, όταν αδειάζει κατά την εργασία το δοχείο. Στο δοχείο υπάρχει συνήθως 

αναδευτήρας, για να διατηρείται το ψεκαστικό διάλυµα οµοιογενές. Συνήθως υπάρχει 

και διάταξη ανακύκλωσης του ψεκαστικού διαλύµατος που χρησιµοποιείται για την 

καλύτερη ανάδευση του.  

Στη γεωργική πρακτική κάποιες φορές το ψεκαστικό διάλυµα µπορεί να 

παραµείνει για ορισµένο διάστηµα µέσα στο δοχείο, πριν αυτό χρησιµοποιηθεί, όπως 

στις περιπτώσεις που το ψεκαστικό κινείται από το σηµείο πλήρωσης µε νερό προς το 
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χωράφι. Η απόσταση αυτή µπορεί να είναι λίγα χιλιόµετρα µακριά και δεδοµένης της 

µικρής ταχύτητας που κινείται ο ελκυστήρας, να χρειάζεται ένα ορισµένο χρονικό 

διάστηµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κάνουµε καλή ανάδευση του 

ψεκαστικού διαλύµατος πριν από τη διανοµή. ∆ιαφορετικά, η διαλυµένη δραστική 

ουσία µπορεί να έχει κινηθεί προς τον πυθµένα µε τη βαρύτητα και να διανέµουµε 

ψεκαστικό διάλυµα διαφορετικής πυκνότητας στα διάφορα σηµεία του χωραφιού. Η 

(ASABE 2010)9 θεωρεί ότι παροχή για ανάδευση 5-10% του όγκου του δοχείου του 

ψεκαστικού διαλύµατος ανά λεπτό είναι επαρκής για τα περισσότερα σκευάσµατα. 

 

Εικόνα 20- Κάλυµµα ανοίγµατος πληρώσεως ψεκαστικού δοχείου µε σήτα- φίλτρο. 

 

Σύµφωνα µε τους καινούριους κανονισµούς για τα ψεκαστικά, το δοχείο και το 

ψεκαστικό πρέπει να φέρουν µια σειρά από εξαρτήµατα για την προστασία του 

χειριστή και του περιβάλλοντος. Απαιτείται η ύπαρξη δύο δοχείων µε καθαρό νερό. 

Ένα για να πλένει τα χέρια του ο χειριστής, όταν έρθει σε επαφή µε το ψεκαστικό 

διάλυµα, και ένα για την έκπλυση του εξωτερικού µέρους του ψεκαστικού, σε 

περίπτωση που χυθεί πάνω του ψεκαστικό διάλυµα. Πολλοί κατασκευαστές 

εφοδιάζουν το ψεκαστικό µε κάποια πρόσθετα εξαρτήµατα, όπως δοχεία για τη 

προσθήκη του παρασιτοκτόνου ή ένα σηµείο για ξέπλυµα των κενών συσκευασιών 

του παρασιτοκτόνου. Επίσης, κατασκευαστές εφοδιάζουν το δοχείο του ψεκαστικού 

διαλύµατος µε ένα σύστηµα εσωτερικού ξεπλύµατος του δοχείου µε ελάχιστη 

κατανάλωση νερού, για να αποφεύγονται τα πολλά τοξικά απόβλητα. Πολλά νεότερα 
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ψεκαστικά εφοδιάζονται µε δύο χώρους αποθήκευσης των ενδυµάτων του χειριστή. 

Στο ένα τα καθαρά και στο άλλο τα ρούχα που χρησιµοποιεί, κατά τη διάρκεια του 

ψεκασµού. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να αλλάζει, πριν επιστρέψει στο σπίτι. Τα 

παραπάνω µέτρα συµβάλλουν στην ασφάλεια και υγεία του χειριστή και στον 

περιορισµό των επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

 

4.3.4 Φίλτρα 

Το καθάρισµα τόσο του νερού, πριν αυτό εισέλθει στο δοχείο του ψεκαστικού, όσο 

και του ψεκαστικού διαλύµατος που εξέρχεται από το δοχείο, είναι απαραίτητο, ώστε 

να αποφεύγεται το βούλωµα των ακροφυσίων και να προφυλάσσεται η αντλία από 

τυχόν φθορές. Για το καθάρισµα χρησιµοποιούνται ειδικά φίλτρα πλέγµατος που 

συγκρατούν τα αδιάλυτα συστατικά και άλλες ακαθαρσίες Συνήθως υπάρχει ένα 

φίλτρο στην είσοδο του δοχείου, ένα στην έξοδο και ξεχωριστά φίλτρα 

ενσωµατωµένα σε κάθε ακροφύσιο. Το µέγεθος των πλεγµάτων των φίλτρων είναι 

προοδευτικό. Το πιο αραιό πλέγµα απαντάται στην είσοδο και τα πιο λεπτά στις 

εξόδους των ακροφυσίων. Το φίλτρο στην οπή εισόδου του νερού βρίσκεται στο 

πάνω µέρος του δοχείου (Εικόνα 20β). Το φίλτρο αυτό συγκρατεί άµµο και ξένες 

ύλες που ενδεχοµένως υπάρχουν στο νερό. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου για 

τον ψεκασµό απορροφούµε νερό από κανάλια ή από γεωτρήσεις που µπορεί να έχει 

ξένες ύλες. Η διατήρηση του φίλτρου στη θέση του και σε καλή κατάσταση είναι 

κρίσιµο στοιχείο για την οµαλή λειτουργία του ψεκαστικού. Επιπλέον, το εν λόγω 

φίλτρο εξυπηρετεί και έναν δεύτερο σκοπό. Βοηθά στη διάλυση των στερεών 

φυτοφαρµάκων (σκόνες ή κοκκώδη), πριν αυτά εισέλθουν στο δοχείο. Συγκεκριµένα, 

πρώτα τοποθετούνται τα φυτοφάρµακα πάνω στο πλέγµα του φίλτρου και στη 

συνέχεια γεµίζει µε νερό το δοχείο. Όταν το νερό διέρχεται µέσα από το σκεύασµα 

του φαρµάκου, το διαλύει και έτσι δηµιουργείται το ψεκαστικό διάλυµα. 

Στην έξοδο του ψεκαστικού διαλύµατος, στο κάτω µέρος του δοχείου, πριν από το 

σωλήνα που οδηγεί το υγρό στην αναρρόφηση της αντλίας υπάρχει ένα δεύτερο 

φίλτρο για το καθάρισµα του ψεκαστικού διαλύµατος (Εικόνα 21). Το φίλτρο αυτό 

συγκρατεί αδιάλυτα συσσωµατώµατα των φυτοφαρµάκων και ξένες ύλες που µπορεί 

να έχουν περάσει µέσα στο δοχείο. Πρέπει να καθαρίζεται συχνά και να διατηρείται 

σε καλή κατάσταση λειτουργίας, για να αποφεύγονται προβλήµατα λειτουργίας της 
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αντλίας και των ακροφυσίων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είναι δυνατή η 

αφαίρεσή του, ακόµη και όταν το δοχείο του ψεκαστικού υγρού είναι γεµάτο, χωρίς 

να είναι απαραίτητη η προηγούµενη εκκένωσή του. Ορισµένα ψεκαστικά κάνουν 

χρήση πρόσθετων φίλτρων στις γραµµές διανοµής του ψεκαστικού διαλύµατος, είτε 

πριν είτε µετά το σύστηµα ρύθµισης της πίεσης. Καθότι η οπή εξόδου του 

ψεκαστικού διαλύµατος από τα ακροφύσια είναι πάρα πολύ µικρή, µε σκοπό να 

πραγµατοποιείται η διάσπαση της σταγόνας, είναι πολύ εύκολο αυτή να φράξει 

ακόµη και από µικρά σωµατίδια. Για τον λόγο αυτό τα ακροφύσια διαθέτουν 

ενσωµατωµένα φίλτρα µε πολύ λεπτό πλέγµα από όπου διέρχεται το ψεκαστικό 

διάλυµα. Και αυτά πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται τακτικά, για να 

εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη λειτουργία όλων των ακροφυσίων. 

 

Εικόνα 21 - Φίλτρο στην έξοδο του δοχείου του ψεκαστικού. 
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4.3.5. Αντλίες  

 

Αντλίες ονοµάζονται τα µηχανήµατα που αλλάζουν τη δυναµική κατάσταση των 

ρευστών. Μια αντλία ψεκαστικού απορροφά ψεκαστικό διάλυµα από το δοχείο 

αποθήκευσης και το ωθεί προς τα ακροφύσια. Η ροή του ψεκαστικού διαλύµατος και 

η αντίσταση εξόδου από τα ακροφύσια προκαλεί την αύξηση της πίεσης στο 

κύκλωµα του ψεκαστικού. Οι αντλίες µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Τις 

αντλίες συνεχούς ροής, στις οποίες γίνεται συνεχής αναρρόφηση και προώθηση του 

ψεκαστικού διαλύµατος, και στις διακεκοµµένης ροής ή παλινδροµικές που έχουν 

ενεργούς χρόνους ώθησης του ψεκαστικού διαλύµατος και µη ενεργούς. Στις πρώτες 

η παροχή της αντλίας εξαρτάται από την πίεση που παράγεται και µειώνεται, όταν η 

πίεση αυξάνεται, ενώ στις δεύτερες η παροχή παραµένει σταθερή. Αντλίες συνεχούς 

ροής είναι οι γραναζωτές αντλίες, οι πτερυγιοφόρες αντλίες και οι φυγοκεντρικές 

αντλίες. Στις παλινδροµικές αντλίες συγκαταλέγονται οι αντλίες εµβόλου, οι αντλίες 

µεµβράνης και οι αντλίες εµβόλου - µεµβράνης. 

Η γραναζωτή αντλία (Εικόνα 22α) αποτελείται από ένα κέλυφος µε δύο ανοίγµατα 

που επικοινωνούν µέσω σωλήνων από τη µια πλευρά µε το δοχείο αποθήκευσης του 

ψεκαστικού υγρού (εισαγωγή) και από την άλλη µε τα ακροφύσια (εξαγωγή). Στο 

εσωτερικό του κελύφους περιστρέφονται δύο οδοντωτοί τροχοί (γρανάζια) σε επαφή. 

Καθώς τα γρανάζια περιστρέφονται, αναγκάζουν το ψεκαστικό διάλυµα να 

ακολουθήσει την πορεία τους. Με τον τρόπο αυτό απορροφούν υγρό από τη µια 

πλευρά (εισαγωγή) και το αναγκάζουν να βγει από την άλλη. Ένας άλλος τύπος 

αποτελείται από ένα κυλινδρικό κέλυφος που περικλείει έναν οδοντωτό τροχό µε 

εσωτερική οδόντωση. Στο εσωτερικό του περιστρέφεται ένας δεύτερος οδοντωτός, ο 

οποίος είναι τοποθετηµένος έκκεντρα (Εικόνα 22β). Το υγρό εισέρχεται και 

εγκλωβίζεται στο διάκενο ανάµεσα στους οδοντωτούς τροχούς και σε ένα σταθερό 

διάφραγµα. Με την περιστροφή των τροχών οδηγείται προς την έξοδο. Μετά το 

σηµείο εξαγωγής, τα δόντια των δύο οδοντωτών τροχών εµπλέκονται σταδιακά 

ελαχιστοποιώντας το µεταξύ τους διάκενο. Όταν θα επανέλθουν στο σηµείο 

εξαγωγής, αρχίζουν και πάλι να αποµακρύνονται αφήνοντας ελεύθερο χώρο για την 

εισαγωγή νέας ποσότητας υγρού. Το υγρό εισέρχεται και παραµένει µεταξύ των 
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δοντιών του στροφείου και του άεργου τροχού εκατέρωθεν του διαφράγµατος. 

Ακολούθως µετατοπίζεται από τα δόντια και εξωθείται έτσι προς την κατάθλιψη, 

όταν τα δόντια εµπλακούν εκ νέου µετά το δεξιό άκρο του διαφράγµατος. 

 

Εικόνα 22 - ∆ιατάξεις γραναζωτών αντιών. 

Οι γραναζωτές αντλίες χρησιµοποιούνται σε διάφορες εφαρµογές, όπως στις 

αντλίες του υδραυλικού των γεωργικών ελκυστήρων. Χρησιµοποιούνται και σε 

ορισµένες περιπτώσεις και στα ψεκαστικά κυρίως για ψεκασµούς µικρού όγκου. 

Λειτουργούν γενικά σε µικρές πιέσεις (µέχρι 7 atm). Είναι απλές στην κατασκευή, 

φθείρονται εύκολα, όταν υπάρχουν αιωρήµατα στο ψεκαστικό διάλυµα.  

Οι πτερυγιοφόρες αντλίες (Εικόνα 23) αποτελούνται από ένα κέλυφος µέσα στο 

οποίο περιστρέφεται σε έκκεντρη θέση ένα κυλινδρικό σώµα (δροµέας). Ο δροµέας 

έχει επάνω του ακτινωτές σχισµές, µέσα στις οποίες ολισθαίνουν σύρτες (πτερύγια). 

Με την περιστροφή του δροµέα, η φυγόκεντρος δύναµη ή η πίεση ελατηρίων ωθεί τα 

πτερύγια (σύρτες) προς την περιφέρεια, τα οποία ολισθαίνουν στα εσωτερικά 

τοιχώµατα του κελύφους παρέχοντας την απαιτούµενη στεγανότητα. Το κέλυφος 

επικοινωνεί µε δύο ανοίγµατα από τη µια πλευρά µε το δοχείο αποθήκευσης του 

ψεκαστικού υγρού (εισαγωγή) και από την άλλη µε τα ακροφύσια (εξαγωγή). Όπως 

περιστρέφεται ο δροµέας, ωθεί το ψεκαστικό διάλυµα να κινηθεί µαζί του. Η 

έκκεντρη θέση του δροµέα δηµιουργεί χώρο στην πλευρά της εισαγωγής, ενώ µετά 

την εξαγωγή τα πτερύγια συσπειρώνονται µην αφήνοντας κενό, για να κινηθεί το 

ρευστό που αναγκάζεται να καταλήξει στην εξαγωγή. 
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Εικόνα 23 - ∆ιάταξη πτερυγιοφόρου αντλίας µε σύρτες 

 

Η αντλία λειτουργεί µε τις τυποποιηµένες στροφές του δυναµοδότη και παράγει 

πιέσεις µέχρι 20 atm που επαρκούν για το ψεκαστικό. Ανάλογα µε το µέγεθος µπορεί 

να δώσει παροχές µέχρι 120 l/min. Είναι αντλία χαµηλού κόστους. Η παροχή της 

επηρεάζεται από την πίεση λειτουργίας. Είναι ευαίσθητη σε αιωρήσεις διαβρωτικών 

υλικών που φθείρουν τα κυλινδράκια και αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της αντλίας 

(παροχή, πίεση).  

Οι φυγοκεντρικές αντλίες αποτελούνται από ένα κέλυφος µε δύο ανοίγµατα: ένα 

εισαγωγής και ένα εξαγωγής. Στο εσωτερικό του κελύφους (σαλίγκαρος) 

περιστρέφεται ένας δίσκος µε ειδικά διαµορφωµένες προεξοχές - πτερύγια (Εικόνα 

24). Το όνοµα αυτού του δίσκου είναι φτερωτή, από τα πτερύγια που φέρει. Ο δίσκος 

περιστρέφεται και τα πτερύγια αναγκάζουν το ψεκαστικό διάλυµα που βρίσκεται 

µέσα στο κέλυφος να περιστραφεί µαζί του. Το υγρό φυγοκεντρίζεται και ωθείται 

προς τα τοιχώµατα του κελύφους και αναγκάζεται να προωθηθεί προς το στόµιο 

εξόδου. Στο κέντρο του δίσκου το υγρό που φυγοκεντρίζεται και κινείται προς τα έξω 

δηµιουργεί κενό που αναρροφά υγρό µέσα από το ψεκαστικό δοχείο. 
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Εικόνα 24 - ∆ιάταξη φυγοκεντρικής αντλίας (αριστερά), τοµή φυγοκεντρικής αντλίας 

(δεξιά). 

 

Η φυγοκεντρική αντλία λειτουργεί σε µεγάλο αριθµό στροφών (περισσότερες από 

1400 στροφές το λεπτό) και, εποµένως, χρειάζεται, για να λειτουργήσει, ένα σύστηµα 

πολλαπλασιασµού των στροφών του δυναµοδότη. Συνήθως κάνουµε λόγο για ένα 

κιβώτιο ταχυτήτων ή δύο τροχαλίες διαφορετικής διαµέτρου µε ιµάντα. Αυτό 

προϋποθέτει επιπλέον κόστος και συντήρηση. Αύξηση των στροφών της αντλίας 

αυξάνει την παροχή κατά την αναλογία των στροφών, την πίεση κατά το τετράγωνο 

του λόγου και την απαιτούµενη ενέργεια κατά την τρίτη δύναµη. Εποµένως, 

µπορούµε να αυξήσουµε την παροχή µε αύξηση των στροφών µε ένα όριο στις 4000 

στροφές το λεπτό. Η πίεση της αντλίας εξαρτάται από την κατασκευή του δίσκου της 

φτερωτής. Συνήθως αποτελείται από δύο δίσκους µε τις προεξοχές ανάµεσά τους. 

Μεγάλη απόσταση µεταξύ των δίσκων αυξάνει την παροχή µε µικρή πίεση. Ο 

αριθµός και η διαµόρφωση των προεξοχών - πτερυγίων επηρεάζει επίσης την πίεση. 

Ο µεγαλύτερος αριθµός πτερυγίων αυξάνει τη πίεση που παράγει η αντλία. Η 

φυγοκεντρική αντλία αυξάνει την πίεση του υγρού που εισέρχεται στην αντλία. 

∆ηλαδή, αν η εισαγωγή γίνει µε πίεση, τότε η αντλία προσθέτει πίεση στην αρχική. 

Την αρχή αυτή χρησιµοποιούµε στις πολυβάθµιες αντλίες, όπου πιο πολλές αντλίες 

συνδέονται και η εξαγωγή της µιας είναι εισαγωγή της άλλης. Απλώς οι αντλίες 

πρέπει να έχουν την ίδια παροχή. Έτσι επιτυγχάνονται µεγαλύτερες πιέσεις 

λειτουργίας του ψεκαστικού. Οι φυγοκεντρικές αντλίες είναι σχετικά απλές αντλίες, 

χαµηλού κόστους µε αρκετή αντοχή σε διαβρωτικά υλικά. Είναι κατάλληλες για τις 

µικρές σχετικά πιέσεις που απαιτούν τα ψεκαστικά, ενώ δίνουν ικανοποιητικές 
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παροχές. Οι αντλίες αυτές µειονεκτούν ως προς τη σύνδεση της πίεσης µε την 

παροχή. Η αύξηση της πίεσης µειώνει την παροχή, κάτι που δεν είναι επιθυµητό στα 

ψεκαστικά. Όριο πίεσης για µονοβάθµιες φυγοκεντρικές αντλίες είναι οι 4 

ατµόσφαιρες (400 kPa). Για µεγαλύτερες πιέσεις χρησιµοποιούµε πολυβάθµιες 

αντλίες. Για να ξεκινήσει η αντλία, πρέπει το κέλυφος να είναι γεµάτο µε ψεκαστικό 

διάλυµα και η φτερωτή να βρίσκεται µέσα στο υγρό. Η φυγοκεντρική αντλία δεν 

ξεκινά να λειτουργεί, χωρίς να γεµίσει το κέλυφος µε ψεκαστικό διάλυµα. 

Οι εµβολοφόρες αντλίες αυτές έχουν ένα έµβολο, το οποίο παλινδροµεί µέσα σε 

έναν κύλινδρο ή σε έναν χώρο µε δύο ανοίγµατα εισαγωγής και εξαγωγής, τα οποία 

ελέγχονται από αντίστοιχες βαλβίδες (Εικόνα 25). Όταν το έµβολο κινείται προς την 

κατεύθυνση αύξησης του όγκου, τότε δηµιουργείται υποπίεση και ανοίγει η βαλβίδα 

εισαγωγής από όπου γίνεται αναρρόφηση του υγρού. Όταν κινείται προς την αντίθετη 

κατεύθυνση, κλείνει η βαλβίδα εισαγωγής και ανοίγει η βαλβίδα εξαγωγής και το 

υγρό συµπιέζεται και εξέρχεται της αντλίας. 

 

Εικόνα 25 - ∆ιάταξη εµβολοφόροου αντλίας 

 

Οι βαλβίδες χρησιµοποιούν ένα µεταλλικό ή πλαστικό σφαιρίδιο που κινείται σε 

έναν µικρό θάλαµο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 25. Το σφαιρίδιο στη βαλβίδα 

εισαγωγής κλείνει την είσοδο, όταν δηµιουργείται πίεση στον θάλαµο, ενώ την 

αφήνει ανοικτή, όταν δηµιουργείται υποπίεση. Το αντίστροφο κάνει η βαλβίδα 

εξαγωγής. Οι εµβολοφόρες αντλίες έχουν σταθερή παροχή για σταθερές στροφές 

ανεξάρτητα από την πίεση λειτουργίας. Η λειτουργία τους όµως έχει και ενεργούς και 

µη ενεργούς χρόνους, δηλαδή χρόνους που προωθούν το ψεκαστικό διάλυµα 

αυξάνοντας την πίεση και µη ενεργούς χρόνους, οπότε γίνεται η αναρρόφηση. Εάν 
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υπήρχε ένας µοναχά κύλινδρος, τότε θα είχαµε χρόνους µε αυξηµένη πίεση και 

χρόνους χωρίς πίεση. Για να ξεπεραστεί το πρόβληµα στις αντλίες αυτού του τύπου, 

εφαρµόζονται διάφορες λύσεις. Καταρχήν, οι αντλίες έχουν περισσότερους από έναν 

κυλίνδρους. Συνήθως τρεις που λειτουργούν σε διαφορετικούς χρόνους, 

περιορίζοντας τις διακυµάνσεις (Εικόνα 26). Επιπλέον έχουν στο κύκλωµα ένα 

υδραυλικό συσσωρευτή. Αυτός µπορεί να πάρει τη µορφή του σωλήνα που 

συγκεντρώνει το ψεκαστικό διάλυµα στους επινώτιους ψεκαστήρες. Στα µεγαλύτερα 

ψεκαστικά παίρνει τη µορφή που φαίνεται στην Εικόνα 27. Είναι ουσιαστικά ένα 

ελαστικό µπαλόνι µε πεπιεσµένο αέρα µέσα σε ένα πλαστικό ή µεταλλικό κέλυφος. 

Στον ενεργό χρόνο η πίεση ανεβαίνει και το µπαλόνι συρρικνώνεται, αυξάνοντας 

περισσότερο την πίεσή του. Στον µη ενεργό χρόνο το µπαλόνι εκτείνεται και αποδίδει 

την πίεση στο ψεκαστικό διάλυµα. Ο συνδυασµός πολλών κυλίνδρων και υδραυλικού 

συσσωρευτή συµβάλλουν στην οµαλοποίηση της πίεσης. Είναι ένα σύστηµα ανάλογο 

µε τις τετράχρονες µηχανές εσωτερικής καύσεως που η οµαλοποίηση της 

παραγόµενης ισχύος επιτυγχάνεται µε πολυκύλινδρες µηχανές και µέσω των 

αντίβαρων στα στρόφαλα τµήµατα του στροφαλοφόρου άξονα και το σφόνδυλο. 

 

Εικόνα 26 - Εµβολοφόρος αντλία µε τρεις κυλίνδρους. 
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Εικόνα 27 - Υδραυλικός συσσωρευτής. 

 

Οι αντλίες εµβόλου έχουν πολλά σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Λειτουργούν µε τις 

στροφές του δυναµοδότη και δεν χρειάζονται µετατροπή των στροφών. Έχουν 

σταθερή παροχή ανεξάρτητα από την πίεση λειτουργίας. Επιπλέον, µπορούν να 

παράγουν µε σταθερότητα υψηλές πιέσεις και παροχές κάτι που είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό για τα ψεκαστικά. Έχουν τη δυνατότητα να ψεκάσουν όλες τις µορφές 

παρασιτοκτόνων. Κινδυνεύουν, όµως, να υποστούν φθορές στα τοιχώµατα του 

κυλίνδρου και στα έµβολα, αν σκληρά σωµατίδια αιωρούνται στο ψεκαστικό 

διάλυµα. Γι’ αυτό το φιλτράρισµα πριν από την εισαγωγή είναι απαραίτητο, ενώ 

πρέπει να δίδεται πολλή προσοχή στην ποιότητα του νερού µε το οποίο τροφοδοτείται 

το ψεκαστικό. Έχουν γενικά υψηλό κόστος αγοράς και χρειάζονται καλή συντήρηση. 

Στις αντλίες µεµβράνης το τµήµα που παλινδροµεί είναι ένα διάφραγµα που 

αποτελείται από µια ελαστική µεµβράνη. Το διάφραγµα βρίσκεται στο ένα άκρο ενός 

κλειστού θαλάµου µε µια οπή εισόδου του υγρού και µια οπή εξόδου. Ένας 
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µηχανισµός αναγκάζει τη µεµβράνη σε παλινδρόµηση. Στη διάταξη, όπως 

παρουσιάζεται στην εικόνα 28, ο µηχανισµός αυτός είναι ένα περιστρεφόµενο 

έκκεντρο που ωθεί ένα ωστήριο, το οποίο προκαλεί την κίνηση της µεµβράνης προς 

τα δεξιά. Η µεµβράνη επανέρχεται στην αρχική της θέση µε την πίεση ενός 

ελατηρίου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε φορά που περιστρέφεται το έκκεντρο, 

προκαλείται µια παλινδρόµηση της αντλίας. Ο θάλαµος επικοινωνεί µε το δοχείο του 

ψεκαστικού και µε τους σωλήνες που οδηγούν στα ακροφύσια. Η επικοινωνία 

ελέγχεται και πάλι από δύο βαλβίδες. Μια βαλβίδα εισαγωγής στο σωλήνα που 

επικοινωνεί µε το δοχείο ψεκαστικού διαλύµατος και µια εξαγωγής στον σωλήνα που 

οδηγεί στα ακροφύσια. Οι αντλίες διαφράγµατος, είναι επίσης διακεκοµµένης ροής 

και εποµένως παρουσιάζουν πρόβληµα µε τους νεκρούς χρόνους, οπότε γίνεται η 

αναρρόφηση του ψεκαστικού υγρού και η πίεση µηδενίζεται. Στην περίπτωση αυτή 

ακολουθούνται οι λύσεις που εφαρµόζονται στις αντλίες εµβόλου, δηλαδή η χρήση 

περισσότερων διαφραγµάτων (συνήθως δύο) και η χρήση υδραυλικού συσσωρευτή. 

Οι αντλίες διαφράγµατος είναι αντλίες µε χαµηλό κόστος, εύκολες στη συντήρηση 

και έχουν καλή απόδοση για χαµηλές πιέσεις και παροχές. Λειτουργούν µε τις 

στροφές του δυναµοδότη (540 στροφές/λεπτό). Το µεγάλο τους πλεονέκτηµα είναι 

ότι δεν επηρεάζεται από ξένες ύλες ή διαβρωτικά υλικά στο ψεκαστικό διάλυµα. Σε 

χαµηλές πιέσεις, παράγει σταθερούς όγκους σε κάθε κύκλο ανεξάρτητα από την 

πίεση. Σε υψηλότερες πιέσεις, όµως, παραµορφώνεται η µεµβράνη και αλλοιώνεται η 

παροχή. 

 

Εικόνα 28 - Σχηµατική διάταξη αντλίας µεµβράνης (αριστερά), αντλία ψεκαστικού 

µε δύο µεµβράνες (δεξιά). 
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Οι αντλίες εµβόλου - µεµβράνης αποτελούν έναν συνδυασµό των αντλιών 

εµβόλου και των αντλιών µεµβράνης που περιγράφηκαν, επιδιώκοντας τον 

συνδυασµό των επιµέρους πλεονεκτηµάτων τους. Στις αντλίες αυτές υπάρχει µια 

µεµβράνη, η οποία στηρίζεται ένα έµβολο στη παλινδροµική της κίνηση (Εικόνα 29). 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ακριβής κίνηση της µεµβράνης χωρίς 

παραµορφώσεις, ενώ εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και η λειτουργία χωρίς προβλήµατα 

από αιωρήσεις από ξένα σώµατα στο έµβολο. 

 

Εικόνα 29 - Σχηµατική διάταξη συστήµατος αντλίας εµβόλου – µεµβράνης 

(αριστερά). Τοµή αντλίας µεµβράνης – εµβόλου µε τρεις κυλίνδρους σε σχήµα 

αστέρα (δεξιά). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 : Οι εκτοξευτήρες (µπεκ) 

 

5.1 Βάσεις των εκτοξευτήρων 

 

Ο αριθµός των εκτοξευτήρων (µπεκ) σε κάθε ψεκαστικό είναι αρκετά µεγάλος. 

Στα ψεκαστικά µεγάλων καλλιεργειών, για παράδειγµα, µε µια συνήθη απόσταση 

µεταξύ των ακροφυσίων 0,50 µέτρων, ένα ψεκαστικό µε ιστό 12 µέτρα έχει 24 

εκτοξευτήρες. Τα ακροφύσια των εκτοξευτήρων ή και οι ίδιοι οι εκτοξευτήρες µπορεί 

να χρειαστεί να αλλάζουν ανάλογα µε την εφαρµογή. Άλλον, διαφορετικό τύπο 

ακροφυσίων χρησιµοποιούµε για την εφαρµογή ζιζανιοκτόνων και άλλος τύπος 

χρειάζεται για την εφαρµογή µυκητοκτόνων. Το µεγάλο πλήθος των εκτοξευτήρων, 
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όµως, καθιστά χρονοβόρα και επίπονη την αλλαγή. Για την διευκόλυνση των 

χειριστών οι εκτοξευτήρες µε τα ακροφύσια τοποθετούνται στο ψεκαστικό σε 

συστοιχίες, συνήθως των τριών, που µπορούν εύκολα µε µια απλή περιστροφή µε το 

χέρι να εναλλάσσονται (Εικόνα 30). Η τριάδα που συναντάµε στα κοινά ψεκαστικά 

µεγάλων καλλιεργειών αποτελείται από έναν εκτοξευτήρα που φέρει ακροφύσιο 

ριπιδίου, έναν µε ακροφύσιο κοίλου κώνου και έναν µε ακροφύσιο πλήρως κώνου. 

Στα ψεκαστικά δενδρωδών καλλιεργειών συνήθως υπάρχει βάση µε δύο 

εκτοξευτήρες. Ο ένας φέρει ακροφύσιο πλήρους κώνου και ο άλλος κοίλου κώνου. 

Συνήθως, επάνω στη βάση των εκτοξευτήρων φέρεται και το σύστηµα αντιστάλαξης, 

το οποίο είναι κοινό για κάθε συστοιχία. 

 

Εικόνα 30 - Βάσεις εκτοξευτήρων. Μεγάλων καλλιεργειών µε τρεις εκτοξευτήρες 

και σύστηµα αντιστάλαξης (αριστερά), δενδρωδών καλλιεργειών µε δύο 

εκτοξευτήρες και σύστηµα αντιστάλαξης (δεξιά). 

 

5.2 Τύποι ψεκαστικών 

 

Τα µηχανοκίνητα ψεκαστικά διακρίνονται κυρίως µε βάση τον τύπο των 

καλλιεργειών που χρησιµοποιούνται. Υπάρχουν τρεις µεγάλες κατηγορίες. Τα 

ψεκαστικά µεγάλων καλλιεργειών, τα ψεκαστικά δενδρωδών καλλιεργειών και τα 

ψεκαστικά παραγωγής οµίχλης (αεροζόλ) που χρησιµοποιούνται σε κλειστούς 

χώρους. Μια ειδική κατηγορία µηχανηµάτων, που µάλλον δεν µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως ψεκαστικά, καθώς δεν κάνουν διανοµή σταγόνων, είναι τα 
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µηχανήµατα εφαρµογής ζιζανιοκτόνων µε επαφή. Τα διάφορα µηχανήµατα µπορεί να 

κατασκευάζονται ως αναρτώµενα, ελκόµενα ή αυτοκινούµενα και φέρουν τις 

ανάλογες διαµορφώσεις. 

Ψεκαστικά µεγάλων καλλιεργειών: Ως µεγάλες καλλιέργειες χαρακτηρίζονται 

όλες οι αροτριαίες καλλιέργειες. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των καλλιεργειών 

είναι ότι έχουν χαµηλό σχετικά ύψος, γεγονός που επιβάλλει η διανοµή του 

ψεκαστικού διαλύµατος να γίνεται µε κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω. Για να 

επιτευχθεί αυτό, το σύστηµα διανοµής των ψεκαστικών θα πρέπει να έχει την 

κατάλληλη διαµόρφωση, δηλαδή µια οριζόντια βάση στήριξης των εκτοξευτήρων 

(µπεκ). Η βάση αυτή είναι συνήθως µια µεταλλική δοκός µε εγκάρσιες ενισχύσεις και 

ονοµάζεται ιστός. Οι εκτοξευτήρες διατάσσονται επάνω στον ιστό, σε κανονικές 

αποστάσεις και ρυθµίζονται, µε τρόπο ώστε να στοχεύουν προς τα κάτω ή µε µια 

µικρή γωνία προς τα πίσω. Οι αποστάσεις των εκτοξευτήρων πάνω στον ιστό 

εξαρτώνται από τον τύπο αλλά και τη γωνία διασποράς των ακροφυσίων τους. Οι 

διάφορα τύποι των ακροφυσίων πετυχαίνουν διαφορετικές κατανοµές του 

ψεκαστικού υγρού στον στόχο τους (Εικόνα 31). Για να µπορεί να εξοµαλυνθεί η 

ανοµοιοµορφία αυτή, τα ακροφύσια θα πρέπει να διατάσσονται σε αποστάσεις 

µεταξύ τους που εξασφαλίζουν την µερική αλληλοεπικάλυψη των στόχων τους 

(Εικόνα 32α). Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ακόµη και ιδανική να ήταν η κατανοµή 

στα µεµονωµένα ακροφύσια, κάποιο ποσοστό αλληλοεπικάλυψης και πάλι θα ήταν 

απαραίτητο, για να αποφευχθεί η δηµιουργία κενών ζωνών ψεκασµού εξαιτίας της 

επίδρασης εξωτερικών παραγόντων που αλλοιώνουν στιγµιαία τη µορφή της 

διασποράς. Τέτοιοι εξωτερικοί παράγοντες µπορεί να είναι ο άνεµος και οι στιγµιαίες 

µεταβολές του ύψους του ιστού εξαιτίας των ανωµαλιών του εδάφους. Στους 

περισσότερους τύπους ακροφυσίων, ένα ποσοστό αλληλοεπικάλυψης 30-50% 

θεωρείται ικανοποιητικό (Εικόνα 32β). Υπάρχουν βέβαια και ορισµένοι τύποι, όπως 

τα ακροφύσια µε πλάκα ανακλάσεως, που µπορεί να χρειάζονται και 100% 

αλληλοεπικάλυψη, για να εξασφαλιστεί η οµοιοµορφία της διανοµής. Γενικά, όσο 

µεγαλύτερη είναι η γωνία διασποράς των ακροφυσίων, τόσο µεγαλύτερο πρέπει να 

είναι και το ποσοστό της αλληλοεπικάλυψης. 



Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 

 

 48 

 

Εικόνα 31 - Τυπικά διαγράµµατα της κατανοµής του ψεκαστικού διαλύµατος σε 

επίπεδη επιφάνεια για διάφορους τύπους ακροφυσίων 

 

 

Εικόνα 32 - α) ∆ιόρθωση της κατανοµής των ακροφυσίων µε αλληλοεπικάλυψη των 

στόχων τους. β) ∆ύο κοινά σχήµατα αλληλοεπικάλυψης 

 

Στα ψεκαστικά µεγάλων καλλιεργειών µπορεί να φτάσει σε πλάτος µέχρι και 48 

µέτρα (συνήθως όχι περισσότερα από 24 ή 36 µέτρα). Τα συνήθη πλάτη για τις 

ελληνικές συνθήκες µε τα µικρά αγροτεµάχια είναι 10-16 µέτρα. Ο ιστός είναι 

µεταλλικός µε στοιχεία µικρών διατοµών, έτσι ώστε να µην αυξάνει πολύ το βάρος 

του. Σε ορισµένους τύπους µπορεί να είναι αλουµινίου. Εκτός από την κύρια δοκό 

περιλαµβάνει ενισχυτικά δικτυώµατα, για να εξασφαλίσει την ακαµψία του στα 

µεγάλα πλάτη (Εικόνα 33). Έχει τη δυνατότητα αναδίπλωσης για τη µεταφορά σε 

δρόµους και έκπτυξης για την εργασία στο χωράφι (Εικόνα 34). 
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Εικόνα 33 - Ιστοί ψεκαστικών µεγάλων καλλιεργειών. 

 

 

Εικόνα 34 - Ιστός σε έκπτυξη για διενέργεια ψεκασµού στο χωράφι (αριστερά), ιστός 

σε αναδίπλωση για µεταφορά του ψεκαστικού σε δρόµους (δεξιά). 

 

Για να αποφεύγονται ζηµιές και προβλήµατα από τυχόν προσκρούσεις σε σταθερά 

αντικείµενα (όπως δέντρα, φράχτες κ.λπ.), στον ιστό ενσωµατώνονται µηχανισµοί 

ασφαλείας που επιτρέπουν την αναδίπλωση του ιστού, όταν αυτός συναντήσει κάποιο 

εµπόδιο. Στους ιστούς µε µικρό πλάτος, ο µηχανισµός αυτός µπορεί να είναι ένα απλό 

ελατήριο στα σηµεία άρθρωσης του ιστού που επαναφέρει τον ιστό στη θέση του, 

µόλις ξεπεραστεί το εµπόδιο. Ένα πιο εξελιγµένο σύστηµα αποτελείται από έναν 

συµπλέκτη που αναπηδά. Ο αναπηδών συµπλέκτης είναι ένας µηχανισµός που 

αποτελείται από έναν µικρό τροχό που εδράζεται σε µια κοιλότητα. Εκεί 

σταθεροποιείται µε την πίεση ενός ελατηρίου. Όταν ο ιστός συναντήσει εµπόδιο, τότε 

υπερνικάται η τάση του ελατηρίου και ελευθερώνεται ο τροχός από την κοιλότητα 

και ο επιτρέπεται στον ιστό να κινηθεί προς τα πίσω και να αποφύγει τη ζηµία. Ένα 

δεύτερο ελατήριο επαναφέρει τον ιστό στην πρωταρχική του θέση. Σε µεγαλύτερους 
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ιστούς χρησιµοποιούνται υδραυλικά συστήµατα αναδίπλωσης σε περισσότερες 

ενδιάµεσες αρθρώσεις, για να αποφεύγονται οι ζηµιές. Μάλιστα οι κανονισµοί πλέον 

επιβάλλουν στα µεγάλα σύγχρονα ψεκαστικά να προβλέπεται δυνατότητα άρθρωσης 

του ιστού και προς τις δύο διευθύνσεις (προς τα πίσω και προς τα εµπρός). 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα των ιστών, ιδίως όταν αυτοί έχουν µεγάλο πλάτος, είναι 

οι µεταβολές της θέσης που προκαλούνται από τη µετακίνηση στο χωράφι. Οι 

µεταβολές αυτές οφείλονται σε δύο κυρίως λόγους: 1) στη µεταβολή της οριζόντιας 

θέσης του ψεκαστικού ή του ελκυστήρα που φέρει το ψεκαστικό εξαιτίας του 

ανάγλυφου του εδάφους, 2) σε ταλαντώσεις που δηµιουργούνται εξαιτίας των 

ανωµαλιών του εδάφους (Eικόνα 35α). Μια µικρή κλίση στον ιστό του ψεκαστικού 

µπορεί µε ευκολία να προκαλέσει την επαφή µε το έδαφος του ακραίου τµήµατός 

τους, ιδίως όταν το πλάτος είναι µεγάλο ή όταν ο ψεκασµός γίνεται από πολύ 

χαµηλότερο επίπεδο. Επιπλέον, επιφέρει ανοµοιοµορφία στο ύψος του ψεκασµού των 

ακροφυσίων µε αποτέλεσµα την ανοµοιόµορφη κατανοµή του ψεκαστικού υγρού και 

την αστοχία στον έλεγχο των παρασίτων.

 

Εικόνα 35 - Kατακόρυφη και οριζόντια ταλάντωση του ιστού. β) Επίδραση της 

µεταβολής της οριζοντίωσης του ιστού στην οµοιοµορφία του ψεκασµού. 

 

Οι κατασκευαστές των ψεκαστικών έχουν καταβάλει µεγάλη προσπάθεια και 

έχουν προσφέρει διάφορες λύσεις για να µειωθούν και την εξασφάλιση της 

οριζοντίωσης του ιστού. Για τον περιορισµό των κατακόρυφων ταλαντώσεων 

ενισχύουν τον ιστό µε µια δεύτερη δοκό, που βρίσκεται πάνω από τη δοκό που φέρει 

τα ακροφύσια και συνδέεται µε ένα δικτύωµα εγκάρσιων και πλάγιων συνδέσµων. Η 

ακαµψία ως προς το οριζόντιο επίπεδο εξασφαλίζεται µε τη χρήση στα σηµεία 
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άρθρωσης του ιστού πιο σύνθετων µηχανισµών, όπως ο συµπλέκτης που αναπηδά και 

οι υδραυλικοί κύλινδροι. Το πρόβληµα της οριζοντίωσης µπορεί να επιλυθεί µε 

διάφορους τρόπους. Όταν το πλάτος του ιστού είναι µικρό, η οριζοντίωση µπορεί να 

επιτευχθεί µε σχετικά απλά µέσα. Η βελτίωση της ακαµψίας του ιστού µπορεί να 

περιορίσει τις κατακόρυφες ταλαντώσεις και, εποµένως, σε επίπεδα χωράφια ο 

ψεκασµός να γίνεται χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα. Σε ψεκαστικά µε µεγαλύτερο 

πλάτος ιστών χρησιµοποιούνται συστήµατα αυτόµατης οριζοντίωσης. Αυτά µπορεί 

να στηρίζονται στην αρχή του εκκρεµούς µε την ελεύθερη ανάρτηση του ιστού από 

το κέντρο βάρους του. Ο ιστός ουσιαστικά ισορροπεί µε το βάρος του από ένα 

θεωρητικό σηµείο και διατηρεί την οριζόντια θέση του ανεξάρτητα από τις µικρές 

ανωµαλίες του χωραφιού. Στη πράξη, βέβαια, το σύστηµα είναι πολύ πιο περίπλοκο 

και περιλαµβάνει µια σειρά από αρθρωτούς συνδέσµους που σχηµατίζουν ένα 

πλαίσιο. Το σύστηµα πρέπει να απενεργοποιείται, όταν ψεκάζονται κεκλιµένες 

περιοχές, διότι σε αυτή την περίπτωση ο ιστός δεν θα βρίσκονταν σε παράλληλη θέση 

προς το έδαφος αλλά θα συνέχιζε να είναι οριζόντιος. 

Ο πιο επιτυχηµένος έλεγχος της οριζοντίωσης επιτυγχάνεται από ένα σύστηµα µε 

δύο υδραυλικούς κυλίνδρους που οριζοντιώνουν τον ιστό παίρνοντας σήµα από δύο 

αισθητήρες στα άκρα του ιστού. Οι αισθητήρες είναι ή ραντάρ ή υπέρηχοι που 

ορίζουν και την απόσταση του ιστού από το έδαφος ή την κορυφή της φυτείας και 

ενεργοποιούν τον ένα ή τον άλλο κύλινδρο να οριζοντιώσουν τον ιστό. Αυτά τα 

συστήµατα έχουν αποτελεσµατικότητα και χρησιµοποιούνται σε ψεκαστικά µε 

µεγάλους ιστούς. ∆εν χρειάζονται απενεργοποίηση κατά την εργασία σε πλαγιές, 

καθώς ο αισθητήρας µετρά κάθε φορά την πραγµατική θέση από την επιφάνεια του 

εδάφους. 

Στην (Eικόνα 36) φαίνονται δύο κοινά ψεκαστικά µεγάλων καλλιεργειών, ένα 

φερόµενο στο υδραυλικό σύστηµα ανάρτησης τριών σηµείων του γεωργικού 

ελκυστήρα και ένα ελκόµενο. Εκτός από τον οριζόντιο ιστό που φέρει τα ακροφύσια 

και που αποτελεί το βασικό τους χαρακτηριστικό, αυτά τα µηχανήµατα φέρουν όλα 

τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρθηκαν για τα ψεκαστικά, δηλαδή ένα δοχείο για την 

τοποθέτηση του ψεκαστικού διαλύµατος, µια αντλία για την ανάπτυξη της πίεσης, 

ένα χειριστήριο για τον έλεγχο της ροής και της πίεσης του υγρού, σωλήνες 

µεταφοράς και ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο προσαρµόζονται όλα τα στοιχεία και που 

φέρει τα σηµεία σύνδεσης, για τα αυτοκινούµενα ψεκαστικά µε τον ελκυστήρα. 
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Εικόνα 36 - Ψεκαστικά µεγάλων (αροτριαίων) καλλιεργειών. Φερόµενο (αριστερά), 

ελκόµενο (δεξιά). 

Με τον κλασικό ιστό, όταν τα φυτά είναι αρκετά µεγάλα και το φύλλωµα πολύ 

πυκνό, οι σταγόνες δύσκολα φτάνουν στα χαµηλότερα σηµεία της βλάστησης. Για τις 

γραµµικές καλλιέργειες µία λύση είναι η δηµιουργία κατακόρυφων διακλαδώσεων 

στον ιστό. Οι διακλαδώσεις αυτές κινούνται ανάµεσα από τις γραµµές της φυτείας 

και φέρουν εκτοξευτήρες που στοχεύον στην κόµη των φυτών από τα πλάγια (Εικόνα 

37) Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δυνατή η κάλυψη µε ψεκαστικό διάλυµα και των 

χαµηλότερων βλαστών των φυτών. Η προηγούµενη λύση, ωστόσο, δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί στις µη γραµµικές καλλιέργειες. Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα 

αυτό, ορισµένες εταιρείες έχουν παρουσιάσει ψεκαστικά στα οποία δηµιουργείται ένα 

κατακόρυφο µε διεύθυνση προς τα κάτω ρεύµα αέρα που βοηθά την προώθηση των 

σταγόνων στο εσωτερικό φύλλωµα της φυτείας. Επιπλέον, το ρεύµα του αέρα 

ανακινεί το φύλλωµα των φυτών δηµιουργώντας στιγµιαίες διόδους, από τις οποίες 

καταφέρνει και διεισδύει το ψεκαστικό υγρό. Το ρεύµα µπορεί να παράγεται από 

έναν ανεµιστήρα και διανέµεται πάνω από τον ιστό του ψεκαστικού µε έναν ελαφρύ 

υφασµάτινο ή πλαστικό σωλήνα. Ο σωλήνας αυτός έχει ανοίγµατα στις θέσεις που 

βρίσκονται οι εκτοξευτές από τα οποία εξέρχεται το ρεύµα αέρα που παρασύρει τις 

σταγόνες του ψεκαστικού υγρού και τις βοηθά να επικαθίσουν και στα κατώτερα 

τµήµατα της βλάστησης. 

Η ταχύτητα του αέρα πρέπει να είναι µεταξύ 0,5και1 m/s και η παροχή πρέπει να 

είναι επαρκής. για να συµβάλλει στην κίνηση της σταγόνας στην πλήρη διαδροµή. 

Πολύ µικρή παροχή αδυνατεί να µεταφέρει τις σταγόνες στα χαµηλότερα τµήµατα 



Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 

 

 53 

του φυτού, ενώ πολύ η µεγάλη παροχή οδηγεί τις σταγόνες στο έδαφος. Οι εταιρείες 

που κατασκευάζουν τα ψεκαστικά αυτά υποστηρίζουν ότι πετυχαίνουν καλύτερη 

κατανοµή του ψεκαστικού διαλύµατος και αυτό τους επιτρέπει τη χρήση λιγότερων 

παρασιτοκτόνων στη µονάδα της επιφάνειας. Μια άλλη τεχνική για τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της κάλυψης µε ψεκαστικό διάλυµα των καλλιεργειών είναι η 

χρησιµοποίηση ψεκαστικών µε ακροφύσια µε ηλεκτροστατική φόρτιση (Εικόνα 37α). 

Όπως αναφέρθηκε, τα αρνητικά φορτισµένα σταγονίδια έλκονται από το θετικό 

φορτίο των γειωµένων φυτών και οδηγούνται µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα 

στον στόχο τους. Τα ψεκαστικά αυτά φέρουν µια γεννήτρια που παράγει το 

ηλεκτρικό φορτίο που διοχετεύεται στα ηλεκτρόδια που υπάρχουν στην έξοδο των 

ακροφυσίων. Το ψεκαστικό της Εικόνας 37β, χρησιµοποιεί ακροφύσια 

φυγοκεντρικού τύπου, για να πετύχει ψεκασµούς φυλλώµατος υπερµικρού όγκου. Τα 

σταγονίδια έχουν πάρα πολύ µικρό µέγεθος που τους επιτρέπει να πετύχουν 

ικανοποιητική κάλυψη του φυλλώµατος µε τον ελάχιστο δυνατό όγκο ψεκαστικού 

διαλύµατος. Μικρότερος όγκος νερού συνεπάγεται λιγότερες στάσεις εργασίας για 

επαναγέµισµα του ψεκαστικού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, όταν το σηµείο 

γεµίσµατος µε νερό βρίσκεται µακριά από τον αγρό. Το µικρό µέγεθος της σταγόνας, 

ωστόσο, δηµιουργεί πρόβληµα, διότι µπορεί πολύ εύκολα να παρασυρθεί από τον 

αέρα. Για τον λόγο αυτό, τα ακροφύσια τοποθετούνται πολύ κοντά στον στόχο µέσα 

σε ένα κάλυµµα που περιορίζει τη µεταφορά µε τον αέρα. 

 

Εικόνα 37 - Ψεκαστικά για τη βελτίωση της διανοµής του ψεκαστικού διαλύµατος: 

α) ψεκαστικό µε ηλεκτροστατικά ακροφύσια, β) ψεκαστικό µε φυγοκεντρικά 

ακροφύσια. 
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Ένα πρόβληµα που συχνά αντιµετωπίζουν οι χειριστές των ψεκαστικών µεγάλων 

καλλιεργειών είναι η διατήρηση των κανονικών αποστάσεων κατά τα διαδοχικά 

περάσµατα στο χωράφι. Όπως αναφέρθηκε, οι ιστοί των ψεκαστικών έχουν µεγάλο 

µήκος και αυτό δυσκολεύει τους χειριστές να εντοπίσουν τα όρια που ψεκάστηκαν 

κατά το προηγούµενο πέρασµα. Επιπλέον, αντίθετα µε άλλες καλλιεργητικές 

εργασίες που δηµιουργούν οπτικά αισθητές διαφορές στα σηµεία που έχουν εργαστεί, 

όπως η κατεργασία του εδάφους, στα ψεκαστικά δεν φαίνεται το ίχνος του 

ψεκαστικού διαλύµατος. Για να επιλύσουν το παραπάνω πρόβληµα, οι 

κατασκευαστές των ψεκαστικών έχουν επινοήσει διάφορες τεχνικές. Η πιο κοινή 

είναι η ρίψη αφρού στα άκρα του ιστού. Το σύστηµα περιλαµβάνει έναν ειδικό 

εκτοξευτήρα στα άκρα του ιστού, ένα δοχείο στο οποίο δηµιουργείται η σαπουνάδα 

και µια µικρή αντλία που µεταφέρει τον αφρό. Ο εκτοξευτήρας ρίχνει κατά 

διαστήµατα κηλίδες αφρού στο χωράφι. Η γραµµή µε τον αφρό διακρίνεται εύκολα 

και παραµένει τουλάχιστον µέχρι το επόµενο πέρασµα. Με αυτόν τον τρόπο ο 

χειριστής πετυχαίνει να µην αφήνει κενά τµήµατα στο χωράφι ούτε να υπάρχουν 

ζώνες που έχουν ψεκαστεί διπλή φορά. 

Ψεκαστικά δενδρωδών καλλιεργειών και αµπελώνων: Οι δενδρώδεις καλλιέργειες 

διαφοροποιούνται από τις αροτριαίες από το µεγάλο ύψος που χαρακτηρίζει τα 

δέντρα. Το ύψος των δέντρων στους σύγχρονους οπωρώνες µπορεί να φτάσει µέχρι 

και τα πέντε µέτρα, ενώ σε παλιούς οπωρώνες τα δέντρα µπορεί να είναι πολύ 

ψηλότερα. Ταυτόχρονα, τα δέντρα έχουν πυκνή κόµη, στην οποία θα πρέπει να 

διεισδύσουν τα σταγονίδια και να επικαθίσουν στα φύλλα. Το µεγάλο ύψος της 

φυτείας δεν επιτρέπει τον ψεκασµό µε κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω, διότι ο 

ιστός θα έπρεπε να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά. Επιπλέον, κατά τον ψεκασµό θα 

πρέπει να καλυφθεί και η πλαϊνή κόµη των δέντρων. Η κατεύθυνση του ψεκασµού, 

εποµένως, δεν είναι προς τα κάτω αλλά προς τα πλάγια και προς τα πάνω. Τα 

µηχανήµατα κινούνται ανάµεσα από τις γραµµές των δέντρων και χρησιµοποιούν ένα 

ρεύµα αέρα, για να παρασύρει τις σταγόνες και να καταφέρουν να φτάσουν µέχρι την 

κόµη των δένδρων η οποία µπορεί να απέχει µερικά µέτρα. Στην ουσία, δηµιουργούν 

ένα νέφος από σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού γι’ αυτό και τα ψεκαστικά 

δενδρωδών καλλιεργειών ονοµάζονται και νεφελοψεκαστήρες. Επιπλέον, το ρεύµα 

του αέρα αναδεύει τα φύλλα των δένδρων, επιτρέποντας τις σταγόνες να φτάσουν και 

στο εσωτερικό φύλλωµα της κόµης. 
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Εικόνα: Ακροφύσια επιπαστήρων φερόµενων σε γ.ε. : α) για επιπασµούς σε 

αροτριαίες καλλιέργειες, β) για επιπασµούς σε δενδροκοµικές καλλιέργειες. 

Για να επιτευχθεί το παραπάνω είδος διανοµής, ακολουθούνται δύο δρόµοι. Στον 

πρώτο οι εκτοξευτήρες (µπεκ) είναι διατεταγµένοι πάνω σε έναν ηµικυκλικό ιστό, 

που βρίσκεται στο οπίσθιο µέρος του µηχανήµατος. Ένα ισχυρό ρεύµα αέρα 

παράγεται από έναν ανεµιστήρα (αεροτουρµπίνα) που παίρνει κίνηση από τον 

δυναµοδότη του ελκυστήρα. Το ρεύµα του αέρα διοχετεύεται σε µια κωνική 

κατασκευή, όπου αλλάζει φορά. Στη συνέχεια, διέρχεται από την πίσω πλευρά των 

εκτοξευτήρων, παραλαµβάνει τις σταγόνες που δηµιουργούνται από τα ακροφύσια 

και τις µεταφέρει στο ύψος των δέντρων. Τα µηχανήµατα αυτού του τύπου µπορεί να 

είναι φερόµενα, ελκόµενα ή αυτοκινούµενα. Φέρουν δοχείο µεγάλης χωρητικότητας, 

µιας και οι δόσεις του ψεκαστικού διαλύµατος που πρέπει να διανεµηθούν ανά 

στρέµµα είναι µεγάλες, έτσι ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνεια του φυλλώµατος. Ο 

συντελεστής φυλλικής επιφάνειας για τα δένδρα µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 10 

που σηµαίνει ότι απαιτείται κάλυψη µιας επιφάνειας δέκα φορές µεγαλύτερης από 

την επιφάνεια του εδάφους. Η αντλία είναι συνήθως χαµηλής πίεσης µιας και τα 

ακροφύσια που χρησιµοποιούνται λειτουργούν σε χαµηλές πιέσεις για να παράγουν 

µεγαλύτερου µεγέθους σταγόνες. 

Μια παραλλαγή του πιο πάνω συστήµατος χρησιµοποιεί, αντί για ηµικυκλικό ιστό 

µε ακροφύσια, µια χοάνη στην οποία διοχετεύεται το ψεκαστικό διάλυµα (µε 

ακροφύσια) και από την οποία διέρχεται ένα πολύ ισχυρό ρεύµα αέρα που παράγεται 

από έναν φυγοκεντρικό ανεµιστήρα. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να υπάρχει και 

δεύτερη µικρότερη χοάνη, που να στοχεύει πιο χαµηλά. Τα µηχανήµατα αυτά 

µπορούν να διανείµουν το νέφος σε µεγάλη απόσταση και χρησιµοποιούνται για τον 

ψεκασµό οπωρώνων µε δένδρα µεγάλου ύψους ή για τον ψεκασµό οπωροκηπευτικών 

εκτάσεων από πλάγια θέση. Ευρεία εφαρµογή βρίσκουν, επίσης, σε ψεκασµούς σε 
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κλειστούς χώρους, όπως θερµοκήπια. Το µειονέκτηµά τους είναι ότι προσφέρουν 

πολύ µικρό έλεγχο της διασποράς του ψεκαστικού διαλύµατος και ότι οι σταγόνες 

µπορούν εύκολα να µεταφερθούν εκτός στόχου και γι’ αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε 

να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση τους µε άνεµο. 

Ο δεύτερος δρόµος που ακολουθείται για τη διανοµή του ψεκαστικού διαλύµατος 

είναι η δηµιουργία ιστών που περιβάλλουν το δένδρο ή το πρέµνο και τα ακροφύσια 

πλησιάζουν στον στόχο και τον καλύπτουν. Η λύση αυτή βρίσκει εφαρµογή σε 

χαµηλούς οπωρώνες µε υποστηριγµένα σχήµατα καθώς και σε αµπελώνες. Ένα 

ρεύµα αέρα µπορεί να υποβοηθά τη διείσδυση και την επικάθιση των σταγόνων 

Όπως έχει αναφερθεί, η βέλτιστη κάλυψη του φυλλώµατος επιτυγχάνεται µε 

σταγόνες µικρού µεγέθους. Η εκτόξευση των σταγόνων προς τα πάνω, όµως, καθιστά 

τις µικρές σταγόνες περισσότερο επιρρεπείς στη µεταφορά εκτός στόχου. Για τον 

λόγο αυτό στα ψεκαστικά των δενδρωδών καλλιεργειών χρησιµοποιούνται 

ακροφύσια που παράγουν µεγαλύτερο µέγεθος σταγόνων, όπως τα ακροφύσια µε 

προ-οπή εξόδου ή τα ακροφύσια µε εισαγωγή αέρα. Στους νεφελοψεκαστήρες µε 

αεροτουρµπίνα δεν χρησιµοποιούνται, ωστόσο, τα ίδια ακροφύσια σε όλη την 

περιφέρεια του ιστού. Η κατανοµή τους ακολουθεί την διαµόρφωση της κόµης των 

δένδρων. Τα ακροφύσια που στοχεύουν στο άνω τµήµα της κόµης που είναι πιο 

αραιό, πρέπει να έχουν µικρότερη παροχή και να παράγουν µεγαλύτερο µέγεθος 

σταγόνας, για να αποφεύγεται η µεταφορά εκτός στόχου. Τα ακροφύσια που 

στοχεύουν στο κέντρο της κόµης, όπου συνήθως βρίσκεται και το περισσότερο 

φύλλωµα, πρέπει να έχουν µεγαλύτερη παροχή και να παράγουν µικρότερο µέγεθος 

σταγόνας, έτσι ώστε να καλύπτει το ψεκαστικό διάλυµα όλο το φύλλωµα. Για το 

κατώτερο τµήµα της κόµης, η παροχή των ακροφυσίων είναι πάλι περιορισµένη, έτσι 

ώστε να αποφεύγεται η διαρροή του ψεκαστικού διαλύµατος στο έδαφος. Σύµφωνα 

µε τους Wilkinson et al.(1999) τα 2/3 του ψεκαστικού διαλύµατος πρέπει να 

διανέµονται στο άνω µισό της κόµης των δένδρων και το 1/3 στο κατώτερο µισό. 

Προσοχή πρέπει επίσης να δίδεται στη ρύθµιση της γωνίας εκτόξευσης των 

ακροφυσίων. Θα πρέπει να φροντίζουµε, ώστε να µην δηµιουργούνται κενά 

διαστήµατα πάνω στην κόµη των δένδρων. Σε κάθε περίπτωση, κατά τους ψεκασµούς 

των δέντρων θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες του καιρού. 

Ακόµα και µικρές ταχύτητες ανέµου µπορούν προκαλέσουν µεταφορά ψεκαστικού 

διαλύµατος εκτός στόχου και ρύπανση γειτονικών περιοχών. 
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Εξαιτίας του υψηλότερου κινδύνου µεταφοράς των σταγόνων εκτός στόχου, 

ιδιαίτερα χρήσιµα σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αποδεικνύονται τα ψεκαστικά µε 

ακροφύσια µε ηλεκτροστατική φόρτιση. Μπορούν να εφαρµόζουν σταγόνες κάτω 

των 100 µικρών και να κάνουν ψεκασµούς νέφους χωρίς τους κινδύνους ρύπανσης 

που εµφανίζουν τα κοινά ψεκαστικά. Οι εταιρείες που παράγουν τα ψεκαστικά 

υποστηρίζουν ότι η καλή εφαρµογή του ψεκασµού επιτρέπει τη µείωση του όγκου 

του ψεκαστικού διαλύµατος στη µονάδα της επιφάνειας σε επίπεδα 10 λίτρων ανά 

στρέµµα, ενώ υποστηρίζουν ότι επιτυγχάνεται οικονοµία σε δραστική ουσία της 

τάξης του 20-30% και µέχρι 70%. 

Για τις περιπτώσεις που χρειάζεται ο ψεκασµός µεµονωµένων δένδρων ή περιοχών 

του χωραφιού, µπορεί να προσαρµόζεται στο χειριστήριο του ψεκαστικού έναν 

µακρύς εύκαµπτος σωλήνας (µάνικα) που φέρει στο άκρο του έναν αυλό ψεκασµού 

που τον χειρίζεται ένας χειριστής στοχεύοντας σε επιλεγµένα σηµεία. 

Μηχανήµατα παραγωγής οµίχλης: Στους ψεκασµούς οµίχλης το µέγεθος της 

σταγόνας είναι µικρότερο των 100 µm. Για σταγόνες µικρότερες των 50 µm οι 

ψεκασµοί χαρακτηρίζονται και ως αεροζόλ (aerosols). Οι ψεκασµοί αυτοί γενικά 

θεωρούνται ακατάλληλοι για την ύπαιθρο, είναι όµως πολύ αποτελεσµατικοί για 

εφαρµογές κλειστών χώρων όπως αποθήκες και θερµοκήπια. Το νέφος της οµίχλης 

καταφέρνει να διεισδύει σε όλα τα σηµεία του χώρου καταπολεµώντας 

αποτελεσµατικά τα παράσιτα. Απαιτείται, ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή κατά τον 

ψεκασµό. Ο χειριστής πρέπει να φέρει ειδική ολόσωµη στολή και µάσκα µε ειδικά 

φίλτρα για την αποφυγή της εισπνοής των σταγονιδίων. Καλά είναι µετά τον 

ψεκασµό να σφραγίζεται το θερµοκήπιο ή η αποθήκη και να µην εισέρχονται µέσα 

άνθρωποι χωρίς προστασία για αρκετές ώρες ή µέρες. 

Η επιτυχία της διάσπασης των σταγόνων σε τόσο µικρά µεγέθη επιτυγχάνεται µε 

την έκχυση του ψεκαστικού διαλύµατος σε ένα θερµό και µεγάλης ταχύτητας ρεύµα 

αέρα. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται τα θερµά αέρια της εξάτµισης της µηχανής 

εσωτερικής καύσης Ένα ακροφύσιο αναλαµβάνει την έκχυση του ψεκαστικού 

διαλύµατος σε έναν σωλήνα, από τον οποίο διέρχεται το ρεύµα των καυσαερίων της 

µηχανής. Με την είσοδο του ψεκαστικού διαλύµατος στο ρεύµα των καυσαερίων 

προκαλείται αύξηση της ταχύτητας των σταγονιδίων που σχηµατίζουν ένα 

αιωρούµενο νέφος. Υπάρχουν µικροί τύποι, που µεταφέρονται από τον χειριστή, και 
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µεγαλύτερες κατασκευές, που τοποθετούνται σε κάποιο όχηµα µεταφοράς ή στον 

ελκυστήρα. 

Μηχανήµατα πίεσης εφαρµογής ζιζανιοκτόνων µε επαφή: Τα µηχανήµατα αυτά, 

δεν ψεκάζουν το ψεκαστικό διάλυµα, αλλά το µεταφέρουν στο παράσιτο µε την 

επαφή. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η εξής: εάν πάρουµε ένα υδατοαπορροφητικό 

υλικό, όπως είναι τα βαµβακερά νήµατα ή υφάσµατα και εµβαπτίσουµε το ένα άκρο 

του σε ένα ψεκαστικό διάλυµα, τότε το υλικό εµποτίζεται µε το φυτοφάρµακο. Εάν 

αυτό το υλικό το περάσουµε πάνω από ζιζάνια και έρθει σε επαφή µε αυτά, τότε 

µικρή ποσότητα ζιζανιοκτόνου αποτίθεται στο ζιζάνιο και το καταστρέφει. Η τεχνική 

αυτή εφαρµόζεται κυρίως σε χαµηλές καλλιέργειες, όταν τα ζιζάνια έχουν ύψος 

µεγαλύτερο από το ύψος της καλλιέργειας, όπως π.χ. υψηλά ζιζάνια στα τεύτλα. Στην 

εικόνα 38, φαίνονται δύο µηχανήµατα αυτής της µορφής. Τα µηχανήµατα 

προσφέρουν έως και 80% εξοικονόµηση φυτοφαρµάκου και προσφέρουν τη 

δυνατότητα για επιλεκτική ζιζανιοκτονία µε µη επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα. Το βασικό 

τους µειονέκτηµα, είναι ότι είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθούν σε υψηλές 

καλλιέργειες και είναι ακατάλληλα για άλλες εφαρµογές πλην της ζιζανιοκτονίας. 

.

 

Εικόνα 38 - Μηχανήµατα για εφαρµογή ζιζανιοκτόνων µε επαφή (weed whipers) 

 

Κλείνοντας το κεφάλαιο µε τα ψεκαστικά, θα αναφέρουµε αξιοποιώντας τους 

καταλόγους της ArcadiaTerra, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές 

κάποιων ψεκαστικών µηχανηµάτων. Το ψεκαστικό ζιζανιοκτονίας 12V µε µπάρα Τ – 

3, χρησιµοποιείται σε οπωρώνες και αµπελώνες. Καλύπτει ψεκαστικά 3,5 µέτρα µε 

χαρακτηριστική οµοιοµορφία. ∆ιαθέτει µικρή µπάρα µε σπαστή κεφαλή, η πίεση 

λειτουργίας του είναι 3-4 bar, διαθέτει φίλτρο καθαρισµού και αντλία Shurflo 12Vµε 
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χειριστήριο. Μπορεί να έχεις µπάρα Τ – 5. Στην περίπτωση αυτή καλύπτει 5 µέτρα 

και η πίεση λειτουργίας του είναι 3-4 bar. Όταν διαθέτει µπάρα µονή µε καπάκι, έχει 

δύο µπεκ ψεκασµού, ενώ όταν έχει µπάρα τύπου καµπάνας κάνει πολύ µεγάλη 

οικονοµία, ψεκάζει στοχευµένα κοντά στον κορµό, προστατεύει από νέφος µε 

προστατευτικό κάλυµµα  και η πίεση λειτουργίας του είναι 2-4 bar (arcadiaterra.gr). 

 

Εικόνα 39:Το ψεκαστικό ζιζανιοκτονίας 12V 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 6
ο
 : Νοµικό πλαίσιο και η πολιτική γύρω από τα ψεκαστικά 

µηχανήµατα 

 

6.1 Νοµικό καθεστώς σχετικά µε τα µηχανήµατα εφαρµογής 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

Το πρώτο τεύχος της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ( Αριθµός φύλλου: 197), στις 

9 Σεπτεµβρίου του 2011 ορίζει το νοµικό καθεστώς που ισχύει σε σχέση µε τα 

µηχανήµατα εφαρµογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Το άρθρο 2 
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του προεδρικού διατάγµατος τονίζονται οι βασικές διατάξεις σε σχέση µε την υγεία 

και την ασφάλεια του ανθρώπου. Σύµφωνα µε αυτές η σχεδίαση και η κατασκευή των 

προϊόντων πραγµατοποιείται µε κατεύθυνση να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο 

προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και, όπου ενδείκνυται, των 

κατοικίδιων ζώων και η προστασία των αγαθών και του περιβάλλοντος.  
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Σύµφωνα µε το άρθρο 3, τα µηχανήµατα επιτρέπεται να προωθούνται στην αγορά 

και να αρχίζουν να χρησιµοποιούνται µόνο αν υπάρξει συµµόρφωση µε τις ισχύουσες 

διατάξεις και αν δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων 

των κατοικίδιων ζώων, καθώς και την ασφάλεια των αγαθών και του περιβάλλοντος, 

εφόσον γίνει η εγκατάσταση και η κατάλληλη συντήρηση και χρησιµοποιούνται 

σύµφωνα µε τον προορισµό τους . Ακόµα, τα ηµιτελή µηχανήµατα επιτρέπεται να 

προωθούνται στην αγορά µόνο αν πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του 

παρόντος. 

Οι αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των µηχανηµάτων ακόµα και 

των ηµιτελών σε σχέση µε τις διατάξεις του παρόντος ορίζονται κατά περίπτωση: α) 

Η3η ∆/νση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. 10581/1015/19.05.2005 των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Ανάπτυξης (Β΄ 706). β) Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Σώµατος 

Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, για τα θέµατα που ορίζονται από τις παρούσες διατάξεις σε συνδυασµό 

µε τις διατάξεις του π.δ. 395/1994 (Α΄ 220), όπως αυτό ισχύει. γ) Η ∆ιεύθυνση 

Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών και Μηχανικού Εξοπλισµού (∆13) της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

για τα Μηχανήµατα Έργων, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και το άρθρο 46 παρ. 1 ν.1959/91 «Για τις οδικές µεταφορές, τις 

επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123). δ) Η ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για τα Αγροτικά Μηχανήµατα, όπως αυτά ορίζονται από 

τον Κ.Ο.Κ.. Για τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου µπορεί να ζητηθεί η συνδροµή 

και άλλων υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, όπως ∆.Ο.Υ., Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του 

Υπουργείου Οικονοµικών, Τελωνείων, Ελληνικής Αστυνοµίας, Επιµελητηρίων κ.α., 

πάντα µε την τήρηση του απορρήτου».  

Το άρθρο 4αναφέρει ότι «1. Όταν οι αρµόδιες αρχές της παραγράφου 3 του 

άρθρου 4, διαπιστώσουν ότι µηχάνηµα, το οποίο καλύπτεται από το παρόν και φέρει 

τη σήµανση ‘’CΕ’’, συνοδεύεται από τη δήλωση συµµόρφωσης Ε.Κ. και 

χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό του ή υπό ευλόγως προβλέψιµες 

συνθήκες, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων των 
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κατοικίδιων ζώων, των αγαθών και του περιβάλλοντος, λαµβάνουν όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για την απόσυρση του συγκεκριµένου µηχανήµατος από την 

αγορά, για την απαγόρευση της διάθεσής του στην αγορά και της έναρξης χρήσης του 

ή και για τον περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας του». 

Το άρθρο 5 αναφέρει ότι «1. Οι αρµόδιες αρχές της παραγράφου 3 του άρθρου 

4,προβλέπουν κυρώσεις σε οποιονδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά ή 

εκθέτει ή θέτει σε λειτουργία µηχάνηµα ή ηµιτελές µηχάνηµα, που δεν εκπληρώνει 

τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, σύµφωνα µε τα παρακάτω: α) Το Σ.ΕΠ.Ε επιβάλλει 

τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 71 του «ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), 

όπως αυτός επικυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84), σύµφωνα και 

µε όσα ορίζονται ειδικότερα στην αριθ. 2063/∆1 632/3−2−2011 απόφαση Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και 

καθορισµός ύψους προστίµων που επιβάλλονται από τους επιθεωρητές εργασίας του 

Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας(Σ.ΕΠ.Ε)» (Β΄ 266).  

Ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων του προηγούµενου τµήµατος 

επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. β) Η 3η 

∆ιεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιβάλλει πρόστιµα, 

για κάθε παράβαση που τυχόν µπορεί να συµβεί, από χίλια ευρώ µέχρι τριάντα 

χιλιάδες ευρώ. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Βιοµηχανίας µετά από εισήγηση της 3ης ∆ιεύθυνσης Κλαδικής Βιοµηχανικής 

Πολιτικής. Με ανάλογη απόφαση µπορεί να απαγορευθεί η περαιτέρω διάθεση και 

πώληση των µηχανηµάτων αυτών στην αγορά και να επιβληθεί η απόσυρση τους από 

την αγορά. Σε περίπτωση που εµφανίζεται υποτροπή τα επιβαλλόµενα πρόστιµα 

διπλασιάζονται. γ) Η ∆ιεύθυνση ∆13 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις µε 

την παρακάτω µεθοδολογία: 1. Προχωρά σε ανάκληση της έγκρισης του τύπουπου 

έχει χορηγηθεί, και 2. Επιβάλλει χρηµατικό πρόστιµο από χίλια ευρώ µέχρι δεκαπέντε 

χιλιάδες ευρώ. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

∆ηµοσίων Έργων έπειτα από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆13. Στην περίπτωση 

υποτροπής, τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί, διπλασιάζονται. δ) Η ∆ιεύθυνση 

Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού του Υπουργείου 
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ως εξής: 1. 

Προχωράει σε ανάκληση της έγκρισης του τύπου που έχει χορηγηθεί και 2. Επιβάλλει 

χρηµατικό πρόστιµο από χίλια ευρώ µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ. Τα πρόστιµα 

επιβάλλονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών 

Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού. Στην περίπτωση που υπάρξει υποτροπή τα 

πρόστιµα που έχουν επιβληθεί, διπλασιάζονται». 

Το άρθρο 6 λέει για τις γενικές αρχές: Το υπάρχον παράρτηµα διαρθρώνεται σε 

πολλά µέρη. Το πρώτο µέρος έχει το γενικό πεδίο εφαρµογής και εφαρµόζεται σε όλα 

τα είδη µηχανηµάτων. Τα άλλα µέρη αφορούν ορισµένα είδη συγκεκριµένων εγγενών 

κινδύνων. Ωστόσο, είναι σκόπιµο το παράρτηµα αυτό να εξετάζεται µε συνολικό 

τρόπο, προκειµένου να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των βασικών απαιτήσεων. 

Κατά το σχεδιασµό των µηχανηµάτων, λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του γενικού 

µέρους όπως και οι απαιτήσεις ενός ή περισσοτέρων από τα υπόλοιπα µέρη, σε 

συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της εκτίµησης των κινδύνων που διεξάγεται 

σύµφωνα µε το σηµείο 1 των γενικών αρχών. Οι βασικές απαιτήσεις υγείας και 

ασφάλειας για την προστασία του περιβάλλοντος ισχύουν µόνο για τα µηχανήµατα 

που αναφέρονται στο τµήµα 2.4.» β) Το Μέρος 2 τροποποιείται ως εξής: i) Το πρώτο 

τµήµα αντικαθίσταται µε τον εξής τρόπο: «Τα µηχανήµατα τροφίµων, τα µηχανήµατα 

που είναι προορισµένα για τις βιοµηχανίες καλλυντικών ή φαρµακευτικών ειδών, τα 

φορητά ή τα χειροκατευθυνόµενα µηχανήµατα, τα φορητά µηχανήµατα στερέωσης 

και άλλα κρουστικά µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα για την κατεργασία του 

ξύλου και των υλικών µε παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά και τα µηχανήµατα 

εφαρµογής φυτοφαρµάκων πρέπει να ανταποκρίνονται στο σύνολο των βασικών 

απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που περιγράφονται σ’ αυτό το κεφάλαιο (βλ. 

Γενικές αρχές, σηµείο 4)».  

Μετά το τέλος του τµήµατος 2.3 προστίθεται το ακόλουθο τµήµα: «2.4. Για τα 

µηχανήµατα εφαρµογής φυτοφαρµάκων: Τα Μηχανήµατα εφαρµογής 

φυτοφαρµάκων» είναι µηχανήµατα τα οποία προορίζονται για την εφαρµογή 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, µε την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του 

κανονισµού (Ε.Κ.) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1). Στα µηχανήµατα αυτά 
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συµπεριλαµβάνονται µηχανήµατα αυτοκινούµενα, ρυµουλκούµενα, φερόµενα ή 

ηµιφερόµενα από οχήµατα, εναέρια, καθώς και ακινητοποιηµένα µηχανήµατα που 

προορίζονται για την εφαρµογή φυτοφαρµάκων, τόσο για επαγγελµατική όσο και για 

µη επαγγελµατική χρήση. Συµπεριλαµβάνονται, επίσης, τα µηχανήµατα µε κινητήρα 

ή τα χειροκίνητα µηχανήµατα, τα φορητά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα χειρός µε 

θάλαµο πίεσης.  

Γενικά ο κατασκευαστής µηχανηµάτων ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του 

είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια εκτίµησης των κινδύνων από την ανεπιθύµητη 

έκθεση του περιβάλλοντος στα φυτοφάρµακα, σύµφωνα µε τη διαδικασία εκτίµησης 

και περιορισµού των κινδύνων που αναφέρεται στις γενικές αρχές. Τα µηχανήµατα 

εφαρµογής φυτοφαρµάκων πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται µε 

γνώµονα τα αποτελέσµατα της εκτίµησης των κινδύνων που αναφέρονται στην 

πρώτη παράγραφο µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία τους, η 

ρύθµιση και η συντήρησή τους χωρίς ανεπιθύµητη έκθεση του περιβάλλοντος σε 

φυτοφάρµακα. Επιπλέον πρέπει πάντα να γίνεται πρόληψης της διαρροής.  

Όσον αφορά τους ελέγχους και την παρακολούθηση, πρέπει να υπάρχει 

δυνατότητα εύκολου και ακριβούς ελέγχου, παρακολούθησης και άµεσης παύσης της 

εφαρµογής των φυτοφαρµάκων από τις θέσεις χειρισµού. Όσον αφορά την διαδικασία 

της πλήρωσης και της εκκένωσης, τα µηχανήµατα πρέπει να σχεδιάζονται και να 

κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η ακριβής πλήρωση µε την 

αναγκαία ποσότητα φυτοφαρµάκου και να διασφαλίζεται η εύκολη και πλήρης 

εκκένωση ενώ θα εµποδίζεται η διαρροή φυτοφαρµάκων και θα αποφεύγεται η 

µόλυνση της πηγής του νερού για όσο διαρκούν οι διεργασίες αυτές.  

Σε σχέση µε την εφαρµογή του φυτοφαρµάκου ορίζεται η δόση εφαρµογής. Τα 

µηχανήµατα πρέπει να διαθέτουν µηχανισµό µε τον οποίο, η δόση εφαρµογής 

ρυθµίζεται µε ευχέρεια, ακρίβεια και αξιοπιστία. Σχετικά µε τη διανοµή, την 

εναπόθεση και τη µετατόπιση του ψεκαστικού νέφους του φυτοφαρµάκου, τα 

µηχανήµατα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι το φυτοφάρµακο εναποτίθεται στις στοχευόµενες περιοχές 

προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες σε άλλες περιοχές και να 

προλαµβάνεται η µετατόπιση του ψεκαστικού νέφους του φυτοφαρµάκου στο 

περιβάλλον. Αναλόγως την περίσταση, πρέπει να εξασφαλίζονται η οµαλή διανοµή 
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και η οµοιογενής εναπόθεση. Οι δοκιµές γίνονται προκειµένου να επαληθευθεί ότι τα 

σχετικά τµήµατα των µηχανηµάτων συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στα παραπάνω τµήµατα. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του 

πρέπει, για κάθε τύπο µηχανήµατος, να αναλαµβάνει ο ίδιος ή να αναθέτει σε άλλους 

τη διενέργεια των καταλλήλων δοκιµών.  

Απώλειες κατά τη διακοπή: Τα µηχανήµατα πρέπει να σχεδιάζονται και να 

κατασκευάζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να προλαµβάνονται οι απώλειες όταν 

διακόπτεται η εφαρµογή του φυτοφαρµάκου. Όσον αφορά τη συντήρηση και τον 

καθαρισµό, τα µηχανήµατα πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα µε 

τρόπο ώστε να επιτρέπεται ο εύκολος και ο πλήρης καθαρισµός, χωρίς να µολύνεται 

το περιβάλλον. Τα µηχανήµατα πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα µε 

τρόπο ώστε να µπορεί να δειυκολυνθεί η αντικατάσταση των εξαρτηµάτων που 

φθείρονται χωρίς να µολύνεται το περιβάλλον για όσο διαρκούν οι εργασίες της 

συντήρησης. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εύκολης σύνδεσης των αναγκαίων 

οργάνων µέτρησης στα µηχανήµατα ώστε να ελέγχεται η καλή λειτουργία τους κατά 

τις επιθεωρήσεις. Τα πλέγµατα και τα φίλτρα πρέπει να φέρουν σήµανση έτσι ώστε ο 

τύπος και το µέγεθός τους να µπορούν να προσδιοριστούν µε σαφήνεια. Κατά 

περίπτωση, τα µηχανήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε µια ειδική εγκατάσταση 

στην οποία ο χειριστής θα µπορεί να τοποθετεί το όνοµα του χρησιµοποιούµενου 

φυτοφαρµάκου.  

Το φύλλο οδηγιών οφείλει να συµπεριλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: α) 

Προφυλάξεις που λαµβάνονται κατά τη µείξη, τη φόρτωση, την εφαρµογή, την 

κένωση, τον καθαρισµό, τη συντήρηση και τη µεταφορά για να αποφεύγεται η 

µόλυνση του περιβάλλοντος· β) Όρους χρήσης µε λεπτοµερή τρόπο, για τις διάφορες 

προβλεπόµενες καταστάσεις λειτουργίας, περιλαµβανοµένης της αντίστοιχης 

προετοιµασίας και ρυθµίσεων που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι το 

φυτοφάρµακο εναποτίθεται µόνο στις στοχευόµενες περιοχές, ενώ παράλληλα 

ελαχιστοποιούνται οι απώλειες σε άλλες περιοχές, ότι προλαµβάνεται η εκτροπή του 

φυτοφαρµάκου στο περιβάλλον και, κατά περίπτωση, ότι εξασφαλίζεται η 

οµοιόµορφη διανοµή και η οµοιογενής εναπόθεση του φυτοφαρµάκου· γ) Το φάσµα 

των τύπων και µεγεθών των ακροφυσίων, των πλεγµάτων και των φίλτρων που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε το µηχάνηµα· δ) Τη συχνότητα ελέγχων και τα 

κριτήρια και τη µέθοδο αντικατάστασης αναλώσιµων εξαρτηµάτων που επηρεάζουν 
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την οµαλή λειτουργία του µηχανήµατος, όπως των ακροφυσίων, των πλεγµάτων και 

των φίλτρων· ε) Καθορισµό της βαθµονόµησης, της καθηµερινής συντήρησης, της 

χειµερινής προετοιµασίας και των άλλων ελέγχων που είναι αναγκαίοι για την οµαλή 

λειτουργία του µηχανήµατος· στ) Τύπους φυτοφαρµάκων που µπορεί να 

παρεµποδίζουν την οµαλή λειτουργία του µηχανήµατος· ζ) Ένδειξη ότι ο χειριστής θα 

πρέπει να επικαιροποιεί το όνοµα του χρησιµοποιούµενου φυτοφαρµάκου που 

αναγράφεται στην ειδική εγκατάσταση όπου αναφέρεται στο τµήµα· η) Τη σύνδεση 

και χρήση ενδεχόµενου ειδικού εξοπλισµού ή εξαρτηµάτων και αναγκαία προληπτικά 

µέτρα που πρέπει να ληφθούν· θ) Ένδειξη ότι το µηχάνηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σε εθνικές απαιτήσεις για τακτική επιθεώρηση από αρµόδιους φορείς, όπως 

προβλέπεται στην οδηγία 2009/128/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισµό πλαισίου κοινοτικής 

δράσης µε σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των φυτοφαρµάκων· (ΕΕ L 309 της 

24.11.2009, σ. 71). ι) Τα τµήµατα των µηχανηµάτων που πρέπει να ελέγχονται συχνά 

ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία τους· ια) Οδηγίες για τη σύνδεση των 

απαραίτητων οργάνων µέτρησης. 

Τέλος το άρθρο 7 δηλώνει πως την ανάθεση την αναλαµβάνει ο Υπουργός 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τη δηµοσίευση του παρόντος και οι 

Υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας την εκτέλεση αυτού.
10

 

 

6.2 ΚΤΕΟ 

 

Αξίζει να σηµειώσουµε πως στην Ελλάδα υπάρχουν 170 διαφορετικά ΚΤΕΟ για 

τα ψεκαστικά µηχανήµατα. Το ΚΤΕΟ είναι το κέντρο τεχνικού ελέγχου των 

οχηµάτων και ο σκοπός ύπαρξης του είναι ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας των 

                                                           
10

(http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/agrotika_mixanimata/odigia_2009_127_neapsekastika.pdf.) 
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ψεκαστικών µηχανηµάτων και των υποσυστηµάτων τους ώστε να είναι ασφαλή για 

τους επιβαίνοντες και όσο το δυνατόν λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον
11

. 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, έπειτα από την 

εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και 

Μηχανολογικού Εξοπλισµού του ΥΠ.Α.Α.Τ., καθορίζονται οι φορείς που είναι 

υπεύθυνοι για την διενέργεια των επιθεωρήσεων του Εξοπλισµού Εφαρµογής 

Γεωργικών Φαρµάκων. Οι επιθεωρήσεις λαµβάνουν χώρα στους Σταθµούς 

Επιθεώρησης Εξοπλισµού Εφαρµογής Γεωργικών Φαρµάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) οι οποίοι 

µπορεί είτε να ανήκουν σε ιδιώτες είτε σε δηµόσιο φορέα  και να είναι είτε κινητοί 

είτε σταθεροί. 

Οι Σταθµοί Επιθεώρησης οφείλουν να διαθέτουν ειδικό εξοπλισµό από 

διαπιστευµένο φορέα του ΕΣΥ∆, ώστε να µπορεί να διασφαλιστεί η ακρίβεια των 

µετρήσεων. Το πρόσωπο (επιθεωρητής) που είναι υπεύθυνος για τις επιθεωρήσεις 

των µηχανηµάτων, πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σχετικού µε το 

αντικείµενο της κατεύθυνσης. Έπειτα προβλέπεται µια διαδικασία κατάρτισης για 

τους επιθεωρητές µε κατεύθυνση την συνεχιζόµενη επικαιοροποίηση των γνώσεων 

που κατέχουν 

Οι ΠΥΑΑΜ θα ελέγχουν την ύπαρξη των απαραίτητων οργάνων του ΣΤΕΕΕΓΦ 

καθώς και τις προϋποθέσεις του επιθεωρητή και έχουν την δυνατότητα να χορηγούν 

εξουσιοδότηση στον ΣΤΕΕΕΓΦ για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων µε ισχύ για 5 

χρόνια. Η εξουσιοδότηση µπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγµή διαπιστωθεί 

παράβαση των προβλεποµένων στις αρµόδιες  υπουργικές αποφάσεις . 

∆ιαδικασία επιθεώρησης 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζεται η 

διαδικασία επιθεώρησης του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων που 

βρίσκεται σε χρήση. Ο εξοπλισµός πρέπει να επιθεωρείται για πρώτη φορά εντός του 

πρώτου 6µήνου από την στιγµή που θα πουληθεί, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

δεύτερου Παραρτήµατος της οδηγίας 2009/128/ΕΚ έτσι όπως έχει µεταφερθεί στο  

τρίτο Παράρτηµα  του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).  

                                                           
11

(http://ikteocheckpoint.gr) 
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Στο πεδίο εφαρµογής εντάσσονται οι νεφελοψεκαστήρες και οι ψεκαστήρες αγρού 

µε δεξαµενή ψεκαστικού υγρού µεγαλύτερη των 100 λίτρων και οποιοδήποτε µήκος 

βραχίονα ψεκασµού.  Αν η αρµόδια ΠΥΑΑΜ, κάνει την εκτίµηση ότι µπορεί να 

υπάρξει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον από τη χρήση και 

άλλων τύπων εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται ιδιαιτέρως στο έδαφός της, µπορεί 

να εισηγηθεί στη ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και 

Μηχανολογικού Εξοπλισµού του ΥΠΑΑΤ την υποχρεωτική επιθεώρηση και αυτών 

των τύπων εξοπλισµού. 

Αφού ολοκληρωθεί µε επιτυχία η επιθεώρηση του εξοπλισµού εφαρµογής 

γεωργικών φαρµάκων,  Γίνεται επικόλληση στο ψεκαστικό µηχάνηµα αυτοκόλλητο 

επίθεµα που προσδιορίζει το πότε έχει πραγµατοποιηθεί η επιθεώρηση (τύπου ΚΤΕΟ) 

και χορηγείται από το αρµόδιο ΣΤΕΕΕΓΦ το πιστοποιητικό επιθεώρησης. Ο τύπος 

και το περιεχόµενο του πιστοποιητικού επιθεώρησης ορίζεται µε εγκύκλιο του 

Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έπειτα από 

την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και 

Μηχανολογικού Εξοπλισµού του ΥΠ.Α.Α.Τ. 

Τα µηχανήµατα έπειτα από την διαδικασία της επιθεώρησης εντάσσονται σε µία 

κατηγορία Ι έως IV, όπου στην «Κατηγορία Ι» πληρούν τις προδιαγραφές του τρίτου 

Παραρτήµατος του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8)  και παίρνουν αυτοκόλλητο επίθεµα 

επιθεώρησης. Στην «Κατηγορία ΙΙ» παίρνουν το αυτοκόλλητο επίθεµα επιθεώρησης 

και ταυτόχρονα ενηµερώνονται για τις πολύ µικρές αποκλίσεις τους από το 

παράρτηµα που προαναφέραµε, οι οποίες σηµειώνονται ως παρατήρηση στο 

πιστοποιητικό επιθεώρησης και θα πρέπει να έχουν διορθωθεί έως την τακτική 

επόµενη επιθεώρηση. Στην «Κατηγορία ΙΙΙ» εντάσσονται εκείνα τα µηχανήµατα που 

αποκλίνουν σηµαντικά από το  παράρτηµα και πρέπει να επιδιορθώσουν τις 

αποκλίσεις τους, εντός τετραµήνου για να πάρουν το αυτοκόλλητο επίθεµα 

επιθεώρησης. Στην «Κατηγορία ΙV» εντάσσονται όλα τα µηχανήµατα που έχουν 

µεγάλες αποκλίσεις, οι οποίες τα καθιστούν ακατάλληλα προς χρήση. Τα 

µηχανήµατα αυτά, δεν παίρνουν αυτοκόλλητο επίθεµα επιθεώρησης και στο 

πιστοποιητικό επιθεώρησης αναγράφεται ρητά η απαγόρευση της χρήσης τους 

(http://www.opengov.gr/ypaat/?p=470). 
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6.3.Το πρόγραµµα ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα 

 

Κύριο αντικείµενο του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη και η υποστήριξη 

εκείνων των δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη του 

αγροτικού τοµέα της χώρας µας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την 

διαδικασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων & τροφίµων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών 

γεωργικών πρακτικών και τους ορθούς ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής και 

διακίνησης του γάλακτος και του κρέατος στη χώρα µας.   

Οι επιµέρους τοµείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ είναι: 

• η προώθηση της καινοτοµίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, 

της τεχνολογίας και των συµβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς της 

αγροδιατροφικής αλυσίδας,  

• η παροχή αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

• η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόµιµης χρήσης 

όρων, συµβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιµα µε σκοπό 

τη διασφάλιση της ποιότητάς τους,  

• η εφαρµογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και  

• ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώµατος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και 

διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα.  

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισµού είναι η επιστηµονική και τεχνική 

υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων στον σχεδιασµό και 

την υποστήριξη της εφαρµογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαµόρφωση θέσεων 

στα θέµατα που εξετάζονται στο Συµβούλιο και στα υπόλοιπα αρµόδια όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ είναι ο αρµόδιος εθνικός φορέας για την σύνταξη και την 

έκδοση των εθνικών, κλαδικών, προαιρετικών προτύπων και προδιαγραφών, 
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πρωτοκόλλων, οδηγιών και κανονισµών στον τοµέα των αγροτικών προϊόντων και 

των τροφίµων. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκπονήσει τα παρακάτω τυποποιητικά έγγραφα. 

Ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της εφαρµογής των 

προτύπων AGRO,  µε την διενέργεια επιθεωρήσεων στους ιδιωτικούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται στην πιστοποίησή του, στις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις, όπως 

επίσης και στα σηµεία πώλησης των προϊόντων των πιστοποιηµένων ή µη 

επιχειρήσεων, µε στόχο τη διαπίστωση της σύµπλευσης µε τις απαραίτητες 

προδιαγραφές. 

Για τη σύνταξη τυποποιητικών εγγράφων ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ ακολουθεί τους 

διεθνείς κανόνες περί τυποποίησης. Στο πλαίσιο των κανόνων αυτών για να 

αποφασιστεί η σύνταξη και η αναθεώρηση προδιαγραφών πραγµατοποιείται 

διαδικασία διερεύνησης της αναγκαιότητάς τους, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και 

εκτίµηση του επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος. Κάθε άτοµο που ενδιαφέρεται, µπορεί 

να υποβάλει αίτηµα για τη σύνταξη νέων προδιαγραφών µε την υποβολή της σχετικής 

φόρµας. 

Για την εκπόνηση των προδιαγραφών, ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ προχωρά στη 

συγκρότηση των Τεχνικών Επιτροπών, τα µέλη των οποίων επιλέγονται έτσι ώστε να 

συµµετέχουν µε αντιπροσωπευτικό τρόπο όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς 

εξασφαλίζοντας έτσι, αφενός την ενιαία και οµοιογενή σύνταξη όλων των σχετικών 

τυποποιητικών εγγράφων και αφετέρου την αντικειµενικότητα και τη συναίνεση 

όλων των ενδιαφεροµένων πλευρών
1213

. 

 

Κεφάλαιο 7
ο
: Ανάλυση για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 

 

7.1 Ανόργανα εντοµοκτόνα 

 

Τα εντοµοκτόνα της κατηγορίας αυτής µαζί µε τα ορυκτέλαια και λίγα 

εντοµοκτόνα φυτικής προέλευσης (Πυρεθρίνες, Νικοτίνη, Ροτενόνη, 

                                                           
12

http://www.elgo.gr 

 
13 http://www.minagric.gr 
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Ryania,Sabadilla), αποτελούσαν τα κύρια µέσα χηµικής καταπολέµησης των εντόµων 

µέχρι και τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Μετά τον πόλεµο αυτό, η χρήση τους 

µειώθηκε σταδιακά έτσι ώστε σήµερα δεν χρησιµοποιούνται στις περισσότερες χώρες 

και στις υπόλοιπες χρησιµοποιούνται λίγο, εναντίον λίγων ειδών εντόµων. Τα 

ανόργανα εντοµοκτόνα χρησιµοποιούνται στη σηµερινή εποχή σε δηλητηριασµένα 

δολώµατα εναντίον κάποιων τρωκτικών, επιβλαβών πουλιών και άλλων ζώων. 

Στην κατηγορία αυτή των εντοµοκτόνων ανήκαν: 

1. Οι ενώσεις του αρσενικού. Πρόκειται για εντοµοκτόνα πεπτικού συστήµατος. 

Είναι αποτελεσµατικά εναντίον των µασητικών εντόµων καθώς και εναντίον 

ορισµένων ειδών που ξύνουν και µυζούν επιφανειακά τους φυτικούς ιστούς. Από 

άποψη µηχανισµού εντοµοτοξικής ενέργειας, θεωρείται ότι επιδρούν σε διάφορα 

ένζυµα του πεπτικού κυρίως συστήµατος. 

 

2. Ενώσεις του φθορίου. Είναι εντοµοκτόνα πεπτικού συστήµατος, µε µικρότερη 

υπολειµµατική διάρκεια και µεγαλύτερη φυτοτοξικότητα από τις ενώσεις του 

αρσενικού που χρησιµοποιούνται (για τους λόγους αυτούς) κυρίως σε δολώµατα 

εναντίον τρωκτικών και εντόµων. Η εντοµοτοξική τους ενέργεια συνίσταται από 

τη µία σε σοβαρές αλλοιώσεις του πρωτοπλάσµατος και του πυρήνα των 

κυττάρων και αφετέρου στην κατακρήµνιση του ασβεστίου των κυτταρικών 

µεµβρανών καθώς και στην επίδραση τους στις εστεράσες και τις φωσφατάσες. 

Πρόκειται για αθροιστικά δηλητήρια και για το λόγο αυτό η χρήση τους στη 

γεωργία έχει απαγορευθεί σε πολλές χώρες.  

 

 

3. Άλλες ανόργανες ενώσεις όπως ο Βόρακας (τετραβορικό νάτριο) 

(Na2B4O7.10H2O). Χαρακτηρίζεται από αργή δράση και µικρή 

εντοµοτοξικότητα. Για να επέλθει ο θάνατος σε κατσαρίδες, απαιτούνται 4-7 

ηµέρες. (Για το αυτό λόγο, συνήθως χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλες 

εντοµοτοξικές ουσίες). Τελικά, χρησιµοποιήθηκε και χρησιµοποιείται έστω 

περιορισµένα ως σκόνη ή ως δόλωµα εναντίον κατσαριδών. Προτείνεται και 

εναντίον της ψείρας της κεφαλής του ανθρώπου, αφού προηγηθεί η διάλυση του 

σε σαπουνάδα.  
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4. Βορικό οξύ. Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλες ουσίες για επάλειψη 

πληγών αγροτικών ζώων αλλά και µόνο του ως διάλυµα ή µαζί µε αδρανείς 

σκόνες ( σκόνη επίπασης) εναντίον µυρµηγκιών και κατσαριδών. Είναι σχετικά 

ακίνδυνο για τον άνθρωπο.  

 

5. Φωσφορούχος ψευδάργυρος (Zn3P2). Πρόκειται για τρωκτικοκτόνο και 

εντοµοκτόνο πεπτικού συστήµατος. Χρησιµοποιήθηκε σε δολώµατα εναντίον του 

κρεµµυδοφάγου Gryllotalpa gryllotalpa και σε αντιπρονυµφικά σπίρτα που 

παράγουν φωσφίνη µε την υγρασία του κορµού του δένδρου. Όταν βρίσκεται σε 

υγρό περιβάλλον χάνει την τοξικότητα του σε διάστηµα 8-10 ηµερών για τον ίδιο 

λόγο( παράγει φωσφίνη). Είναι αρκετά επικίνδυνο για τον άνθρωπο.  

 

6. Υδροξείδιο του ασβεστίου (σβησµένος ασβέστης, Ca (OH) 2). Με σκονίσµατα, 

θανατώνει ορισµένα έντοµα µέσω της αφυδάτωσης που προκαλεί. Ασπρίζοντας 

τους κορµούς δένδρων µε διάλυµα ασβέστη σε νερό, προστατεύει από ηλιακά 

εγκαύµατα τα οποία διευκολύνουν την εγκατάσταση των φλοιοφάγων εντόµων14. 

 

7.2 Ορυκτέλαια 

 

Πρόκειται για εντοµοκτόνα και ακαρεοκτόνα επαφής. ∆ιαποτίζουν την επιφάνεια 

του εντόµου και µπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στο λιπιδικό επιδερµάτιο, µε 

αποτέλεσµα να επηρεάζεται η απώλεια νερού από αυτό. Ο διαποτισµός του 

δερµατίου αλλοιώνει και τη δυνατότητα µετακίνησης των µικρών εντόµων. Τα 

ορυκτέλαια µπορούν να µπουν στα αναπνευστικά τµήµατα του εντόµου ή να τα 

σκεπάσουν και να προκαλέσουν ασφυξία. Είναι γνωστά διεθνώς ως τα «έλαια 

ψεκασµών». Πρόκειται για κλάσµατα πετρελαίου τα οποία ποικίλουν ως προς την 

περιεκτικότητα τους σε κορεσµένους υδρογονάνθρακες. Τα περισσότερα ανήκουν 

στα ελαφρά λιπαντικά έλαια. Οι ιδιότητες που καθορίζουν την καταλληλότητα ενός 

ορυκτελαίου για κάποια συγκεκριµένη δενδροκοµική χρήση είναι, α)η 

περιεκτικότητα του σε κορεσµένους υδρογονάνθρακες, β)η πτητικότητα, γ)το ιξώδες 

και δ)η παραφινικότητα του. Κάθε µια από τις ιδιότητες αυτές, έχει σχέση µε την 

                                                           
14

 Τζανακάκης Μ. Εφαρµοσµένη Εντοµολογία. Ειδικό Μέρος. Έκδοση του Συγγραφέα, Θεσσαλονίκη, 

1980. 
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εντοµοτοξικότητα ή και µε τη φυτοτοξικότητα του ορυκτελαίου. Έτσι όσο 

µεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα του ελαίου σε κορεσµένους υδρογονάνθρακες, 

τόσο περιορίζονται οι κίνδυνοι φυτοτοξικότητας και κυρίως σε φυτά που βρίσκονται 

στο στάδιο της βλάστησης. Όσο αυξάνεται η πτητικότητα του ελαίου, µειώνεται η 

υπολειµµατική δράση. Το ιξώδες σχετίζεται µε τη διεισδυτικότητα του ελαίου σε 

φυτικούς ιστούς, στο σώµα των εντόµων αλλά και µεταξύ του σώµατος του εντόµου 

και του φυτού. Η παραφινικότητα τέλος του ορυκτελαίου, σχετίζεται µε την 

περιεκτικότητα του σε παραφινικούς υδρογονάνθρακες, η παραφινικότητα από την 

άλλη, σχετίζεται σε κάποιο βαθµό µε την τοξικότητα του σκευάσµατος για ορισµένα 

είδη εντόµων και ακάρεων.  

Στην αυτή την κατηγορία εντοµοκτόνων ανήκουν οι θερινοί και χειµερινοί πολτοί 

ορυκτελαίων, µε βάση την εποχή του έτους που χρησιµοποιούνται και την βλαστική 

κατάσταση του δέντρου. Τα θερινά ορυκτέλαια µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά 

τη διάρκεια όλου του έτους σε αειθαλή ή φυλλοβόλα δένδρα και θάµνους. 

Χρησιµοποιούνται κυρίως κατά την περίοδο της βλάστησης. Το χειµώνα 

χρησιµοποιούνται κατά κανόνα σε δένδρα αειθαλή και σε ορισµένες ποικιλίες 

ροδακινιάς, ευαίσθητες στα χειµερινά ορυκτέλαια. Γενικά, είναι λιγότερο φυτοτοξικά 

από τα χειµερινά ακόµα και όταν χρησιµοποιούνται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις. 

Τα χειµερινά ορυκτέλαια επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά σε 

φυλλοβόλα δέντρα και θάµνους και µόνο όταν τα φυτά δεν έχουν φύλλα (τέλος 

φθινοπώρου, χειµώνα, αρχές άνοιξης) και κυρίως όταν βρίσκονται σε χειµερινό 

λήθαργο. Σκοπός τους είναι θανάτωση αυγών αφίδων και ακάρεων καθώς και 

εντόµων και ακάρεων (ανήλικων) που διαχειµάζουν πάνω στο δένδρο. Το ποσοστό 

θανάτωσης προνυµφών Λεπιδόπτερων που βρίσκονται µέσα σε βοµβύκιο 

διαχειµάνσεως, διφέρει ανάλογα µε τον τύπο και την πυκνότητα του βοµβυκίου, την 

ευπάθεια του εντόµου στο έλαιο και την ποσότητα του ψεκαστικού υγρού και του 

ελαίου που έρχεται σε επαφή µε το βοµβύκιο (Τζανακάκης 1980),(Βυζαντινόπουλος 

Σ., 2010). 

 

7.3 Χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες 
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Πρόκειται για εντοµοκτόνα επαφής που έχουν υπολειµµατική διάρκεια. Η δράση 

τους είναι νευροτοξική. Το DDT και η οµάδα του δρουν στους νευράξονες 

διαταράσσοντας την κατά µήκος τους κανονική µετάδοση της νευρικής ώσης, σε 

έντοµα και θηλαστικά. ∆ρώντας στη δίοδο νατρίου, προκαλούν απώλεια ιόντων, µε 

συνέπεια µεγάλη νευρική διέγερση, συχνές ώσεις, σπασµούς και θάνατο. Τα 

κυκλοδιένια (aldrin, dieldrin, chlordane, heptachlor, endrin) και τα 

πολυχλωροτερπένια (toxaphene, strobane) έχουν κι εκείνα ως τελικό αποτέλεσµα 

επανειληµµένες και συχνές νευρικές ώσεις που επιφέρουν το θάνατο του εντόµου. 

∆ρουν στον παρεµποδιστικό µηχανισµό του νευρικού συστήµατος που είναι γνωστός 

ως δέκτης του γαµινοβουτυρικού οξέος (GABA) και που αυξάνει την περατότητα των 

µεµβρανών των νευρώνων, σε ιόντα χλωρίου. Τα κυκλοδιένια εµποδίζουν την είσοδο 

ιόντων χλωρίου στους νευρώνες και έτσι ανταγωνίζονται την ηρεµιστική δράση του 

GABA.  

Οι χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες έχουν µεγάλη λιποδιαλυτότητα, πολύ µικρή 

υδατοδιαλυτότητα, µεγάλη χηµική σταθερότητα και οι περισσότεροι έχουν µικρή 

πτητικότητα. Τα περισσότερα µέλη της οµάδας αυτής είναι αθροιστικά, δηλαδή 

εναποτίθενται και συσσωρεύονται στο λιπώδη ιστό των εντόµων και άλλων ζώων, 

στο συκώτι των ανώτερων σπονδυλωτών και σε ορισµένα άλλα όργανα, όπου 

παραµένουν σχεδόν αναλλοίωτα για µεγάλο χρονικό διάστηµα (βιοσυσσώρευση). 

Έτσι, µικρές αβλαβείς δόσεις όταν ληφθούν πολλές φορές, δηµιουργούν βλαβερές 

συγκεντρώσεις στους ιστούς όπου συσσωρεύονται. Η αθροιστική αυτή ιδιότητα τους, 

η χηµική σταθερότητα τους και οι κίνδυνοι που δηµιουργούνται για τον άνθρωπο και 

το περιβάλλον, οδήγησαν στον περιορισµό ή την απαγόρευση της χρήσης τους σε 

πολλές χώρες. Έχει αποδειχθεί ότι τα οργανοχλωριωµένα εντοµοκτόνα 

χαρακτηρίζονται από µεγάλη υπολειµµατική διάρκεια. Έτσι, διατηρούνται στο νερό ή 

στο έδαφος για πολλά χρόνια και οι συγκεντρώσεις τους από τρισεκατοµµύρια στο 

υδάτινο περιβάλλον, είναι δυνατόν να «βιοµεγενθύνουν» 105 -107 φορές στους 

ιστούς ασπόνδυλων, ψαριών, πουλιών και θηλαστικών και να φτάσουν σε 

εκατοµµυριοστά σε ζωντανά ζώα. Η λειτουργία αυτή λέγεται βιολογική µεγέθυνση ή 

βιοµεγέθυνση και διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο στην αύξηση των επιπτώσεων της 

ρύπανσης σε ένα οικοσύστηµα. Τα πολύ τοξικά, σταθερά και λιποδιαλυτά οργανικά 

χλωριωµένα εντοµοκτόνα και τα επίσης τοξικά προϊόντα της αποικοδόµησης τους, 

µετακινούνται κατά µήκος των τροφικών αλυσίδων (βιοµεταφορά), µε συνέπεια τη 
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βιοµεγέθυνση της συγκέντρωσης τους σε έµβιους οργανισµούς και κυρίως στα 

ανώτερα ζώα. Ακόµα και µικρές ποσότητες υπολειµµάτων οργανοχλωριωµένων 

εντοµοκτόνων είναι δυνατόν να περάσουν από τις ζωοτροφές στο λίπος του σώµατος 

του ζώου που τις καταναλώνει, σε ποσοστό µέχρι και 90%. Η τελική κατάταξη τους 

στον τελικό κρίκο της τροφικής αλυσίδας δηλαδή το ανθρώπινο σώµα είναι πιθανή 

και µέσω του µητρικού γάλακτος είναι δυνατή η µεταφορά τους στα νεογνά τα οποία 

είναι και περισσότερο ευαίσθητα. Κατά µέσο όρο παγκοσµίως, 6 ppm DDT 

ανιχνεύονται στο µητρικό γάλα, συγκέντρωση που υπερβαίνει κατά 10 φορές το µέσο 

όρο στην πρώην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας και είναι ακόµα 6 φορές 

πιο πάνω από την κατώτερη ανεκτή ποσότητα στο λίπος του γάλακτος της αγελάδας.  

Σε µερικές αναπτυσσόµενες χώρες οι ποσότητες που ανιχνεύονται υπερβαίνουν 

κατά 50 φορές τις µέσες επιτρεπόµενες τιµές στην πρώην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία 

της Γερµανίας. (Pan, 1988) Σε ένα από τα πολλά παραδείγµατα που αναφέρονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία, σε µια θαλάσσια περιοχή, το DDT βρίσκονταν σε 

συγκεντρώσεις του 1ppb. Στο Laminaria, (ένα είδος φυκιού) που αναπτύσσονταν στη 

θαλάσσια αυτή περιοχή, η συγκέντρωση του DDT ήταν 0.001 ppm= 1ppb, δηλαδή 

όση και του περιβάλλοντος, αλλά η συγκέντρωση στο συκώτι ενός ψαριού της ίδιας 

θαλάσσιας περιοχής, ήταν 1500 φορές µεγαλύτερη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

τα: Aldrin, Chlordane, DDT, Dieldrin, Endosulfan, Endrin, HCH, Heptachlor, 

Isoberzan, Lindane, Methoxychlor, Mirex, Toxaphene. Λόγω των παραπάνω 

ιδιοτήτων τους, έχει απαγορευτεί η χρήση τους στη χώρα µας(Βυζαντινόπουλος Σ., 

2010). 

 

7.4 Οργανοφωσφορούχα εντοµοκτόνα 

 

Πρόκειται για εντοµοκτόνα επαφής. Εισέρχονται στο σώµα του εντόµου όταν η 

επιφάνεια του έρθει σε επαφή µε αυτά. Σε περίπτωση κατάποσης, εισέρχονται και 

από το τοίχωµα του πεπτικού σωλήνα. Κάποια από τα µέλη αυτής της οµάδας 

εντοµοκτόνων, έχουν διασυστηµατική δράση. Η υπολειµµατική τους διάρκεια 

κυµαίνεται από µικρή έως σχετικά µεγάλη. Από πλευράς µορίου, τα περισσότερα 

οργανοφωσφορούχα εντοµοκτόνα είναι φωσφορικοί, φωσφοροθειοικοί, 

φωσφοροθειονικοί και φωσφοροθειολικοί εστέρες. Ο κύριος τρόπος της τοξικής 
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δράσης τους στα έντοµα και άλλα ζώα, είναι η παρεµπόδιση του ενζύµου 

ακετυχολινεστεράση (µέσω του φωσφόρου τους), το οποίο είναι απαραίτητο για τη 

σωστή λειτουργία του νευρικού συστήµατος. Αποτέλεσµα της παρεµπόδισης αυτής, 

είναι να περισσεύει η ακετυλοχολίνη, κάτι που προκαλεί πληθώρα νευροµεταδόσεων 

στους νευρώνες του κεντρικού νευρικού συστήµατος, µε συνέπειες την υπερδιέγερση, 

τον τρόµο, σπασµούς, παράλυση και θάνατο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µερικά 

από τα τοξικότερα για τα έντοµα, τα θερµόαιµα και τον άνθρωπο εντοµοκτόνα, όπως 

και µερικά από τα λιγότερο τοξικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Λόγω της 

υψηλής τους τοξικότητας, τα περισσότερα έχουν αποσυρθεί. Μερικά από αυτά που 

κυκλοφορούν ακόµα στη χώρα µας είναι το Chlorpyrifos και το Dimethoate 

(Βυζαντινόπουλος Σ., 2010). 

 

7.5 Καρβαµιδικά εντοµοκτόνα 

 

Είναι εστέρες ή οξίµες του καρβαµιδικού οξέος. Εισέρχονται στο σώµα του 

εντόµου όπως και τα οργανοφωσφορούχα εντοµοκτόνα. Ο τρόπος της τοξικής τους 

δράσης είναι κυρίως χολινεργικός, παρεµποδίζουν δηλαδή τη δράση της 

ακετυλοχολινεστεράσης κατά τρόπο ανάλογο εκείνου των οργανοφωσφορούχων 

εντοµοκτόνων η οποία δεν γίνεται µε δέσµευση της µε φωσφορυλίωση, δεδοµένου 

ότι δεν πρόκειται για οργανοφωσφορούχες ενώσεις. Η ικανότητα τους να 

παρεµποδίζουν τη δράση της ακετυλοχολινεστεράσης σχετίζεται αφενός µε τη 

συγγένεια της δοµής του µορίου τους µε την ακετυλοχολίνη και αφετέρου µε την 

ασθενή υδρόλυση τους παρουσία υδροξυλιοµάδων (ΟΗ-). Τα περισσότερα είναι 

εντοµοκτόνα επαφής και κάποια έχουν διασυστηµατική δράση. Η οξεία τοξικότητα 

τους για τα θερµόαιµα, ποικίλλει από πολύ µεγάλη, σε µέτρια. Τα περισσότερα 

ευτυχώς, δεν µπαίνουν εύκολα από το δέρµα των θηλαστικών. ∆εν είναι όµως 

σπάνιες οι περιπτώσεις δηλητηρίασης αγροτών κατά τη χρησιµοποίηση επικίνδυνων 

µελών της οµάδας των καρβαµιδικών. Ορισµένα είναι ισχυρά µελισσοτοξικά. Λόγω 

της υψηλής τους τοξικότητας, τα περισσότερα έχουν αποσυρθεί. Μερικά από αυτά 

που κυκλοφορούν ακόµα στη χώρα µας είναι το pyrimicarb και το methiocarb.  
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7.6 Ασφυκτικά εντοµοκτόνα 

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ουσίες που δεν ανήκουν σε µια συγκεκριµένη 

χηµική οµάδα, αλλά έχουν ορισµένες κοινές ιδιότητες. Εισέρχονται στο σώµα των 

εντόµων από το αναπνευστικό τους σύστηµα ως αέρια ή ατµοί. Σκοτώνουν τα έντοµα 

παρεµποδίζοντας ή τα οξειδωτικά ένζυµα ή την αφοµοίωση του οξυγόνου από τους 

ιστούς. Η χρήση τους γίνεται σε κλειστούς χώρους ή σε χώρους που µπορούν να 

σκεπαστούν ώστε να συγκρατήσουν το αέριο, ή το έδαφος. Τα περισσότερα είναι 

φυτοτοξικά. Με τα ασφυκτικά εντοµοκτόνα επιδιώκεται η απεντόµωση του προϊόντος 

ή του χώρου, δηλαδή θανάτωση κάθε σταδίου των εντόµων στο συγκεκριµένο χώρο. 

Αυτό συνεπάγεται συνήθως και θανάτωση και κάθε άλλου αρθρόποδου και 

σπονδυλωτού ζώου (τρωκτικού κ.α.) που παρευρίσκεται στο χώρο. Τα περισσότερα 

µέλη της οµάδας αυτής εντοµοκτόνων, δηµιουργούν σοβαρούς κίνδυνους κατά την 

εφαρµογή τους και για το λόγο αυτό πρέπει να εφαρµόζονται από πλήρως 

εξειδικευµένα συνεργεία. Ανάµεσα στα πιο συνηθισµένα ασφυκτικά εντοµοκτόνα 

που χρησιµοποιούνταν για αποθηκευµένα προϊόντα ή στο έδαφος για την 

καταπολέµηση εντόµων ή και νηµατωδών: Βρωµεθάνιο (βρωµιούχο µεθύλιο), 1,2-

διχλωροαιθάνιο (διχλωριούχο αιθυλένιο , EDC), οξείδιο του αιθυλενίου, υδροκυανικό 

οξύ (HCN), φωσφίνη (PH3), 1,2-διβρωµοαιθάνιο (διβρωµιούχο αιθυλένιο, EDB), 1,2-

διβρωµο-3-χλωροπροπάνιο (Nemagon, DBCP), διθειούχος άνθρακας (διθειάνθρακας, 

CS2), 1,3-διχλωροπροπυλένιο (D-D, Dowfume), τετραχλωριούχος άνθρακας. Από 

αυτά, στη χώρα µας κυκλοφορεί πλέον µόνο η φωσφίνη.  

Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2000 φυτικά είδη εµφανίζουν εντοµοκτόνες 

ιδιότητες εξ αιτίας των τοξικών ουσιών που περιέχουν. Τα είδη αυτά ανήκουν σε 170 

διαφορετικές οικογένειες από τις οποίες µόνο έξι χρησιµοποιήθηκαν ή 

χρησιµοποιούνται για την παρασκευή εντοµοκτόνων (Βυζαντινόπουλος Σ., 2010). 

Τα σκευάσµατα αυτά, παρά το ότι έχει περιορισθεί η χρήση τους λόγω της 

µεγάλης διάδοσης των συνθετικών εντοµοκτόνων, εξακολουθούν να θεωρούνται ως 

ιδιαίτερα χρήσιµα λόγω της µικρής τοξικότητας τους στα θερµόαιµα και της έλλειψης 

υπολειµµάτων στα τρόφιµα και στο περιβάλλον γενικότερα. Τα σπουδαιότερα µέλη 

της οµάδας αυτής αναλύονται στη συνέχεια. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα 

εντοµοκτόνα αυτά, δεδοµένου ότι η χρήση ορισµένων εξ’ αυτών έχει επανέλθει στα 
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πλαίσια της άσκησης βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και 

συνιστώνται από τον σχετικό Καν. (ΕΟΚ) 2092/91: 

Πυρεθροειδή: 

Σε αυτή την οµάδα ανήκουν τα φυτικά πυρεθροειδή (πυρεθρίνες) και τα συνθετικά 

πυρεθροειδή. Σχετικά µε τις πυρεθρίνες. Από τις αρχές του προπερασµένου αιώνα 

ήταν γνωστό ότι τα ξερά άνθη ορισµένων Compositae του γένους Chrysanthemum 

γνωστού και ως Pyrethrum είχαν εντοµοκτόνες ιδιότητες. Το κυριότερο από τα είδη 

του γένους αυτού, το C.cinerariaefolium, χρησιµοποιείται πάνω από 100 χρόνια για 

την παραγωγή «πυρέθρου», του οποίου η χρησιµοποίηση ως εντοµοκτόνου ήταν 

γνωστή στους νοµάδες του Καυκάσου από το 1800. Η πρώτη βιοµηχανική παραγωγή 

του στην Ευρώπη, άρχισε από το 1828. οι ξερές ανθοταξίες του φυτού περιέχουν 0,7-

3% και κατά µέσο όρο 1,2% πυρεθρίνες, που είναι µίγµα 4 ή 6 εντοµοκτόνων ουσιών. 

Παλαιότερα κυκλοφορούσαν στο εµπόριο αλεσµένα ξερά άνθη του φυτού, γνωστά ως 

«σκόνη πυρέθρου» ή «δαλµατική εντοµοκτόνος σκόνη». Σήµερα κυκλοφορεί στο 

χονδρεµπόριο ως τεχνικά καθαρό προϊόν, πυκνό εκχύλισµα των ανθέων του 

πυρέθρου σε κατάλληλο οργανικό διαλύτη που περιέχει συνήθως 25%. Σχετικά µε τις 

πυρεθρίνες. Οι πυρεθρίνες ή φυσικά πυρεθροειδή είναι εστέρες των αλκοολών 

πυρεθρολόνης και κινερολόνης, µε τα οξέα χρυσανθεµικό και πυρεθρικό. Είναι 

ουσίες νευροτοξικές µε µεγάλη εντοµοτοξικότητα, µικρή τοξικότητα για τα 

θερµόαιµα και µεγάλη χηµική αστάθεια στον αέρα και στο φως. Μέσα στον 

οργανισµό αποικοδοµούνται κυρίως οξειδωτικά, προς µη τοξικές ουσίες. Οι ιδιότητες 

τους αυτές κάνουν τις πυρεθρίνες κατάλληλες για χρήσεις όπου άλλα µεγαλύτερης 

διάρκειας εντοµοκτόνα δεν είναι κατάλληλα και όπου επιθυµούµε γρήγορη 

κατάρριψη εντόµων.  

Συνθετικά πυρεθροειδή: 

Η δράση τους είναι επίσης νευροτοξική. Τα συνθετικά πυρεθροειδή σε αντίθεση 

µε τους πλείστους χλωριωµένους υδρογονάνθρακες αποικοδοµούνται µέσα στο σώµα 

των ζώων προς µη τοξικά προϊόντα. Ακόµα και στο έδαφος αποικοδοµούνται µέσα σε 

λίγες εβδοµάδες από µικροοργανισµούς και πιστεύεται ότι η τυχόν δυσµενής 

επίδραση τους στην εδαφική µικροχλωρίδα, δεν είναι αξιόλογη. ∆ιακρίνονται σε 

ασταθή και σταθερά συνθετικά πυρεθροειδή. Τα ασταθή (allethrin, bioallethrin, 

bioresmethrin, cismethin, kadethrin, phenothrin, prothrin, resmethrin, tetramethrin) 
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µοιάζουν πολύ µε τις φυσικές πυρεθρίνες ως προς τις ιδιότητες τους. 

Χρησιµοποιούνται σε κατοικηµένους ή κλειστούς χώρους. Τα σταθερά συνθετικά 

πυρεθροειδή (cypermethrin, deltamethrin),έχουν σαφώς µεγαλύτερη χηµική 

σταθερότητα και υπολειµµατική διάρκεια από τα ασταθή και τις φυσικές πυρεθρίνες. 

∆εν αποικοδοµούνται µε γρήγορο τρόπο, φωτοχηµικά και έχουν µέτρια ως µεγάλη 

διάρκεια σε αδρανείς επιφάνειες και όξινο περιβάλλον, ώστε είναι αποτελεσµατικά 

και σε εφαρµογές υπαίθρου. Χαρακτηρίζονται από ευρύ φάσµα εντοµοτοξικότητας, 

µέτρια ως µεγάλη υπολειµµατική διάρκεια, µικρή πτητικότητα και µεγάλη 

λιποδιαλυτότητα. ∆εν είναι αθροιστικά και µε τοξική επίδραση για τα θερµόαιµα 

µικρότερη σε σχέση µε τους χλωριωµένους υδρογονάνθρακες. Είναι ακατάλληλα ως 

εντοµοκτόνα εδάφους, λόγω της αστάθειας τους. Τα πυρεθροειδή γενικά, είναι τοξικά 

και για τα ψάρια. 

Ροτενόνη (C23H22O6) και ροτενοειδή: 

Θεωρείται ότι είναι ένα αξιόλογο εντοµοκτόνο, δρώντας κυρίως ως εντοµοκτόνο 

στοµάχου και λιγότερο επαφής. Η πρώτη χρήση ροτενοειδών ως εντοµοκτόνων 

φυτοφάγων εντόµων, αναφέρεται από το 1848. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι φυτά 

περιέχοντα ροτενοειδή, χρησιµοποιούνται προ αιώνων ως δηλητήρια ψαριών. Για το 

λόγο αυτό, θα πρέπει να αποφεύγεται η ρίψη των κενών δοχείων συσκευασίας 

ροτενόνης σε υδάτινες επιφάνειες ( ποτάµια, λίµνες, θάλασσες) λόγω της ισχυρότατης 

τοξικότητας της στα ψάρια. Ροτενόνη και συγγενή της ροτενοειδή βρέθηκαν σε 21 

διαφορετικά φυτικά είδη του γένους Tephrosia, 12 γένη Derris, 12 του γένους 

Lonchocaprus, 10 του γένους Melletia και 2 του γένους Mundulea (όλα τα ψυχανθή). 

Η ροτενόνη είναι αποτελεσµατική σε µεγάλο φάσµα εντόµων. Υπάρχουν έτοιµα 

παρασκευάσµατα του εµπορίου για χρήση στις βιοκαλλιέργειες, µε συνδυασµό 

ροτενόνης και πυρεθρίνης. Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις 

και ποτέ προληπτικά. ∆εν είναι τοξική για τον άνθρωπο και για τα θερµόαιµα.  
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Παρασκευάσµατα από το φυτό Quassia amare L. : 

Πρόκειται για εκχυλίσµατα (µε το όνοµα Κάσσια) ξύλου του παραπάνω 

δενδρώδους φυτού. Η πρώτη αναφερόµενη χρήση εκχυλίσµατος φυτού Quassia 

εφαρµόστηκε το 1884 για την καταπολέµηση της αφίδας Phorodon humuli. Σε άλλα 

έντοµα πλην αφίδων και του Hoplocampa Spp. ∆εν εµφανίζει τοξικότητα. Παρά το 

ότι δεν έχει καθοριστεί επακριβώς η χηµική σύνθεση των ενεργών παραγόντων του 

σκευάσµατος, πιστεύεται ότι κυριότεροι παράγοντες είναι η πικρασµίνη, η κουασίνη 

και η νεοκουασίνη. Πρόκειται για σκεύασµα ακίνδυνο για τον άνθρωπο. 

 

Αζαδιραχτίνη ή Νηµ (Neem): 

 

Προέρχεται από το φυτό Azadirachta indica. Είναι εντοµοκτόνο και 

εντοµοαπωθητικό. Είναι επιτρεπτό να χρησιµοποιείται µόνο σε µητρικά φυτά για την 

παραγωγή σπόρων και σε γονικά φυτά για την παραγωγή άλλων φυτικών 

αναπαραγωγικών υλικών, καθώς και για καλλωπιστικά φυτά. Πλέον η κυκλοφορία 

στη χώρα µας έχει σταµατήσει. 

Νικοτίνη(C10H14N2): 

Mεταξύ των σπουδαιότερων αλκαλοειδών που χρησιµοποιήθηκαν στην 

καταπολέµηση επιβλαβών ειδών εντόµων ήταν η νικοτίνη και το συγγενές της 

συνθετικό αλκαλοειδές νορνικοτίνη. Η εντοµοτοξική ενέργεια εκχυλισµάτων φύλλων 

καπνού, αναφέρεται από το 1746. η εντοµοτοξική τους δράση αποδόθηκε στο 

αλκαλοειδές 1-νικοτίνη που περιέχεται στα φύλλα του καπνού αλλά και στα 

αλκαλοειδή νορνικοτίνη και αναβασίνη. Η δράση της νικοτίνης στα έντοµα, αφορά 

κυρίως την επίδραση της στα γάγγλια του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος. 

Καταπολεµούνται κυρίως τα «µαλακά έντοµα» δηλαδή έντοµα όπως οι αφίδες, 

θρίπες, προνύµφες λεπιδοπτέρων κ.α. Είναι βέβαια αρκετά επικίνδυνη για τον 

άνθρωπο. Η χρήση εκχυλισµάτων φύλλων καπνού, επιτρέπεται µόνο κατά αφίδων σε 

υποτροπικά οπωροφόρα (πορτοκαλιές, λεµονιές) και σε τροπικές καλλιέργειες (όπως 

είναι οι µπανάνες) και µόνο στην αρχή της βλαστικής περιόδου.  
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Φυτικά έλαια: 

 

Έχει διαπιστωθεί από παλιά η ισχυρή εντοµοτοξική ενέργεια των λιπαρών οξέων, 

απλά ή µικτά γλυκερίδια, των οποίων οι τιεστέρες της γλυκερίνης συνιστούν τα κάθε 

µορφής φυτικής (ή και ζωικής) προέλευσης λίπη και έλαια. Η διαπίστωση αυτής της 

εντοµοκτόνου δράσεως των λιπαρών οξέων, είχε ως αποτέλεσµα την χρησιµοποίηση 

σε ευρεία κλίµακα στην Αφρική, Κίνα και Ευρώπη, φυτικών (ή ζωικών) λιπαρών 

ουσιών υπό µορφή σαπουνιών για την καταπολέµηση αυγών ακάρεων, αφίδων, 

Θυσανόπτερων και Ηµίπτερων. Τα περισσότερα διαδεδοµένα στην πράξη φυτικά 

έλαια µεταξύ των σπορελαίων, είναι το βαµβακέλαιο, το αραχιδέλαιο, το λινέλαιο, το 

πυρηνέλαιο, το έλαιο Colza (του σταυρανθούς Brassica campestris), το 

αραβοσιτέλαιο, το σισαµέλαιο και το διπλής απόσταξης λάδι κοκκοφοίνικα. 

Περισσότερο εντοµοτοξικά από τα λιπαρά οξέα θεωρούνται το καπρικό οξύ 

(C9H19COOH) και το λαουρικό οξύ (C11H23COOH) και γενικά εκείνα που 

περιέχουν δέκα µε δώδεκα άτοµα C στο µόριο τους. Η εντοµοτοξικότητα των 

κορεσµένων λιπαρών οξέων στις αφίδες, αυξάνει µε την αύξηση του Μοριακού 

Βάρους και του αριθµού των ατόµων C που περιέχονται στο µόριο τους, που όµως τα 

καθιστά παράλληλα φυτοτοξικά. Από τα ακόρεστα λιπαρά οξέα, την ισχυρότερη 

εντοµοτοξική δράση και κυρίως στις αφίδες, εµφανίζει το ελαικό οξύ και κυρίως τα 

άλατα λιπαρών οξέων µε Κ. Όσον αφορά τα φύκια, τα εκχυλίσµατα θαλασσίων 

φυκών κυρίως των Βόρειων Θαλασσών και του Ατλαντικού και συνήθως των 

Ascophyllum nodosum και Fucus vericulosus, πέρα από το ότι εµπλουτίζουν το 

διατροφικό υπόστρωµα των φυτών εξαιτίας της µεγάλης περιεκτικότητας τους σε 

ιχνοστοιχεία, κινητοποιούν και τους µηχανισµούς άµυνας των φυτών και µε έµµεσο 

τρόπο, τα ενισχύουν στην άµυνα τους εναντίον των εχθρών και των ασθενειών τους. 

Συνήθως οι παραγωγοί τα προµηθεύονται έτοιµα από το εµπόριο. 
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7.7 Ακαρεοκτόνα 

 

Πολλά από τα εντοµοκτόνα, κυρίως τα πυρεθρινοειδή και λιγότερο τα 

οργανοφωσφορικά και καρβαµιδικά, έχουν και ακαρεοκτόνο δράση στις δόσεις που 

λειτουργούν καταλυτικά εναντίον των εντόµων. Υπάρχουν όµως και ουσίες οι οποίες 

στις δόσεις που συνιστώνται θανατώνουν µόνο ή κυρίως ακάρεα και όχι έντοµα ή 

άλλα αρθρόποδα. Οι ενώσεις αυτές είναι γνωστές ως ειδικά ακαρεοκτόνα. Όσον 

αφορά την δοµή τους, τα περισσότερα είναι σουλφονικά, σουλφόνες, σουλφίδια, 

χλωριωµένες ενώσεις και αζωτούχες ενώσεις. Πολλά έχουν µικρή τοξικότητα για τα 

θερµόαιµα και κάποια από αυτά επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν σε µερικά φυτά 

ακόµη και λίγες µέρες πριν τη συγκοµιδή. 

 

7.8 Μυκητοκτόνα 

 

Ο Ζάχος (1970) κατατάσσει τα χρησιµοποιούµενα µυκητοκτόνα ανάλογα µε το 

σκοπό χρησιµοποίησης τους σε προστατευτικά και εξοντωτικά µυκητοκτόνα τα οποία 

στη συνέχεια κατατάσσει σε επιµέρους κατηγορίες, ανάλογα µε τη χηµική σύνθεση 

των µελών τους. 

Προστατευτικά µυκητοκτόνα: 

Α. Οµάδα του χαλκού: Τα ανόργανα άλατα του χαλκού αποτελούσαν τη βάση της 

καταπολέµησης των µυκητολογικών ασθενειών για περισσότερο από έναν αιώνα. 

Χρησιµοποιήθηκαν εµπειρικά από τον 18ο αιώνα. Η µυκητοκτόνος δράση του 

θειικού χαλκού (CuSO4) αποδείχτηκε εργαστηριακά το 1807 από το Γάλλο Prevot. Η 

Εφαρµογή του θειικού χαλκού σε συνδυασµό µε ασβέστη (συνδυασµός γνωστός ως 

βορδιγάλειος πολτός- Bordeaux mixture) χρησιµοποιήθηκε από το 1885 για την 

καταπολέµηση του περονόσπορου στα αµπέλια της Γαλλίας, χρησιµοποιείται όµως 

ακόµη και σήµερα για την αντιµετώπιση της ίδιας ασθένειας καθώς και για την 

αντιµετώπιση των µυκητολογικών ασθενειών κηπευτικών, ελιάς και άλλων 

καλλιεργειών. Ο βορδιγάλειος πολτός διατηρήθηκε στην πρώτη θέση µεταξύ των 

µυκητοκτόνων µέχρι και τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, µετά τον οποίο άρχισαν να 

διατίθενται στο εµπόριο διάφορα οργανικής συνθέσεως µυκητοκτόνα. Παρά την 
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ποικιλία των φαρµάκων αυτών, τελικά, ελάχιστα συγκεντρώνουν τα πλεονεκτήµατα 

του βορδιγάλειου πολτού. Η εξουδετέρωση του θειικού χαλκού από τον ασβέστη 

κατά την διαδικασία της παρασκευής του βορδιγάλειου πολτού, λαµβάνει χώρα κατά 

την ακόλουθη αντίδραση: CuSO4 + Ca(OH)2 → Cu (OH)2 + CaSO4 Μερικά από τα 

πλεονεκτήµατα του καταπληκτικού αυτού παραδοσιακού παρασκευάσµατος, είναι: 

1)Η µεγάλη προσκολλητικότητα και εξαπλωτικότητα στη φυλλική επιφάνεια του 

φυτού, όπου η εφυµενίδα των φύλλων καλύπτεται από ένα κηρώδες στρώµα. 2)Η 

µεγάλη υπολειµµατική του διάρκεια. 3)Η ιδιότητα του ως ένα πολυδύναµο 

µυκητοκτόνο. 4)Το µικρό σχετικά κόστος του. Εµφανίζει ωστόσο και ορισµένα 

µειονεκτήµατα, όπως: 1)Ο κόπος που απαιτείται για την παρασκευή του. 2)Η 

φυτοτοξικότητα του σε ορισµένα φυτά (π.χ. ροδακινιά), η πρόκληση φυλλόπτωσης, 

κηλιδώσεων, νεκρώσεων και διατρήσεων φύλλων καθώς και η ερυθρίαση, οι 

δερµατώσεις και οι παραµορφώσεις των καρπών. 3)Η πιθανότητα πρόκλησης 

αναστολής της βλάστησης και µείωσης της παραγωγής. Άλλα χαλκούχα σκευάσµατα, 

είναι: Ο βουργούνδιος πολτός- Burgundy mixture (µίγµα CuSO4 και ΝaCO3 σε 

νερό), ο οξυχλωριούχος χαλκός 3Cu (OH)2 CuCl2 3H2O (βασικός χλωριούχος 

χαλκός), υποξείδια του χαλκού (Cu2O), ο βασικός θειικός χαλκός CuSO4 

4Cu(OH)2H2O και ο βασικός ανθρακικός χαλκός CuCΟ3 Cu(OH)2. H 

χρησιµοποίηση του Cu µε τις µορφές αυτές, είναι δυνατόν να έχει µακροπρόθεσµες 

επιπτώσεις λόγω της συγκέντρωσης του στο έδαφος, κάτι που είναι ασυµβίβαστο µε 

τους κανόνες σύγχρονων µορφών άσκησης της γεωργίας δηλαδή µε τη χρήση 

µεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον (βιολογική γεωργία κ.α.) όπως έχουµε 

αναφέρει παραπάνω. Πρέπει εποµένως να περιοριστούν οι όροι χρησιµοποιήσεως του 

Cu, καθορίζοντας ένα ανώτατο όριο, εκφρασµένο σε Kg Cu/ha/ 

έτος(Βυζαντινόπουλος Σ., 2010). 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 473/2002 (για την τροποποίηση των 

παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και VI του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/1991, το ανώτατο όριο θα 

πρέπει να ξεκινά στα 8 kg Cu/ha και να περιορίζεται έπειτα από µια περιορισµένη 

µεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών, στα  kg/ ha, εκτός εάν αποδειχθεί ότι για 

ορισµένες καλλιέργειες δεν είναι αποτελεσµατικό ένα τόσο χαµηλό ανώτατο όριο.  

Β. Οµάδα του θείου: Το θείον (θειάφι-S2) είναι ένα από τα παλαιότερα 

µυκητοκτόνα και χρησιµοποιήθηκε από το πρώτο µισό του 19ου αιώνα εναντίον του 

ιωδίου κυρίως των αµπελιών αλλά και σε κάποιες άλλες καλλιέργειες. 
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Χρησιµοποιείται µε την µορφή λεπτόκοκκης σκόνης για επιπάσεις και υπό µορφή 

σκόνης που βρέχεται (βρέξιµο θείο) που αφού διαλυθεί σε νερό, ψεκάζεται στις 

καλλιέργειες. ∆ρα υπό την µορφή ατµών και είναι απαραίτητη θερµοκρασία >20ο C 

για να υπάρξει αποτελεσµατικότητα. Έχει τοξική δράση στα κολοκυνθοειδή, σε 

ορισµένες ποικιλίες µηλιάς, βερικοκιάς και στην αγκινάρα. Σε θερµοκρασίες >30ο C 

καθίσταται τοξικό σε πολλά φυτά. Το θειάφι έχει και ακαρεοκτόνες ιδιότητες. 

Εισέρχεται στο σώµα του ακάρεος ως ατµός θείου από τους παρακείµενους κόκκους 

και καταπολεµά φυτοφάγα αλλά και πολλά µικρόσωµα σαρκοφάγα ακάρεα. Όταν 

πρόκειται να αντιµετωπίσει ακάρεα, απαιτείται υψηλή θερµοκρασία (>30 ο C) για να 

δράσει αποτελεσµατικά. Χαρακτηρίζεται και από απωθητικές ιδιότητες για ορισµένα 

έντοµα, ιδίως για θηλυκά τα οποία ωοτοκούν και για όσα επισκέπτονται θειαφισµένα 

φυτά. Στη βιολογική γεωργία η χρησιµοποίηση του γίνεται σε µικρές δόσεις και 

σπάνια. ∆όσεις 0,6% είναι υψηλές και ανήκουν στη συµβατική γεωργία. Στη 

βιολογική γεωργία, σε περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση θείου που βρέχεται, οι δόσεις 

κυµαίνονται από 0,1 έως το πολύ 0,3%. Το θειάφι που προορίζεται για επιπάσεις, 

είναι διαφόρων τύπων, ανάλογα µε τη µέθοδο της παρασκευής του. Έτσι, 

διακρίνονται τρεις τύποι θείου: 1. Άνθος του θείου: Προκύπτει µε εξάχνωση του 

θείου και συµπύκνωση των ατµών του. Οι κόκκοι είναι σφαιρικοί, ελαφρώς 

ακανθώδεις, αδιαφανείς και χρώµατος αχύρου, µεγέθους 8-30µ. και πρόκειται για 

σκόνη µεγάλης καθαρότητας και θεωρείται ως η περισσότερο αποτελεσµατική. 2. 

Άλευρο θείου: Προκύπτει από άλεση του ορυκτού θείου. Αποτελείται από διαφανείς 

κρυστάλλους ανοικτού κίτρινου χρώµατος και µεγέθους 4-250µ. Έχει µεγάλη 

προσκολλητικότητα και παρατεταµένη δράση. 3. Γάλα θείου: Προκύπτει µε χηµική 

κατακρήµνιση του θείου και αποτελείται από κόκκους κρυσταλλικής µορφής. Στην 

οµάδα του θείου ανήκει και το θειασβέστιο ή πολυθειούχο ασβέστιο (CaS5). 

Γ. Οµάδα των διθειοκαρβαµιδικών µυκητοκτόνων: Τα διθειοκαρβαµιδικά 

µυκητοκτόνα αποτελούν τη µεγαλύτερη κατηγορία οργανικών συνθετικών 

προστατευτικών µυκητοκτόνων. Έχουν σαν βάση το διθειοκαρβαµιδικό οξύ το οποίο 

δεν συναντάται σε ελεύθερη κατάσταση. Στην οµάδα αυτή ανήκουν τα: Θειουράµ- 

δισουλφίδια ∆ηµιουργούνται µε την ένωση δύο µορίων διθειοκαρβαµιδικού οξέος, µε 

µοναδικό εκπρόσωπο της κατηγορίας αυτής το Thiram. ∆ιθειοκαρβαµίδια 

Προκύπτουν από την ένωση τριών ή δύο µορίων διθειοκαρβαµιδικού οξέος µέσω 

ενός µετάλλου. 
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Αιθυλενο- διθειοκαρβαµιδικά Προκύπτουν από την ένωση δύο µορίων 

διθειοκαρβαµιδικού οξέος, µέσω ενός ατόµου άνθρακος. Στην κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνονται τα ακόλουθα τρία µυκητοκτόνα: 1) Μaneb ( αιθυλενο-

δισδιθειοκαρβαµιδικό µαγγάνιο) Πρόκειται για τεφροκίτρινη σκόνη. Είναι αξιόλογο 

µυκητοκτόνο ευρέως φάσµατος που χρησιµοποιείται κυρίως για την αντιµετώπιση 

ασθενειών δένδρων και άλλων καλλωπιστικών, και δευτερευόντως για αντιµετώπιση 

ασθενειών δένδρων και άλλων φυτών. Παρουσιάζει φυτοτοξικότητα σε νεαρά φυτά 

καπνού, στη ροδακινιά, τα κολοκυνθοειδή και µερικές ποικιλίες µηλιάς. Ο 

συντακτικός του τύπος είναι όµοιος µε εκείνο του Zineb, µε τη διαφορά ότι στη θέση 

του Zn ευρίσκεται το Μn. 

∆. Οµάδα διαφόρων οργανικών µυκητοκτόνων: Εκτός από τα διθειοκαρβαµιδικά 

µυκητοκτόνα,, στην κατηγορία των οργανικών προστατευτικών µυκητοκτόνων, 

περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα προστατευτικά µυκητοκτόνα: 1) Captan (Ν- 

τριχλωροµεθυλο-θειοτετραυδροφθαλιµίδιο) Πρόκειται για λευκή σκόνη που βρέχεται 

και την συναντάµε στο εµπόριο µε διάφορα ονόµατα. Πρόκειται για µυκητοκτόνο µε 

ευρύ φάσµα. Στην καταπολέµηση του περονοσπόρου της πατάτας υστερεί απέναντι 

στον βορδιγάλειο πολτό λόγω της µικρής του υπολειµµατικής δράσης και της ταχείας 

διασπάσεως του από το φως. 2) Dodine (n-δωδεκυλο-οξεική γουανιδίνη) Το 

µυκητοκτόνο αυτό διακρίνεται από τα άλλα οργανικά µυκητοκτόνα από την άριστη 

προσκολλητικότητα του και την ιδιότητα την οποία έχει να εξαπλώνεται στο φυτό και 

σε επιφάνειες που δεν καλύφτηκαν αρχικά. Υπάρχουν δεδοµένα και κάποιας 

διεισδυτικής ικανότητας του µέσα στους ιστούς του φυτού. Είναι αποτελεσµατικό 

εναντίον των Φουζικλαδίων µηλιάς, αχλαδιάς, µουσµουλιάς και του Περονοσπόρου 

των κηπευτικών (Βυζαντινόπουλος Σ., 2010). 

Επιπλέον πρέπει να γίνει αναφορά στα εξοντωτικά µυκητοκτόνα. Ορισµένα 

µυκητοκτόνα χρησιµοποιούνται τόσο ως προστατευτικά όσο και ως εξοντωτικά. 

Άλλα χρησιµοποιούνται µε αποκλειστικά εξοντωτική χρήση.  

Προστατευτικά – Εξοντωτικά: Θειασβέστιο Χρησιµοποιούµενο για την 

αντιµετώπιση των Φουζικλαδίων των µηλοειδών, µπορεί να τα εξοντώσει, µε την 

εφαρµογή του µέχρι και 72 ώρες από την πραγµατοποίηση της µόλυνσης. Diochlone 

Mπορεί να εξοντώσει το Φουζικλάδιο, µε την εφαρµογή του, µέχρι και 48 ώρες από 

την πραγµατοποίηση της µόλυνσης. Με παρόµοιο τρόπο λειτουργεί και το Dodine. 
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Κυρίως εξοντωτικά α) Υδραργυρούχα ∆ιάφορα φαινυλο-υδραργυρούχα, 

χρησιµοποιούµενα π.χ. στην περίπτωση των Φουζικλαδίων των µηλοειδών, έχουν 

παρόµοια συµπεριφορά µε το θειασβέστιο. Β) Αρσενικούχα Αρσενικώδες νάτριο: 

Περιγράφηκε ήδη στις προηγούµενες ενότητες. Χρησιµοποιείται κυρίως για την 

καταπολέµηση της Ίσκας του αµπελιού Αρσενικώδες ασβέστιο: για την 

καταπολέµηση Φαιών Σήψεων. 

∆ιάφορα εξοντωτικά: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα Πενταχλωροφαινολικό 

νάτριο, το δια Να άλας της δινιτροορθοκρεζόλης (που χρησιµοποιούνται για την 

αντιµετώπιση της Φαιάς Σήψης των δέντρων). Το βενζόλιο (C6H6) και το 

παραδιχλωροβενζόλιο (C6H4Cl2) που χρησιµοποιούνται σε διάφορες χώρες για την 

αντιµετώπιση του Περονοσπόρου του καπνού στα σπορεία. Το υπερµαγγανικό κάλιο 

(KmnO4) χρησιµοποιούµενο στην καταπολέµηση των Ωιδίων.  

 

7.9 Ζιζανιοκτόνα 

 

Τα ζιζανιοκτόνα, οι χηµικές δηλαδή ουσίες που χρησιµοποιούνται για την 

αντιµετώπιση των ζιζανίων, διακρίνονται µε βάση το εύρος του φάσµατος των φυτών 

που καταπολεµούν σε εκλεκτικά και καθολικά. Εκλεκτικά είναι τα ζιζανιοκτόνα σε 

µια καλλιέργεια ενώ καταπολεµούν ένα ή περισσότερα ζιζάνια της καλλιέργειας 

αυτής, δεν προξενούν ζηµιά στην καλλιέργεια. Αντίθετα, τα καθολικά ζιζανιοκτόνα 

είναι εκείνα που είναι εξίσου φυτοτοξικά για τα ζιζάνια και τα καλλιεργούµενα φυτά. 

Η εκλεκτικότητα πολλές φορές είναι σχετική και συνδέεται µε τον τρόπο και το 

χρόνο εφαρµογής. Σε ελάχιστες µόνο περιπτώσεις υπάρχει απόλυτη εκλεκτικότητα 

στην καλλιέργεια. Ανάλογα µε τον τρόπο πρόσληψης και µετακίνησης στα φυτά, τα 

ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε επαφής, διασυστηµατικά και εδάφους. Τα ζιζανιοκτόνα 

επαφής εφαρµόζονται στη φυλλική επιφάνεια και νεκρώνουν µόνο τα µέρη του φυτού 

µε τα οποία έρχονται σε επαφή, ενώ τα διασυστηµατικά εφαρµοζόµενα στο φύλλωµα 

απορροφούνται απ’ αυτό, µετακινούνται προς τα κάτω και νεκρώνουν ή περιορίζουν 

την ανάπτυξη των αψέκαστων µερών των φυτών. Τα ζιζανιοκτόνα εδάφους 

εφαρµόζονται στο έδαφος και ανάλογα µε τη δόση, εµποδίζουν ή περιορίζουν τη 

βλάστηση των ζιζανίων για µικρό ή µεγάλο χρονικό διάστηµα.  
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Η αποτελεσµατικότητα των ζιζανιοκτόνων που εφαρµόζονται στο φύλλωµα 

(επαφής και διασυστηµατικά) επηρεάζεται συνήθως από το στάδιο ανάπτυξης των 

ζιζανίων, τη θερµοκρασία και τη σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας. Η 

αποτελεσµατικότητα των ζιζανιοκτόνων εδάφους εξαρτάται από τον τύπο του 

εδάφους, τη θερµοκρασία και την υγρασία του. Η µετακίνηση ενός ζιζανιοκτόνου στο 

φυτό µετά την πρόσληψη του από αυτό µπορεί να είναι : α) Αποπλαστική δηλαδή 

προς τα πάνω ( paraquat κ.α.) . στην περίπτωση αυτή το ζιζανιοκτόνο µετακινείται 

κατά τη διαπνοή µαζί µε το νερό δια µέσου των ξυλωδών αγγείων και των 

µεσοκυττάριων χώρων. Έτσι, ένα ζιζανιοκτόνο που εφαρµόστηκε στο έδαφος, 

εφόσον µετακινείται µε αυτό τον τρόπο θα µεταφερθεί από τις ρίζες στα υπέργεια 

µέρη. Από τη στιγµή που ένα ζιζανιοκτόνο εφαρµόζεται στο φύλλωµα θα µετακινηθεί 

µέσα στα ψεκασµένα φύλλα. β) Συµπλαστική δηλ. προς τα κάτω (glyphosate, 2,4,5-T, 

fosamine κ.α.). Στην περίπτωση αυτή το ζιζανιοκτόνο µετακινείται µαζί µε τα 

προϊόντα της φωτοσύνθεσης δια µέσου του πρωτοπλάσµατος των κυττάρων και των 

ηθµωδών σωλήνων από ώριµα φύλλα προς νεαρά, καρπούς, µεριστώµατα και 

υπόγεια µέρη του φυτού. γ) Ορισµένα ζιζανιοκτόνα δεν µετακινούνται (bensulide, 

dinosed, trifluralin κ.α.). Η χρονική διάρκεια που παραµένει δραστικό ένα 

ζιζανιοκτόνο στο έδαφος (υπολειµµατική δράση) έχει µεγάλη σηµασία γιατί 

σχετίζεται άµεσα µε τη διάρκεια της καταπολέµησης των ζιζανίων και µε πιθανές 

ζηµιές σε επόµενες ευαίσθητες καλλιέργειες.  

Η υπολειµµατική δράση ενός ζιζανιοκτόνου καθορίζεται από την αρχική δόση και 

την ταχύτητα αποµάκρυνσης του από το έδαφος. Η αποµάκρυνση του από το έδαφος 

γίνεται είτε δια µέσου της φυσικής οδού ( εξάτµιση, έκπλυση στα βαθύτερα 

στρώµατα, απορρόφηση από τις ρίζες, προσρόφηση), είτε δια µέσου της µικροβιακής 

ή χηµικής οδού (µικροβιακή, χηµική και φωτοχηµική διάσπαση). Τα περισσότερα 

ζιζανιοκτόνα προσροφούνται στα κολλοειδή της αργίλου και της οργανικής ουσίας µε 

αποτέλεσµα µέρος της δόσης που εφαρµόζεται, να αδρανοποιείται. Ως συνέπεια σε 

εδάφη πλούσια σε άργιλο και οργανική ουσία συνιστάται µεγαλύτερη δόση. Αντίθετα 

µειωµένη δόση πρέπει να εφαρµόζεται όταν τα εδάφη είναι αµµώδη ή φτωχά σε 

οργανική ουσία. Σε περίπτωση που το έδαφος είναι αµµώδες, πολύ ελαφρό ή 

χαλικώδες ή περιέχει οργανική ουσία µικρότερη από 1% (κατά βάρος) τότε η 

εφαρµογή ζιζανιοκτόνων εδάφους απαγορεύεται επειδή υπάρχει κίνδυνος ζηµιάς της 

καλλιέργειας. Η εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων γίνεται ψεκάζοντας τα ζιζάνια και το 
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έδαφος ή και µε τη διασπορά στο έδαφος όταν είναι κοκκώδους µορφής, µε ειδικά 

εργαλεία ή λιπασµατοδιανοµείς ή ακόµα και µε το χέρι. Ο ψεκασµός των 

ζιζανιοκτόνων γίνεται µε µικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (5-20 l/στρέµµα) ή µε 

µεγάλο όγκο (>60 l/στρέµµα). Ανάλογα µε το πότε γίνεται η εφαρµογή ενός 

ζιζανιοκτόνου, αυτή χαρακτηρίζεται ως προσπαρτική ή προφυτευτική δηλ. πριν τη 

σπορά ή το φύτεµα της καλλιέργειας, προφυτρωτική, δηλ. µετά τη σπορά και πριν το 

φύτρωµα και µεταφυτρωτική δηλ. µετά το φύτρωµα της καλλιέργειας. Η εφαρµογή 

των ζιζανιοκτόνων µπορεί να είναι γενική, κατευθυνόµενη, σε λωρίδες και σε κηλίδες 

(Γιαννοπολίτης κ.α. 1985) Σχεδόν όλα τα ζιζανιοκτόνα θα πρέπει να θεωρούνται 

επικίνδυνα, παρά το γεγονός ότι µε τη σωστή εφαρµογή τους, οι κίνδυνοι 

περιορίζονται. Οι πιθανοί κίνδυνοι αναφέρονται στον άνθρωπο, στα ζώα, στη φυσική 

χλωρίδα και σε ευαίσθητες καλλιέργειες. 

Ακόµη πρέπει να αναφερθούν οι φωτορρυθµιστικές ουσίες ως φυτορρυθµιστική 

ουσία (plant growth regulator) ορίζεται µια οργανική ουσία που δεν αποτελεί 

θρεπτικό συστατικό, δεν παρέχει δηλαδή στο φυτό ενέργεια ή απαραίτητα µεταλλικά 

στοιχεία και που σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις ( µικρότερη από 1mM) προάγει, 

παρεµποδίζει ή τροποποιεί ποιοτικά την αύξηση και την ανάπτυξη του φυτού (Moore, 

1979).Τέλος πρέπει να αναφερθούντα υγειονοµικής σηµασίας βιοκτόνα που είναι 

βιοκτόνα επαφής µε τα έντοµα µε σκοπό την εξόντωσή τους. Ενδεικτικά αναφέρουµε 

τα: 

FENDONA 6 SC: (Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου, 

για την καταπολέµηση ερπόντων και ιπτάµενων εντόµων, καθώς και προνυµφικών 

σταδίων, σε κατοικηµένους χώρους. )  

DUSTOP 0.25 DP: (Εντοµοκτόνο | Βιοκτόνο επαφής και στοµάχου, 

για την καταπολέµηση βαδιστικών εντόµων(κατσαρίδες, µυρµήγκια και 

ψύλλοι),καθώς και για την καταστροφή σφηκοφωλιών) 

METALDEHYDE 5 GB: (Κοχλιολειµατοκτόνο για την καταπολέµηση 

σαλιγκαριών και γυµνοσαλιάγκων.) 

Και τα προϊόντα θρέψης που λειτουργούν ενισχυτικά ως προς το προϊόν της 

καλλιέργειας. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα: 
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AGROTEN Fe WSG: Υψηλής Ποιότητας Σίδηρος Fe, υπό τη µορφή συµπλόκου 

Fe EDDHA. Ιδιαίτερα αποτελεσµατικό για την αντιµετώπιση της έλλειψης Σιδήρου 

(Fe), ακόµα και σε εδάφη µε δυσµενώς υψηλό pH. 

BIOSTIM: 100% Εκχύλισµα Θαλάσσιων φυκών Ascophyllum nodosum. Φυσικός 

Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης, Προωθεί την αύξηση, την απόδοση και την ποιότητα των 

καλλιεργειών, βελτιώνοντας την αντοχή των φυτών σε περιβαντολλογικά, 

µυκητολογικά και εντοµολογικά στρες. 

BORDOGREEN FLOW: Μείγµα µικροστοιχείων Βορίου (από άλας Βορίου 

Νατρίου)Β 0.5% B/B (5 g/kg ή 6.02 g/lt) + Χαλκού (από άλας Θειϊκού Χαλκού), Cu 

10% B/B (100 g/kg ή 120.48 g/lt) 
15

. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συµπερασµατικά καταλήγουµε σε κάποια στοιχεία. Βλέπουµε πως συνολικά η 

κατεύθυνση και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε την γεωργική 

παραγωγή, αναφορικά µε τα ψεκαστικά µηχανήµατα κινείται γύρω από δύο άξονες. Ο 

πρώτος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και ο δεύτερος είναι η όσο πιο δυνατόν 

µη επιβλαβής χρήση φυτοπροστατευτικών και βελτιωτικών προϊόντων για τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα ψεκαστικά µηχανήµατα αλλά και τα φάρµακα 

εξελίσσονται διαρκώς και κρίνονται εκ του αποτελέσµατος και ως προς την απόδοσή 

τους αλλά και ως προς τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και την ισορροπία του 

περιβάλλοντος. 

Η σύγχρονη αγρονοµία, η ανάπτυξη υβριδίων, ζιζανιοκτόνων , παρασιτοκτόνων, 

λιπασµάτων και άλλων τεχνολογικών βελτιώσεων έχει αυξήσει ποσοτικά τις σοδιές 

από τη γεωργική καλλιέργεια, αλλά ταυτόχρονα προκάλεσε ευρεία οικολογική βλάβη 

στο περιβάλλον και είχε αρκετά αρνητικά αποτελέσµατα στην ανθρώπινη υγεία. Η 

πολύ εκτεταµένη κτηνοτροφία οδήγησε σε αύξηση την παραγωγή κρέατος, αλλά 

δηµιούργησε προβλήµατα σχετικά µε τη σκληρότητα κατά των ζώων, βλάβες στην 

                                                           
15

http://www.agrotechnica.gr 
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ανθρώπινη υγεία από την κατάχρηση αντιβιοτικών, αυξητικών ορµονών και άλλων 

χηµικών από τη βιοµηχανία παραγωγικής προϊόντων κρέατος 
16

. 

Με δεδοµένο ότι υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισµού των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων της χώρας µας, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και 

περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, 

αυτό αποτελεί βασικό µέσο για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

στοχεύοντας στην τόνωση τόσο του γεωργικού εισοδήµατος, όσο και της γεωργικής 

απασχόλησης και στην µείωση της µακροχρόνιας τάσης από-επένδυσης που 

χαρακτηρίζει τον αγροτικό τοµέα, προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που 

αφορούν στην κτηνοτροφία, και κυρίως στην αιγοπροβατοτροφία, στα 

οπωροκηπευτικά, στις θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις και στις καλλιέργειες 

ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή (όπως η ελαιοκοµία). Επιπλέον, προτεραιότητα 

δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες αλλά 

δυνατότητες της εκµετάλλευσης
17

. 

  

                                                           
16

https://el.wikipedia.org 
17

https://www.e-ea.gr 
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