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Κακεςτώτοσ

Επιπλζον υποχρεώςεισ/ δράςεισ Συνικεισ Πρακτικζσ GAEC Standard Minimum 

Requiremnets (SMR)

Minimum requirements for fertilisers & pesticides    Minimum activities notifed 

under Pillar I

Επιπλζον Πλθροφόρθςθ ςχετικά 

με ελζγχουσ

Tιρθςθ αρχείου μθχανικισ καταπολζμθςθσ και 

λιπάνςεων (εξαιροφνται οι αηωτοφχεσ λιπάνςεισ), 

όπου κα καταγράφονται ο τφποσ, θ ποςότθτα 

λιπάςματοσ που ζχει χρθςιμοποιθκεί και θ περίοδοσ 

εφαρμογισ λίπανςθσ και μθχανικισ καταπολζμθςθσ. 

θμειϊνεται ότι δεν παρζχεται ενίςχυςθ για τθν 

τιρθςθ του αρχείου.

Σιρθςθ αρχείου γεωργοφ 

μόνο για τισ παραμζτρουσ 

που απαιτοφνται, ςτα 

πλαίςια τθσ Πολλαπλισ 

υμμόρφωςθσ, για τον 

Πυλϊνα Ι τθσ ΚΑΠ.

Δεν προκφπτουν 

κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ από 

τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

SMR - 1, NSEN A.1: Σθρείται 

Αρχείο ςτο οποίο 

αναγράφονται όλεσ οι 

προςκικεσ αηωτοφχων 

λιπαςμάτων.                                   

Πρόνοιεσ που προκφπτουν 

ςχετικά με τo SMR 10 - 

ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ 

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ (MRPP A1-A4) 

Σιρθςθ αρχείου με τισ 

εφαρμογζσ 

φυτοπροςτατευτικϊν 

προϊόντων

υμμόρφωςθ με τισ πρόνοιεσ των ακόλουκων οδθγιϊν, 

όπωσ περιγράφονται ςτθ βάςθ εκκίνθςθσ. Οδθγία 

91/676/ΕΟΚ ( K.Δ.Π. 263/2007 Κϊδικασ Ορκισ γεωργικισ 

Πρακτικισ και το Πρόγραμμα Δράςθσ (K.Δ.Π. 281/2014- 

Πρόγραμμα Δράςθσ) Οδθγία 2009/128/EΕ, Γενικζσ Αρχζσ 2 

και 8: (Οι περί Ορκολογικισ Χριςθσ Γεωργικϊν Φαρμάκων 

Κανονιςμοί του 2012  και Σο περί Φυτοπροςτατευτικϊν 

Προϊόντων (Εκνικό χζδιο Δράςθσ - Διάταγμα του 2013 - 

Παράρτθμα Ι : Γενικζσ αρχζσ τθσ Ολοκλθρωμζνθσ 

Φυτοπροςταςίασ)

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ από τθν 

Βάςθ Εκκίνθςθσ

Βζλτιςτθ περίοδοσ ελζγχου του 

αρχείου  τθσ μθχανικισ 

καταπολζμθςθσ και των 

λιπάνςεων κεωρείται μεταξφ 

Φεβρουαρίου -Αυγοφςτου κάκε 

ζτουσ, μαηί με τον επιτόπιο ζλεγχο 

για τθ μθχανικι καταπολζμθςθ 

των ηιηανίων 

Μθχανικι καταπολζμθςθ ηιηανίων, με εφαρμογι μίασ 

ι περιςςοτζρων από τισ ακόλουκεσ μεκόδουσ:  

περιοριςμζνου βάκουσ κατεργαςία εδάφουσ με 

ελάχιςτο βάκοσ τα 3 cm, αποκοπι με χορτοκοπτικι 

μθχανι ι μακρφ δρεπάνι/ λεπίδα, βοτάνιςμα και  

εδαφοκάλυψθ κάτω από τθν κόμθ των φυτϊν.

Ο γεωργόσ εφαρμόηει 

μεκόδουσ καταπολζμθςθσ 

ηιηανίων ςφμφωνα με τθν 

προςωπικι του εκτίμθςθ, 

τθρϊντασ τισ πρόνοιεσ τθσ 

βάςθσ εκκίνθςθσ.

GAEC4 - Ελάτιζηη 

εδαθοκάλσυη: Πρέπει 

να σπάρτει 

θσζική/θσηική 

βλάζηηζη για κάλσυη 

ζε εδάθη με κλίζη 

μεγαλύηερη ηοσ 10% 

καηά ηοσς μήνες 

Ιανοσάριο-Φεβροσάριο 

κάθε έηοσς

Πρόνοιεσ που προκφπτουν 

ςχετικά με τα ακόλουκα 

(περιγράφονται αναλυτικά 

ςτθ βάςθ εκκίνθςθσ): SMR 10 - 

ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ 

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ (MRPP A1-4, 

MRPP B1-3, MRPP  Γ1)

υμμόρφωςθ με τισ πρόνοιεσ τθσ Οδθγίασ 2009/128/EΕ, 

Γενικζσ Αρχζσ 2 και 8: (Οι περί Ορκολογικισ Χριςθσ 

Γεωργικϊν Φαρμάκων Κανονιςμοί του 2012  και Σο περί 

Φυτοπροςτατευτικϊν Προϊόντων (Εκνικό χζδιο Δράςθσ - 

Διάταγμα του 2013 - Παράρτθμα Ι : Γενικζσ αρχζσ τθσ 

Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ), όπωσ περιγράφονται 

ςτθ βάςθ εκκίνθςθσ.  

Δενδρωδεισ  καλλιεργειεσ: κα 

πρζπει να γίνεται ικανοποιθτικι 

καταπολζμθςθ ηιηανίων και 

αφαίρεςθ των ξθρϊν κλάδων 

από τθν κόμθ των δζντρων 

τουλάχιςτον μια φορά τον 

χρόνο.

Βζλτιςτθ περίοδοσ ελζγχου τθσ 

μθχανικισ καταπολζμθςθσ 

κεωρείται μεταξφ Φεβρουαρίου -

Αυγοφςτου κάκε ζτουσ.

Πλιρθσ αποκλειςμόσ τθσ χριςθσ χθμικϊν 

ηιηανιοκτόνων ςτθν καλλιζργεια.

Ο γεωργόσ εφαρμόηει 

μεκόδουσ καταπολζμθςθσ 

ηιηανίων ςφμφωνα με τθν 

προςωπικι του εκτίμθςθ, 

τθρϊντασ τισ πρόνοιεσ τθσ 

βάςθσ εκκίνθςθσ.

Δεν προκφπτουν 

κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ από 

τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Πρόνοιεσ που προκφπτουν 

ςχετικά με τα ακόλουκα 

(περιγράφονται αναλυτικά 

ςτθ βάςθ εκκίνθςθσ): SMR 10 - 

ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ 

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ (MRPP A1-4, 

MRPP B1-3, MRPP  Γ1)

υμμόρφωςθ με τισ πρόνοιεσ τθσ Οδθγίασ 2009/128/EΕ, 

Γενικζσ Αρχζσ 2 και 8: (Οι περί Ορκολογικισ Χριςθσ 

Γεωργικϊν Φαρμάκων Κανονιςμοί του 2012  και Σο περί 

Φυτοπροςτατευτικϊν Προϊόντων (Εκνικό χζδιο Δράςθσ - 

Διάταγμα του 2013 - Παράρτθμα Ι : Γενικζσ αρχζσ τθσ 

Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ), όπωσ περιγράφονται 

ςτθ βάςθ εκκίνθςθσ.  

Δενδρωδεισ  καλλιεργειεσ: κα 

πρζπει να γίνεται ικανοποιθτικι 

καταπολζμθςθ ηιηανίων και 

αφαίρεςθ των ξθρϊν κλάδων 

από τθν κόμθ των δζντρων 

τουλάχιςτον μια φορά τον 

χρόνο.

Βζλτιςτθ περίοδοσ ελζγχου τθσ 

μθχανικισ καταπολζμθςθσ 

κεωρείται μεταξφ Φεβρουαρίου -

Αυγοφςτου κάκε ζτουσ.

Κλαδοκάκαροσ, δθλαδι απομάκρυνςθ ι μθχανικι 

καταςτροφι ερπόντων κλθματίδων περιμετρικά του 

αμπελϊνα (1,5 μζτρο) και τθν διατιρθςθ του 

εδάφουσ περιμετρικά του αμπελϊνα κακαροφ από 

ηιηάνια χρθςιμοποιϊντασ μθχανικά μζςα 

(περιοριςμζνου βάκουσ κατεργαςία εδάφουσ  με 

ελάχιςτο βάκοσ τα 3 cm, αποκοπι με χορτοκοπτικι 

μθχανι ι μακρφ δρεπάνι/ λεπίδα, βοτάνιςμα).

Δεν εφαρμόηεται 

κλαδοκάκαροσ. Ο γεωργόσ 

τθρεί τισ πρόνοιεσ τθσ 

βάςθσ εκκίνθςθσ 

Δεν προκφπτουν 

κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ από 

τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ από 

τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

υμμόρφωςθ με τισ πρόνοιεσ τθσ Οδθγίασ 2009/128/EΕ, 

Γενικζσ Αρχζσ 2 και 8: (Οι περί Ορκολογικισ Χριςθσ 

Γεωργικϊν Φαρμάκων Κανονιςμοί του 2012  και Σο περί 

Φυτοπροςτατευτικϊν Προϊόντων (Εκνικό χζδιο Δράςθσ - 

Διάταγμα του 2013 - Παράρτθμα Ι : Γενικζσ αρχζσ τθσ 

Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ), όπωσ περιγράφονται 

ςτθ βάςθ εκκίνθςθσ.  

Πολυετείσ καλλιεργειεσ: κα 

πρζπει να γίνεται ικανοποιθτικι 

καταπολζμθςθ ηιηανίων και 

αφαίρεςθ των ξθρϊν κλάδων 

από τθν κόμθ των δζντρων 

τουλάχιςτον μια φορά τον 

χρόνο.

Βζλτιςτθ περίοδοσ ελζγχου τθσ 

μθχανικισ καταπολζμθςθσ 

κεωρείται μεταξφ επτεμβρίου - 

Οκτωμβρίου κάκε ζτουσ.

Τίτλοσ μζτρου/ κακεςτώτοσ: 10.1.1 Αποκλειςμόσ τθσ χριςθσ Χθμικών ηιηανιοκτόνων ςε ςυγκεκριμζνεσ καλλιζργειεσ-E. 

Αμπζλια

10.1.1 .E.

10.1.1 Αποκλειςμόσ 

τθσ χριςθσ Χθμικϊν 

ηιηανιοκτόνων ςε 

ςυγκεκριμζνεσ 

καλλιζργειεσ-                                   

E. Αμπζλια


