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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: “Ενημέρωση για την εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη
Χώρα μας”

Σε εφαρμογή του άρθρου 28 (Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία) και του Παραρτήματος Δ (Γενικές αρχές
της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας) του νόμου 4036/2012 (Α/8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην
αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», με τον οποίο έγινε η ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία του άρθρου 14 και του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας αριθ. 2009/128/ΕΚ της 21-10-2009 (L
309/71) «Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου Κοινοτικής
δράσης με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων», η Χώρα μας είναι
υποχρεωμένη να εφαρμόσει τις περιγραφόμενες Γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
Επίσης σε εφαρμογή του νόμου 4036/2012 υπογράφηκε η αριθ. 8197/90920/22-7-2013 (Β/1883)
«Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
Με βάση τα αναφερόμενα από 01-01-2014 είναι υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων να εφαρμόζουν για όλες τις καλλιέργειες τις παρακάτω οδηγίες, οι
οποίες περιγράφουν τις Γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας:
α) Η πρόληψη ή και η εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών πρέπει να επιτυγχάνεται ή να
υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων επιλογών, κατά προτεραιότητα ιδίως με τις κατά περίπτωση ενέργειες:
1. Την αμειψισπορά των καλλιεργειών.
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2. Την χρήση κατάλληλων τεχνικών καλλιέργειας (π.χ. προετοιμασία σποροκλίνης με σκοπό το
σπάσιμο του ληθάργου των σπόρων των ζιζανίων και την καταπολέμησή τους, την καταγραφή
ημερομηνιών και πυκνοτήτων σποράς, την συγκαλλιέργεια με εδαφοκάλυψη, την άροση
συντήρησης, κλάδεμα και άμεση σπορά).
3. Την χρήση, όπου απαιτείται, ανθεκτικών ή ανεκτικών ποικιλιών και τυποποιημένου ή
πιστοποιημένου υλικού σποράς και φύτευσης.
4. Την χρήση ισορροπημένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσης και άρδευσης ή και αποστράγγισης
των χωραφιών.
5. Την παρεμπόδιση της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών με μέτρα υγιεινής (π.χ. με τακτικό
καθαρισμό των μηχανημάτων και του εξοπλισμού).
6. Την προστασία και ενίσχυση σημαντικών επωφελών οργανισμών, με κατάλληλα μέτρα
φυτοπροστασίας ή τη χρήση οικολογικών υποδομών εντός και εκτός των χώρων παραγωγής.
β) Οι επιβλαβείς οργανισμοί πρέπει να παρακολουθούνται με κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία,
εφόσον υπάρχουν. Στα κατάλληλα αυτά εργαλεία πρέπει να περιλαμβάνονται επιτόπιες
παρατηρήσεις καθώς και συστήματα επιστημονικώς ορθής προειδοποίησης, πρόβλεψης και
έγκαιρης διάγνωσης, εφόσον είναι εφικτό, καθώς και η αξιοποίηση συμβουλών από συμβούλους με
επαγγελματική κατάρτιση.
γ) Με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να αποφασίζει αν
και πότε πρέπει να εφαρμόσει μέτρα φυτοπροστασίας. Άρτιες και επιστημονικά ορθές τιμές
κατωτέρων ορίων είναι βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων. Για τους επιβλαβείς
οργανισμούς, πριν από τις εφαρμογές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα κατωτέρων ορίων
επέμβασης που έχουν καθοριστεί για την περιοχή, τις συγκεκριμένες εκτάσεις, τις καλλιέργειες και
τις ειδικές κλιματολογικές συνθήκες, εφόσον είναι εφικτό.
δ) Ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά μέσα πρέπει να προτιμούνται από
τις μεθόδους με χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών.
ε) Τα γεωργικά φάρμακα που εφαρμόζονται πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ειδικά για το συγκεκριμένο
στόχο και να έχουν τις λιγότερες παρενέργειες για την υγεία του ανθρώπου, τους οργανισμούς που
δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον.
στ) Ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να τηρεί τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και άλλων μορφών
παρέμβασης στα απαραίτητα επίπεδα, π.χ. με χαμηλές δόσεις, μειωμένη συχνότητα εφαρμογής ή
μερική εφαρμογή, εφόσον το επίπεδο κινδύνου για τη βλάστηση είναι αποδεκτό και δεν αυξάνεται ο
κίνδυνος ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στους πληθυσμούς επιβλαβών οργανισμών.
ζ) Εάν ο κίνδυνος να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα σε ένα μέτρο φυτοπροστασίας είναι γνωστός και εάν το
επίπεδο επιβλαβών οργανισμών απαιτεί επανειλημμένη εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων στις
καλλιέργειες, πρέπει να εφαρμόζονται οι διαθέσιμες στρατηγικές διαχείρισης της ανθεκτικότητας
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προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των προϊόντων. Σε αυτές μπορεί να
περιλαμβάνεται η χρήση πολλαπλών γεωργικών φαρμάκων με διάφορους τρόπους δράσης.
η) Με βάση το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και την παρακολούθηση των επιβλαβών
οργανισμών, ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να αξιολογεί την επιτυχία των εφαρμοζόμενων
μέτρων φυτοπροστασίας,

Οι αναφερόμενες παραπάνω ενέργειες εφαρμογής των Γενικών αρχών της ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας από τους παραγωγούς - καλλιεργητές, οι οποίες ισχύουν για όλες τις καλλιέργειες, θα
πρέπει να καταγράφονται σε ημερολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κάθε σχετικό έλεγχο από τις
αρμόδιες προς τούτο αρχές, ώστε να πιστοποιείται η εφαρμογή αυτών.
Προς υποβοήθηση του έργου των παραγωγών – καλλιεργητών τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας
Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου εκδίδουν Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων, για τις βασικές καλλιέργειες
του

χώρου

ευθύνης

των,

τα

οποία

αναρτώνται

στην

ιστοσελίδα

του

Υπουργείου

μας

(http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings).
Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως αρμόδια αρχή, θα εκδίδει προς εφαρμογή
τμηματικά, Οδηγούς Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για κάθε καλλιέργεια, επειδή υπάρχουν
διαφοροποιήσεις σε γενετικά και αγροβιολογικά χαρακτηριστικά και πρέπει να προσδιοριστούν οι
καλλιεργητικές

επιλογές

εφαρμογής

της

Ολοκληρωμένης

Φυτοπροστασίας.

Οι

Οδηγοί

θα

περιλαμβάνουν τις καλλιεργητικές επιλογές υποχρεωτικής εφαρμογής, οι οποίες διέπονται από τις
Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και τις καλλιεργητικές επιλογές εθελοντικής εφαρμογής,
οι οποίες διέπονται από τις Ειδικές Κατευθυντήριες Γραμμές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας. Οι
αναφερόμενοι οδηγοί θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας.
Οι

Διευθύνσεις

Αγροτικής

Οικονομίας

και

Κτηνιατρικής

των

Περιφερειακών

Ενοτήτων

παρακαλούνται να ενημερώσουν τους επαγγελματίες χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για
την παρούσα εγκύκλιο.
Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου παρακαλούνται να
γνωστοποιήσουν τις Γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας μέσω των ανακοινώσεων των
Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
Η Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου μας παρακαλείται για την ανάρτηση της παρούσας
εγκυκλίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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1. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
2. Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
3. Δ/νση Πληροφορικής

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Α.Α. & Τ. - Δρ. Αθ. Τσαυτάρη
2. Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Α.Α. & Τ. - κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα - κ. Μοσχ. Κορασίδη
4. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών της Χώρας - Έδρες τους
5. Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής
6. Γενική Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας
7. Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης
8. Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων
9. Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής
10. Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
11. Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής
12. Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών
13. Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
14. Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Τμήματα Υπηρεσίας μας
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