
Κωδικός 

Καθεστώτος

Κωδικός/ Τίτλος 

Καθεστώτος

Επιπλέον υποχρεώσεις/ δράσεις Συνήθεις Πρακτικές GAEC Standard Minimum 

Requiremnets (SMR)

Minimum requirements for fertilisers & pesticides   Minimum activities 

notifed under Pillar I

Επιπλέον Πληροφόρηση σχετικά με ελέγχους

10.1.12 Εθελοντικό 

Πρόγραμμα 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης 

Εχθρών και 

Ασθενειών στα 

Οινοποιήσιμα και 

Επιτραπέζια 

Αμπέλια

 Επίγνωση της ιολογικής κατάστασης της 

φυτείας: Ο γεωργός 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).

Έλλειψη γνώσης 

σχετικά με την 

ιολογική 

κατάσταση της 

φυτείας. Ο 

καλλιεργητής δεν 

προβαίνει σε 

αναλύσεις για 

εχθρούς και 

ασθένειες.

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από την 

Βάση Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από 

την Βάση Εκκίνησης

Οι γεωργοί να αποδεικνύουν, με βάση αρχείο που τηρούν,  ότι 

εξετάζουν προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες μεθόδους 

προστασίας των φυτών και αξιοποιούν όλα τα κατάλληλα 

μέτρα που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη πληθυσμών 

επιβλαβών οργανισμών και διατηρούν τη χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων μορφών 

επέμβασης, σε δικαιολογημένα από οικονομικής και 

οικολογικής πλευράς, επίπεδα και μειώνουν ή ελαχιστοποιούν 

τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Οι 

μέθοδοι και τα μέτρα αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι 

των περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων 

Κανονισμών του 2012 ως «Γενικές Αρχές της Ολοκληρωμένης 

Φυτοπροστασίας» 

Δενδρωδεις  

καλλιεργειες: θα πρέπει 

να γίνεται ικανοποιητική 

καταπολέμηση ζιζανίων 

και αφαίρεση των ξηρών 

κλάδων από την κόμη των 

δέντρων τουλάχιστον μια 

φορά τον χρόνο.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ιολογικών

εξετάσεων θα πρέπει να διατηρούνται στο αρχείο του

συμμετέχοντα του Καθεστώτος, καθ’ όλη τη διάρκεια

εφαρμογής του Καθεστώτος. Το Τμήμα Γεωργίας θα τηρεί

ενημερωμένο αρχείο το οποίο θα κοινοποιεί στον ΚΟΑΠ,

στο οποίο θα περιλαμβάνεται το σύνολο των

αποτελεσμάτων των αναλύσεων για όσους αιτητές

συμμετέχουν στο παρόν καθεστώς. Θα ελέγχεται με

διοικητικό έλεγχο.

Διαχείριση του πληθυσμού της Ευδεμίδας:Ο 

γεωργός 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.

Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του 

κατασκευαστή, θα πρέπει να γίνεται 

αντικατάσταση των μέσων παρεμπόδισης της 

σύζευξης όταν η δράση της φερομόνης 

μειώνεται. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δράση 

δεν αποκλείει τη χρήση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων.

Χρήση 

αποκλειστικά 

φυτοπροστατευτικώ

ν προϊόντων για 

αντιμετώπιση της 

ευδεμίδας.

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από 

την Βάση Εκκίνησης

Συμμόρφωση με το SMR 

10 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ (MRPP A1-4, 

MRPP B1-3, MRPP  Γ1).

Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2009/128/EΕ, 

Γενικές Αρχές 2 και 8: (Οι περί Ορθολογικής Χρήσης 

Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012  και Το περί 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης - 

Διάταγμα του 2013 - Παράρτημα Ι : Γενικές αρχές της 

Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας), όπως περιγράφονται 

στη βάση εκκίνησης.  

Δενδρωδεις  

καλλιεργειες: θα πρέπει 

να γίνεται 

ικανοποιητική 

καταπολέμηση ζιζανίων 

και αφαίρεση των 

ξηρών κλάδων από την 

κόμη των δέντρων 

τουλάχιστον μια φορά 

τον χρόνο.

Επιτόπιος έλεγχος κατά την καλλιεργητική περίοδο (από 

Μάρτιο μέχρι τη συγκομιδή) για να διαπιστωθεί ότι γίνεται 

χρήση κατάλληλων μέσων και ότι η χρήση συνάδει με τις 

οδηγίες του σκευάσματος.  

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών γεωργικών 

φαρμάκων: 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

Εφαρμογή 

διπλάσιου αριθμού 

ψεκασμών με 

συμβατικά 

φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από 

την Βάση Εκκίνησης

Πρόνοιες που προκύπτουν 

σχετικά με τα ακόλουθα 

(περιγράφονται αναλυτικά 

στη βάση εκκίνησης):SMR 

10 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ (MRPP A1-4, 

MRPP B1-3, MRPP  Γ1) 

SMR4- Απαγόρευση 

διάθεσης στην αγορά μη 

ασφαλών τροφίμων

Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2009/128/EΕ, 

Γενικές Αρχές 2 και 8: (Οι περί Ορθολογικής Χρήσης 

Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012  και Το περί 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης - 

Διάταγμα του 2013 - Παράρτημα Ι : Γενικές αρχές της 

Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας), όπως περιγράφονται 

στη βάση εκκίνησης.  

Δενδρωδεις  

καλλιεργειες: θα πρέπει 

να γίνεται 

ικανοποιητική 

καταπολέμηση ζιζανίων 

και αφαίρεση των 

ξηρών κλάδων από την 

κόμη των δέντρων 

τουλάχιστον μια φορά 

τον χρόνο.

(i) Έλεγχος του αρχείου του συμμετέχοντα του

Καθεστώτος κατά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου

για να διαπιστωθεί ότι δεν έγινε υπέρβαση του μέγιστου

αριθμού εφαρμογών γεωργικών φαρμάκων. (ii) Έλεγχος

των παραγόμενων καρπών κατά το στάδιο της συγκομιδής

(εργαστηριακές αναλύσεις υπολειμμάτων) για να

διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του μέγιστου ορίου

υπολειμμάτων (MRL’s). Σε περίπτωση υπέρβασης των

MRL, αυτό θα αποδίδεται σε κακή χρήση ή κατάχρηση

των γεωργικών φαρμάκων (π.χ. δεν τηρήθηκε ο χρόνος

ασφαλείας, χρησιμοποιήθηκε υψηλή δόση, εφαρμόστηκε

περισσότερες φορές από τον επιτρεπόμενο αριθμό) και θα

εκλαμβάνεται ως απόκλιση από τους όρους της εν λόγω

δράσης. Απόκλιση από τη σωστή εφαρμογή της δράσης θα

θεωρείται και όταν ανιχνευθεί δραστική ουσία μη

αδειοδοτημένη στα αμπέλια.      

Τίτλος μέτρου/ καθεστώτος: 10.1.12 Εθελοντικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών και Ασθενειών στα Οινοποιήσιμα και Επιτραπέζια Αμπέλια



Χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού 

υλικού: Σε περιπτώσεις που απαιτείται η 

αντικατάσταση πρεμνών σε υφιστάμενες φυτείες, 

το υλικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να 

προέρχεται από πιστοποιημένο 

πολλαπλασιαστικό υλικό ή να εμπίπτει στην 

κατηγορία του ‘Standard’. Στην περίπτωση της 

κατηγορίας ‘Standard’, ο αμπελουργός θα πρέπει 

να προσκομίζει εντός του έτους που έγινε η 

επαναφύτευση, εργαστηριακά αποτελέσματα του 

Τμήματος Γεωργίας ή άλλου εξουσιοδοτημένου 

οργανισμού, με τα οποία να αποδεικνύεται ότι το 

υλικό αυτό είναι απαλλαγμένο από τις 

ακόλουθες ιώσεις: Grapevine Leafroll Virus 

Strain 1 (GLRV-1) και 3 (GLRV-3).

Χρήση 

πολλαπλασιαστικού 

υλικού το οποίο 

παράγει ο ίδιος ο   

γεωργός, στο οποίο 

δεν 

πραγματοποιείται 

ανάλυση και δεν 

είναι πιστοποιημένο 

για απαλλαγή από 

ασθένειες.

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από 

την Βάση Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από 

την Βάση Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές υποχρεώσεις από την 

Βάση Εκκίνησης

Να φυτεύονται 

αροτραίες καλλιεργειες 

(i) Έλεγχος των καρτελών πιστοποίησης του 

πολλαπλασιαστικού που χρησιμοποιείται, καθώς και του 

αρχείου που οφείλει να διατηρεί ο αμπελουργός που 

συμμετέχει στο Καθεστώς, με επιτόπιο έλεγχο. (ii) Σε 

περίπτωση που το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι 

‘Standard’ θα πρέπει να αποδεικνύεται η καθαρότητα του 

από τις προαναφερόμενες ιώσεις με διαγνωστική αναφορά 

αναγνωρισμένου εργαστηρίου, η οποία θα προσκομίζεται 

κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

Απαγορεύεται η εφαρμογή οποιουδήποτε 

συμβατικού αδειοδοτημένου νηματωδοκτόνου, 

(πλην των σκευασμάτων που επιτρέπονται στη 

βιολογική γεωργία), να χρησιμοποιείται χωρίς 

προηγουμένως να διασφαλίζεται εργαστηριακά η 

παρουσία φυτοπαρασιτικών νηματωδών στο 

έδαφος του αμπελώνα. Η χρήση συμβατικού 

νηματωδοκτόνου επιτρέπεται μόνο μετά τη 

διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων του 

εδάφους για καθορισμό της παρουσίας ή 

απουσίας των νηματωδών του γένους 

Xiphinema, οι οποίοι είναι φορείς ιώσεων, ή 

άλλων φυτοπαρασιτικών νηματωδών και 

πραγματοποιήθηκαν εντός χρονικού 

διαστήματος 6 μηνών, πριν από την ημερομηνία 

εφαρμογής του νηματωδοκτόνου

Έλλειψη γνώσης 

όσον άφορα την 

ύπαρξη νηματώδη 

στο έδαφος της 

καλλιέργειας. Ο 

καλλιεργητής δεν 

προβαίνει σε 

σχετικές αναλύσεις 

για εχθρούς και 

ασθένειες. Κάνει 

χρήση 

νηματοδοκτώνων 

στηριζόμενος σε 

εμπειρικές 

παρατηρήσεις.

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από 

την Βάση Εκκίνησης

Πρόνοιες που προκύπτουν 

σχετικά με τα ακόλουθα 

(περιγράφονται αναλυτικά 

στη βάση εκκίνησης):SMR 

10 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ (MRPP A1-4, 

MRPP B1-3, MRPP  Γ1) 

SMR4- Απαγόρευση 

διάθεσης στην αγορά μη 

ασφαλών τροφίμων

Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2009/128/EΕ, 

Γενικές Αρχές 2 και 8: (Οι περί Ορθολογικής Χρήσης 

Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012  και Το περί 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης - 

Διάταγμα του 2013 - Παράρτημα Ι : Γενικές αρχές της 

Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας), όπως περιγράφονται 

στη βάση εκκίνησης.  

Δενδρωδεις  

καλλιεργειες: θα πρέπει 

να γίνεται 

ικανοποιητική 

καταπολέμηση ζιζανίων 

και αφαίρεση των 

ξηρών κλάδων από την 

κόμη των δέντρων 

τουλάχιστον μια φορά 

τον χρόνο.

(i) Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για 

τον νηματώδη θα πρέπει να διατηρούνται στο αρχείο του 

συμμετέχοντα του Καθεστώτος, καθ’ όλη τη διάρκεια 

εφαρμογής του Καθεστώτος. Ελέγχεται με επιτόπιο 

έλεγχο. (ii) Η χρήση νηματοδοκτόνου θα πρέπει να 

καταγράφεται στο αρχείο του συμμετέχοντα του 

Καθεστώτος. Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο.

Απαγόρευση της χρήσης φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που χαρακτηρίζονται «πολύ τοξικά»: 

Δεν επιτρέπεται η χρήση συμβατικών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

χαρακτηρίζονται «πολύ τοξικά» βάσει του περί 

Χημικών Ουσιών Νόμου του 2010, καθ’ όλα τα 

στάδια της καλλιεργητικής περιόδου.

Χρήση όλων των 

κατηγοριών 

φυτοπροστατευτικώ

ν προϊόντων, 

σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της βάσης 

εκκίνησης, για την 

χρήση 

φυτοπροστατευτικώ

ν προϊόντων. 

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από 

την Βάση Εκκίνησης

Πρόνοιες που προκύπτουν 

σχετικά με τα ακόλουθα 

(περιγράφονται αναλυτικά 

στη βάση εκκίνησης):SMR 

10 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ (MRPP A1-4, 

MRPP B1-3, MRPP  Γ1) 

SMR4- Απαγόρευση 

διάθεσης στην αγορά μη 

ασφαλών τροφίμων

Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2009/128/EΕ, 

Γενικές Αρχές 2 και 8: (Οι περί Ορθολογικής Χρήσης 

Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012  και Το περί 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης - 

Διάταγμα του 2013 - Παράρτημα Ι : Γενικές αρχές της 

Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας), όπως περιγράφονται 

στη βάση εκκίνησης.  

Δενδρωδεις  

καλλιεργειες: θα πρέπει 

να γίνεται 

ικανοποιητική 

καταπολέμηση ζιζανίων 

και αφαίρεση των 

ξηρών κλάδων από την 

κόμη των δέντρων 

τουλάχιστον μια φορά 

τον χρόνο.

(i) Ελέγχεται το αρχείο του συμμετέχοντα του

Καθεστώτος σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

που χρησιμοποίησε για διαπίστωση εάν χρησιμοποιήθηκε

σκεύασμα που χαρακτηρίζεται «πολύ τοξικό», βάσει της

σχετικής εθνικής νομοθεσίας. (ii) Έλεγχος ιστών/

οργάνων (εργαστηριακές αναλύσεις υπολειμμάτων) για

ανίχνευση «πολύ τοξικών» ουσιών βάσει της σχετικής

εθνικής νομοθεσίας, των οποίων οι συγκεντρώσεις δεν

δικαιολογούνται από μεταφορά σταγονιδίων ψεκασμού

από γειτονικές καλλιέργειες.  



Εφαρμογή χειμερινού ψεκασμού με 

μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο ευρέως 

φάσματος: Υποχρεωτική εφαρμογή ενός 

χειμερινού ψεκασμού με αδειοδοτημένο 

χαλκούχο σκεύασμα και εντομοκτόνο ευρέως 

φάσματος, το οποίο  επιτυγχάνει τη διατήρηση 

των πληθυσμών των διαχειμαζόντων εχθρών και 

ασθενειών σε διαχειρίσιμα επίπεδα κατά τη 

βλαστική και παραγωγική περίοδο.

Εφαρμογή 

φυτοπροστατευτικώ

ν προϊόντων αφού 

γίνει εκδήλωση του 

εχθρού/ ασθένειας. 

Σε αρκετές 

περιπτώσεις έχει 

παρατηρηθεί 

έκρηξη πληθυσμού 

εχθρών σε περιοχές 

με ευνοϊκές 

περιβαλλοντικές 

συνθήκες,  με 

αποτέλεσμα η 

κατάσταση να μην 

είναι διαχειρίσημη 

με την χρήση 

φυτοπροστατευτικώ

ν προϊόντων. 

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από 

την Βάση Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από 

την Βάση Εκκίνησης

Οι γεωργοί να αποδεικνύουν, με βάση αρχείο που τηρούν,  

ότι εξετάζουν προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες μεθόδους 

προστασίας των φυτών και αξιοποιούν όλα τα κατάλληλα 

μέτρα που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη πληθυσμών 

επιβλαβών οργανισμών και διατηρούν τη χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων μορφών 

επέμβασης, σε δικαιολογημένα από οικονομικής και 

οικολογικής πλευράς, επίπεδα και μειώνουν ή 

ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 

και το περιβάλλον. Οι μέθοδοι και τα μέτρα αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα Ι των περί Ορθολογικής 

Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμών του 2012 ως 

«Γενικές Αρχές της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» 

Δενδρωδεις  

καλλιεργειες: θα πρέπει 

να γίνεται 

ικανοποιητική 

καταπολέμηση ζιζανίων 

και αφαίρεση των 

ξηρών κλάδων από την 

κόμη των δέντρων 

τουλάχιστον μια φορά 

τον χρόνο.

Ελέγχεται το αρχείο γεωργού σχετικά με τα

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποίησε για

επιβεβαίωση πραγματοποίησης του ενδεικνυόμενου

χειμερινού ψεκασμού. Ελέγχεται κατά τον επιτόπιο

έλεγχο.   

Απαγορεύεται ο συνδυασμός 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε κάθε 

εφαρμογή ή ψεκασμό που διενεργείται. 

Επισημαίνεται ότι ο περιορισμός αυτός δεν 

ισχύει για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

συνιστάται η πρόσμιξη τους με σκευάσματα που 

περιέχουν λάδι ή προσκολλητικές ή άλλες υπό-

βοηθητικές ουσίες. Επιπλέον, ο περιορισμός 

αυτός δεν ισχύει για συνδυασμούς 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία. 

Επιπρόσθετα, επιτρέπεται ο συνδυασμός δύο 

σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων, νοουμένου 

το ένα έχει μυκητοκτόνο δράση και το άλλο 

εντομοκτόνο δράση.      

Χρήση 

φυτοπροστατευτικώ

ν προϊόντων 

ακολουθώντας τις 

οδηγίες της 

ετικέτας του 

σκευάσματος.

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από 

την Βάση Εκκίνησης

Πρόνοιες που προκύπτουν 

σχετικά με τα ακόλουθα 

(περιγράφονται αναλυτικά 

στη βάση εκκίνησης):SMR 

10 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ (MRPP A1-4, 

MRPP B1-3, MRPP  Γ1) 

SMR4- Απαγόρευση 

διάθεσης στην αγορά μη 

ασφαλών τροφίμων

Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2009/128/EΕ, 

Γενικές Αρχές 2 και 8: (Οι περί Ορθολογικής Χρήσης 

Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012  και Το περί 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης - 

Διάταγμα του 2013 - Παράρτημα Ι : Γενικές αρχές της 

Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας), όπως περιγράφονται 

στη βάση εκκίνησης.  

Δενδρωδεις  

καλλιεργειες: θα πρέπει 

να γίνεται 

ικανοποιητική 

καταπολέμηση ζιζανίων 

και αφαίρεση των 

ξηρών κλάδων από την 

κόμη των δέντρων 

τουλάχιστον μια φορά 

τον χρόνο.

Έλεγχος του αρχείου του συμμετέχοντα του Καθεστώτος 

κατά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου για να 

διαπιστωθεί ότι δεν έγινε υπέρβαση των όρων που 

αφορούν το συνδυασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 



Περιορισμό της πολλαπλής χρήσης γεωργικών 

φαρμάκων ιδίων δραστικών ουσιών ή δραστικών 

ουσιών με τον ίδιο τρόπο δράσης. (α) Δεν 

επιτρέπεται η χρήση μιας δραστικής ουσίας 

γεωργικού φαρμάκου να χρησιμοποιηθεί πάνω 

από δύο φορές ανά καλλιεργητική περίοδο. 

(β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 

δραστικές ουσίες γεωργικών φαρμάκων με ίδιο 

τρόπο δράσης περισσότερες από δύο εφαρμογές 

ανά καλλιεργητική περίοδο. 

Οι πιο πάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται 

στη βιολογική γεωργία. Νοείται ότι οι πιο πάνω 

περιορισμοί δεν απαλλάσσουν τον παραγωγό 

από τη νομική υποχρέωση να μην ξεπερνά το 

μέγιστο αριθμό εφαρμογών ενός 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος συμβατικού ή 

βιολογικού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

ετικέτας του σκευάσματος.    

Χρήση 

φυτοπροστατευτικώ

ν προϊόντων 

ακολουθώντας τις 

οδηγίες της 

ετικέτας του 

σκευάσματος.

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από 

την Βάση Εκκίνησης

Πρόνοιες που προκύπτουν 

σχετικά με τα ακόλουθα 

(περιγράφονται αναλυτικά 

στη βάση εκκίνησης):SMR 

10 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ (MRPP A1-4, 

MRPP B1-3, MRPP  Γ1) 

SMR4- Απαγόρευση 

διάθεσης στην αγορά μη 

ασφαλών τροφίμων

Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2009/128/EΕ, 

Γενικές Αρχές 2 και 8: (Οι περί Ορθολογικής Χρήσης 

Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012  και Το περί 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης - 

Διάταγμα του 2013 - Παράρτημα Ι : Γενικές αρχές της 

Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας), όπως περιγράφονται 

στη βάση εκκίνησης.  

Δενδρωδεις  

καλλιεργειες: θα πρέπει 

να γίνεται 

ικανοποιητική 

καταπολέμηση ζιζανίων 

και αφαίρεση των 

ξηρών κλάδων από την 

κόμη των δέντρων 

τουλάχιστον μια φορά 

τον χρόνο.

Έλεγχος του αρχείου του συμμετέχοντα του Καθεστώτος 

κατά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου για να 

διαπιστωθεί ότι δεν έγινε υπέρβαση (α) των δύο 

εφαρμογών ίδιας δραστικής ουσίας ανά καλλιεργητική 

περίοδο ή (β) των δύο  εφαρμογών δραστικών ουσιών 

γεωργικών φαρμάκων με ίδιο τρόπο δράσης.      Ο 

περιορισμός αυτός δεν ισχύει για φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία. 

Επισημαίνεται ότι θα εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

κατάλογος των αδειοδοτημένων γεωργικών φαρμάκων, 

στον οποίο θα υποδεικνύεται για κάθε προϊόν η δραστική 

ουσία και o τρόπος δράσης του,  σύμφωνα με την 

Επιτροπή «Fungicide Resistance Action Committee» 

(FRAC) και «Insecticide Resistance Action Committee» 

(IRAC), για υποβοήθηση τόσο των ελεγχομένων όσο και 

των ελεγκτών.  (ii) Έλεγχος των παραγόμενων καρπών 

κατά το στάδιο της συγκομιδής για να διαπιστωθεί ότι δεν 

υπάρχει υπέρβαση του μέγιστου ορίου υπολειμμάτων 

(MRL’s). Σε περίπτωση υπέρβασης MRL, αυτό θα 

αποδίδεται σε κακή χρήση ή κατάχρηση των γεωργικών 

φαρμάκων (π.χ. δεν τηρήθηκε ο χρόνος ασφαλείας, 

χρησιμοποιήθηκε υψηλή δόση, εφαρμόστηκε 

περισσότερες φορές από τον επιτρεπόμενο αριθμό) και θα 

εκλαμβάνεται ως απόκλιση από τους όρους της εν λόγω 

δράσης.  

Τήρηση αρχείου στο οποίο θα διατηρούνται και 

καταγράφονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Το 

αρχείο θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως μετά 

από κάθε ενέργεια που αναλαμβάνει ο 

συμμετέχων στο Καθεστώς. 

Τήρηση αρχείου 

γεωργού μόνο για 

τις παραμέτρους 

που απαιτούνται, 

στα πλαίσια της 

Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης, για 

τον Πυλώνα Ι της 

ΚΑΠ.

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από 

την Βάση Εκκίνησης

SMR - 1, NSEN A.1: 

Τηρείται Αρχείο στο οποίο 

αναγράφονται όλες οι 

προσθήκες αζωτούχων 

λιπασμάτων.                                   

Πρόνοιες που προκύπτουν 

σχετικά με τo SMR 10 - 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ (MRPP A1-

A4) Τήρηση αρχείου με τις 

εφαρμογές 

φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων

Συμμόρφωση με τις πρόνοιες των ακόλουθων οδηγιών, 

όπως περιγράφονται στη βάση εκκίνησης. Οδηγία 

91/676/ΕΟΚ ( K.Δ.Π. 263/2007 Κώδικας Ορθής 

γεωργικής Πρακτικής και το Πρόγραμμα Δράσης (K.Δ.Π. 

281/2014- Πρόγραμμα Δράσης) Οδηγία 2009/128/EΕ, 

Γενικές Αρχές 8: (Οι περί Ορθολογικής Χρήσης 

Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012  και Το περί 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης - 

Διάταγμα του 2013 - Παράρτημα Ι : Γενικές αρχές της 

Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας)

Δεν προκύπτουν 

κάποιες σχετικές 

υποχρεώσεις από την 

Βάση Εκκίνησης

Ο συμμετέχων στο Καθεστώς οφείλει να διατηρεί 

ενημερωμένο το αρχείο του με τα απαιτούμενα στοιχεία 

και να είναι προσβάσιμο και ανά πάσης στιγμής διαθέσιμο 

στον ελεγκτή. Ο έλεγχος του αρχείου διενεργείται κατά τις 

επιτόπιες επιθεωρήσεις των αμπελώνων.  


