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Διαχείριςθ δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα
Η παροφςα διαδικαςία καταρτίςτθκε από τθ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ και τθ Διεφκυνςθ
Υγείασ των Ζϊων του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και αποςκοπεί ςτθν παροχι οδθγιϊν
για τθ διαχείριςθ ευρεκζντων δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα με ςτόχο τθν
προςταςία τθσ υγείασ του ανκρϊπου και τθσ πανίδασ. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίδεται ότι οι οδθγίεσ
αυτζσ εφαρμόηονται αποκλειςτικά υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει απόδειξθ ι επαρκισ ζνδειξθ ότι τα
αντικείμενα επεξεργαςίασ είναι δθλθτθριαςμζνα δολϊματα με γεωργικά φάρμακα.
Για τα ευρεκζντα ηωικά δολϊματα λαμβάνεται υπόψθ ότι υπάρχει κίνδυνοσ μετάδοςθσ λοιμωδϊν
νοςθμάτων (π.χ. λφςςα κ.α.). Η προςταςία των ηϊων και των πουλιϊν από τθν κατανάλωςθ
δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται:
 Η αςφάλεια του ατόμου που διενεργεί τθ διαχείριςθ
 Η ταχεία και απλι διαδικαςία καταςτροφισ των δολωμάτων
 Η απουςία κινδφνων ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ
δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα.

από

τθ

διαχείριςθ

ευρεκζντων

Από τθ διερεφνθςθ τθσ Ελλθνικισ και Κοινοτικισ νομοκεςίασ δε βρζκθκε επίςθμα κεςπιςμζνθ μζκοδοσ
διαχείριςθσ ευρεκζντων δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα. Η παροφςα διαδικαςία
εφαρμόηεται με τθν επιφφλαξθ ζκδοςθσ ςυναφοφσ νομοκετικισ ι κανονιςτικισ πράξθσ.

Αναγνϊριςθ
Τα δθλθτθριαςμζνα δολϊματα ςτα οποία αναφζρεται θ παροφςα διαδικαςία είναι παράνομα
παραςκευαςμζνα δολϊματα, για τθν παραςκευι των οποίων ζχουν χρθςιμοποιθκεί γεωργικά φάρμακα.
Γενικά διακρίνονται ςε αυτά που ο χρθςιμοποιοφμενοσ ιςτόσ είναι φυτικόσ και ςε αυτά που ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ιςτόσ είναι ηωικόσ.
Δθλθτθριαςμζνα δολϊματα φυτικϊν ιςτϊν
Στθ περίπτωςθ αυτι το πιο ςυνθκιςμζνο παράδειγμα είναι θ χριςθ εγκεκριμζνων τρωκτικοκτόνων
(ποντικοφαρμάκων) ςε μορφι δολϊματοσ (bait), όπωσ για παράδειγμα ςε ςπόρουσ δθμθτριακϊν, και τα
οποία ςυνικωσ ζχουν διαςκορπιςτεί ςε επιφάνειεσ (ζδαφοσ, πεηοδρόμια, ταράτςεσ), με ςκοπό τθν
εγκλθματικι κανάτωςθ πτθνϊν. Οι ςπόροι με τρωκτικοκτόνο ουςία αναγνωρίηονται εφκολα κακϊσ ζχουν
ιδιαίτερο χρϊμα ςυνικωσ κόκκινο ι μπλε και όχι το χρϊμα του ςπόρου.
Δεν αποκλείεται να χρθςιμοποιοφνται ςπόροι ςιτθρϊν οι οποίοι παρανόμωσ εμποτίςτθκαν ι ςκονίςτθκαν
γεωργικά φάρμακα. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν αναμζνεται να υπάρχει εμφανζσ χρϊμα αλλά
αναγνωρίηονται κακϊσ ζχουν περιζργωσ διαςκορπιςτεί ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι.
Απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ δολϊματοσ:


Αναφορά του προβλιματοσ ςτισ Αρμόδιεσ Αρχζσ.
Για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ αρμόδια αρχι είναι θ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και
Κτθνιατρικισ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ όπου διαπιςτϊνεται το δόλωμα.
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Λιψθ φωτογραφιϊν του δολϊματοσ, άλλων ςχετικϊν ευρθμάτων και τθσ περιοχισ ανεφρεςθσ



Αναηιτθςθ ςτθν γφρω περιοχι αν υπάρχει θ ςυςκευαςία του γεωργικοφ φαρμάκου που
χρθςιμοποιικθκε.



Συλλογι των ςπόρων με ςκοφπα.
Αν χρειαςτεί να ζρκουν ςε επαφι με τα χζρια, ο ςυλλζκτθσ φορά προςτατευτικά γάντια νιτριλίου
και αποφεφγει τθν επαφι του γυμνοφ δζρματοσ με τουσ ςπόρουσ αυτοφσ.



Τοποκζτθςι τουσ ςε ςακοφλα.



Αν είναι ι γίνει γνωςτό το ςκεφαςμα που χρθςιμοποιικθκε, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο
Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ (MSDS) του εν λόγω ςκευάςματοσ. Η εταιρεία που διακζτει το προϊόν
ςτθν αγορά είναι υποχρεωμζνθ να παρζχει το Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ ςε κάκε
ενδιαφερόμενο.



Αν δεν είναι ι γίνει γνωςτό το ςκεφαςμα που χρθςιμοποιικθκε, τα ςυγκεντρωκζντα υλικά (ςπόρια)
διαχειρίηονται ωσ επικίνδυνα απόβλθτα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ νομοκεςία περί
επικινδφνων αποβλιτων.

Τυχόν νεκρά πτθνά που βρίςκονται πλθςίον των δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων και ο κάνατόσ τουσ είναι
προφανϊσ αποδιδόμενοσ ςτο διαςκορπιςμζνο τρωκτικοκτόνο, πρζπει να ςυλλζγονται και να κάβονται για
τθν αποφυγι κινδφνων ςτο περιβάλλον.
Δθλθτθριαςμζνα δολϊματα ηωικϊν ιςτϊν
Τα δθλθτθριαςμζνα δολϊματα ηωικϊν ιςτϊν, ςτα οποία αναφζρεται θ παροφςα διαδικαςία
παραςκευάηονται με ολόκλθρα ηϊα ι κρζασ ι ηωικά παραπροϊόντα ςτα οποία ζχει προςτεκεί γεωργικό
φάρμακο. Τα δθλθτθριαςμζνα δολϊματα απελευκερϊνονται από αςυνείδθτουσ ςτο περιβάλλον ςυνικωσ
ςτθν περιοχι του ηϊου που αποςκοποφν να εξοντϊςουν. Αποτζλεςμα είναι θ κανάτωςθ ςαρκοφάγων
κθλαςτικϊν και πτθνϊν.
Πϊσ μποροφμε να ενιςχφςουμε τθν πικανότθτα ηωικόσ ιςτόσ να είναι δθλθτθριαςμζνο δόλωμα ;
 Αν υπάρχει οςμι φυτοφαρμάκου.
 Αν υπάρχουν νεκρά ςαρκοφάγα ηϊα ι πτθνά πλθςίον του ηωικοφ ιςτοφ, που να δείχνουν ότι
πικανϊσ κανατϊκθκαν μετά από κατανάλωςθ μζροσ του δολϊματοσ.
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Περίπτωςθ 1θ : Δολϊματα ςε αςτικζσ περιοχζσ
Στα αςτικά κζντρα ςυνικωσ τα δθλθτθριαςμζνα δολϊματα εντοπίηονται ςε περιοχζσ και κζςεισ που εφκολα
χαρακτθρίηονται αςυνικιςτεσ και ςυχνά περιγράφονται ωσ κομμάτια κρζασ, προερχόμενα ακόμθ και από
τρόφιμα που ζχουν αγοραςτεί ι και μαγειρευτεί. Σε περιπτϊςεισ τροφίμων που ζχουν αγοραςτεί ι ακόμθ
και μαγειρευτεί, οι πικανότθτεσ μετάδοςθσ λοιμωδϊν νοςθμάτων προερχόμενων από το δόλωμα
μειϊνονται ςθμαντικά.
Απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ δολϊματοσ ηωικϊν ιςτϊν:


Αναφορά του προβλιματοσ ςτισ Αρμόδιεσ Αρχζσ.
Για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ αρμόδια αρχι είναι θ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και
Κτθνιατρικισ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ όπου διαπιςτϊνεται το δόλωμα (για κζματα γεωργικϊν
φαρμάκων).



Λιψθ φωτογραφιϊν.



Αναηιτθςθ ςτθν γφρω περιοχι αν υπάρχει θ ςυςκευαςία του γεωργικοφ φαρμάκου που
χρθςιμοποιικθκε.



Συλλογι των δολωμάτων λαμβάνοντασ τα κατάλλθλα προςτατευτικά μζτρα:
Ο ςυλλζκτθσ φορά προςτατευτικά γάντια μιασ χριςθσ (νιτριλίου) και αποφεφγει τθν επαφι του
γυμνοφ δζρματοσ με το δόλωμα. Μετά από κάκε χριςθ – ςυλλογι, τα γάντια απορρίπτονται και
εφαρμόηονται μζτρα υγιεινισ των χεριϊν.



Ταφι των δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων.

ΣΑ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΜΕΝΑ ΔΟΛΩΜΑΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ
ΠΟΣΕ Ε ΚΑΔΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Θ Ε ΑΝΟΙΚΣΑ ΗΜΕΙΑ

ΙΔΙΑΙΣΕΡΗ ΠΡΟΟΧΗ χρειάηεται όταν ανευρίςκεται το πτϊμα ενόσ κθλαςτικοφ ηϊου του οποίου ο κάνατοσ
πικανολογείται ότι προιλκε από τθν παράνομθ χριςθ δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων, κακϊσ υπάρχει
κίνδυνοσ μετάδοςθσ λφςςασ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ απαγορεφεται θ οποιαδιποτε επαφι με το νεκρό
ηϊο και επιβάλλεται θ ενθμζρωςθ των αρμόδιων αρχϊν (Κτθνιατρικι και Δαςικι υπθρεςία, Διμοσ)
προκειμζνου αυτζσ, βάςει των πλθροφοριϊν και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, να εκτιμιςουν τθν κατάςταςθ,
να δϊςουν τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ και να προβοφν ςτισ προβλεπόμενεσ ενζργειεσ, ςφμφωνα με τθν με
αρικ. πρωτ. 331/10301/25-01-2013 (ΦΕΚ 198/Β/05-02-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων – Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ «Πρόγραμμα Επιτιρθςθσ και
Καταπολζμθςθσ τθσ Λφςςασ ςτθν Ελλάδα» όπωσ ιςχφει. Βάςει τθσ ανωτζρω ΚΤΑ κάκε κθλαςτικό ηϊο
κατοικίδιο ι τθσ άγριασ πανίδασ που ανευρίςκεται νεκρό, ςυλλζγεται για εργαςτθριακι εξζταςθ για τθ
λφςςα ςτα πλαίςια τθσ Πακθτικισ Επιτιρθςθσ
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Δεδομζνου ότι ςτθ χϊρα μασ επανεμφανίςτθκε θ λφςςα ςε ηϊα, αν κοντά ςτο ςθμείο υπάρχουν ηωντανά
κθλαςτικά κα πρζπει:
Πριν τθν οποιαδιποτε απόπειρα προςζγγιςισ τουσ, να εκτιμάται θ κατάςταςι τουσ αναφορικά με πικανά
ςυμπτϊματα λφςςασ (π.χ. αλλαγι ςυμπεριφοράσ - νευρολογικά ςυμπτϊματα - παράλυςθ). Στθν περίπτωςθ
αυτι κα πρζπει να τθρείται απόςταςθ αςφαλείασ και να ειδοποιοφνται οι αρμόδιεσ κτθνιατρικζσ αρχζσ και
ι άλλοι αρμόδιοι φορείσ (π.χ. δαςικζσ υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ του Διμου, κθροφφλακεσ κ.ά.) ςφμφωνα με
τθν με αρικ. πρωτ. 331/10301/25-01-2013 (ΦΕΚ 198/Β/05-02-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων – Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ «Πρόγραμμα Επιτιρθςθσ και
Καταπολζμθςθσ τθσ Λφςςασ ςτθν Ελλάδα» όπωσ ιςχφει.

Περίπτωςθ 2θ : Δολϊματα ςε αγροτικζσ ι δαςικζσ περιοχζσ
Σε αγροτικζσ ι δαςικζσ περιοχζσ θ παράνομθ εναπόκεςθ δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων με γεωργικά
φάρμακα αποςκοπεί ςυνικωσ ςτθν εξόντωςθ άγριων ηϊων όπωσ αλεποφδεσ, λφκουσ, αρκοφδεσ αλλά και
ενδεχομζνωσ κυνθγετικϊν ςκφλων ι ακόμθ τοποκετοφνται και χωρίσ ςυγκεκριμζνο ςτόχο, με αποτζλεςμα
τθ δθμιουργία ςοβαρϊν προβλθμάτων ςτο περιβάλλον από τθ κανάτωςθ κάκε ςαρκοφάγου οργανιςμοφ
που κα τραφεί με τα δολϊματα.
Τα δολϊματα αυτά ςυνικωσ περιγράφονται ωσ κομμάτια κρζασ, ωσ ηωικόσ ιςτόσ προερχόμενοσ από
τρόφιμα που ζχουν αγοραςτεί ι ακόμθ και μαγειρευτεί και ωσ ολόκλθρα νεκρά ηϊα όπωσ πρόβατα ι
αγελάδεσ.

ΙΔΙΑΙΣΕΡΗ ΠΡΟΟΧΗ χρειάηεται όταν ανευρίςκεται το πτϊμα ενόσ κθλαςτικοφ ηϊου για το οποίο
υπάρχουν ιςχυρζσ ενδείξεισ για τθ χριςθ του ωσ δόλωμα. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, εξαιτίασ του κινδφνου
μετάδοςθσ λφςςασ, απαγορεφεται θ οποιαδιποτε επαφι με το νεκρό ηϊο και επιβάλλεται θ ενθμζρωςθ
των αρμόδιων αρχϊν (Κτθνιατρικι και Δαςικι υπθρεςία, Διμοσ) προκειμζνου αυτζσ, βάςει των
πλθροφοριϊν και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, να εκτιμιςουν τθν κατάςταςθ, να δϊςουν τισ κατάλλθλεσ
οδθγίεσ και να προβοφν ςτισ προβλεπόμενεσ ενζργειεσ, ςφμφωνα με τθν με αρικ. πρωτ. 331/10301/25-012013 (ΦΕΚ 198/Β/05-02-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων – Περιβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ «Πρόγραμμα Επιτιρθςθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Λφςςασ ςτθν Ελλάδα»
όπωσ ιςχφει.Βάςει τθσ ανωτζρω ΚΥΑ κάκε κθλαςτικό ηϊο κατοικίδιο ι τθσ άγριασ πανίδασ που
ανευρίςκεται νεκρό, ςυλλζγεται για εργαςτθριακι εξζταςθ για τθ λφςςα ςτα πλαίςια τθσ Πακθτικισ
Επιτιρθςθσ.

Διαχείριση δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα

Σελίδα 5

Η παραπάνω διαδικαςία κα ακολουκείται και για κάκε νεκρό κθλαςτικό του οποίου ο κάνατοσ
πικανολογείται ότι προιλκε από τθν κατανάλωςθ δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων.
Αν κοντά ςτο ςθμείο υπάρχουν ηωντανά κθλαςτικά κα πρζπει:
Πριν τθν οποιαδιποτε απόπειρα προςζγγιςισ τουσ, να εκτιμάται θ κατάςταςι τουσ αναφορικά με πικανά
ςυμπτϊματα λφςςασ (π.χ. αλλαγι ςυμπεριφοράσ - νευρολογικά ςυμπτϊματα - παράλυςθ). Στθν περίπτωςθ
αυτι κα πρζπει να τθρείται απόςταςθ αςφαλείασ και να ειδοποιοφνται οι αρμόδιεσ κτθνιατρικζσ αρχζσ και
ι άλλοι αρμόδιοι φορείσ (π.χ. κτθνίατροσ, υπθρεςίεσ του Διμου, κθροφφλακεσ κ.ά.) ςφμφωνα με τθν με
αρικ. πρωτ. 331/10301/25-01-2013 (ΦΕΚ 198/Β/05-02-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων – Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ «Πρόγραμμα Επιτιρθςθσ και
Καταπολζμθςθσ τθσ Λφςςασ ςτθν Ελλάδα» όπωσ ιςχφει.
Εφόςον υφίςταται βεβαιότθτα ότι πρόκειται για δθλθτθριαςμζνο δόλωμα και υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αυτό δεν είναι πτϊμα κθλαςτικοφ ηϊου, οπότε ιςχφουν όςα αναφζρκθκαν παραπάνω, εφαρμόηονται με
ςχολαςτικότθτα οι ενζργειεσ που ακολουκοφν:


Αναφορά του προβλιματοσ ςτισ Αρμόδιεσ Αρχζσ.
Για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ αρμόδια αρχι είναι θ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και
Κτθνιατρικισ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ όπου διαπιςτϊνεται το δόλωμα (για κζματα γεωργικϊν
φαρμάκων).



Βγάλτε φωτογραφίεσ.



Αναηιτθςθ ςτθν γφρω περιοχι αν υπάρχει θ ςυςκευαςία του γεωργικοφ φαρμάκου που
χρθςιμοποιικθκε.



Συλλογι των δολωμάτων λαμβάνοντασ τα κατάλλθλα προςτατευτικά μζτρα: ο ςυλλζκτθσ φορά
προςτατευτικά γάντια μιασ χριςθσ (νιτριλίου) και αποφεφγει τθν επαφι του γυμνοφ δζρματοσ με
το δόλωμα. Μετά από κάκε ςυλλογι τα γάντια απορρίπτονται και εφαρμόηονται μζτρα υγιεινισ
των χεριϊν.



Ταφι των δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων.

ΣΑ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΜΕΝΑ ΔΟΛΩΜΑΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ
ΠΟΣΕ Ε ΚΑΔΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Θ Ε ΑΝΟΙΚΣΑ ΗΜΕΙΑ
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υλλογι ςυςκευαςιϊν γεωργικϊν φαρμάκων
Σε περίπτωςθ που ςτο χϊρο που εντοπίηονται δθλθτθριαςμζνα δολϊματα με γεωργικά φάρμακα
διαπιςτωκεί και ςυςκευαςία γεωργικοφ φαρμάκου (πλιρθσ, χρθςιμοποιθμζνθ ι κενι περιεχομζνου), οι
ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν είναι:
 Λαμβάνεται φωτογραφία που να περιζχει το εμπορικό όνομα του ςκευάςματοσ (πάντα από κάτω
αναγράφεται και θ δραςτικι ουςία) και τον αρικμό παρτίδασ.
 Αφοφ λθφκοφν τα κατάλλθλα προςτατευτικά μζτρα, ςυλλζγεται θ ςυςκευαςία και τοποκετείται ςε
πλαςτικι ςακοφλα θ οποία κλείνεται αεροςτεγϊσ. Τοποκετείται μζςα ςε δεφτερθ ςακοφλα για
λόγουσ αςφαλείασ και αποφυγισ διαρροισ του περιεχομζνου τθσ.
 Η ςυςκευαςία παραδίδεται ςτθν αςτυνομικι ι διοικθτικι αρχι που διεξάγει τθν ζρευνα για τθν
παράβαςθ ι αλλιϊσ ςτθν αρμόδια αρχι για τα γεωργικά φάρμακα που είναι θ Διεφκυνςθ
Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ όπου βρζκθκε.
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Διαδικαςία ταφισ δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων ηωικϊν ιςτϊν με γεωργικά φάρμακα
Ο χϊροσ που επιλζγεται για τθν ταφι των δολωμάτων πρζπει να πλθροί τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
 Να είναι μακριά από υπόγεια ι επιφανειακά φδατα, όπωσ λίμνεσ, ποτάμια κλπ προσ αποφυγι
ρφπανςθσ του υδάτινου περιβάλλοντοσ. Για παράδειγμα τουλάχιςτον 20 μζτρα μακριά από ποτάμι.
 Να είναι μακριά από καλλιζργειεσ και καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ προσ αποφυγι ρφπανςθσ
καλλιεργειϊν.
 Να είναι μακριά από χϊρουσ αναψυχισ του κοινοφ.
 Αν είναι ιδιωτικόσ χϊροσ να υπάρχει ζγγραφθ ςυναίνεςθ του ιδιοκτιτθ.
 Το ςθμείο ταφισ ςυςτινεται να είναι ευιλιο, κακϊσ με τθ κερμοκραςία του ιλιου επιταχφνεται θ
διάςπαςθ των υλικϊν.
Η ταφι γίνεται με άνοιγμα επαρκοφσ μεγζκουσ λάκκου, ςτον οποίο απορρίπτονται τα δολϊματα (απουςία
πλαςτικισ ςακοφλασ ι δοχείων) και προςτίκεται αςβζςτθσ, που καλφπτει τα δολϊματα, για τθν ταχεία
διάςπαςθ του οργανικοφ υλικοφ και του περιεχόμενου γεωργικοφ φαρμάκου. Ακολουκεί προςκικθ
χϊματοσ. Προςοχι! Δεν χρθςιμοποιοφνται ανόργανα υλικά για τθν ταφι (π.χ. άμμοσ), κακϊσ θ περιεχόμενθ
ςτο χϊμα οργανικι ουςία επιταχφνει τθ διάςπαςθ του οργανικοφ υλικοφ και του περιεχόμενου γεωργικοφ
φαρμάκου.
Για κάκε επαφι με το δόλωμα λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ που κατ’ ελάχιςτον είναι :
προςτατευτικά γάντια νιτριλίου και πλφςθ με απολυμαντικό χεριϊν.
Για τθν αποφυγι πικανότθτασ ςυγκζντρωςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ςυνίςταται να αλλάηει το ςθμείο ταφισ
κάκε φορά και να μθν τοποκετοφνται δολϊματα μεγαλφτερα των 50 κιλϊν ανά κζςθ.
Η παραπάνω διαδικαςία δεν μπορεί να εφαρμόηεται όταν ωσ δολϊματα ζχουν χρθςιμοποιθκεί πτϊματα
εκτρεφόμενων ηϊων (π.χ. πρόβατα, αγελάδεσ κλπ) και θ περιοχι ανεφρεςισ τουσ δεν είναι επίςθμα
δθλωμζνθ ωσ απόμερθ, ςφμφωνα με τον Καν. 1069/2009/ΕΕ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ τα πτϊματα πρζπει
να μεταφζρονται και να διαχειρίηονται ςε εγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ διαχείριςθσ ΖΥΠ ανάλογα με τθν
κατθγορία ςτθν οποία ανικουν.

Για τθν καλφτερθ ενθμζρωςι ςασ ςχετικά με τθ λφςςα, διαβάςτε το :
«Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ»
του Σμιματοσ Ζωοανκρωπονόςων τθσ Δ/νςθσ Τγείασ των Ζϊων τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Κτθνιατρικισ
του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Trofima_Ygeia/egxiridio_lyssa170613.pdf
.
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