
Α/Α Περιγραφή Δαπάνης Οινοποιήσιμα  

€/ha

Επιτραπέζια 

€/ha

2 Ο αμπελουργός υποχρεούται, εντός του πρώτου έτους από την ένταξη του στο 

Καθεστώς, να προβεί σε εργαστηριακό ιολογικό έλεγχο του αμπελώνα για να 

έχει επίγνωση της ιολογικής κατάστασης της φυτείας. Θα πρέπει να 

ελέγχονται 100 πρεμνά ανά εκτάριο για τις ιώσεις Grapevine Leafroll Virus 

Strain 1 (GLRV-1) και 3 (GLRV-3).

Τα τέλη πραγματοποίησης της ανάλυσης από το εργαστήριο του Τμήματος 

Γεωργίας για τις δύο πιο πάνω ιώσεις είναι €74 ανά 45 δείγματα (πρέμνα στην 

προκυμένη περίπτωση). Στο εκτάριο θα ελέγχονται εργαστηριακά 100 πρέμνα 

και το πραματικό κόστος των εξετάσεων θα είναι €164,44.  Στα πλαίσια του 

καθεστώτος θα παρέχεται οικονομική ενίσχυση €32 /ha ανά έτος (πενταετής 

υποχρέωση) για κάλυψη μέρους του εν λόγω κόστους στον συμμετέχων σε 

αυτή τη δράση.                                                                                           

32,00 32,00

6 Ο συμμετέχων πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέσα παρεμπόδισης 

σύζευξης / γενετήσιας σύγχυσης (mating disruption) σύμφωνα με την 

περιγραφή που ακολουθεί, για να διατηρεί του πληθυσμούς της ευδεμίδας σε 

χαμηλά επίπεδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.  Τα 

προαναφερόμενα μέσα θα τοποθετούνται εντός  του αμπελώνα από την 

έναρξη της άνθησης (αρχές Μαρτίου) μέχρι την ολοκλήρωση της συγκομιδής. 

Ο ελάχιστος αριθμός των παγίδων ανά εκτάριο πρέπει να είναι 500, καθ’ όλη 

τη διάρκεια του πιο πάνω διαστήματος. Το κόστος αγοράς των φερομονικών 

παγίδων παρεμπόδισης της σύζευξης εκτιμάται στα €125 ανά 500 τεμάχια και 

θα τοποθετούνται 500 για κάθε εκτάριο αμπελώνα. Ο συμμετέχων θα 

λαμβάνει οικιονομική ενίσχυση €125 ανά εκτάριο. 

125,00 125,00



7 Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός εφαρμογών φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Ο 

μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εφαρμογών με συμβατικά 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα και θειάφι επίπασης είναι 6 και 4 για τις 

επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες, αντίστοιχα, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της καλλιεργητικής περιόδου. Επισημαίνεται ότι ο περιορισμός αυτός δεν 

ισχύει για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται να 

χρησιμοποιηθούν στη βιολογική γεωργία, εκτός από το θειάφι επίπασης.  Με 

τη δράση αυτή μειώνεται σημαντικά η χρήση των γεωργικών φαρμάκων και 

ενθαρρύνεται η αξιοποίηση και άλλων τακτικών, πρακτικών και μεθόδων 

φυτοπροστασίας με οικολογικό προσανατολισμό. Το ύψος ενίσχυσης για 

εφαρμογή της δράσης ανέρχεται στα €168 ανά εκτάριο για οινοποιήσιμες 

ποικιλίες και €408 ανά εκτάριο για επιτραπέζιες ποικιλίες. 

Οινοποιήσιμα αμπέλια: Εκτιμάται ότι από την εφαρμογή της συγκεκριμένης 

δράσης θα επέλθει 10% μείωση της απόδοσης παραγωγής. Η παραγωγή ανά 

εκτάριο υπολογίζεται στους 12 τόνους και η τιμή παραγωγού στα €273 ανά 

τόνο και ως εκ τούτου η παραγωγική αξία υπολογίζεται να φθάνει €3.276 ανά 

εκτάριο. Ως εκ τούτου, το διαφυγόν εισόδημα ίσο με 10% απώλεια στην 

παραγωγική αξία ανά εκτάριο υπολογίζεται στα €327 ανά εκτάριο.                                                                                                    

Επιτραπέζια αμπέλια: Εκτιμάται ότι από την εφαρμογή της συγκεκριμένης 

δράσης θα επέλθει 10% μείωση της συνολικής παραγωγής. Η παραγωγή ανά 

εκτάριο υπολογίζεται στους 20 τόνους και η τιμή παραγωγού στα €390 ανά 

τόνο και ως εκ τούτου η παραγωγική αξία υπολογίζεται να φθάνει €7.800. Ως 

εκ τούτου, το διαφυγόν εισόδημα ίσο με 10% απώλεια στην παραγωγική αξία 

ανά εκτάριο υπολογίζεται στα €780 ανά εκτάριο.     Στα πλαίσια εφαρμογής 

της δρασής, το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στα:

168,00 408,00

Συνολικό ύψος οικονομικής ενίσυχης 325,00 565,00


