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ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΥΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ 
 
    Σε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λόκνπ 4036/12 κε ηνλ νπνίν έγηλε 
ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2009/128/ΕΚ ε ρώξα καο είλαη ππνρξεσκέλε λα 
εθαξκόζεη ηηο Γεληθέο αξρέο ηεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο.  
Από 1-1-2014 ν επαγγεικαηίαο ρξήζηεο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα εθαξκόδεη γηα όιεο ηηο θαιιηέξγεηεο ηηο γεληθέο αξρέο ηεο 
νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο. 
Επαγγελμαηίας τρήζηης είλαη θάζε πξόζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί γεσξγηθά 
θάξκαθα θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ρεηξηζηώλ, ησλ ηερληθώλ, ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ απηναπαζρνινύκελσλ, 
ηόζν ζην γεσξγηθό ηνκέα όζν θαη ζε άιινπο ηνκείο.  
Ολοκληρωμένη θσηοπροζηαζία είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο επηβιαβώλ 
νξγαληζκώλ κε ρακειή εηζξνή γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, κε πξνηεξαηόηεηα όπνπ 
είλαη δπλαηόλ ηεο ρξήζεο κε ρεκηθώλ κεζόδσλ. Σθνπόο ηεο νινθιεξσκέλεο 
θπηνπξνζηαζίαο είλαη ν επηβιαβήο νξγαληζκόο λα δηαηεξείηαη ζε επίπεδα 
ηέηνηα πνπ λα κελ πξνθαιείηαη νηθνλνκηθή δεκηά ζηελ θαιιηέξγεηα θαη 
ηαπηόρξνλα λα  κεηώλνληαη νη δπζκελείο επηδξάζεηο ηεο ρεκηθήο κεζόδνπ 
θαηαπνιέκεζεο ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ θαη ζην πεξηβάιινλ.  
 
Α. Μη τημικές μέθοδοι: 
 
1. Επιλογή ηων καηάλληλων ειδών και ποικιλιών 
Η επηινγή γίλεηαη κε βάζε ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο, 
ηελ αλζεθηηθόηεηα ή αλεθηηθόηεηα ζε ερζξνύο θαη αζζέλεηεο  
2. Βιολογική μέθοδος καηαπολέμηζης δειαδή ρξήζε σθέιηκσλ 
αξπαθηηθώλ θαη παξαζίησλ εληόκσλ, σθέιηκσλ κηθξννξγαληζκώλ όπσο 
λεκαηώδεηο , βαθηήξηα, ηνί, κύθεηεο. 
3. Καλλιεργηηικά και προληπηικά μέηρα: 

 Ακεηςηζπνξά, δειαδή ελαιιαγή θαιιηεξγεηώλ ζην ίδην ρσξάθη 
 Αγξαλάπαπζε, δειαδή πεξίνδνη ρσξίο θπηό μεληζηή ζην ρσξάθη 
 Αιιαγή ηνπ ηξόπνπ ή ηνπ ρξόλνπ θύηεπζεο ή ζπγθνκηδήο 

 Φύηεπζε θπηώλ παγίδσλ 
 Καιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο (όξγσκα θαη ζθάςηκν) 
 Καηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο 
 Κιάδεκα ή θιαδνθάζαξνο 
 Καζαξηζκόο κεραλεκάησλ πξηλ από θάζε ρξήζε 

 Οξζή ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη λεξνύ 



 Απνθπγή ρξήζεο κνιπζκέλνπ λεξνύ γηα ηελ άξδεπζε 
 Φξήζε πγηνύο πηζηνπνηεκέλνπ (όπνπ είλαη δπλαηόλ) πνι/θνύ πιηθνύ 
 Φξήζε αληαγσληζηηθώλ θπηώλ 
 Φξήζε αιιεινπαζεηηθώλ θπηώλ 
 Δηαρείξηζε ππθλόηεηαο ζπνξάο ή θύηεπζεο 

 Απνθπγή αλαπαξαγσγήο  θαη δηαζπνξάο δηδαλίσλ 
 Παξαθνινύζεζε κε θαηάιιειεο κεζόδνπο (παγίδεο, επηηόπηνπο 

ειέγρνπο) ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ  
 
 4. Μητανικά και άλλα μέηρα 

 Σπιινγή ησλ εληόκσλ θαη άιισλ βιαβεξώλ δώσλ 
 Μεραληθά θξάγκαηα 
 Μεραληθή απνκάθξπλζε 

 Φακειέο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο 
 Ηιηαθή ελέξγεηα 
 Πξνζηαζία ησλ σθειίκσλ θπζηθώλ ερζξώλ δεκηνπξγώληαο ζπλζήθεο 

πνπ ηνπο επλννύλ(θπηνθξάθηεο, ηόπνη θσιηάζκαηνο θιπ) 

 Παγίδεπζε (πρ ρξσκαηηθέο θεξνκνληθέο ειθπζηηθέο παγίδεο) 
 
Β. Σα θσηοπροζηαηεσηικά προϊόνηα ζηην ολοκληρωμένη 
θσηοπροζηαζία 
Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν επαγγεικαηίαο ρξήζηεο  θξίλεη αλαγθαία ηελ 
επέκβαζε κε θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ, ε επηινγή ηνπ ΦΠ πξέπεη λα γίλεη 
κε βάζε : 
 Τνλ ηξόπν δξάζεο θαη ην θάζκα δξάζεο ηνπ ΦΠ 
 Τελ εθιεθηηθόηεηα γηα ην θαιιηεξγνύκελν θπηό 

 Τελ ζπλδπαζηηθόηεηα κε άιια ΦΠ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε 
ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα 

 Τνπο θηλδύλνπο αλζεθηηθόηεηαο (θαλέλαλ ή ειάρηζηνπο )  
 Τελ απνηειεζκαηηθόηεηα γηα ηνλ νξγαληζκό ζηόρν (κέγηζηε) 
 Τηο επηπηώζεηο ζηνλ ρξήζηε, ζηνλ θαηαλαισηή ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο 

σθέιηκνπο νξγαληζκνύο (ειάρηζηεο) 

 Τνλ ξπζκό απνδόκεζεο – δηάζπαζεο ζε κε ηνμηθέο νπζίεο (ηαρύο 
ξπζκόο) 

 Τελ ππνιεηκκαηηθόηεηα ζην πξντόλ ην νπνίν πξέπεη λα είλαη αζθαιέο 
γηα θαηαλάισζε (ειάρηζηε).   

                
Τν ΥΠΑΑΤ  εθδίδεη ηκεκαηηθά Οδεγνύο Οινθιεξσκέλεο Φπηνπξνζηαζίαο γηα 
θάζε θαιιηέξγεηα νη νπνίνη αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr)  
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