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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ :
ΧΡΗΣΗ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΑΞΕΙΣ Α΄ - Δ΄

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2002 - 2003
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Α΄
Βύρου Ελευθερία
Γκίνα Γεωργία
Γκίνα Ειρήνη

Γκίνας Αστέριος
Γκίνας Ιωάννης

Γουλάντα Χαρίκλεια
Δαλαμήτρα Παρασκευή
Καραδημήτρης Γεώργιος
Καρανάσιου Κωνσταντίνα
Καρανικόλας Θωμάς

Μπατζογιάννη Σταυρούλα
Μπατζογιάννης Αθανάσιος

Μπούσιας Δημήτριος
Παπακώστας Αστέριος
Παπαστεργίου Κατερίνα

Πατρή Χρυσούλα
Πάτσια Στεργιανή
Πάτσιας Δημήτριος
Σαμαρά Δήμητρα
Σκέντος Ζήσης

Τσιανάκας Κων/νος
Τσιανάκας Χρήστος
Τσιούχα Δήμητρα

Δ΄
Βύρος Κυριάκος
Γκίνα Ευαγγελία
Γκίνας Ευάγγελος
Γκίνας Ιωάννης

Δαλαμήτρα Αθανασία
Δαλαμήτρα Μαρία
Καρανικόλα Μαρία

Κιτσοπούλου Κατερίνα
Κούρτης Κων/νος

Κωτούλης Διονύσιος
Μπατζογιάννη Χρυσούλα
Παντζιάλας Διονύσιος

Παπακώστας Αθανάσιος
Παπαστεργίου Διονύσιος

Πατρή Δήμητρα
Παχή Βασιλεία

Πιτσιάβας Αθανάσιος
Ρέντζιου Μαρία
Σαμαρά Κατερίνα

Τόκα Βάσω
Τόκα Γλύκα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Κοντοκώστα Ουρανία –
Παπαχρήστου Στέριος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κριτήρια επιλογής προγράμματος:

1. Η ανάγκη για άμεση επαφή των μαθητών με το άμεσο φυσικό και αγροτικό
περιβάλλον του τόπου που ζουν
2. Η κατανόηση του ρόλου των φυτοφαρμάκων στη σύγχρονη γεωργία
3. Η συνέπειες της χρήσης των στον άνθρωπο και το περιβάλλον

Σκοποί του προγράμματος:

1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στις
καλλιέργειες της περιοχής

2. Να μάθουν τη σημασία της χρήσης τους στην γεωργική παραγωγή
3. Να ευαισθητοποιηθούν ως προς τους κινδύνους που προκύπτουν, με
ενεργή συμμετοχή τους στην προστασία του περιβάλλοντος

Προβλεπόμενη συνεργασία με φορείς ή πρόσωπα:

1. Διεύθυνση Γεωργίας
2. Υπεύθυνους Π.Ε.  και Αγωγής Υγείας ν. Πιερίας
3. Ειδικούς γεωπόνους ή άλλους επιστήμονες
4. Κατοίκους του χωριού
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο άνθρωπος από τη στιγμή που εμφανίστηκε στον κόσμο και μέχρι
σήμερα είναι στενά δεμένος με τη γη, τη μητέρα γη, όπως την ονόμαζε
παλιότερα. Στη γη ζει, από τη γη παίρνει τα αγαθά, απ’ αυτή τρέφεται. 
Τα πρώτα χρόνια ο άνθρωπος έπαιρνε όλα τα αγαθά που χρειάζονταν, 

τρόφιμα ή άλλα, όπως τα έβρισκε. Με το πέρασμα όμως των χρόνων
και με την ανακάλυψη των εργαλείων άρχισε να επεμβαίνει με
διάφορους τρόπους, με σκοπό βέβαια να καλυτερέψει τη ζωή του. 
Έτσι άρχισε σιγά σιγά να την καλλιεργεί, στην αρχή με πρωτόγονα

μέσα κι αργότερα με τα ζώα και πιο εξελιγμένα εργαλεία.
Η καλλιέργειά της μέχρι και πριν από λίγα χρόνια ήταν πολύ δύσκολη

και απαιτούσε τη σκληρή δουλειά όλης της οικογένειας. 
Το φυσικό περιβάλλον το θεωρούσε συνεργάτη και φίλο του και δε

σκέφτηκε ποτέ να κάνει κακό σ’ αυτό για να ωφεληθεί ο ίδιος. 
Τα τελευταία όμως χρόνια με την αύξηση του πληθυσμού και την

ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο άνθρωπος άρχισε να επεμβαίνει στο
φυσικό περιβάλλον με σκοπό να παράγει περισσότερα αγαθά και με
λιγότερο κόπο, χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες και τις βλάβες που
μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον, αλλά και την ίδια του την υγεία.
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Έτσι σήμερα η καλλιέργεια της γης γίνεται με σύγχρονα μέσα, με τη
βοήθεια της επιστήμης και με διάφορα μηχανήματα και μέσα, όπως τα
λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα.
Οι συνέπειες της επέμβασης ήταν πολύ λιγότερες τα προηγούμενα

χρόνια, σήμερα όμως τις ζούμε καθημερινά και όλο περισσότερο. Η
ατμόσφαιρα ρυπαίνεται, το νερό μολύνεται, το έδαφος καταστρέφεται, η
χλωρίδα και η πανίδα εξαφανίζονται. 
Αλλά και η ίδια μας η υγεία κινδυνεύει. Τα τρόφιμα που παράγουμε

τώρα δεν είναι τόσο υγιεινά ή νόστιμα. 
Ως πότε όμως θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση; Τι μπορούμε να

κάνουμε όλοι μας για να αλλάξει προς το καλύτερο; 
Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να καταλάβουμε ότι πρέπει να ζούμε με το

φυσικό περιβάλλον χωρίς να το διαταράσσουμε και να το
καταστρέφουμε. 
Μ’ αυτές τις σκέψεις φέτος προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε το

πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας με θέμα: 
«Φυτοφάρμακα. Χρήση – Συνέπειες», έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούμε
όλοι μας στο θέμα αυτό που αφορά το άμεσο αγροτικό περιβάλλον που
ζούμε, αλλά και την ίδια μας την υγεία, την ίδια μας τη ζωή.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ

κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΟΚΑ

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
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ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
Φυτοφάρμακα λέγονται μια σειρά από φάρμακα, χημικές ουσίες που φτιάχνονται για την

αποτελεσματική καταπολέμηση των εχθρών των φυτών. Είναι δυνατά δηλητήρια που
σκοτώνουν ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς που βλάπτουν τις καλλιέργειες.

Αναπτύχθηκαν τα τελευταία εξήντα περίπου χρόνια.. Τα πρώτα χρόνια της ανακάλυψής
τους, η συμβολή τους στην προστασία της αγροτικής παραγωγής ήταν μεγάλη. Μεγάλη όμως
ήταν και η προσφορά τους στην προστασία της δημόσιας υγείας με την καταπολέμηση
επικίνδυνων εντόμων. Έτσι τα φυτοφάρμακα αντιμετωπίζονται απ’ όλους μόνο από τη θετική
τους πλευρά. 

Μόνο τα τελευταία χρόνια διατυπώνονται οι πρώτες ανησυχίες για τη δράση τους αφού σε
ορισμένους τόπους εξαφανίζονται φυτά και ζώα, ενώ επιστήμονες διαπιστώνουν βλάβες στην
υγεία του ανθρώπου. Έτσι μερικά από τα πρώτα φυτοφάρμακα αποσύρονται από την
κυκλοφορία στις σύγχρονες χώρες.

Οι ανησυχίες όμως των επιστημόνων αλλά και πολλών άλλών μεγαλώνουν, διαπιστώνοντας
καθημερινά τις αρνητικές τους επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, χωρίς να
παραβλέπουν βέβαια τη χρησιμότητά τους στη σύγχρονη γεωργία, η οποία χωρίς τη δράση
τους δε θα είχε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη.

Σήμερα όλοι πλέον αναγνωρίζουν ότι τα φυτοφάρμακα κατέχουν σημαντικό μερίδιο στην
αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος και γίνεται προσπάθεια ώστε να παρθούν μέτρα για την
καλύτερη αξιοποίησή τους. 
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ΕΙΔΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τα φυτοφάρμακα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

•Ζιζανιοκτόνα : Αυτά καταστρέφουν τα αγριόχορτα που αναπτύσσονται στις
καλλιέργειες.

•Εντομοκτόνα : Αυτά καταστρέφουν τα έντομα που κατατρώνε τα διάφορα
μέρη των φυτών.

•Παρασιτοκτόνα ή Μυκητοκτόνα : Αυτά καταστρέφουν τα ζωικά ή φυτικά
παράσιτα που ζουν στα φυτά.

Τα πιο γνωστά φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται περισσότερο στις
καλλιέργειες της περιοχής μας είναι σε κάθε κατηγορία:

•Ζιζανιοκτόνα : Stomp – Tillam – Fusilade (καπνός) ,  

Merlin – Mikado – Rush (δημητριακά)

•Εντομοκτόνα : Confidor – Tamavor – Monitor (καπνός)               

Pyrinex – Thionex – Terboulon (δημητριακά)                                             

•Παρασιτοκτόνα ή Μυκητοκτόνα : Ridomil – Daconil – Captan (καπνός)
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΌ

ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
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ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η χρήση των φυτοφαρμάκων στη σύγχρονη γεωργία με τις σημερινές

συνθήκες και με ορισμένες προϋποθέσεις είναι αναγκαία για την αγροτική
παραγωγή.

Τα φυτοφάρμακα όταν χρησιμοποιούνται στη σωστή αναλογία και με την
καθοδήγηση ειδικών γεωπόνων, συμβάλλουν στην αύξηση της αγροτικής
παραγωγής και στη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, 
αφού καταστρέφουν τους βλαβερούς οργανισμούς που εμποδίζουν την
ανάπτυξη των φυτών ή μολύνουν τα προϊόντα και καταστρέφουν πολλές
φορές ολόκληρη την παραγωγή.

Η χρήση τους εξοικονομεί πάρα πολύ χρόνο, αφού χωρίς αυτά οι
γεωργοί θα έπρεπε να δουλεύουν στις καλλιέργειές τους πολύ
περισσότερο και μάλιστα με αρκετά μικρότερη απόδοση.

Επίσης για να καταπολεμηθούν οι διάφορες ασθένειες χωρίς τα
φυτοφάρμακα θα απαιτούνταν περισσότερη και πιο κουραστική δουλειά
απ’ όλα τα μέλη της οικογένειας. Με τη χρήση τους οι αγροτικές εργασίες
γίνονται πιο εύκολες, λιγότερο κουραστικές. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ

κ. ΖΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Ας δούμε όμως τις επιδράσεις των φυτοφαρμάκων στην υγεία των

ανθρώπων. Όπως έχουν δείξει οι επιστήμονες με τις έρευνές τους είναι
σημαντικές. 

Οι άμεσες προέρχονται κυρίως από ατυχήματα δηλητηριάσεων με
φυτοφάρμακα και προκαλούν ακόμα και το θάνατο.

Επίσης έχουν συμβεί αρκετά ατυχήματα με διαρροή επικίνδυνων ουσιών
που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή φυτοφαρμάκων με αποτέλεσμα το
θάνατο πολλών ανθρώπων. (όπως στο Μοπάλντ της Ινδίας το 1984)

Οι μακροχρόνιες όμως αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται στην υγεία
μας από τη χρήση τους είναι περισσότερες και οι πλέον ανησυχητικές, αφού
αφορούν όλους μας. 

Τα υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται περνάνε, πριν
προλάβουν να διασπαστούν, στον ανθρώπινο οργανισμό με τη λήψη νερού, 
φυτικών τροφών ή με προϊόντα ζώων (γάλατα, κρέατα κ.ά.) τα οποία τρέφονται
με φυτικές τροφές.

Οι κυριότερες επιπτώσεις που προκαλούνται στον ανθρώπινο οργανισμό
είναι: προβλήματα στο νευρικό και αναπνευστικό σύστημα, βλάβες στο συκώτι
και τα νεφρά, διάφορες αλλεργίες, επιδράσεις στο αίμα κ.ά.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥ

κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΡΑΠΤΗ
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ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πολύ μεγάλες είναι και οι συνέπειες που προκαλούνται στο φυσικό περιβάλλον με

αποτέλεσμα να καταστρέφεται η ισορροπία του.

Οι βλαβερές ουσίες που περιέχονται στα φυτοφάρμακα επηρεάζουν και καταστρέφουν τη
χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Ολόκληρες ομάδες ζώων και εντόμων (βλαβερών και
ωφέλιμων) εξαφανίζονται. Πολλά χόρτα, μικρά φυτά και δέντρα απορροφούν αυτές τις
ουσίες και καταστρέφονται.

Ένα μέρος των ουσιών αυτών καταλήγει στο υπέδαφος και τα υπόγεια νερά τα οποία
ρυπαίνονται.

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και άδειες συσκευασίες αντί να καταστραφούν, πετιούνται
ασυλλόγιστα σε μικρά ποτάμια και ρέματα με αποτέλεσμα να μολύνονται τα νερά τους, αλλά
μεταφέρονται και στη θάλασσα μολύνοντας έτσι και τα νερά τους.

Ο ψεκασμός με φυτοφάρμακα (ιδιαίτερα όταν γίνεται από τον αέρα με ειδικά αεροπλάνα) 
μολύνει και την ατμόσφαιρα με αρνητικό αποτέλεσμα στη ζωή φυτών και ζώων.

Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι μας η μόλυνση και η καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλη, ακόμα και όταν γίνεται κανονική χρήση των
φυτοφαρμάκων, πολύ περισσότερο όταν γίνεται αλόγιστη χρήση τους. 

Γίνεται έτσι επιτακτική η ανάγκη να περιοριστεί η χρήση τους και να γίνεται πιο σωστή, 
με έλεγχο και μέτρο γιατί συμβάλλουν κι αυτά στην καταστροφή του περιβάλλοντος.

Και ακόμα καλύτερα, όπως θα δούμε σε άλλο κεφάλαιο, η πιο σωστή λύση είναι η στροφή
προς την βιολογική γεωργία. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΡΑΝΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ

κ. ΓΙΑΝΝΗ – ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟ

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Για να μελετήσουμε καλύτερα τη χρήση φυτοφαρμάκων στην περιοχή μας, ετοιμάσαμε
και δώσαμε ένα ερωτηματολόγιο στους γονείς μαθητών μας οι οποίοι ασχολούνται με
τη γεωργία. Συμπληρώθηκαν 42 ερωτηματολόγια και τα συμπεράσματα που
προκύπτουν είναι σημαντικά και μας δίνουν χρήσιμα στοιχεία.

•Οι κύριες καλλιέργειες της περιοχής είναι ο καπνός και τα δημητριακά και
ακολουθούν οι υπόλοιπες: τριφύλλι, δεντροκαλλιέργειες, τεύτλα, κηπευτικά κ. ά.

•Το μεγαλύτερο μέρος χρησιμοποιεί πάντα φυτοφάρμακα, τα οποία θεωρούν
απαραίτητα, λίγοι τα χρησιμοποιούν μερικές φορές , ενώ όλοι εμπιστεύονται τους
γεωπόνους.

•Οι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι τα ζιζανιοκτόνα και τα
εντομοκτόνα και λιγότερο τα μυκητοκτόνα.

•Οι περισσότεροι παίρνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν τα χρησιμοποιούν και
σχεδόν όλοι όταν τα αποθηκεύουν.

•Όλοι γνωρίζουν τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, οι περισσότεροι
ξέρουν τη βιολογική καλλιέργεια, ενώ λίγοι προσπάθησαν να καλλιεργήσουν τα
χωράφια τους βιολογικά.

Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι το σύνολο των αγροτών που συμμετείχαν στην έρευνά
μας θεωρεί τα φυτοφάρμακα απαραίτητα γι’ αυτό και τα χρησιμοποιεί, γνωρίζοντας τις
συνέπειές τους στην υγεία και το περιβάλλον.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
•Χρησιμοποιείτε φυτοφάρμακα στις καλλιέργειές σας;

Πάντα : 30 Μερικές φορές : 11 Καθόλου : 1

•Είναι απαραίτητα και χρήσιμα στις καλλιέργειες;

Ναι : 40 Όχι : 2

•Παίρνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε τα φυτοφάρμακα;  (γάντια, μάσκα, παλιά ρούχα, μπότες….) 

Πάντα : 27 Μερικές φορές : 12 Καθόλου : 3

•Παίρνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν αποθηκεύετε τα φυτοφάρμακα;  (ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά….) 

Πάντα : 41 Μερικές φορές : 1 Καθόλου : 0

•Συμβουλεύστε και εμπιστεύεστε τους γεωπόνους στη χρησιμοποίησή τους;

Ναι : 42 Όχι : 0

•Τι είδους φυτοφάρμακα χρησιμοποιείται περισσότερο;

Ζιζανιοκτόνα: 22 Εντομοκτόνα : 17 Μυκητοκτόνα : 3 

•Η συχνή και αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον;

Ναι : 42 Όχι : 0

•Ξέρετε τι είναι η βιολογική καλλιέργεια;

Ναι : 36 Όχι : 6

•Αν ξέρετε, έχετε προσπαθήσει ποτέ να καλλιεργήσετε τα χωράφια σας βιολογικά;

Ναι : 10 Όχι : 32

•Γράψτε τι παραγωγές καλλιεργείτε περισσότερο στα χωράφια σας;

σιτάρι :     26 καλαμπόκι : 30 καπνός :   34

τριφύλλι : 10 τεύτλα :          8 κηπευτικά : 5

δέντρα :     9
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ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
Για να έχουμε καλά αποτελέσματα αλλά και να αποφύγουμε τις δηλητηριάσεις και τα ατυχήματα
πρέπει να παίρνονται μέτρα, μερικά από τα οποία είναι και αυτά που ακολουθούν:

Στις εργασίες ψεκασμού ο χρήστης να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα ψεκαστικά μηχανήματα και
εργαλεία για κάθε περίπτωση, και με τις δόσεις που αναγράφονται. Πρέπει να τονιστεί ότι
μεγαλύτερη δόση όχι μόνο δε φέρνει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά το αντίθετο μάλιστα.

Ο ψεκασμός να γίνεται πάντα τις κατάλληλες ώρες της μέρας. Αν χρειάζεται επανάληψη του
ψεκασμού πρέπει να προσεχτεί το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα που απαιτείται.

Ο αριθμός των ψεκασμών να είναι ο απολύτως αναγκαίος και ο κατάλληλος για κάθε εχθρό και
ασθένεια.

Τα ψεκαστικά βυτία δεν πρέπει να γεμίζονται από τις βρύσες της ύδρευσης, αλλά από
κατάλληλες και ειδικές εγκαταστάσεις.

Ο χρήστης πρέπει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα (ειδική αδιάβροχη στολή, γάντια, μάσκα και
μπότες). Δεν πρέπει να τρώει, να πίνει ή να καπνίζει τόσο όταν ασχολείται με την προετοιμασία
όσο και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Τα κουτιά όπως και τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων δεν πρέπει να πετιούνται σε τυχαία
μέρη. Πρέπει να καταστρέφονται σε ειδικό μέρος, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δηλητηρίασης
και μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Μετά τη χρήση, όσα είδη ρουχισμού χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει να μαζευτούν και να πάνε για
καθάρισμα, ενώ ο χρήστης θα πρέπει να κάνει μπάνιο.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΕ ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΝΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ

κ. ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΙΝΑ

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
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ΜΕΤΡΑ ΦΥΛΑΞΗΣ
Τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στην αγροτική παραγωγή. Η
συνύπαρξή μας μαζί τους δεν μπορεί να σταματήσει αμέσως, γι’ αυτό θα πρέπει
να γνωρίζουμε ποια μέτρα προφύλαξης πρέπει να παίρνουμε για την αποφυγή
ατυχημάτων. 

Τα φάρμακα που αγοράζονται και μεταφέρονται με αυτοκίνητο πρέπει να
τοποθετούνται στο χώρο αποσκευών και όχι των επιβατών.

Πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε συσκευασίες ελαττωματικές (όχι καλά
κλεισμένα κουτιά, συσκευασίες που στάζουν)

Τα φυτοφάρμακα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα ή με άλλα
αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως εφημερίδες, ρούχα, παιχνίδια κ.ά.

Η αποθήκευσή τους πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο απομονωμένο και καλά
αεριζόμενο χώρο που κλειδώνει. Ο χώρος αυτός να είναι έξω από το σπίτι, χωρίς
υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες. 

Θα πρέπει να απαγορευτεί εντελώς στο χώρο αυτό η πρόσβαση στα παιδιά για
παιχνίδι ή για οποιαδήποτε άλλη ασχολία τους.

Μετά την αποθήκευσή τους ο χρήστης θα πρέπει να πλένει πολύ καλά τα χέρια
του.
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ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΗΣ

Α΄ ΤΑΞΗΣ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Υπάρχουν ορισμένες απλές ενέργειες που μπορούν να μας προστατεύσουν όταν
τρώνε φρούτα ή λαχανικά. Μερικές από αυτές είναι:

Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να πλένονται καλά με αραιωμένο σαπούνι ή
ξίδι

Το ξεφλούδισμα δεν είναι απαραίτητο, όταν γίνεται όμως μειώνει τα
υπολείμματα που μπορεί να υπάρχουν.

Πριν το στύψιμο ορισμένων φρούτων καλό είναι να απομακρύνεται η φλούδα.

Η αφαίρεση των εξωτερικών φύλλων από διάφορα λαχανικά όπως λάχανο, 
μαρούλι κ.ά. είναι χρήσιμη ενέργεια.

Το ζεμάτισμα ή το βράσιμο πολλών λαχανικών μειώνει τα επίπεδα
φυτοφαρμάκου σε αυτά.

Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να τρώμε φρούτα ή λαχανικά τα οποία θα
μαζέψουμε από κάποιο χωράφι, χωρίς να ξέρουμε αν και πότε έχουν ραντιστεί με
φυτοφάρμακα. 

Ιδιαίτερα τα παιδιά που μένουν σε χωριά και παίζουν κοντά σε περιοχές με
δέντρα θα πρέπει να αποφεύγουν να τρώνε φρούτα από τα δέντρα αυτά.
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ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΗΣ

Δ΄ ΤΑΞΗΣ
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και οι απαιτήσεις των καταναλωτών

για ασφαλή και υγιεινά προϊόντα οδήγησαν στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας, 
όπου η προστασία των φυτών από τους εχθρούς τους γίνεται με βιολογικά μέσα.

Η προστασία αυτή στηρίζεται κυρίως στη βοήθεια των ωφέλιμων εντόμων ή πουλιών
τα οποία κατατρώγουν τους βλαβερούς οργανισμούς. Ένα παράδειγμα αποτελούν οι
πασχαλίτσες οι οποίες τρώνε τις μελίγκρες.

Επίσης καλλιεργητές έχουν δοκιμάσει με πολύ καλά αποτελέσματα διάφορα
εκχυλίσματα άγριων βοτάνων. Είναι ακίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου και δεν
αφήνουν υπολείμματα στα προϊόντα.

Έτσι με τη βιολογική καλλιέργεια μπορούμε να αποφύγουμε τη μόλυνση και τη
ρύπανση του περιβάλλοντος και να παράγουμε τρόφιμα υψηλής βιολογικής αξίας.

Πολλοί παραγωγοί βλέπουν τη βιολογική γεωργία σαν λύση στον ανταγωνισμό γιατί
δεν απαιτεί μεγάλα κεφάλαια και γιατί τα προϊόντα βρίσκουν εύκολη διέξοδο στις
αγορές, αφού τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η ζήτησή τους. 

Με τη βιολογική γεωργία βελτιώνεται η ποιότητα της καθημερινής ζωής των
ανθρώπων και αναπτύσσεται θετική σχέση με το περιβάλλον.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Πιστεύουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματός μας εκπληρώθηκαν οι

στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί.

• Τα παιδιά ήρθαν σε άμεση επαφή με το περιβάλλον και γνώρισαν από κοντά
τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες της περιοχής μας.

• Γνώρισαν τη σημασία της χρήσης τους στη σύγχρονη γεωργία, τη
χρησιμότητά τους, αλλά και τις συνέπειες της χρήσης τους στην υγεία και το
περιβάλλον.

• Έμαθαν πώς να προφυλάγονται οι ίδιοι και γενικά όλοι οι άνθρωποι από
πιθανή μη σωστή χρήση και φύλαξη.

• Δούλεψαν ομαδικά, συνεργάστηκαν μεταξύ τους και ήρθαν σε επαφή με
ειδικούς επιστήμονες, ιδιοκτήτες καταστημάτων, αγρότες - κατοίκους του
χωριού, από τους οποίους έμαθαν πολλά χρήσιμα στοιχεία για το ρόλο των
φυτοφαρμάκων στη σύγχρονη γεωργία.

Είμαστε σίγουροι ότι οι μικροί μαθητές πήραν το ερέθισμα και
προβληματίστηκαν για το ρόλο των φυτοφαρμάκων στη ζωή μας.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια:

• Τον γεωπόνο κ. Καλαϊτζή Κώστα από τη Δνση Γεωργίας του νομού, για την
ενημέρωση που έκανε στα παιδιά.

• Τη νοσηλεύτρια κ. Ράπτη Χρυσούλα, από το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού
Κατερίνης, για την ενημέρωση και για το μάθημα Α΄ βοηθειών.

• Τους τεχνολόγους γεωπόνους – ιδιοκτήτες καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων
κ. Σαμαρά Ζήση και Τόκα Δημήτρη για την επίσκεψη στα καταστήματά τους και
την ενημέρωση που μας έκαναν.

• Τους αγρότες – κατοίκους του χωριού Καραΐσκο Βασίλη, Καραΐσκο Γιάννη και
Γκίνα Γιάννη βοήθεια που μας πρόσφεραν και την παρουσία μας στο ράντισμα που
πραγματοποίησαν.

• Τους κατοίκους του χωριού που συμμετείχαν στην έρευνα που κάναμε και
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο.

• Τους υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας κ. 
Οργανόπουλο Γιάννη και Χρυσάφη Φωτεινή για τη συμβολή τους στην
ολοκλήρωση του προγράμματός μας

Οι υπεύθυνοι δάσκαλοι και οι μαθητές
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