
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Φυτοπροστασίας 

 
 

Φορέας:             Έτος:     
 
 
 
Επισημαίνετε τα μέτρα που λήφθηκαν στο χώρο πρασίνου σας:    
 

1. Μέτρα για την πρόληψη ή/και εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών 

Επιλογή του βέλτιστου χρόνου και 
πυκνότητας σποράς 

 
Καθαρισμός Μηχανημάτων και 
Εξοπλισμού 

 

Καθαρισμός κιβωτίων μεταφοράς 
προϊόντων και δίσκων ανάπτυξης φυτών 

 
Καθαρισμός χώρων αποθήκευσης 
φυτικών προϊόντων 

 

Χημικές αναλύσεις εδάφους  Ισορροπημένη λίπανση  

Ισορροπημένη άρδευση  
Προστασία και ενθάρρυνση φυσικών 
εχθρών και ωφέλιμων οργανισμών 

 

Επιλογή κατάλληλης πρακτικής 
κατεργασίας του εδάφους 

 Διαχείριση υπολειμμάτων καλλιέργειας  

Επιλογή ανθεκτικών/ανεκτικών ποικιλιών  
Χρήση Τυποποιημένου / Πιστοποιημένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού 

 

Προετοιμασία σπορόκλινης για 
καταπολέμηση ζιζανίων 

 

Άλλο (να διευκρινιστεί): 

 

2. Παρακολούθηση επιβλαβών οργανισμών  

Παρακολούθηση για εχθρούς/ασθένειες 
και συμπτωματολογία 

 
Αναγνώριση σημαντικότερων επιβλαβών 
οργανισμών 

 

Αξιοποίηση Σύμβουλου Γεωπόνου  
Παρακολούθηση πληθυσμών 
σοβαρότερων εχθρών και ασθενειών με 
παγίδες ή δειγματοληψίες εδάφους 

 

Παρακολούθηση κλιματολογικών 
συνθηκών 

   

Άλλο (να διευκρινιστεί): 

 

  



 

3. Εφαρμογή φυσικών και άλλων μεθόδων χωρίς χημικά μέσα 

Χρήση πλαστικών κάλυψης  Χρήση εντομοστεγών δικτύων  

Μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων  
Χειρονακτική καταπολέμηση ζιζανίων 
(βοτάνισμα - σκάλισμα) 

 

Άλλο (να διευκρινιστεί): 

 
 
 

4. Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που επιτρέπονται στη Βιολογική Γεωργία  κατά 
το δυνατόν ειδικά για το συγκεκριμένο στόχο 

Λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες 
προστασίας που αναγράφονται στην 
ετικέτα 

 
Αξιοποίηση οδηγιών Σύμβουλου 
Γεωπόνου για επιλογή κατάλληλου ΦΠ 

 

Αποφεύγονται οι ψεκασμοί 
εντομοκτόνων κατά την ανθοφορία 

 
Λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες της 
ετικέτας για την προστασία των 
μελισσών 

 

Χρήση ΦΠ σε μέρες και ώρες που 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα έκθεσης 
ανθρώπων στο ψεκαστικό νέφος 

 
Χρήση κατάλληλων ακροφυσίων και 
εξοπλισμού για αποφυγή μετατόπισης / 
απορροής ψεκαστικού υλικού  

 

Αποφυγή χρήσης ΦΠ όταν φυσά άνεμος  
Πληροφόρηση του Κοινού (Μέρος ΣΤ 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης)  

 

 

5. Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

 

Γνωμάτευση Σύμβουλου Γεωπόνου για 
επιτακτική ανάγκη χρήσης χημικών 
σκευασμάτων 

 
Αποφεύγονται οι ψεκασμοί 
εντομοκτόνων κατά την ανθοφορία 

 

Προτεινόμενα μέτρα εφαρμογής για 
ελαχιστοποίηση των Κινδύνων  

 
Λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες της 
ετικέτας για την προστασία των 
μελισσών 

 

Πληροφόρηση του Κοινού (Μέρος ΣΤ 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης)  

 
Χρήση κατάλληλων ακροφυσίων και 
εξοπλισμού για αποφυγή μετατόπισης / 
απορροής ψεκαστικού υλικού  

 

Χρήση ΦΠ σε μέρες και ώρες που 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα έκθεσης 
ανθρώπων στο ψεκαστικό νέφος 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


