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Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).
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Περιγραφή
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Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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ΠΕΤΕΠ

10-06-05-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούµενων εργασιών και υλικών,
που απαιτούνται για την προστασία των φυτών από διάφορες ασθένειες, όπως µύκητες, έντοµα,
βακτήρια κ.λπ., µε εφαρµογή φυτοπροστατευτικών ουσιών.

2.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι χηµικές ουσίες µε βιολογική δράση που χρησιµοποιούνται
για την πρόληψη ή τη θεραπεία των διαφόρων ασθενειών. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι η
γενική ονοµασία που χρησιµοποιείται για να καλύψει την οµάδα των παρακάτω χηµικών
προϊόντων:
-

εντοµοκτόνα

-

ακαρεοκτόνα

-

κοχλιολειµατοκτόνα

-

τρωκτικοκτόνα

-

νηµατωδοκτόνα

-

ρυθµιστές φυτικής ανάπτυξης

-

µυκητοκτόνα

-

ζιζανιοκτόνα.

2.1.1.

Μορφές φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ανάλογα µε τον τρόπο δράσης τους διακρίνονται σε:
-

∆ιασυστηµατικά των οποίων η δράση εξαπλώνεται σε όλο τον οργανισµό του φυτού επειδή
κυκλοφορούν µέσω των χυµών σε όλα τα όργανα του φυτού.

-

Επαφής των οποίων η δράση περιορίζεται στα σηµεία που διαβρέχονται µε τον ψεκασµό.

Ανάλογα µε τη µορφή τους διακρίνονται σε:
-

Στερεά µορφή.

-

Υγρή µορφή.

Βλέπε σχεδιάγραµµα 2.1

ΠΕΤΕΠ:10-06-05-00

1/10

2.1.2.

Αγορά

Όλα τα σκευάσµατα πρέπει απαραίτητα να έχουν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα και
να είναι σύµφωνα µε
1. την Οδηγία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 91/414/ΕΟΚ, βάσει της οποίας εκδόθηκε
το Π.∆. 115/1997 (ΦΕΚ 104/ τ.Α΄/30-05-1997)
2. Τον Ν.721/06-10-1977 (ΦΕΚ 298/ τ.Α΄/07-10-1977)
3. Τον Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/01-12-1997).
Να αγοράζεται πάντα το σωστό προϊόν και να ελέγχεται η ετικέτα του, ώστε το κείµενο σε αυτήν να
είναι σύµφωνο µε άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721/77.
Να ελέγχεται η συσκευασία του, να µην είναι φθαρµένη, να µην έχει σηµάδια διαρροών και να µην
έχουν παραβιαστεί οι ταινίες ασφαλείας.
Να αναγράφονται επίσης:
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-

η εµπορική και επιστηµονική ονοµασία

-

η περιεκτικότητα

-

η ηµεροµηνία λήξης

-

το σήµα µε το βαθµό της κλίµακας τοξικότητας

ΠΕΤΕΠ:10-06-05-00

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1
ΣΚΟΝΕΣ
ΣΤΕΡΕΑ

Α∆ΙΑΛΥΤΑ
ΚΟΚΚΟΙ

ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΤΙΚΑ

∆ΙΑΛΥΜΕΝΑ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ
∆ΟΛΩΜΑΤΑ

ΒΡΕΞΙΜΕΣ
ΣΚΟΝΕΣ

Υ∆ΑΤΙΚΑ
∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΥΓΡΑ
ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΥ
Α∆ΙΑΛΥΤΑ

ΟΓΚΟΥ

ΑΕΡΟΖΟΛΣ

∆ΙΑΛΥΜΕΝΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ

ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΥ
ΟΓΚΟΥ
Σχεδιάγραµµα 2.1. Κατηγοριοποίηση φυτοπροστατευτικών ουσιών
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2.1.3.
-

Κατά τη µεταφορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να ακολουθείται σχολαστικά η
Οδηγία 94/55/ΕΟΚ, η οποία καλύπτει τη µεταφορά επικίνδυνων υλικών.

-

Οι χρήστες να γνωρίζουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

-

Να προλαµβάνεται κάθε είδους διαρροή. Σε περίπτωση διαρροής να γίνονται άµεσες ενέργειες
περιορισµού της διαρροής και να ειδοποιούνται όσοι έχουν µολυνθεί.

-

Πριν τη µετακίνηση δοχείων να εξετάζεται ότι δεν υπάρχει διαρροή και ότι είναι άθικτα τα
πώµατα και οι ετικέτες.

-

Απαγορεύεται το κάπνισµα και το φαγητό κατά το χειρισµό των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων.

-

Η φόρτωση του φορτηγού θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα κιβώτια ή δοχεία να µην
ανατραπούν.

-

Αν µεταφέρεται διάλυµα σε ψεκαστικό θα ελέγχεται ώστε να µην υπάρχει διαρροή από τους
σωλήνες και τα ακροφύσια.

-

∆εν επιτρέπεται η µεταφορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων µαζί µε παιδιά, ζώα και τροφές.

2.1.4.

3.

Μεταφορά

Αποθήκευση

-

∆εν θα αποθηκεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα µαζί µε τροφές.

-

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα αποθηκεύονται χωριστά από άλλα προϊόντα (χωριστή
αποθήκη).

-

Συσκευασίες που χρησιµοποιούνται για τρόφιµα ποτέ δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

-

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αποθηκεύονται σε στεγανό χώρο, χωρίς υγρασία, µακριά από
πηγές θερµότητας και έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ

3.1. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Τα συµπτώµατα διαφέρουν ανάλογα µε το παθογόνο αίτιο, το είδος του φυτού, την εποχή και το
ποσοστό εξάπλωσης της ασθένειας. Ο προσδιορισµός µια ασθένειας ή µιας προσβολής απαιτεί
πάντοτε µεγάλη εµπειρία και συνήθως εργαστηριακή επιβεβαίωση ή συνεργασία µε ειδικό
φυτοπαθολόγο.

3.2. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Η καλύτερη και αποτελεσµατικότερη µέθοδος καταπολέµησης των ασθενειών είναι η πρόληψη.
Η πρόληψη περιλαµβάνει:
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-

Επιλογή των κατάλληλων ειδών ή ποικιλιών για τη περιοχή.

-

Επιλογή υγιών φυτών.

-

Εφαρµογή ορθολογικών προγραµµάτων συντήρησης, τα οποία θα αυξήσουν την αντοχή των
φυτών στις προσβολές.

ΠΕΤΕΠ:10-06-05-00

4.

-

Άµεση αποµάκρυνση των προσβεβληµένων από ασθένειες, κλαδιών ή φυτών και κάψιµο σε
ασφαλές σηµείο.

-

Απολύµανση των κλαδευτικών λεπίδων για τη προστασία από τη µετάδοση της ασθένειας.

-

Άρδευση µε την απαραίτητη – σωστή ποσότητα νερού, ώστε να µην δηµιουργούνται ευνοϊκές
συνθήκες ανάπτυξης ασθενειών.

-

Βελτίωση του pΗ του εδάφους (εφόσον είναι εφικτό), επειδή σε πολύ χαµηλό pΗ
αναπτύσσονται µύκητες.

-

Ορθολογική χρήση αζωτούχων λιπασµάτων.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πριν την εφαρµογή της χηµικής φυτοπροστασίας θα πρέπει πάντα να ελέγχεται αν είναι εφικτά
κάποια µέτρα πρόληψης και αν είναι εφαρµόσιµες µη χηµικές µέθοδοι (βλέπε σχεδιάγραµµα 4.1).
Αν τελικά αποφασιστεί η εφαρµογή χηµικής φυτοπροστασίας, ή χηµικών µέσων, τότε πρέπει να
επιλεγεί ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν, το οποίο είναι εγκεκριµένο για τη χρήση στη συγκεκριµένη
περίπτωση και εµφανίζει τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Ο σωστός σχεδιασµός και η καλή προετοιµασία προβλέπει πιθανά προβλήµατα και εξετάζει
τρόπους αντιµετώπισης τους.

ΠΕΤΕΠ:10-06-05-00
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1. Εξετάζεται λεπτοµερώς
η κατάσταση για τη
δυνατότητα λήψης
προληπτικών µέτρων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

ΝΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ

ΟΧΙ

2. Γίνεται εκτίµηση της
ζηµιάς (Πραγµατική ή
προβλεπόµενη)

Αν η πραγµατική ζηµιά είναι
κάτω από το σηµείο επέµβασης
τότε:

∆εν γίνεται επέµβαση αυτή τη
χρονική στιγµή αλλά
συνεχίζεται ο έλεγχος για την
περίπτωση που τα πράγµατα
αλλάξουν.

Αν η πραγµατική ζηµιά είναι
πάνω από το σηµείο
επέµβασης τότε:

3. Επαναλαµβάνεται η
εξέταση της
δυνατότητας εφαρµογής
µη χηµικών µεθόδων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γίνεται επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, το οποίο πρέπει να είναι εγκεκριµένο για τη
χρήση στη συγκεκριµένη περίπτωση, να παρουσιάζει τον ελάχιστο κίνδυνο για τους ανθρώπους
(χειριστές και παρευρισκοµένους) και το περιβάλλον (έδαφος, νερό, αέρας, ωφέλιµη πανίδα και
χλωρίδα). Ιδιαίτερα σε κατοικηµένους χώρους δε χρησιµοποιούνται σκευάσµατα µε τοξικότητα.
Σχεδιάγραµµα 5.1. Σχεδιασµός της φυτοπροστασίας

5.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι εργαζόµενοι στη φυτοπροστασία πρέπει να είναι ικανοί για την εργασία αυτή και να έχουν τα
απαραίτητα πιστοποιητικά ή να καλύπτονται µε δήλωση του ανάδοχου περί κτήσεως εµπειρίας για
το αντικείµενο αυτό (Τεχνίτης ειδικευµένος). Επίσης πρέπει να κατανοούν τις συνέπειες που έχουν
οι ενέργειες τους στους ίδιους και στους άλλους ανθρώπους, στα ζώα και στο περιβάλλον.
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6.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

6.1. ΕΠΙΠΑΣΗ
Είναι η εφαρµογή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων σε µορφή σκόνης στα φυτά. Η εργασία
γίνεται µε τη βοήθεια ειδικών συσκευών επιπάσεως. Εφαρµόζεται κυρίως για πρόληψη
µυκητολογικών ασθενειών στα φυτά.

6.2. ∆ΙΑΣΠΟΡΑ
Είναι η εφαρµογή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων σε κοκκώδη µορφή. Η εργασία γίνεται µε τα
χέρια. Εφαρµόζεται κυρίως για θεραπεία µυκητολογικών και εντοµολογικών ασθενειών στα φυτά
και τους χλοοτάπητες.

6.3. ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑ
Είναι η εφαρµογή µε πότισµα, διαλυµάτων σε νερό φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων. Η
εφαρµογή γίνεται µε πότισµα στις ρίζες των φυτών, ώστε το διάλυµα να φτάσει σε βάθος 5 cm.
Εφαρµόζεται κυρίως για θεραπεία µυκητολογικών ασθενειών στα φυτά και τους χλοοτάπητες.

6.4. ΨΕΚΑΣΜΟΣ
Είναι η εφαρµογή διαλυµάτων σε νερό φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων. Η εφαρµογή γίνεται µε
ψεκαστικό µηχάνηµα ή χειροκίνητο ψεκαστικό.

6.4.1.

Γενικά

Όλοι όσοι εφαρµόζουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας
και τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασµάτων.
Πριν τη χρήση διαβάζεται η ετικέτα και οι οδηγίες χρήσης. Ελέγχεται ο εξοπλισµός και το ψεκαστικό
µηχάνηµα ως προς τη σωστή λειτουργία του.

6.4.2.

Προετοιµασία

-

Ελέγχεται η κατάσταση της περιοχής όπου θα γίνει η εφαρµογή καθώς και οι προβλέψεις της
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την κατάσταση του καιρού.

-

Ελέγχεται η προστατευτική ενδυµασία και ο εξοπλισµός αν είναι κατάλληλα και λειτουργούν
καλά.

-

Ελέγχονται τα µηχανήµατα εφαρµογής αν είναι τα ενδεδειγµένα για την περίπτωση,
λειτουργούν και είναι βαθµονοµηµένα.

-

Υπολογίζεται η απαραίτητη ποσότητα του προϊόντος για την συγκεκριµένη ασθένεια και γίνεται
ανάµιξη µόνο της ποσότητας αυτής. Σε περίπτωση που ο κίνδυνος βροχής είναι ορατός
εξετάζεται η προσθήκη προσκολλητικού.

-

Η ανάµιξη στο ψεκαστικό δοχείο γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στην
ετικέτα του προϊόντος. Η µέτρηση γίνεται µε δοσοµετρητή, ειδικά σηµασµένο, και κατόπιν
ξεπλένεται τρεις φορές.

-

Ξεπλένεται τρεις φορές το δοχείο του ψεκαστικού πριν την προσθήκη του ψεκαστικού
διαλύµατος.

-

Ειδοποιούνται µε κάθε δυνατό τρόπο οι παρευρισκόµενοι ότι θα ακολουθήσει διαδικασία
ψεκασµού µε φυτοφάρµακο.
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6.4.3.

Εφαρµογή

-

Οι εµπλεκόµενοι στη διαδικασία φορούν πάντα τις προστατευτικές ενδυµασίες.

-

∆ίδεται ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να αποτραπεί η µεταφορά σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού και
προσοχή να µην φθάνει το διάλυµα σε ρυάκια.

-

Ο ψεκασµός σταµατά όταν πλησιάσουν άνθρωποι κοντά ώστε να µην µολυνθούν.

-

Ελέγχεται συχνά ο εξοπλισµός.

-

Τα φυτά περιλούζονται µε το ψεκαστικό υγρό, µέχρι απορροής. Οι ξυλώδεις προσβολές (από
Zerzera pyrina κ.λπ.) αντιµετωπίζονται τοπικά µε καθαρισµό και τοποθέτηση εµποτισµένου µε
σκεύασµα υλικού (βαµβάκι κλπ) και είναι περιορισµένης εφαρµογής.

-

Το ψεκαστικό διάλυµα πρέπει να χρησιµοποιείται την ίδια ηµέρα.

6.4.4.

Μετά την εφαρµογή

Καθαρίζεται το ψεκαστικό µε νερό και το νερό ξεπλύµατος του ψεκαστικού αδειάζεται σε µη
καλλιεργηµένο έδαφος.
Καθαρίζονται τα προστατευτικά γάντια, η µάσκα και το υπόλοιπα ρούχα.
Τηρείται ηµερολόγιο ψεκασµών.

7.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα κριτήρια αποδοχής της περαιωµένης εργασίας της φυτοπροστασίας είναι η διαρκής καλή
κατάσταση του πρασίνου από πλευράς ασθενειών, όταν πρόκειται για προληπτικούς ψεκασµούς
και η αναστολή της προβολής ή η θεραπεία του φυτικού υλικού.

8.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα µπορούν να γίνουν περισσότερο επικίνδυνα όταν δε λαµβάνονται
κατά την εφαρµογή οι προφυλάξεις που προβλέπονται για το αντίστοιχο προϊόν. Οι χρήστες των
φυτοφαρµάκων πρέπει να είναι εκπαιδευµένοι για να κατανοούν τους ενδεχόµενους κινδύνους, το
µέγεθός τους καθώς και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνουν.
Αν και ο βασικότερος σκοπός είναι η προστασία των ανθρώπων και των ζώων από την επίδραση
των φυτοφαρµάκων, η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκεται στον καθηµερινό
σχεδιασµό δράσης.
Για τους ανθρώπους οι κίνδυνοι είναι:
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-

Επαφή µε το δέρµα: Είναι η πιο συνηθισµένη αιτία δηλητηριάσεων από φυτοπροστατευτικά
προϊόντα. Αυτό συµβαίνει από διαρροές, πιτσίλισµα συµπυκνωµένου διαλύµατος,
χρησιµοποίηση µολυσµένων ρούχων και συνεχή έκθεση στο ψεκαστικό υγρό. Οι χηµικές
ουσίες γενικά διαπερνούν σχετικά εύκολα τα ρούχα και µολύνουν το δέρµα, για να
εισχωρήσουν στη συνέχεια στο σώµα, ακόµα και από υγιές χωρίς πληγές δέρµα. Ο ιδρώτας
αυξάνει την απορρόφηση χηµικών ουσιών από το δέρµα.

-

Επαφή µε τα µάτια: Τα µάτια, το στόµα και η περιοχή γεννητικών οργάνων είναι εξαιρετικά
ευπρόσβλητα στις µολύνσεις αυτές.
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-

Κατάποση: Η είσοδος προϊόντων από το στόµα είναι πάντα εξαιρετικά επικίνδυνη αλλά οι
προφυλάξεις είναι απλές:

·

∆εν επιτρέπεται το κάπνισµα, πιοτό και φαγητό µε µολυσµένα από φυτοφάρµακα χέρια. Τα
χέρια πλένονται καλά µε άφθονο σαπούνι.

·

∆εν πρέπει να διατηρούνται φυτοφάρµακα σε συσκευασίες τροφίµων.

·

Τα φυτοφάρµακα πρέπει να διατηρούνται σε διαφορετικές αποθήκες από αυτές που
αποθηκεύονται τρόφιµα και ζωοτροφές.

Εισπνοή: Η µόλυνση από εισπνοή φυτοφαρµάκων είναι πολύ επικίνδυνη
χρησιµοποιούνται πτητικά σκευάσµατα σε κλειστούς χώρους ή όταν υπάρχει άπνοια.

όταν

Για τα ζώα οι κίνδυνοι είναι:
-

Από την απορρόφηση τοξικών σκευασµάτων από το δέρµα.

-

Από την κατανάλωση µολυσµένων τροφών ή νερού.

Για το οικοσύστηµα οι κίνδυνοι είναι:
-

Στις πηγές νερού, στα πηγάδια, στα ποτάµια, στις λίµνες και τους υδραύλακες.

-

Στις καλλιεργούµενες εκτάσεις

-

Στις ακαλλιέργητες εκτάσεις όπου ζουν, τρέφονται και πολλαπλασιάζονται ζώα και φυτά.

8.1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
-

Ειδικά ρούχα στους χειριστές των φυτοφαρµάκων.

-

Τα ρούχα να πλένονται κάθε µέρα µετά τη χρήση τους.

-

Με τα ρούχα να καλύπτεται όλο το σώµα

-

Απαραίτητα τα γυαλιά, οι µάσκες και τα γάντια σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας.

-

Οι εργασίες φυτοπροστασίας να γίνονται το πρωί ή αργά το απόγευµα.

-

Να µη γίνονται φυτοπροστατευτικές εργασίες όταν φυσάει δυνατός άνεµος και σε κάθε
περίπτωση ποτέ κόντρα έστω και στον ελάχιστο αέρα..

-

Να µην προσπαθούν οι χειριστές να ξεβουλώνουν τα µπέκ µε το στόµα.

-

Οι άνθρωποι που δεν χειρίζονται τα φυτοφάρµακα πρέπει να µένουν µακριά από το χώρο της
εργασίας αυτής καθώς επίσης και τα κάθε είδους ζώα.

-

Οι συσκευασίες των φυτοφαρµάκων πρέπει να µένουν φυλαγµένες και κλειστές.

-

Μετά το τέλος της εργασίας συγκεντρώνονται όλα τα άχρηστα υλικά που έχουν σχέση µε τον
ψεκασµό και απορρίπτονται µε ασφαλή τρόπο.

-

Σήµανση της περιοχής.

8.2. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Αν εµφανιστούν προειδοποιητικά συµπτώµατα πρέπει να χορηγηθούν αµέσως µε λίγο νερό δύο (2)
αµπούλες θειικής ατροπίνης των 0,5 mg και να ζητηθεί συµβουλή ιατρού και του Κέντρου
∆ηλητηριάσεων.
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Σε επαφές µε το δέρµα πρέπει να γίνουν πλύσεις µε άφθονο νερό και σαπούνι, ενώ σε επαφή µε
τα µάτια πρέπει να γίνονται πλύσεις µε άφθονο νερό για 15΄.
Σε περίπτωση κατάποσης πρέπει να χορηγηθούν δύο (2) ποτήρια νερού και να προκληθεί εµετός.
Μετά από εισπνοή απαιτείται η έκθεση σε καθαρό αέρα, τυχόν τεχνητή αναπνοή και οξυγόνο.

9.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση της φυτοπροστασίας γίνεται:
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-

ανά στρέµµα και επανάληψη για τους χλοοτάπητες

-

ανά φυτό για τα δένδρα και τους θάµνους.
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