
 
Αξρείν γηα ηελ Εθαξκνγή ησλ Γεληθώλ Αξρώλ ηεο  

Οινθιεξσκέλεο Φπηνπξνζηαζίαο 
 
 

Όλνκα Γεσξγνύ:            Έηνο:     
 
Καιιηέξγεηεο:            

            

            

 
 
Επηζεκαίλεηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζή ζαο:    
 

1. Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε ή/θαη εμάιεηςε ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ 

Ακεηςηζπνξά  
Πξνεηνηκαζία ζπνξόθιηλεο γηα 
θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ 

 

Επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ρξόλνπ θαη 
ππθλόηεηαο ζπνξάο 

 
Καζαξηζκόο Μεραλεκάησλ θαη 
Εμνπιηζκνύ 

 

Καζαξηζκόο θηβσηίσλ κεηαθνξάο 
πξντόλησλ θαη δίζθσλ αλάπηπμεο θπηώλ 

 
Καζαξηζκόο ρώξσλ απνζήθεπζεο 
θπηηθώλ πξντόλησλ 

 

Χεκηθέο αλαιύζεηο εδάθνπο   Ιζνξξνπεκέλε ιίπαλζε  

Ιζνξξνπεκέλε άξδεπζε   
Πξνζηαζία θαη ελζάξξπλζε θπζηθώλ 
ερζξώλ θαη σθέιηκσλ νξγαληζκώλ 

 

Επηινγή θαηάιιειεο πξαθηηθήο 
θαηεξγαζίαο ηνπ εδάθνπο 

 Δηαρείξηζε ππνιεηκκάησλ θαιιηέξγεηαο  

Επηινγή αλζεθηηθώλ/αλεθηηθώλ πνηθηιηώλ  
Χξήζε Σππνπνηεκέλνπ / Πηζηνπνηεκέλνπ 
πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ 

 

Ρύζκηζε πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ 
ζε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο 

   

Άιιν (λα δηεπθξηληζηεί): 

 

2. Παξαθνινύζεζε επηβιαβώλ νξγαληζκώλ  

Παξαθνινύζεζε θαιιηέξγεηαο γηα 
ερζξνύο/αζζέλεηεο θαη ζπκπησκαηνινγία 

 
Αλαγλώξηζε ζεκαληηθόηεξσλ επηβιαβώλ 
νξγαληζκώλ 

 

Αμηνπνίεζε ύκβνπινπ Γεσπόλνπ  
Παξαθνινύζεζε πιεζπζκώλ 
ζνβαξόηεξσλ ερζξώλ θαη αζζελεηώλ κε 
παγίδεο ή δεηγκαηνιεςίεο εδάθνπο 

 

Παξαθνινύζεζε θιηκαηνινγηθώλ 
ζπλζεθώλ 

   

Άιιν (λα δηεπθξηληζηεί): 



 

3. Αλαγθαηόηεηα γηα εθαξκνγή κέηξσλ θπηνπξνζηαζίαο  

Οξηζκέλεο επεκβάζεηο έγηλαλ 
πξνιεπηηθά βάζεη εκπεηξηθώλ 
πξνγξακκάησλ ή κνληέισλ πξόγλσζεο 

 
Ο ύκβνπινο Γεσπόλνο ιακβάλεη ηελ 
απόθαζε  

 

Ο γεσξγόο ιακβάλεη ηελ απόθαζε ζε 
ζπλεξγαζία κε ην ύκβνπιν Γεσπόλν 

 
Οξηζκέλεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη 
ζύκθσλα κε ηα όξηα αλεθηήο ππθλόηεηαο  

 

Άιιν (λα δηεπθξηληζηεί): 

 

 

4. Εθαξκνγή βηνινγηθώλ, θπζηθώλ θαη άιισλ κεζόδσλ ρσξίο ρεκηθά κέζα 

Χξήζε πιαζηηθώλ θάιπςεο  Χξήζε εληνκνζηεγώλ δηθηύσλ  

Μεραληθή θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ  
Χεηξνλαθηηθή θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ 
(βνηάληζκα - ζθάιηζκα) 

 

Χξήζε πξντόλησλ θπηνπξνζηαζίαο κε βηνινγηθνύο παξάγνληεο (π.ρ. σθέιηκα έληνκα,  
κηθξν/καθξν-νξγαληζκνύο), κε ζπλζεηηθέο ρεκηθέο νπζίεο, θπζηθά εθρπιίζκαηα θ.ά. 

 

Άιιν (λα δηεπθξηληζηεί): 

 
 
 

5. Χξήζε ΦΠ* θαηά ην δπλαηόλ εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηόρν 

Ελαιιαγή πξντόλησλ γηα απνθπγή 
αλάπηπμεο αλζεθηηθόηεηαο 

 Χξήζε εθιεθηηθώλ ΦΠ   

Επηινγή ηνπ πην αζθαινύο ΦΠ  
Αμηνπνίεζε νδεγηώλ ύκβνπινπ 
Γεσπόλνπ γηα επηινγή θαηάιιεινπ ΦΠ 

 

Λακβάλνληαη ππόςε νη δώλεο 
πξνζηαζίαο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 
εηηθέηα 

 
Λακβάλνληαη ππόςε νη νδεγίεο ηεο 
εηηθέηαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
κειηζζώλ 

 

Απνθεύγνληαη νη ςεθαζκνί 
εληνκνθηόλσλ θαηά ηελ αλζνθνξία 

 
Χξήζε θαηάιιεισλ αθξνθπζίσλ θαη 
εμνπιηζκνύ γηα απνθπγή κεηαηόπηζεο / 
απνξξνήο ςεθαζηηθνύ πιηθνύ  

 

Χξήζε ΦΠ ζε κέξεο θαη ώξεο πνπ 
ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα έθζεζεο 
αλζξώπσλ ζην ςεθαζηηθό λέθνο 

 Απνθπγή ρξήζεο ΦΠ όηαλ θπζά άλεκνο  

Άιιν (λα δηεπθξηληζηεί): 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Χξήζε ΦΠ ζηα απαξαίηεηα επίπεδα 

Χξήζε κεησκέλσλ δόζεσλ εθαξκνγήο  Μεησκέλε ζπρλόηεηα εθαξκνγώλ  

Μεξηθή εθαξκνγή / Εθαξκνγή ζε 
ηκήκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο (π.ρ. 
δνισκαηηθνί ςεθαζκνί) 

 Έγθαηξε εθαξκνγή  

Άιιν (λα δηεπθξηληζηεί): 

 
 
 

7. Σηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο αλζεθηηθόηεηαο 

Χξήζε ΦΠ πνπ πεξηέρεη δηάθνξεο 
δξαζηηθέο νπζίεο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν 
δξάζεο 

 
Χξήζε ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο κε 
δηάθνξα ΦΠ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν 
δξάζεο 

 

Άιιν (λα δηεπθξηληζηεί): 

 
 
 

8. Επηηπρία ησλ εθαξκνδόκελσλ κέηξσλ θπηνπξνζηαζίαο 

Αμηνινγείηαη ε επηηπρία ή απνηπρία ηνπ 
κέηξνπ θπηνπξνζηαζίαο πνπ ιήθζεθε 

 
Καηαγξάθεηαη ε επηηπρία ή απνηπρία ηνπ 
κέηξνπ θπηνπξνζηαζίαο πνπ ιήθζεθε 

 

Λήθζεθε ππόςε ε επηηπρία ή απνηπρία 
κέηξνπ θπηνπξνζηαζίαο πνπ ιήθζεθε 
ζην παξειζόλ 

 
πδήηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
κέηξνπ θπηνπξνζηαζίαο κε ύκβνπιν 
Γεσπόλν 

 

Καηαγξάθεηαη ε πνζόηεηα παξαγσγήο    

Άιιν (λα δηεπθξηληζηεί): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ΦΠ: Φπηνπξνζηαηεπηηθό Πξντόλ 

 
 


