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ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ
ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΡΥΩΝ ΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ
Σε εφαρμογή του ν.4036/2012(Α΄/8) «Διάθεςη γεωργικών φαρμάκων ςτην
αγορά, ορθολογική χρήςη αυτών και ςυναφείσ διατάξεισ» είναι υποχρέωςη
των επαγγελματιών χρηςτών φυτοπροςτατευτικών προΰόντων να
εφαρμόζουν για όλεσ τισ καλλιέργειεσ τισ παρακάτω οδηγίεσ τησ
ολοκληρωμένησ φυτοπροςταςίασ:

 Τελ ακεηυηζπορά ηφλ θαιιηεργεηώλ.
 Τελ τρήζε θαηάιιειφλ ηετληθώλ θαιιηέργεηας:





πξνεηνηκαζία ζπνξνθιίλεο κε ζθνπό ην ζπάζηκν ηνπ ιεζάξγνπ ησλ
ζπόξσλ ησλ δηδαλίσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο
ηελ θαηαγξαθή εκεξνκεληώλ θαη ππθλνηήησλ ζπνξάο
ηελ ζπγθαιιηέξγεηα κε εδαθνθάιπςε
ηελ άξνζε ζπληήξεζεο, θιάδεκα θαη άκεζε ζπνξά.

 Τελ τρήζε όποσ απαηηείηαη, αλζεθηηθώλ ή αλεθηηθώλ ποηθηιηώλ θαη
ησποποηεκέλοσ ή πηζηοποηεκέλοσ σιηθού ζποράς θαη θύηεσζες.
 Τελ τρήζε ηζορροπεκέλφλ πραθηηθώλ ιίπαλζες, αζβέζηφζες θαη
άρδεσζες ή θαη αποζηράγγηζες ηφλ τφραθηώλ.
 Τελ παρεκπόδηζε ηες δηάδοζες επηβιαβώλ οργαληζκώλ κε κέηρα
σγηεηλής:
ηαθηηθό θαζαξηζκό ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ

 Οη επηβιαβείς οργαληζκοί πρέπεη λα παραθοιοσζούληαη κε
θαηάιιειες κεζόδοσς θαη εργαιεία, εθόζολ σπάρτοσλ. Σηα
θαηάιιεια ασηά εργαιεία πρέπεη λα περηιακβάλοληαη επηηόπηες
παραηερήζεης.

 Με βάζε ηα αποηειέζκαηα ηες παραθοιούζεζες, ο επαγγεικαηίας
τρήζηες πρέπεη λα αποθαζίδεη αλ θαη πόηε πρέπεη λα εθαρκόζεη
κέηρα θσηοπροζηαζίας.
 Γηα ηοσς επηβιαβείς οργαληζκούς, πρηλ από ηης εθαρκογές πρέπεη
λα ιακβάλοληαη σπόυε ηα επίπεδα θαηφηέρφλ ορίφλ επέκβαζες
ποσ έτοσλ θαζορηζηεί γηα ηελ περηοτή, ηης ζσγθεθρηκέλες εθηάζεης,
ηης θαιιηέργεηες θαη ηης εηδηθές θιηκαηοιογηθές ζσλζήθες, εθόζολ
είλαη εθηθηό.
 Ορθολογικές βιολογικές, θσζικές και άλλες μέθοδοι τωρίς τημικά
μέζα πρέπει να προηιμούνηαι από ηις μεθόδοσς με τημικά μέζα,
εθόζον παρέτοσν ικανοποιηηικό έλεγτο ηων επιβλαβών οργανιζμών.
 Τα γεφργηθά θάρκαθα ποσ εθαρκόδοληαη πρέπεη λα είλαη θαηά ηο
δσλαηόλ εηδηθά γηα ηο ζσγθεθρηκέλο ζηότο θαη λα έτοσλ ιηγόηερες
παρελέργεηες γηα ηελ σγεία ηοσ αλζρώποσ, ηοσς οργαληζκούς ποσ
δελ αποηειούλ ζηότο θαη ηο περηβάιιολ.
 Ο επαγγεικαηίας τρήζηες πρέπεη λα ηερεί ηε τρήζε ηφλ γεφργηθώλ
θαρκάθφλ θαη άιιφλ κορθώλ παρέκβαζες ζηα απαραίηεηα επίπεδα
 Εάλ ο θίλδσλος λα αλαπηστζεί ανθεκτικότητα ζε έλα κέηρο
θσηοπροζηαζίας είλαη γλφζηός θαη αλ ηο επίπεδο ηφλ επηβιαβώλ
οργαληζκώλ απαηηεί επαλεηιεκκέλε εθαρκογή γεφργηθώλ
θαρκάθφλ ζηης θαιιηέργεηες, πξέπεη λα εθαξκόδνληαη νη
δηαζέζηκεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο αλζεθηηθόηεηαο
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ
πξντόλησλ. Σε απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε
πνιιαπιώλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο δξάζεο.
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