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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 

 

  Την παρούσα πτυχιακή εργασία την αφιερώνω εξολοκλήρου στην αγαπηµένη µου οικογένεια, που 

έχω ωφεληθεί από τη στήριξη και την ενθάρρυνση της για περισσότερο καιρό απ’ όσο µπορώ να 

θυµάµαι και µε περισσότερους τρόπους, από όσους µπορώ να αντιληφθώ. Είναι µεγάλο το χρέος 

µου προς αυτήν, για την απεριόριστη συµπαράσταση της ώστε να επιτύχω να φέρω εις πέρας τον 

κύκλο των σπουδών µου.   

   

  Επιθυµώ επίσης να ευχαριστήσω τους παρακάτω γιατί µου έδωσαν την ευκαιρία να υλοποιήσω 

την πτυχιακή µου εργασία: τον γεωπόνο κ. Κωνσταντίνο Τσιτλακίδη ο οποίος µε καθοδήγησε µε 

τρόπο ανεκτίµητο, κλέβοντας µάλιστα χρόνο από το δικό του βαρύ πρόγραµµα για να διαβάσει τα 

προσχέδια και να προτείνει βελτιώσεις και την AgroQuality για το πολύτιµο της υλικό που µου 

παραχώρησε, χωρίς το οποίο η εργασία αυτή θα ήταν ελλιπής.   

   

  Όσο όµως για το τι χρωστάω στην επίκουρο καθηγήτρια κ. Αγλαΐα  Λίοπα – Τσακαλίδη δεν έχω 

λόγια να το περιγράψω. Το µόνο που θα πω είναι ότι χωρίς την απίστευτη υποµονή της, τη 

συµπάθεια και τη βαθιά της µατιά στα πράγµατα δεν θα είχα καταφέρει να ολοκληρώσω τη 

συγγραφή της παρούσας πτυχιακής εργασίας.  

   

  Εξίσου σηµαντικές, αν και µε πιο έµµεσο τρόπο, υπήρξαν οι συνοµιλίες µου µε τους φίλους µου και 

τους συµφοιτητές µου του Τµήµατος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του ΤΕΙ Μεσολογγίου.  

 

                                                                          Η πτυχιακή αυτή αφιερώνεται σε όλους αυτούς… 

 

                                                                                                                        ΒΕΡΟΙΑ, 12/03/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 



 9

 

 

  Το θέµα το οποίο διαπραγµατεύεται η παρούσα πτυχιακή σχετίζεται µε την 

Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Καλλιέργειας της κερασιάς. Η κερασιά ζει περίπου 60 χρόνια 

και η καρποφορία αρχίζει από τον 4
ο
 χρόνο και καλλιεργείται στις ψυχρές περιοχές της 

εύκρατης ζώνης. Αξίζει να επισηµανθεί ότι είναι δένδρο απαιτητικό σε νερό γι΄ αυτό και 

καλλιεργείται σε αρδευόµενες εκτάσεις. Στην Ελλάδα η καλλιέργεια της κερασιάς 

συναντάται κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στους νοµούς Ηµαθίας και 

Πέλλας. Ο νοµός Ηµαθίας πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την ιδανική καλλιέργεια της 

κερασιάς και δικαίως ανήκει στην πρώτη δεκάδα των πιο ανεπτυγµένων νοµών της χώρας 

µας. Η καλλιέργεια της κερασιάς είναι από τις πλέον δυναµικές δενδροκοµικές 

καλλιέργειες ενώ σηµαντικές ποσότητες εξάγονται στην παγκόσµια αγορά.  

  Προβάλλεται ιδιαίτερα το θέµα των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν από τον 

γεωργό-παραγωγό, έτσι ώστε να επιφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Η ανάγκη 

ύπαρξης ενός ποικιλόµορφου και υγιούς περιβάλλοντος σε σχέση µε την ανθρώπινη 

υγιεινή συνδυαζόµενα µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος και έχοντας στόχο την 

εξασφάλιση της συνεχούς παραγωγής και υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων 

οδήγησαν στη δηµιουργία ενός συστήµατος το οποίο εξασφαλίζει τα προαναφερόµενα. 

Το σύστηµα αυτό αναφέρεται ως Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και επιλέχθηκε 

επειδή αποτελεί τη ρεαλιστικότερη εναλλακτική λύση στην ήδη ασκούµενη Συµβατική 

Γεωργία. Στη συνέχεια προβάλλεται λεπτοµερώς το Σύστηµα αυτό σύµφωνα µε το εθνικό 

πρότυπο AGRO 2.1 & AGRO 2.2 το οποίο αφορά την πιστοποίηση του συστήµατος  

παραγωγής των γεωργικών προϊόντων.  

  Η διαπραγµάτευση του θέµατος ολοκληρώνεται µε την αναλυτική περιγραφή των 

βηµάτων, που πρέπει να εκτελεστούν για να επιτευχθεί η ανάπτυξη και η εφαρµογή ενός 

αποτελεσµατικού Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης για την καλλιέργεια της 

κερασιάς.        

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
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1. Κερασιά (Prunus avium)  

 

1.1 Ιστορική Αναδροµή- Προέλευση  

  Η κερασιά καλλιεργείται σε όλες τις Ηπείρους.  Η κερασιά καλλιεργείται σε όλη την 

Ευρώπη, στη Μεσόγειο µέχρι και τις Σκανδιναβικές χώρες. Στην Ελλάδα απλώνεται στην 

Μακεδονία, Πελοπόννησο και στην Στερεά Ελλάδα. 

 

Η κερασιά προήλθε από τη ζώνη µεταξύ Κασπίας και Μαύρης Θάλασσας. Oι αρχαίοι 

Έλληνες πίστευαν ότι η κερασιά προέρχονταν από τον Εύξεινο Πόντο, από την πόλη της 

Κερασούντας (εξ ου και το όνοµα) κοντά στη Μαύρη Θάλασσα. Η κερασιά 

καλλιεργήθηκε στην Ελλάδα από τους προϊστορικούς χρόνους. Ο Θεόφραστος 

περιγράφει την καλλιέργειά της στην Ελλάδα το 300 π. Χ. Σύµφωνα µε τον Πλίνιο τον 

πρεσβύτερο, στην Ιταλία τον 1
ο
 µ. Χ. αιώνα καλλιεργούνταν 8 ποικιλίες κερασιάς. Από 

τον  Ρωµαίο στρατηγό Λούκουλλο µεταφέρθηκε η κερασιά  στην Ιταλία και οι Ρωµαίοι 

έκαναν γνωστή την καλλιέργεια στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα κεράσια καλλιεργούνται 

κυρίως στο Βόρειο ηµισφαίριο και ειδικότερα στις περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο. Στην 

Ασία θεωρούσαν τα κεράσια βασιλικό και πλουσιοπάροχο επιδόρπιο. Στην Ιαπωνία η 

κερασιά ήταν αντικείµενο θαυµασµού για την εντυπωσιακή της άνθηση, η οποία 

συµβόλιζε την αγνότητα. Η κερασιά διαδόθηκε στην Αµερική µε τους έποικους τον 17ο 

αιώνα.  
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  Στην Ελλάδα η κερασιά καλλιεργείται κυρίως στη Β. Ελλάδα σε υψόµετρο µέχρι 1200 

m. Σε 100.000 στρέµµατα µε 50.000 τόνους ανέρχεται η µέση ετήσια παραγωγή 

κερασιών στην Ελλάδα (Χατζηχαρίσης, 2009), µε το 80% αυτής στην ευρύτερη περιοχή 

της Μακεδονίας. Το 70% προέρχεται από τους νοµούς Ηµαθίας και Πέλλας (Ινστιτούτο 

Φυλλοβολών ∆έντρων –ΕΘΙΑΓΕ). Οι κυριότερες ποικιλίες κερασιάς είναι αυτόστειρες, 

που σηµαίνει πως χρειάζονται να επικονιαστούν από άλλες ποικιλίες, που ανθίζουν την 

ίδια περίοδο µε την κύρια ποικιλία. Η γονιµοποίηση των ανθέων πραγµατοποιείται 

κυρίως µε τις µέλισσες. Τα νέα δενδρύλλια κερασιάς αρχίζουν την καρποφορία τους τον 

4ο µε 6ο χρόνο και η παραγωγική διάρκεια ζωής κυµαίνεται στα 40 µε 50 χρόνια. 

Κατάλληλες περιοχές για επέκταση της κερασιάς, µε τη φύτευση κυρίως ποικιλιών που 

δεν καλλιεργούνται σε µεγάλη έκταση και νέων ποικιλιών είναι οι ορεινές και ηµιορεινές 

περιοχές των παραδοσιακών Νοµών κερασοκαλλιέργειας, Πέλλας, Ηµαθίας, Λάρισας, 

Μαγνησίας και Αρκαδίας. Κατάλληλες περιοχές για πρώιµες, µεσοπρώιµες και κανονικής 

εποχής ωρίµανσης ποικιλίες κερασιάς είναι οι ηµιορεινές περιοχές της Πιερίας, 

Φθιώτιδος, Ευβοίας, Αττικής και Αχαΐας. Η κερασιά µπορεί να επεκταθεί και σε 

ηµιορεινές περιοχές, που υπάρχουν παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας αυτής, της 

Μακεδονίας, Πελοποννήσου, καθώς και στα νησιά. Εκτός από ορεινές και ηµιορεινές 

περιοχές, η κερασιά µπορεί επίσης να καλλιεργηθεί σε πεδινές περιοχές όπου βρίσκονται 

στις παρυφές ορεινών όγκων και πεδινές που δεν εµφανίζουν υψηλά ποσοστά υγρασίας 

κατά την άνοιξη. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι περιοχές που σηµειώνονται συχνές 

βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και της ωρίµανσης του καρπού. Η 

παραγωγή κερασιού επηρεάζεται πάρα πολύ από δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες, κατά τη 

διάρκεια της άνθισης, που µειώνουν την καρπόδεση και κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης 

του καρπού, που εκµηδενίζουν την παραγωγή και υποβαθµίζουν την ποιότητα.  

  Η καλλιέργεια της κερασιάς (Prunus avium L), αποτελεί, από τους αρχαίους χρόνους, 

µία από τις πλέον διαδεδοµένες καλλιέργειες στην Ελλάδα. Οι καλλιεργούµενες ποικιλίες 

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τις απαλόσαρκες και τις σκληρόσαρκες. Τα κεράσια 

των ποικιλιών της πρώτης κατηγορίας προορίζονται κυρίως για µεταποίηση ενώ της 

δεύτερης για νωπή κατανάλωση (Τζουραµάνη et al, 2008). 

 

1.2 Βοτανική ταξινόµηση κερασιάς: Prunus avium 

  Η κερασιά (P. avium L.) ανήκει στην οικογένεια Rosaceae, υποοικογένεια Prunoideae, 

γένος Prunus, υπογένος Cerasus. ∆ιαθέτει διπλοειδής ποικιλίες µε 2n=16 χρωµοσώµατα. 

Στην ίδια οικογένεια µε την κερασιά ανήκει και η βυσσινιά (P. cerasus L.), η οποία 
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λέγεται ότι έχει προέλθει από διασταύρωση των ειδών P. avium x P. fruticosa, ενώ είναι 

τετραπλοειδής µε 4n=32 χρωµοσώµατα. 

 

Η βοτανική ταξινόµηση του είναι:  

 

Bασίλειο (Kingdom): Φυτά (Plantae) 

Συνοµοταξία (Phylum/Division): Αγγειόσπερµα (Magnoliophyta) 

Οµοταξία (Class): ∆ικοτυλήδονα, Μαγνολιόψιδα (Magnoliopsida) 

Υφοµοταξία (Subclass): Καρυοφυλλίδες Caryophyllidae 

∆ιαίρεση (Division): Magnoliophyta 

Τάξη (Order): Rosales 

Οικογένεια (Family): Rosaceae 

Γένος (Genus): Prunus 

Είδος (Species): P. avium 

Κοινό όνοµα:  Κερασιά 

 

1.3 Βοτανικοί χαρακτήρες  

  Η κερασιά είναι φυλλοβόλο δέντρο µεγάλης ανάπτυξης, µε ύψος που 

φτάνει και τα 20 m και µε πλούσιο ριζικό σύστηµα.  

  Είναι ευθύκορµο και γι’ αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για παραγωγή 

ξυλείας.  

  Τα φύλλα είναι απλά, µεγάλα, κατ’ εναλλαγή, οδοντωτά, αδενοφόρα και 

φέρουν χαρακτηριστικά νεκτάρια στους µίσχους.  
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  Οι οφθαλµοί είναι βλαστοφόροι ή ανθοφόροι. Οι ανθοφόροι σχηµατίζονται κυρίως σε 

ροζέτες, οι οποίες µαζί µε τους µικτούς βλαστούς και τα λεπτοκλάδια αποτελούν τα 

κυριότερα καρποφόρα όργανα της κερασιάς.  

  Τα άνθη είναι λευκά, µεγάλα µε 5 σέπαλα, 5 πέταλα, 20-30 στήµονες και 1 

ύπερο, µε µακρύ ποδίσκο και είναι οργανωµένα σε ταξιανθίες σκιαδιού, φύονται δε ανά 

3-6 σε κάθε οφθαλµό. Ο κάθε ανθοφόρος οφθαλµός παράγει 1-3 καρπούς.  

  Ωοθήκη: περίγυνη, µονόχωρη, 2 σπερµατικές βλάστες, η µία εξελίσσεται σε σπέρµα. 

  Ο καρπός της κερασιάς είναι δρύπη και αποτελείται από 3 στρώµατα, το 

εξωκάρπιο (φλοιός), τη σάρκα και το σκληρό ενδοκάρπιο (κουκούτσι), το οποίο 

περικλείει το σπέρµα. Το χρώµα του καρπού είναι κόκκινο ή κίτρινο. Μετά τη 

γονιµοποίηση του ωαρίου ο καρπός αρχίζει να αυξάνει σε µέγεθος ενώ τα αγονιµοποίητα 

άνθη πέφτουν σταδιακά και τα ψευδογονιµοποιηµένα αφού σχηµατίσουν ατελείς 

καρπούς. 

   Η αύξηση των καρπών χαρακτηρίζεται από τρία στάδια. Το πρώτο 

στάδιο, που είναι σχεδόν ίσης διάρκειας για κάθε ποικιλία, πρώιµη ή όψιµη, 

χαρακτηρίζεται από ταχεία αύξηση του καρπού σε όγκο και ο καρπός αποκτά περίπου το 

60% του τελικού του µεγέθους. Το δεύτερο στάδιο χαρακτηρίζεται από σκλήρυνση του 

ενδοκαρπίου, αύξηση του εµβρύου και σχεδόν καθόλου αύξηση του όγκου του καρπού. 

Το τρίτο στάδιο χαρακτηρίζεται από αύξηση του εξωκαρπίου, κυρίως λόγω διόγκωσης 

των κυττάρων και ο καρπός ωριµάζει. Το σχίσιµο των καρπών κερασιάς είναι ωσµωτικό 

φαινόµενο και οφείλεται στην απορρόφηση νερού µέσω του φλοιού του καρπού. Επίσης, 

η υγρή άνοιξη ευνοεί την προσβολή του καρπού της κερασιάς από τη φαιά σήψη 

(Sclerotinia sp.), ασθένεια στην οποία είναι πολύ ευαίσθητος. Η κερασιά ζει περίπου 60 

χρόνια και η καρποφορία αρχίζει από τον 4
0
 χρόνο της ζωής της, ενώ µεγάλες αποδόσεις 

έχει µετά τον 20
0 χρόνο. Ανθίζει σχετικά νωρίς και έτσι είναι δυνατό να υποστεί ζηµιές 

στους ανθούς της από παγετό ή δυνατό ψύχος.  
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1.4 Κλιµατικές και εδαφικές συνθήκες 

  Η κερασιά έχει προσαρµοσθεί και καλλιεργείται στις ψυχρές περιοχές της εύκρατης 

ζώνης. Η σπουδαιότητα της καλλιέργειας της κερασιάς (Prunus avium L.) είναι 

παγκοσµίως µεγάλη. Περιοχές µε αρκετές βροχοπτώσεις κατά την χειµερινή περίοδο,  

δροσερό και ξηρό καλοκαίρι είναι ιδανικές για την καλλιέργεια της κερασιάς. Ευδοκιµεί 

σε περιοχές µε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες κατά την άνθηση και µε δροσερό καλοκαίρι. 

Οι πλαγιές των βουνών είναι οι καλύτερες περιοχές για την καλλιέργεια της κερασιάς, 

γιατί στις περιοχές αυτές υπάρχει καλή στράγγιση,  υψηλή σχετική υγρασία το καλοκαίρι 

και τα δένδρα ανθίζουν κάπως αργά οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος παγετών. Η κερασιά 

είναι δέντρο απαιτητικό σε νερό, γι’ αυτό και καλλιεργείται σε αρδευόµενες εκτάσεις. Οι 

καρποί που παράγονται µε αυτές τις συνθήκες είναι εξαιρετικής ποιότητας γιατί η µέση 

θερµοκρασία του Μαΐου-Ιουλίου κυµαίνεται γύρω στους 15º C,  θερµοκρασία ιδανική για 

την ανάπτυξη των δένδρων αυτών.  

  Η κερασιά µπορεί να καλλιεργηθεί σε µεγάλο εύρος εδαφών από τα αµµοπηλώδη ως τα 

βαριά, αλλά τα ελαφρότερα εδάφη είναι τα καταλληλότερα διότι απαιτεί εδάφη που 

στραγγίζουν καλά, αλλά ταυτόχρονα συγκρατούν και υγρασία. Ευδοκιµεί σε διάφορους 

τύπους εδαφών και προτιµά κυρίως αυτά που δεν περιέχουν ασβέστιο.  

  Η κερασιά εµβολιασµένη σε αγριοκερασιά δεν ανέχεται αργιλώδη µε κακή 

αποστράγγιση εδάφη. Κατάλληλα είναι τα αµµοπηλώδη ενώ τα αβαθή,  ξηρικά,  αµµώδη 

εδάφη είναι ακατάλληλα. Το άριστο pH εδάφους κυµαίνεται από 6 έως 8 (ουδέτερα - 

αλκαλικά).  

  Οι βροχές κατά την περίοδο ωρίµανσης των καρπών προκαλούν σχίσιµο του καρπού και 

απώλεια της εµπορικής τους αξίας (Βασιλακάκης και  Θεριός, 1990). 

 

 

 

1.5 Καλλιέργεια κερασιάς 

  Οι κλιµατικές συνθήκες παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και 

κατά την παραγωγική ζωή της κερασιάς. Οι βροχές κατά την περίοδο της άνθησης 

µειώνουν το ποσοστό της καρπόδεσης, προκαλούν σχίσιµο των καρπών στις υψηλές 

καλοκαιρινές θερµοκρασίες, υποβαθµίζουν την ποιότητα του καρπού και επηρεάζουν τη 

διαφοροποίηση των οφθαλµών µε αποτέλεσµα την εµφάνιση δίδυµων καρπών, 

φυσιολογικής ανωµαλίας που µειώνει την εµπορική αξία της παραγωγής. 

Οι ανθοφόροι οφθαλµοί είναι ευαίσθητοι στους ανοιξιάτικους παγετούς. 
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  Κατά την περίοδο της άνθησης και ανάπτυξης των καρπών δεν πρέπει να υπάρχουν 

βροχές γιατί µειώνεται το ποσοστό καρπόδεσης, προκαλείται σχίσιµο καρπών κατά την 

έναρξη της ωρίµανσης και ευνοούνται οι µυκητολογικές ασθένειες. 

Υψηλές θερµοκρασίες το καλοκαίρι κατά τη διαφοροποίηση οφθαλµών προκαλούν την 

ανάπτυξη ανώµαλων ανθέων κατά το επόµενο έτος µε 2 ύπερους, µε αποτέλεσµα την 

παραγωγή διπλών καρπών που στερούνται εµπορικής αξίας. 

  Βροχή κατά την περίοδο της συγκοµιδής που ακολουθείται από λιακάδα προκαλεί 

σχίσιµο των καρπών λόγω απορρόφησης του νερού δια του φλοιού των καρπών 

ωσµωτικά. 

 

1.5.1 Εγκατάσταση καινούργιας φυτείας-δηµιουργία κερασεώνα 

 

1.5.1.1 Προετοιµασία εγκατάστασης κερασεώνα 

  Η εγκατάσταση της φυτείας πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου εξασφαλίζονται αρκετές 

ώρες χειµερινού ψύχους ευνοϊκές καιρικές συνθήκες κατά την άνθηση και δροσερό 

καλοκαίρι και µετά από εδαφοανάλυση. 

  Πριν δηµιουργηθεί ένας κερασεώνας πρέπει να γίνει βαθύ όργωµα και καλή κατεργασία 

του εδάφους.  

  Το έδαφος πρέπει να έχει προετοιµαστεί καλά πριν γίνει η φύτευση. ∆ηλαδή 

τουλάχιστον ένα πέρασµα µε υπεδαφοκαλλιεργητή (ρίπερ), πολλαπλά περάσµατα το 

φθινόπωρο µε καλλιεργητές βαρέως τύπου (νύχι) στο µέγιστο δυνατό βάθος, µετά φρέζα 

και ένας καλλιεργητής ελαφριού τύπου για ισοπέδωση. Μαζί µε την επεξεργασία του 

εδάφους µπορεί να γίνει και ενσωµάτωση της λίπανσης. Στην καλλιέργεια µε γραµµωτά 

σχήµατα (παλµέτα) γίνεται η εγκατάσταση µε τις κολώνες και τα σύρµατα. Οι κολώνες 

πρέπει να είναι είτε από τσιµέντο ή από καστανιά. Μετά στις κολώνες εφαρµόζονται τα 

σύρµατα, µε το πρώτο να ξεκινάει από τους 80 πόντους. Το µέγιστο ύψος της 

καλλιέργειας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα  3 – 3, 5 m. Οι ιδεατές καλλιέργειες είναι και 

καλυµµένες µε αντιβρόχινο υλικό, το οποίο προφυλάσσει την καλλιέργεια και από το 

χαλάζι. 

 

1.5.1.2 Φύτευση 

  Η καλύτερη εποχή φυτεύµατος των δένδρων είναι αργά το φθινόπωρο και αρχές του 

χειµώνα, πριν πιάσουν οι παγωνιές. 

Μόνο σε ψυχρά και πολύ βαριά εδάφη, να προτιµάται η φυτεία αρχές ανοίξεως. 
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  Ο λάκκος που θα φυτευτεί το δένδρο, πρέπει να έχει πλάτος και βάθος από 40-60 cm, 

αναλόγως της φύσεως του εδάφους. 

  Πριν φυτευτεί  το δενδρύλλιο, καθαρίζονται καλά οι ρίζες του από τα τραυµατισµένα 

και τα ξερά τµήµατα τους. Μετά το καθάρισµα της ρίζας, κλαδεύονται λίγο και τα 

κλωνάρια, ώστε να µείνει περίπου το ένα τρίτο του µήκους των. 

  Στη συνέχεια γίνεται γέµισµα του λάκκου µε χώµα σε σχήµα πυραµίδας ώς το σηµείο 

που το εµβόλιο θα είναι 5 πόντους ψηλότερα από την επιφάνεια του χωραφιού και 

τοποθετείται το δενδρύλλιο στην κορυφή της πυραµίδας πιέζοντας το προς τα κάτω. 

  Κατά το φύτευµα πρέπει να µην αναδιπλώνονται οι ρίζες και να αγκαλιάζουν το χώµα, 

χωρίς να αφήνουν κενά στο λάκκο. Οι ρίζες θα πρέπει να σκεπασθούν µε καθαρό, 

ψιλοχωµατισµένο και αφράτο χώµα, που θα πατηθεί ελαφρά µε το πόδι ή µε το χέρι. 

  Μετά γίνεται η πρόσθεση του επιφανειακού  χώµατος στο λάκκο, πατώντας το, µέχρι 

την επιφάνεια του χωραφιού. Τοποθετείται, µετά, ο πάσσαλος προστασίας του δένδρου 

και ποτίζεται για να κατακαθίσει το χώµα. 

  Αν το δενδρύλλιο είναι ανεπτυγµένο το κλαδεύουµε στο ύψος που θέλουµε να αρχίσει η 

διακλάδωση. 

  Εφόσον δεν έχει βροχές, γίνεται άρδευση µε λίγο νερό και σε πυκνά χρονικά 

διαστήµατα κατά τον πρώτο και δεύτερο χρόνο. Η άρδευση θεωρείται πολύ σηµαντικός 

παράγοντας για την εφαρµογή του συστήµατος και καλά είναι να αποφεύγεται το 

µονόκλωνο σύστηµα σε νάνα υποκείµενα αν δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Ο οπωρώνας 

θα πρέπει να είναι αρδευόµενος, επειδή είναι αναγκαίες οι συχνές και µε µικρές 

ποσότητες νερού αρδεύσεις, ιδιαίτερα στα υποκείµενα της σειράς Gisela που είναι 

επιπολαιόριζα.  

1.6 Πολλαπλασιαστικό υλικό- ποικιλίες 

  Κατάλληλα υποκείµενα θεωρούνται αυτά που προσαρµόζονται καλύτερα, στις 

συγκεκριµένες εδαφοκλιµατικές συνθήκες, όπου θα καλλιεργηθούν, εµφανίζουν καλή 

συγγένεια µε τις εµβολιαζόµενες σ’ αυτά ποικιλίες, δίνουν δένδρα επιθυµητού µεγέθους 

από τον καλλιεργητή, αντέχουν σε εδαφοκλιµατικές αντιξοότητες, δεν παρουσιάζουν 

ευαισθησία σε εχθρούς και ασθένειες και έχουν µικρές απαιτήσεις σε νερό άρδευσης και 

λιπάσµατα. Απαραίτητη προϋπόθεση στις νέες φυτεύσεις των οπωρώνων είναι το 

πολλαπλασιαστικό υλικό ποικιλιών και υποκειµένων που θα χρησιµοποιηθεί να είναι 

πιστοποιηµένο όσον αφορά στη φυτοϋγεία του και ταυτοποιηµένο όσον αφορά στην 

ποικιλία και το υποκείµενο, σύµφωνα µε τους ειδικούς γεωπόνους. Κατάλληλες ποικιλίες 

δέντρων θεωρούνται αυτές που ευδοκιµούν στις συγκεκριµένες εδαφοκλιµατικές 
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συνθήκες, δίνουν µεγάλες αποδόσεις, καλή ποιότητα καρπού και παρουσιάζουν αντοχή 

σε εχθρούς, ασθένειες και αντιξοότητες του περιβάλλοντος (Χατζηχαρίσης, 2009).  

  Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες κερασιάς όπως:  

 

• Bigarreau Βurlat 

• Bigarreau Stark Hardy Giant 

• Bigarreau Van 

• Bing 

• Black star 

• Chinook 

• Compact 

• Corum 

• Ferovia 

• Germersdorfer 

• Giorgia 

• Hedelfingen 

• Larian 

• Lapins 

• Napoleon 

• Precoce Bernard 

• Santina 

• Skeena 

• Stella 

• Sun Burst 

• Sweet Early 

• Vogue 

• Κόκκινα Αναστασίας  

• Μπακιρτζέϊκα 

• Πετροκέρασο Τριπόλεως 

• Τραγανά Βόλου  

• Τραγανά Εδέσσης 

• Τραγανά Κοµοτηνής 
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 Στην Ελλάδα καλλιεργούνται αρκετές ποικιλίες ενώ τα κεράσια που παράγονται 

θεωρούνται εξαιρετικής ποιότητας. 

  Σε πρώιµες περιοχές, σε περιοχές µε υψόµετρο κάτω των 300 m και σε ηµιορεινές 

περιοχές µε µεσηµβρινή έκθεση, συνιστούνται οι πρώιµες ποικιλίες, κατά διαδοχική 

εποχή ωρίµανσης, PRECOCE BERNARD, BIGARREAU BURLAT και LARIAN, που 

σταυρεπικονιάζονται µεταξύ τους και αφήνεται στην κρίση των παραγωγών να επιλέξουν 

τους κατάλληλους συνδυασµούς. Σε όλες τις ηµιορεινές και ορεινές περιοχές της χώρας 

µε υψόµετρο µέχρι 600 m συνιστούνται οι ποικιλίες, κατά διαδοχική εποχή ωρίµανσης, 

LARIAN, ΤΡΑΓΑΝΑ Ε∆ΕΣΣΗΣ, BIGARREAU STARK HARDY GIANT, 

BIGARREAU VAN, VOGUE, LAPIN, FEROVIA και GERMERSDORFER. Οι 

παραπάνω ποικιλίες πλην της GERMERSDORFER σταυρεπικονιάζονται µεταξύ τους και 

αφήνεται στην κρίση των παραγωγών να επιλέξουν τους κατάλληλους συνδυασµούς. Η 

GERMERSDORFER σταυρεπικονιάζεται µε τις ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ Ε∆ΕΣΣΗΣ και 

ΜΠΑΚΙΡΤΖΕΪΚΑ.       Σε περιοχές που κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν 

ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέµων, βροχοπτώσεις, χαµηλές θερµοκρασίες κλπ.) 

που δυσχεραίνουν την επικονίαση, προτείνεται η χρησιµοποίηση των αυτογόνιµων 

ποικιλιών SUNBURST και LAPINS. Ειδικά στην Περιφέρεια της Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης προτείνονται οι ποικιλίες GERMERSDORFER, ΜΠΑΚΙΡ-

ΤΖΕΪΚΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, στο Νοµό Σερρών η ποικιλία ΚΟΚΚΙΝΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, στα ορεινά των Νοµών Πέλλας και Ηµαθίας οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑ- ΝΑ 

Ε∆ΕΣΣΗΣ και ΜΠΑΚΙΡΤΖΕΪΚΑ, στο Νοµό Μαγνησίας η ποικιλία ΤΡΑΓΑΝΑ ΒΟΛΟΥ 

και στο Νοµό Αρκαδίας η ποικιλία ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ  (Εµµανουηλίδη, 

2009). 

 

1.7 Άρδευση 

  Η άρδευση θεωρείται πολύ σηµαντικός παράγοντας και καλό θα είναι να αποφεύγεται η 

χρήση νάνων υποκειµένων αν δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Ο οπωρώνας θα πρέπει να 

είναι αρδευόµενος, επειδή είναι αναγκαία η συχνή και µε µικρές ποσότητες νερού 

άρδευση. Έχει µεγάλες ανάγκες σε νερό την άνοιξη και αρχές καλοκαιριού όταν µαζί µε 

την ανάπτυξη των καρπών παράγεται και η νέα βλάστηση. Χαρακτηρίζεται από έντονη 

διαπνοή των φύλλων τα οποία σε περίοδο ξηρασίας απορροφούν νερό από τους καρπούς 

και µειώνεται η παραγωγή. Η άρδευση πρέπει να γίνεται µε βάση τις ανάγκες των 

δέντρων γιατί είναι ευαίσθητα σε υπερβολική υγρασία.  
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  Το νερό που χρησιµοποιείται στην άρδευση των οπωρώνων των δέντρων θα πρέπει να 

είναι κατάλληλο και να µην επιβαρύνει το έδαφος µε ανεπιθύµητες ουσίες και βαρέα 

µέταλλα. Η ποιότητα του νερού προσδιορίζεται µε εργαστηριακές αναλύσεις, που πρέπει 

να επαναλαµβάνονται ανά  τριετία ή πενταετία και περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό του 

pH αυτού, της ηλεκτρικής αγωγιµότητας, της περιεκτικότητας σε ανιόντα και κατιόντα  

και σε βαρέα µέταλλα.   Η άρδευση, ενδείκνυται  να γίνεται µε την εφαρµογή 

συστηµάτων στάγδην άρδευσης. Ο προγραµµατισµός των αρδεύσεων βασίζεται στον 

υπολογισµό της ηµερήσιας υδατοκατανάλωσης των δέντρων και στην αποθηκευτική 

ικανότητα του εδάφους. Η υδατοκατανάλωση των δέντρων υπολογίζεται από την 

θερµοκρασία του αέρα, τη σχετική υγρασία αυτού, την ταχύτητα του ανέµου, την ηλιακή 

ακτινοβολία κλπ. Η αποθηκευτική ικανότητα του εδάφους προσδιορίζεται µε ειδικές 

εδαφολογικές αναλύσεις, ανά 30 cm. και µέχρι βάθους 90 cm, µε τις  οποίες υπολογίζεται  

το φαινόµενο ειδικό βάρος και προσδιορίζονται: η µηχανική σύσταση, το pH, η 

ηλεκτρική αγωγιµότητα, το πορώδες, η υδατοϊκανότητα, το σηµείο µάρανσης, η 

διηθητικότητα, το δυναµικό του εδαφικού νερού, η τάση της εδαφικής υγρασίας, κλπ. Οι 

αναλύσεις φύλλων πρέπει να γίνονται κάθε δύο έως τρία χρόνια. Η άριστη 

περιεκτικότητα των φύλλων στο καθένα από τα θρεπτικά στοιχεία δίνονται σε ειδικούς 

πίνακες για κάθε είδος οπωροφόρου. Η κατάλληλη εποχή για τη διεξαγωγή της ανάλυσης 

φύλλων τοποθετείται από τα µέσα του Ιουνίου µέχρι και το πρώτο δεκαπενθήµερο του 

Ιουλίου (Χατζηχαρίσης, 2009).  

1.8 Λίπανση 

  Για τον καθορισµό των λιπαντικών αναγκών της κερασιάς πρέπει να συνεκτιµώνται: 

• Το µήκος της βλάστησης 

• Το χρώµα των φύλλων 

• Η παραγωγή  

• Η ανάλυση φύλλων και εδάφους 

 

  Η εµπειρική λίπανση είναι: 

• 15-20 µονάδες Ν / στρέµµα, κάθε 1 έτος 

• 5- 6 µονάδες Ρ / στρέµµα κάθε 2 έτη 

• 10-15 µονάδες Κ / στρέµµα κάθε 2 έτη 

 

Άζωτο (N) 
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  Αυξάνει τη βλάστηση και παραγωγή της κερασιάς που χρησιµοποιεί τις διάφορες 

µορφές Ν εξίσου καλά. 

   Παρέχεται κάθε χρόνο 25-60 kgr / στρέµµα, σε µορφές θειικής Αµµωνίας, νιτρικής 

Αµµωνίας, κλπ. 

  Προσοχή στη συνεχή χρησιµοποίηση νιτρικών γιατί προκαλεί χλωρώσεις στα φύλλα και 

µειώνει το νερό του εδάφους. Οι ποσότητες αζωτούχων λιπασµάτων που 

χρησιµοποιούνται εξαρτώνται: 

• Από το µέγεθος του δέντρου 

• Από το φορτίο αυτού σε καρπό 

• Από την ζωηρότητα της ετήσιας βλάστησης 

  Ποσότητα αζωτούχου λίπανσης µέχρι 1 µονάδα. 2 µονάδες Αζώτου (Ν) κατά δένδρο 

είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες του δένδρου σε πλήρη παραγωγή. Ο 

διασκορπισµός του λιπάσµατος πρέπει να γίνεται στην επιφάνεια του εδάφους που 

καταλαµβάνει η προβολή της κόµης του δένδρου. 

  Το Άζωτο (Ν) είναι πολύ σπουδαίο και απαραίτητο στοιχείο για τα δένδρα, όµως 

απαιτείται λογική λίπανση διότι υπερβολικό Ν έχει τραγικές συνέπειες για την 

καλλιέργεια. Καλύτερη εφαρµογή της θειικής αµµωνίας επιτυγχάνεται όταν αυτή ρίχνεται 

40 ηµέρες πριν από την έναρξη της βλάστησης της κερασιάς δηλ. στα µέσα Φεβρουαρίου,  

ενώ ασβεστούχος Νιτρική αµµωνία,  όταν ρίχνεται 10 ηµέρες πιο αργότερα από την 

θειική αµµωνία (10 ηµέρες πριν από την έναρξη της βλάστησης).        Αν η ανάπτυξη των 

δένδρων είναι µικρή τότε µετά την συγκοµιδή γίνεται λίπανση από ένα κιλό σε κάθε 

δένδρο κερασιάς µε Νιτρική αµµωνία για αύξηση της βλάστησης. Πάντως από την εποχή 

της βλάστησης µέχρι την ωρίµανση των καρπών, η κερασιά δεν πρέπει να δέχεται 

λίπανση. 

 

Κάλιο (K) 

  Τα πιο πολλά εδάφη έχουν αρκετό κάλιο και η ποσότητα που προστίθεται είναι αυτή 

που απορροφούν τα δένδρα. 

  Περίσσεια καλίου µαλακώνει τη σάρκα των κερασιών. 

 

Φώσφορος (P)  

  Τα εδάφη έχουν αρκετό Ρ. Η ποσότητα που προστίθεται είναι αυτή που απορροφάται. 
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  ∆εν επηρεάζεται η συνεκτικότητα της σάρκας. Η φωσφορούχος και η καλιούχος 

λίπανση, όταν εφαρµόζεται γίνεται µε µεγάλες ποσότητες. Μικροποσότητες από τα 

λιπάσµατα αυτά κάθε χρόνο, όπως έδειξαν, σχετικά πειράµατα που έγιναν, δεν ήταν 

αποτελεσµατικές, πέρα από αυτό όµως τα αποθέµατα του εδάφους σε (Ρ) και (Κ) δεν 

αυξήθηκαν σ’ αυτές τις περιπτώσεις. 

  Οι ποσότητες από τα δυο αυτά στοιχεία που πρέπει να χρησιµοποιούνται είναι:     

60-70 κιλά/στρέµµα υπερφοσφωρικό     

35-50 κιλά/στρέµµα θειικό κάλιο  

  Ο καλύτερος χρόνος εφαρµογής είναι αργά το φθινόπωρο µέχρι τον ∆εκέµβριο µε 

σχετικό παράχωµα στο έδαφος και σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο βάθος. 

  Για θετικότερα αποτελέσµατα της εφαρµοσµένης λίπανσης µε τα βασικά στοιχεία Ν, Ρ, 

Κ αλλά και των θρεπτικών αναγκών των φυτών σε ιχνοστοιχεία πρέπει να γίνεται πέρα 

από την εδαφολογική και µηχανική ανάλυση πριν από την εγκατάσταση του οπωρώνα και 

η οποία πρέπει να επαναλαµβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και 

φυλλοδιαγνωστική κάθε 2-3 έτη, ανάλυση µε την οποία προσδιορίζονται µε βεβαιότητα 

τα επίπεδα των λιπαντικών στοιχείων που λείπουν ή υπάρχουν σε επάρκεια – 

υπερεπάρκεια. 

 

Τροφοπενία Β (Βορίου) 

Προκαλεί χλωρωτικά συµπτώµατα µεταξύ των νευρώσεων και περιφερειακή νέκρωση. 

∆ιορθώνεται µε προσθήκη βόρακα. 

 

Τροφοπενία Ζη (Ψευδαργύρου) 

Εκδηλώνεται µε χλωρωτικά συµπτώµατα στα φύλλα και µικρά µεσογονάτια διαστήµατα. 

∆ιορθώνεται µε ψεκασµούς µε θειικό ψευδάργυρο. 

Τροφοπενία Fe (Σιδήρου) 

Προκαλεί χλώρωση µεταξύ των νευρώσεων σε αλκαλικά και ασβεστούχα εδάφη κυρίως 

λόγω δέσµευσης του από το ασβέστιο. 

∆ιορθώνεται µε παροχή χηµικού σιδήρου στο έδαφος σαν διάλυµα. 

 

1.9 Κλάδεµα 

  Το κλάδεµα καρποφορίας είναι µία από τις σηµαντικότερες επεµβάσεις που γίνονται 

στο σύστηµα διαµόρφωσης των δένδρων κερασιάς, τόσο για τη διατήρηση του σχήµατος 

και του µεγέθους των δένδρων, όσο και για την ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους. Η 
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κερασιά έχει την τάση να αναπτύσσεται ορθόκλαδα χωρίς πλάγια βλάστηση. Τα πρώτα 

10 χρόνια το κλάδεµα συνίσταται στην σύντµηση των κλάδων για σχηµατισµό πλάγιας 

βλάστησης. Όταν σχηµατιστούν αρκετά λογχοειδή γίνεται ελαφρύ κλάδεµα µε σύντµηση 

ή αραίωση συµπλεκόµενων κλάδων και αραίωση συνωστισµένων ζωηρών, ορθόκλαδων 

κλάδων. Οι στόχοι του κλαδέµατος  είναι:  

• Η πλήρης έκθεση των καρποφόρων οργάνων του δένδρου στον ήλιο. Αυτό βοηθάει 

στην προστασία του δένδρου από µυκητολογικές ασθένειες. Επίσης, ο φυσικός φωτισµός 

σχετίζεται άµεσα µε την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας καρπού. Η έκθεση του 

παραγόµενου φορτίου στον ήλιο, βοηθάει στον καλύτερο χρωµατισµό του καρπού, στην 

οµοιόµορφη κατανοµή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών σε όλη 

την παραγωγή του δένδρου, στην καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου και εποµένως 

στην καλύτερη συντήρηση και αντοχή στο σχίσιµο του καρπού.  

• Η διατήρηση του σχήµατος των δένδρων. Το κλάδεµα καρποφορίας συνδυάζεται και µε 

το κλάδεµα διαµόρφωσης, στην περίπτωση που σχηµατίζεται ακανόνιστη βλάστηση για 

τις ανάγκες του συστήµατος.  

• Η διατήρηση της ζώνης καρποφορίας κοντά στον κεντρικό άξονα τροφοδοσίας των 

δένδρων µε θρεπτικά στοιχεία, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του 

παραγόµενου καρπού. Αυτή η ενέργεια συνδυάζει το κλάδεµα καρποφορίας µε το 

κλάδεµα επαναφοράς, στην περίπτωση που οι εκπτυσσόµενοι πλάγιοι κλάδοι είναι γυµνοί 

από βλάστηση.  

• Ο έλεγχος του όγκου της παραγωγής της επόµενης χρονιάς. Αφήνεται ικανοποιητικός 

αριθµός παραγωγικών κλάδων, που να εναρµονίζεται µε την ατοµική θρεπτική 

κατάσταση του δένδρου, για να δώσουν ικανοποιητική σε όγκο παραγωγή και να 

αποφύγουν τη µικροκαρπία. Τον θετικό ρόλο των παραπάνω ενισχύει σε µεγάλο βαθµό 

το θερινό κλάδεµα µε αποµάκρυνση ανεπιθύµητων λαιµάργων και λυγίσµατα βλαστών. 

 

Χρόνος εφαρµογής του κλαδέµατος καρποφορίας 

  Το κλάδεµα καρποφορίας στο µονόκλωνο σύστηµα διαµόρφωσης της κερασιάς, γίνεται 

λίγο πριν το φούσκωµα των οφθαλµών για επούλωση των τοµών. 

  Προτείνεται να αρχίζει περίπου από τις 10 Σεπτεµβρίου και µετά στις ορεινές περιοχές 

και από τις 20 Σεπτεµβρίου και µετά στις πεδινές, βάσει των επικρατουσών κλιµατικών 

συνθηκών, του µικροκλίµατος της περιοχής και του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων και 

εποµένως του απαιτούµενου χρόνου αποπεράτωσης των εργασιών του 

κερασοπαραγωγού. Οι εργασίες του κλαδέµατος θα πρέπει να τελειώσουν πριν την πλήρη 



 23

πτώση των φύλλων του δένδρου, η οποία ποικίλει από ποικιλία σε ποικιλία και από 

περιοχή σε περιοχή, από το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου. 

 

1.10 Φυτοπροστασία 

 

Ασθένειες κερασιάς 

•Monilia: (η σηµαντικότερη) ζηµιώνει άνθη, νεαρούς βλαστούς, καρπίδια και σχεδόν 

ώριµους καρπούς. 

•Κορύνεο: κόµµι στους οφθαλµούς χειµώνα - καλοκαίρι, νεκρωτικές κηλίδες στο 

φύλλωµα, καρποί κοκκινωπές κηλίδες. 

•Ανθράκνωση: διάφορες ιώσεις, και νεκρώσεις ολόκληρων δέντρων από Phytophthora, 

Verticilium, Cytospora leucostoma. 

•Και βακτηριακός καρκίνος Pseudomonas.  

Για την καταπολέµηση των ασθενειών απαραίτητοι είναι οι προληπτικοί χειµερινοί 

ψεκασµοί µε βορδιγάλιο πολτό.  

 

Εχθροί κερασιάς 

•Λίγα λεπιδόπτερα που βλάπτουν καρπούς και νεαρούς βλαστούς. 

•Ψώρα San Jose και άλλα κοκκοειδή. 

•Καπνώδης, προκαλεί ξήρανση δέντρου όταν προνύµφη τρέφεται µε το φλοιό στο λαιµό 

του δέντρου. 

•Αφίδες σε νεαρά κύρια δέντρα και στους ετήσιους βλαστούς µόνο. 

•Κυριότερος εχθρός το σκουλήκι των κερασιών Rhagoletis cerasi. 

•Χειµερινοί ψεκασµοί γίνονται εναντίον των εντόµων το Φεβρουάριο 15 ηµέρες πριν το 

φούσκωµα µατιών.   

  Για τα έντοµα χρησιµοποιούνται δακοκτόνα διαλύµατα και εντοµοπαγίδες, στις οποίες 

τοποθετείται διάλυµα θειικής αµµωνίας και ζάχαρης. Επίσης απαραίτητη είναι η 

καταστροφή των καρπών και των φύλλων που προσβλήθηκαν, τα οργώµατα του εδάφους 

και η απεντόµωση του εδάφους µε συνθετικά εντοµοκτόνα ή παραδιχλωροβενζόλιο. 

 

1.11 Συντήρηση – συγκοµιδή 

  Τα κεράσια συγκοµίζονται µε το χέρι, µαζί µε τον ποδίσκο, σε 1-2 χέρια. 

  ∆ίνεται προσοχή να µην τραυµατιστεί ο ποδίσκος και τα καρποφόρα λογχοειδή. 
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  Τα κεράσια για µεταποίηση συγκοµίζονται µηχανικά και πρέπει να προψυχθούν µε 

υδρόψυξη αµέσως στο εργοστάσιο. 

  Το καρποπτωτικό ethephon σε συγκέντρωση 100 – 250 ppm προάγει την αποκοπή των 

καρπών αλλά συνίσταται µε επιφύλαξη. 

  Τα κεράσια πρέπει να συλλέγονται κατά το δεύτερο δροσερό τµήµα της µέρας και κατά 

την συλλογή το έδαφος του οπωρώνα να διατηρείται υγρό για την διατήρηση της σπαργής 

των καρπών και ποδίσκων. 

  Μετά τη συλλογή οι καρποί πρέπει να διατηρούνται σε δροσερό µέρος, σκεπασµένα µε 

υγρό καραβόπανο και να µεταφέρονται αµέσως σε ψυκτικούς χώρους. 

 

 

1.12 Χρήσεις των κερασιών  

� Νωπά, ως πρώιµα φρούτα.  

� Κονσερβοποίηση.  

� Χυµοποίηση.  

� Μαρµελάδα.  

  Η Ελλάδα παράγει µόνο τοπικά µικρές ποσότητες µεταποιήσιµων κερασιών και εισάγει 

τα υπόλοιπα ενώ εξάγει πολλά νωπά κεράσια σε πολύ καλές τιµές. 

 

1.13 Εµπορία 

  Ο ανταγωνισµός στην Ελληνική και ξένη αγορά είναι πολύ ισχυρός και πρέπει να 

παράγεται καρπός τραγανός, µεγάλου µεγέθους, καλού χρώµατος και χωρίς υπολείµµατα 

φαρµάκων. Μέσον καλής εµπορίας είναι η πιστοποίηση του προϊόντος (ΠΟΠ, ΠΓΕ, 

ΣΟ∆). Η εµπορία του κερασιού γίνεται κυρίως από εµπόρους. Οι συνεταιρισµοί και οι 

οµάδες παραγωγών συµµετέχουν ελάχιστα στην εµπορία. Η καλλιέργεια της κερασιάς 

είναι από τις πλέον δυναµικές δενδροκοµικές καλλιέργειες.        Σηµαντικές ποσότητες 

εξάγονται (έως 10.000 tn/έτος) και η παγκόσµια αγορά επιζητεί απεριόριστες ποσότητες. 

Εποµένως συνιστάται η επέκταση της καλλιέργειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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2. Περιοχή έρευνας 

 

2.1 Νοµός Ηµαθίας 

  Ο Νοµός Ηµαθίας έχει µεγάλες και εύφορες πεδινές και ορεινές εκτάσεις, υψηλής 

παραγωγικότητας, άφθονο υδατικό δυναµικό και µάλιστα επιφανειακό και έχουν γίνει 

έργα υποδοµής. Χαρακτηρίζεται γεωργικός από άποψη κύριας απασχόλησης και πηγής 

εισοδήµατος, µε έµφαση στις εντατικές καλλιέργειες (φρούτα, τεύτλα, βαµβάκι, 

σπαράγγια, κηπευτικά κλπ). Ανήκει στην πρώτη δεκάδα των ανεπτυγµένων Νοµών της 

χώρας, µε κριτήριο το επίπεδο οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Οι εκτάσεις που 

καλλιεργούνται σήµερα έχουν έκταση 704.036 στρέµµατα, δηλαδή το 41% του εδάφους. 

Από αυτά 560.000 στρέµµατα (80% περίπου της καλλιεργήσιµης γης) αρδεύονται. Στο 

νοµό υπάρχουν περί τις 19.500 γεωργικές εκµεταλλεύσεις και σε αυτές απασχολείται το 

35% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Ο µέσος κλήρος δεν είναι υψηλός. Παρόλα 

αυτά το αγροτικό εισόδηµα στο νοµό χαρακτηρίζεται υψηλό εξαιτίας της εντατικής 

καλλιέργειας και της παραγωγικότητας της Ηµαθιώτικης γης. Υπάρχει σηµαντική 

υποδοµή εγγειοβελτιωτικών έργων, η αγροτική οδοποιία είναι υπερβολικά ανεπτυγµένη, 

µε βατότητες όλο το χρόνο, ενώ η εκµηχάνιση της γεωργίας έχει επίσης αναπτυχθεί πάρα 
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πολύ. Οι αγρότες είναι έµπειροι και χρήστες των εξελίξεων της τελευταίας τεχνολογίας, 

τόσο στην καλλιέργεια, όσο και στον µηχανολογικό εξοπλισµό.  

   Η κυρίαρχη δυναµική καλλιέργεια του νοµού είναι τα δενδρώδη και ειδικότερα η 

ροδακινοκαλλιέργεια, εξυπηρετώντας την εγχώρια αγορά, την εξαγωγή και την 

µεταποίηση. Μεγάλο µέρος της παραγωγής εξάγεται στις Ευρωπαϊκές κυρίως χώρες και 

ειδικότερα στη ∆. Γερµανία. Υπάρχει επίσης πληθώρα µονάδων επεξεργασίας και 

τυποποίησης αγροτικών προϊόντων. Γενικά οι καλλιέργειες προσαρµόζονται στην 

ποιότητα του εδάφους και την δυνατότητα αρδεύσεων. Κυρίως επί χάρτου παρατηρείται 

ζώνη οπωροκηπευτικών παράλληλα µε τους ορεινούς όγκους, ενώ ετήσιες καλλιέργειες 

αναπτύσσονται νότια και ανατολικά καθώς και στην περιοχή της αποξηρανθείσας λίµνης 

Γιαννιτσών.                                                                                           

 

 

 

 

2.2 Παραγωγή 

  Η καλλιεργούµενη έκταση κερασιάς στο Νοµό Ηµαθίας είναι 7.500 στρέµµατα, κυρίως 

στα αγροκτήµατα Ροδοχωρίου, Γιαννακοχωρίου και Νάουσας. Η µέση ετήσια παραγωγή 

είναι περίπου 4.800 tn κυρίως από τις ποικιλίες Τραγανά Εδέσσης και Bigarreau Burlat. 

Τα τελευταία χρόνια επεκτάθηκε η καλλιέργεια µε αυτογόνιµες ποικιλίες (Lapins, Skeena 

κλπ) 

 

2.3 Εξαγωγές Κερασιών 

ΧΩΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 2010 2011 

   

ΛΕΤΟΝΙΑ 25.569 30.011 

ΡΩΣΙΑ 312.569 450.569 

ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ 405 500 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 33.853 28.400 

ΤΣΕΧΙΑ 690 2.500 

ΑΛΒΑΝΙΑ 180.584 190.302 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 52.467 63.005 

ΤΟΥΡΚΙΑ 5.198 6.030 

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 167.242 170.305 

ΟΛΑΝ∆ΙΑ 362.474 530.120 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 132.218 250.110 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 12.080 9.128 

ΠΟΛΩΝΙΑ 34.863 25.120 

ΚΥΠΡΟΣ 63.421 75.120 
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FYROM 26.102 25.050 

   

ΣΥΝΟΛΑ 1.409.735 1.856.270 

 

2.4 Συνεταιρισµοί στο νοµό Ηµαθίας 

  

1 Α.Σ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ 

2 Α.Σ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

3 Α.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 

4 Α.Σ ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ 

5 Α.Σ ΜΕΣΗΣ  

6 ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ 

7 ΑΣΟΠ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

8 Α.Σ ΒΕΝΟΥΣ 

 

 Ι∆ΙΩΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

1 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

2 ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 

3 ΑΦΟΙ ΚΕΣΙ∆Η 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

 

3. Συµβατική Γεωργία – Βιολογική Γεωργία – Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 

Καλλιεργειών 

 

3.1 Συµβατική Γεωργία 

  Είναι η µέχρι σήµερα ευρύτατα ασκούµενη γεωργική πρακτική, µε ανεξέλεγκτη χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που θεωρείται ξεπερασµένη. Λειτουργούσε όταν ο 

έλεγχος των παραγόµενων προϊόντων ήταν ανύπαρκτος, 

η πίεση για καθαρά τρόφιµα από τους καταναλωτές ήταν ελάχιστη και 

όταν η γνώση γύρω από τους κινδύνους ήταν µικρή (όπως συνέβαινε παράλληλα και σε 

άλλες ενέργειες του ανθρώπου π.χ. αµίαντος στους σωλήνες του νερού, πυρηνικά 

εργοστάσια χωρίς σωστή κατασκευή, πυρηνικά απόβλητα κτλ.) 

 

3.2 Βιολογική Γεωργία 

  Η Βιολογική Γεωργία είναι µέθοδος καλλιέργειας η οποία ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει 

πλήρως τη χρήση χηµικών λιπασµάτων και φαρµάκων, ρυθµιστών ανάπτυξης των φυτών, 

ορµονών καθώς και πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές. Οι βιολογικοί καλλιεργητές 

βασίζονται σε αµειψισπορά (εναλλαγή φυτών για συγκοµιδή), υπολείµµατα συγκοµιδών, 
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αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσµατα (κοπριά) και µηχανική καλλιέργεια για τη διατήρηση της 

παραγωγικότητας του χώµατος, τον εµπλουτισµό του µε θρεπτικές ουσίες για τα φυτά 

καθώς και για τον έλεγχο των ζιζανίων, εντόµων και παράσιτων. Η Βιολογική 

Καλλιέργεια συχνά συνδέεται µε την υποστήριξη αρχών πέρα από την καλλιέργεια, όπως 

το ∆ίκαιο Εµπόριο (Fair Trade) και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Η Βιολογική 

Καλλιέργεια απορρίπτει τη χρήση συνθετικών χηµικών ουσιών, όπως τα χηµικά 

ζιζανιοκτόνα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα και Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς 

(Γ.Τ.Ο.). Σε µερικές χώρες, κυρίως στην Ευρώπη, η Βιολογική Καλλιέργεια ορίζεται και 

από το νόµο, ώστε η εµπορική χρήση του όρου «Βιολογικό» να υπόκειται σε έλεγχο από 

την κυβέρνηση και το κράτος. Κάποιο είδος «διαπίστευσης» προσφέρεται στους αγρότες 

έναντι αµοιβής, καθιστώντας παράνοµη την πώληση προϊόντων µε τον τίτλο «Βιολογικό» 

χωρίς αυτή τη διαπίστευση. Στη Βιολογική Καλλιέργεια, ανήκει και η βιοδυναµική 

καλλιέργεια που βασίζεται στις εσωτερικές διδασκαλίες του Ρούντολφ Στάινερ (Rudolf 

Steiner). Ο Ιάπωνας αγρότης Μασανόµπου Φουκουόκα εφηύρε ένα σύστηµα το οποίο 

αποκάλεσε Φυσική Καλλιέργεια.  

 

3.3 Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών 

  Η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση αποτελεί µία λογική προσέγγιση διαχείρισης ολόκληρης 

της γεωργικής εκµετάλλευσης, η οποία συνδυάζει την οικολογική φροντίδα ενός 

ποικιλόµορφου και υγιούς περιβάλλοντος µε τις οικονοµικές απαιτήσεις της γεωργίας, µε 

στόχο την εξασφάλιση της συνεχούς παραγωγής υγιεινών και οικονοµικά προσιτών 

τροφίµων. Η εφαρµογή των συστηµάτων Ο.∆.Κ. βασίζεται στην διατήρηση λεπτοµερούς 

και σχολαστικότατου αρχείου καταγραφής όλων των διαδικασιών παραγωγής. 

 

3.3.1 Τι είναι Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών 

  Η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση (Ο.∆.) είναι σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 

καλλιέργειας που στοχεύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων 

χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες µεθόδους και εισροές έτσι ώστε να υπάρχει οικονοµικό 

όφελος για τον παραγωγό και µειωµένη επιβάρυνση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη 

υγεία, καθώς και την παραγωγή επώνυµων, ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.   

 

3.3.2 Στόχοι Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 

• Μείωση των φυσικών εισροών στις απολύτως απαραίτητες. 
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• Μείωση των χηµικών εισροών στο ελάχιστο δυνατόν. 

• Αποφυγή της χρήσης χηµικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία του καταναλωτή, 

το περιβάλλον και τους ωφέλιµους οργανισµούς. 

• Εφαρµογή ειδικών µεθόδων και τεχνικών καλλιέργειας, που περιορίζουν τις 

απαιτήσεις σε εισροές και µειώνουν τα µολύσµατα από εχθρούς και ασθένειες, 

ενώ παράλληλα βοηθούν στην αύξηση του πληθυσµού των φυσικών τους εχθρών. 

• Χρησιµοποίηση, όπου είναι δυνατόν, φυσικών ουσιών και ωφελίµων οργανισµών, 

για την αντιµετώπιση των εχθρών και ασθενειών. 

 

 

3.3.3 Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 

  Η εφαρµογή ενός Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης είναι αρκετά απαιτητική 

υπόθεση, οπότε εφαρµόζεται γι’ αυτό για το οποίο έγινε, δηλαδή για βελτίωση της 

οργάνωσης της παραγωγής και όχι απλά για απόκτηση ενός πιστοποιητικού. 

  Μετά την εµπέδωση του ελέγχου της παραγωγής από τον επιβλέποντα µε εισαγωγή 

διαδικασιών για τη συµµόρφωση προς τα βασικά, δηλαδή τους νόµους και την Ορθή 

Γεωργική Πρακτική (π.χ. το Agro 2.2) αρχίζει η φάση της αναζήτησης σηµείων για 

βελτιώσεις. Αυτό προϋποθέτει τη συγκέντρωση πληροφοριών για να αποτυπωθεί όσο 

γίνεται καλύτερα η υφιστάµενη κατάσταση, ώστε οι βελτιώσεις που θα προτείνει ο 

επιβλέπων να είναι οι εύστοχες και να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των παραγωγών. 

  Η αξία των πληροφοριών για τα δεδοµένα παραγωγής εξαρτάται κυρίως από το πόσο η 

καταγραφή των εφαρµογών από τους παραγωγούς είναι έγκαιρη, ακριβής και αξιόπιστη. 

Αν αυτή η βάση είναι σωστή, τότε µάλλον εύκολα θα εντοπισθούν χρήσιµες βελτιώσεις 

για να προταθούν, ιδιαίτερα στο ξεκίνηµα της εφαρµογής του συστήµατος, µόλις δηλαδή 

αυτό αρχίσει να δίνει στη γεωργία συντεταγµένη µορφή. 

  Μια από τις πρώτες βελτιώσεις συνήθως είναι η µείωση του κόστους παραγωγής, µέσω 

του καλύτερου ελέγχου εισροών. Αυτή κατά κανόνα συµπίπτει µε την επιδιωκόµενη 

βελτίωση του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, µε την επεξεργασία των στοιχείων που 

συγκεντρώνονται, γίνονται ορατές οι δυνατότητες και για τη βελτίωση της ποιότητας. 

Καθώς συµβαίνουν όλα αυτά, δίνεται χρόνος στην εκµετάλλευση να επικοινωνήσει στην 

αγορά τις επιδόσεις που επιτυγχάνει µε τον καλό έλεγχο της παραγωγής. Αργά ή γρήγορα 

θα βελτιώσει την διαπραγµατευτική θέση, εφόσον θα µπορεί να δεσµεύεται στην αγορά 
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για την ποιότητα και τις ποσότητες που θα µπορεί να διαθέτει. Αυτός είναι ο απώτερος 

στόχος της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

  Η δε πιστοποίηση ενός Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης δεν σηµαίνει τίποτε 

περισσότερο από την αναγνώριση ότι το σύστηµα είναι κατάλληλο για να παράγει τις 

βελτιώσεις που χρειάζονται στην οργάνωση που το εφαρµόζει. 

 

3.3.4 Λόγοι που οδήγησαν στην Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών 

  Η ανάπτυξη της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην Ελλάδα υπό την µορφή συστηµάτων 

τήρησης αναγνωρισµένων απαιτήσεων / προτύπων και η πιστοποίηση της ορθής 

εφαρµογής της από αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίησης ξεκίνησε στην Ελλάδα λίγο 

πριν το 2000, µε την ίδρυση του AGROCERT, τη δηµιουργία των προτύπων 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης AGRO 2.1/AGRO 2.2, αλλά και µε την υιοθέτηση 

ευρωπαϊκών κανόνων παραγωγής, όπως αυτών του πρωτοκόλλου EUREPGAP. H αρχή 

έγινε από τις βιοµηχανίες µεταποίησης τροφίµων, οι οποίες επιζητούσαν έναν αξιόπιστο 

τρόπο να ελέγξουν το προϊόν το οποίο παραλάµβαναν και ταυτόχρονα να αποδείξουν 

στους πελάτες τους την ποιότητα που επιζητούσαν. Η βιοµηχανία παραγωγής κοµπόστας 

ροδάκινου, ήταν από τις πρώτες που επέβαλαν τη νέα αυτή µορφή καλλιέργειας στους 

παραγωγούς προµηθευτές της, ως απάντηση στις ειδικές απαιτήσεις της αµερικάνικης 

αγοράς για την εφαρµογή ή µη συγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τη 

συνέχεια έδωσαν συγκεκριµένες αλυσίδες του εξωτερικού, κυρίως της Αγγλίας, οι οποίες 

απαίτησαν από τους Έλληνες προµηθευτές τους την προσκόµιση πιστοποιητικών 

παραγωγής για την ένταξη των προϊόντων τους στα ράφια των super markets. Σήµερα 

περισσότερα από 500.000 στρέµµατα και περισσότεροι από 50.000 παραγωγοί είναι 

ενταγµένοι σε τέτοια συστήµατα. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα των 

επιδοτήσεων από το Υπουργείο Γεωργίας, και µε τα µέτρα ανάπτυξης και 

ανασυγκρότησης της υπαίθρου 2000-2006 η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση αναπτύσσεται µε 

γρήγορους ρυθµούς. Το Μάιο του 2003 περίπου 165 φορείς πανελλαδικά εντάχθηκαν στα 

µέτρα αυτά και ξεκίνησαν την υλοποίηση συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης σε 

πληθώρα καλλιεργειών , από ετήσιες καλλιέργειες όπως το βαµβάκι, το καλαµπόκι, το 

κρεµµύδι, τη βιοµηχανική τοµάτα, µέχρι θερµοκηπιακές καλλιέργειες σπαράγγια και σε 

µεγάλο ρυθµό στις καλλιέργειες της ελιάς και των εσπεριδοειδών. 

                                                

 

3.4 Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης κερασιών : AGRO 2.1   
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3.4.1 Εισαγωγή 

  Το πρότυπο επιθεώρησης των Συστηµάτων  Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της σειράς 

AGRO 2 αποτελεί την εφαρµογή του προτύπου ISO 14001 (Σύστηµα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης), καθώς και στοιχείων του προτύπου ISO 9001 (Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας) στη γεωργική παραγωγή (Πίτσικα, 2005). 

  Ένα από τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζεται στην Ελλάδα, είναι το 

σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, το οποίο εφαρµόζεται µε το εθνικό πρότυπο 

AGRO 2.1 και AGRO 2.2 που εκπονήθηκε από τον Ελληνικό Οργανισµό Πιστοποίησης 

και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) µε το διακριτικό τίτλο AGROCERT. Ο 

AGROCERT έχει εκπονήσει τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, που περιγράφουν τις 

απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συµµορφώνεται µια 

γεωργική εκµετάλλευση, προκειµένου να πιστοποιηθεί για την εφαρµογή του Συστήµατος 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην παραγωγή των προϊόντων της. Το Σύστηµα 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, 

εφαρµόζεται είτε από Οµάδες Παραγωγών, είτε από µεµονωµένους παραγωγούς, µε 

επιστηµονική υποστήριξη και παρακολούθηση από επιβλέποντα τεχνικό σύµβουλο. Στην 

Ελλάδα µε το σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης καλλιεργούνται (2007) περίπου 

520.000 στρέµµατα και τα κυριότερα προϊόντα είναι η επιτραπέζια ελιά, τα ροδάκινα και 

νεκταρίνια, το βαµβάκι, τα κεράσια, και τα µήλα (http://www.agrocert.gr). 

  Στην Ελλάδα εφαρµόζονται επίσηµα δύο συστήµατα ποιότητας που αφορούν την 

γεωργική παραγωγή. Το πρώτο είναι το σύστηµα Ολοκληρωµένης διαχείρισης το οποίο 

εφαρµόζεται σύµφωνα µε το πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2 του Οργανισµού Πιστοποίησης 

και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων ΟΠΕΓΕΠ και αφορά τη πιστοποίηση του 

συστήµατος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT, 1999).  

  Το δεύτερο σύστηµα αφορά την παραγωγή προϊόντων σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 

πρωτόκολλο GLOBALGAP. Η GLOBALGAP είναι ένας φορέας ιδιωτικού τοµέα ο 

οποίος θέτει εθελοντικά πρότυπα για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων σε όλο 

τον κόσµο. Ο σκοπός είναι η εγκαθίδρυση ενός προτύπου για την Ορθή Γεωργική 

Πρακτική (Ο.Γ.Π.) µε ξεχωριστές εφαρµογές ανά προϊόν ικανό να ταιριάζει στην 

παγκόσµια γεωργία. Η GLOBALGAP είναι αποκλειστικά ένα πρότυπο φάρµας, που 

σηµαίνει ότι το πιστοποιητικό καλύπτει τη διεργασία του πιστοποιηµένου προϊόντος από 

τις εισροές στη φάρµα όπως η ζωοτροφή ή τα σποριόφυτα και όλες τις δραστηριότητες 

της φάρµας µέχρι το προϊόν να φύγει από τη φάρµα. Η GLOBALGAP είναι µία 
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διεπιχειρησιακή (business-to-business) σήµανση και συνεπώς δε γίνεται ορατή στους 

καταναλωτές.  

 

  Για την αναγνώριση της Πιστοποίησης του συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, 

χρησιµοποιούνται οι παρακάτω σηµάνσεις: 

                             

  Τα AGRO 2.1 και AGRO 2.2, βασιζόµενα σε άλλα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές 

(το AGRO 2.1 αποτελεί εφαρµογή του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 µε στοιχεία του ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9001, ενώ το AGRO 2.2 αποτελεί εφαρµογή του EUREPGAP), θέτουν τις 

απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού Συστήµατος 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή. Τα AGRO 2.1 και AGRO 2.2 

µπορούν να εφαρµοστούν από γεωργικές εκµεταλλεύσεις κάθε δυναµικότητας ακόµα και 

από µεµονωµένους παραγωγούς.  

  Το πρότυπο AGRO 2.1 περιλαµβάνει τις γενικές απαιτήσεις που µπορούν να 

επιθεωρηθούν, µε σκοπό την πιστοποίηση του Συστήµατος Ολοκληρωµένης διαχείρισης. 

Έχει εφαρµογή σε κάθε γεωργική εκµετάλλευση ανεξάρτητα από το είδος των γεωργικών 

προϊόντων που παράγει. Βάση εκκίνησης αποτελεί η ικανοποίηση των νοµικών 

απαιτήσεων ενώ οι λοιπές απαιτήσεις µπορούν να αποτελέσουν στόχους για τη συνεχή 

βελτίωση.  

  Το πρότυπο AGRO 2.1 – προδιαγραφή, περιλαµβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο 

της γεωργίας, που µπορούν να επιθεωρηθούν αντικειµενικά. Αποτελεί το σύνολο των 

αρχών για την Πιστοποίηση του συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης που είναι 

εφαρµόσιµο σε κάθε γεωργική εκµετάλλευση ανεξάρτητα από κάθε είδος της 

παραγωγικής της κατεύθυνσης. (Agrocert, 2008).  

  To AGRO 2.1 είναι µία µεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός συστήµατος οργάνωσης 

µιας γεωργικής εκµετάλλευσης, µε στόχο την περιβαλλοντική ευαισθησία και την 

εφαρµογή σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών στο χωράφι. 

  Η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση της γεωργικής παραγωγής είναι η ισόρροπη µέριµνα 

για το περιβάλλον και για την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων.  
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  Ποιότητα δεν είναι µόνο το σύνολο των φυσικών και οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, αλλά είναι και τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος 

λόγω της διαδικασίας παραγωγής του, όπως επίσης και η συµµόρφωση ενός προϊόντος 

προς ένα σύνολο ειδικών κριτηρίων που απαιτεί ο καταναλωτής. Η ποιότητα των 

γεωργικών προϊόντων πρέπει να είναι δυνατόν να υποστηριχθεί µε αξιόπιστη σήµανση 

που να παραπέµπει στην Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση ως σύστηµα παραγωγής, ώστε η 

ταυτότητα των γεωργικών προϊόντων να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα τους. 

  Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της 

παραγωγής είναι η ελαχιστοποίηση των εισροών µέσω της εισαγωγής καινοτόµων 

τεχνολογιών ακριβείας στη γεωργία αλλά κυρίως λόγω της επιστηµονικής 

τεκµηρίωσης της εφαρµογής των επεµβάσεων. Η µείωση των εισροών, εκτός από τη 

µείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων, συµβάλλει ταυτόχρονα και στη 

µείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 

  Η εφαρµογή της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης θα πρέπει να γίνεται από οµάδες 

σύµπραξης µικρών ελληνικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, µε τη µορφή κοινοπραξίας. 

Αυτό είναι αναγκαίο επειδή µειώνει τον επιµερισµό του κόστους σε περισσότερους 

παραγωγούς και αυξάνει τη διαπραγµατευτική ικανότητα διάθεσης των παραγόµενων 

προϊόντων όπως µεγαλύτερες ποσότητες και για µεγαλύτερο χρόνο διάθεσης και 

αυξάνει τα περιβαλλοντικά οφέλη όπως λιγότερες εισροές σε µεγαλύτερη γεωργική 

έκταση. 

  Η ανάπτυξη του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης υποστηρίζεται από τον 

επιβλέποντα γεωπόνο, ο οποίος συντάσσει τα σχέδια διαχείρισης, παρακολουθεί την 

εφαρµογή τους και ενηµερώνει τη διοίκηση της γεωργικής εκµετάλλευσης για την 

πορεία ανάπτυξης του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

  Το AGRO 2.1, το οποίο είναι προαιρετικής φύσης, περιλαµβάνει τις γενικές 

απαιτήσεις που µπορούν να επιθεωρηθούν αντικειµενικά, µε σκοπό την πιστοποίηση 

του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

  Επίσης είναι εφαρµόσιµο σε κάθε γεωργική εκµετάλλευση και µάλιστα ανεξάρτητα 

από το είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης. 

  Η βάση εκκίνησης της εφαρµογής του είναι η υποχρεωτική τήρηση όλων των νοµικών 

απαιτήσεων του παρόντος προτύπου. 

  Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων του αποτελεί στόχο για συνεχή βελτίωση 

του συστήµατος και µπορεί να προσεγγιστεί µε σταδιακή συµµόρφωση και πάντοτε 

σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της εκµετάλλευσης. 
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  Η εφαρµογή του συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης βασίζεται στα έξης στάδια: 

 

 

Στάδιο 1: Καθορισµός Πολιτικής για την γεωργική εκµετάλλευση 

Στάδιο 2: Προγραµµατισµός 

Στάδιο 3: Εκτέλεση 

Στάδιο 4: Έλεγχος 

Στάδιο 5: Ανασκόπηση 

Στάδιο 6: Συνεχής Βελτίωση 

  

  Το AGRO 2.1 δεν θέτει απόλυτες απαιτήσεις για περιβαλλοντικά επιτεύγµατα, εκτός 

από τη δέσµευση της γεωργικής εκµετάλλευσης ότι στην πολιτική της θα 

περιλαµβάνονται συµµόρφωση στις νοµικές απαιτήσεις και συνεχή βελτίωση. 

  ∆ιευκολύνει τη γεωργική εκµετάλλευση να διαµορφώνει τη δική της πολιτική για το 

περιβάλλον και την ποιότητα των παραγόµενων γεωργικών προϊόντων, η οποία 

επιτυγχάνεται µέσω της επίτευξης συγκεκριµένων στόχων και της συµµόρφωσης προς τις 

υποχρεωτικές απαιτήσεις του Συστήµατος. 

  Η επίτευξη των στόχων του επιτρέπει στη γεωργική εκµετάλλευση να ζητεί την 

επίσηµη αναγνώριση για τη συµµόρφωση της προς τις απαιτήσεις. ∆ιευκολύνεται η 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών που εφάρµοσε, ώστε να 

αναπροσαρµόζει τους στόχους της µέσω της συνεχούς βελτίωσης. Η αναγνώριση της 

συµµόρφωσης προς το AGRO 2.1, µέσω έγκυρων διαδικασιών πιστοποίησης, παρέχει τη 

δυνατότητα στη γεωργική εκµετάλλευση να την αξιοποιεί ως µέσο διαβεβαίωσης προς 

τα ενδιαφερόµενα µέρη ότι έχει καθιερώσει και εφαρµόζει ένα Σύστηµα 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

  Σκοπός αυτού είναι η καθιέρωση συστήµατος διαχείρισης κατά την άσκηση της γεωργίας, το 

οποίο επιβάλλει όρους σεβασµού και προστασίας του περιβάλλοντος και αναδεικνύει την 

ποιότητα των παραγόµενων γεωργικών προϊόντων ως ύψιστη προσέγγιση.            Κάθε 

γεωργική εκµετάλλευση, η οποία επιθυµεί τη συµµόρφωση προς το AGRO 2.1, 

υποχρεούται να διαµορφώνει πολιτική και να θέτει συγκεκριµένους στόχους, λαµβάνοντας 

υπόψη τις νοµικές απαιτήσεις, τις ισχύουσες προδιαγραφές για τα γεωργικά προϊόντα, 

καθώς και τις πληροφορίες για σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
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  Το AGRO 2.1 έχει πεδίο εφαρµογής σε περιβαλλοντικά θέµατα που βρίσκονται υπό τον 

έλεγχο µιας γεωργικής εκµετάλλευσης και ως εκ τούτου έχει δυνατότητα να παρεµβαίνει 

διορθωτικά. 

  ∆εν θέτει ειδικά κριτήρια για την αξιολόγηση των επιδόσεων κατά την εφαρµογή του 

Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

  Το AGRO 2.1 έχει δυνατότητα εφαρµογής σε κάθε γεωργική εκµετάλλευση η οποία:  

1. Καθιερώνει , διατηρεί και βελτιώνει ένα Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη 

γεωργική παραγωγή.   

2. Αυτοελέγχεται και αυτοαξιολογείται  ως προς την τήρηση των απαιτήσεων του 

παρόντος Προτύπου.  

3. Αποκτά πιστοποίηση για το Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης που εφαρµόζει 

και σχετική σήµανση στα προϊόντα.  

4. Προβάλλει την απόκτηση της πιστοποίησης και της σήµανσης προς τρίτους. 

 

3.4.2 Ορισµοί του AGRO 2.1 

 

Οι παρακάτω ορισµοί ισχύουν για το AGRO 2.1  

 

  Γεωργικά προϊόντα: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, 

καθώς και τα προϊόντα της πρώτης µεταποίησης τα οποία έχουν άµεση σχέση µε αυτά. 

  Γεωργική εκµετάλλευση: µονάδα εταιρεία, κοινοπραξία, συνεταιρισµός, οργανισµός, 

µέρη ή συνδυασµός αυτών, δηµόσιος ή ιδιωτικός, που έχει τη δική του λειτουργία και 

διοίκηση, µε σκοπό την παραγωγή γεωργικών προϊόντων. 

  Επικεφαλής γεωργικής εκµετάλλευσης: το φυσικό πρόσωπο που έχει ορισθεί µε νόµιµο 

και αναγνωρισµένο τρόπο να εκτελεί χρέη εκπροσώπου της διοίκησης της 

γεωργικής εκµετάλλευσης, ειδικά για τη συµµόρφωση µε το παρόν πρότυπο. 

  Επιβλέπων γεωργικής εκµετάλλευσης: ο γεωτεχνικός, µε τεκµηριωµένη επάρκεια 

γνώσεων στον τοµέα παραγωγής της γεωργικής εκµετάλλευσης, ο οποίος ορίζεται από τη 

διοίκηση της εκµετάλλευσης και δεν έχει άλλη δραστηριότητα που δύναται να οδηγήσει σε 

σύγκρουση συµφερόντων. 

  Ενδιαφερόµενα µέρη, Πελάτες, Τρίτοι: πρόσωπα µεµονωµένα ή οµάδες αυτών, µε 

φυσική ή νοµική υπόσταση, που ενδιαφέρονται για τις επιδόσεις του Συστήµατος 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης µιας γεωργικής εκµετάλλευσης ή που επηρεάζονται από 

αυτές. 
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  Συνεχής Βελτίωση: η διαδικασία αναβάθµισης του Συστήµατος Ολοκληρωµένης 

∆ιαχείρισης µιας γεωργικής εκµετάλλευσης µε σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων της στο 

πλαίσιο της πολιτικής και των στόχων που έχουν τεθεί. 

  Περιβάλλον: ο χώρος στον οποίο λειτουργεί η γεωργική εκµετάλλευση, που περιλαµβάνει 

το νερό, τον αέρα, τη γη, τις φυσικές πηγές πρώτων υλών, τη χλωρίδα, την πανίδα, τους 

ανθρώπους και τις σχέσεις µεταξύ όλων αυτών. 

  Περιβαλλοντικό θέµα: στοιχείο των δραστηριοτήτων της γεωργικής εκµετάλλευσης 

που µπορεί να έχει αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως σηµαντικό περιβαλλοντικό θέµα εννοείται αυτό που έχει ή θα µπορούσε να 

έχει σηµαντική επίπτωση στο περιβάλλον. 

  Επίπτωση στο Περιβάλλον: κάθε µεταβολή στο περιβάλλον, η οποία προέρχεται εν 

µέρη ή εξ’ ολοκλήρου από τις δραστηριότητες της γεωργικής εκµετάλλευσης. 

  Πολιτική της γεωργικής εκµετάλλευσης: έγγραφη δήλωση της γεωργικής 

εκµετάλλευσης που περιλαµβάνει τις αρχές, τις προθέσεις και τις ενέργειες της για τη 

βελτίωση των επιδόσεων του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης µε σκοπό την 

προσέγγιση των καθορισθέντων σκοπών και στόχων. 

  Σκοπός: ένα γενικότερα επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, ως συνισταµένη της πολιτικής της 

γεωργικής εκµετάλλευσης, για την επίτευξη του οποίου έχει δεσµευτεί και το οποίο 

ποσοτικοποιείται όπου είναι πρακτικά δυνατό . 

  Στόχος: συγκεκριµένη απαίτηση ως προς τις επιδόσεις του Συστήµατος, που απορρέει 

από τούς σκοπούς που έχουν τεθεί, ποσοτικόποιηµένη όπου είναι πρακτικά δυνατόν, που 

αφορά το σύνολο ή ένα µέρος της γεωργικής εκµετάλλευσης και η οποία χρειάζεται να τεθεί 

και να επιτευχθεί ως προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών. 

  Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης: το σύνολο διαδικασιών και διεργασιών που 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και παρέχουν τη δυνατότητα σε µια γεωργική εκµετάλλευση 

να σχεδιάζει και να εφαρµόζει πολιτική που συµβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών και 

ασφαλών προϊόντων, και µάλιστα µε σεβασµό στο περιβάλλον και στόχο την αειφορία. 

  Επιθεώρηση του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης: είναι η συστηµατική 

και τεκµηριωµένη διαδικασία αντικειµενικής αξιολόγησης µιας γεωργικής 

εκµετάλλευσης για τη συµµόρφωση της ως προς τα Κριτήρια Επιθεώρησης Συστηµάτων 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης που έχει θέσει ένας οργανισµός πιστοποίησης αλλά και για τη 

γνωστοποίηση των ευρηµάτων αυτής της επιθεώρησης στον επικεφαλή της γεωργικής 

εκµετάλλευσης. 
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  Επιδόσεις του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης: ο βαθµός (δεδοµένα) 

προσέγγισης των επιδιωκόµενων µετρήσιµων σκοπών και στόχων (οι οποίοι 

σχετίζονται µε το περιβάλλον, την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά και 

την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων) από τη γεωργική εκµετάλλευση µετά από την 

εφαρµογή του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

  Ιχνηλασιµότητα: η ικανότητα να προσδιορίζεται η θέση όπου παρήχθη το γεωργικό 

προϊόν και το ιστορικό του µετά την παραγωγή του, µε τη βοήθεια διαδικασιών 

συγκεκριµένης καταγραφής και ταυτοποίησης. 

  Προδιαγραφές γεωργικών προϊόντων: τα χαρακτηριστικά (ιδιότητες) ενός προϊόντος 

όπως αυτά καθορίζονται από νοµικές απαιτήσεις (εθνικού ή κοινοτικού δικαίου) ή 

προαιρετικές απαιτήσεις (περιλαµβάνονται σε προαιρετικά πρότυπα, περιγραφές ή 

συµβάσεις). 

 

3.4.3 Παραποµπές σε πρότυπα 

 

  AGRO 2.2: ∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστηµα Ολοκληρωµένης 

∆ιαχείρισης στη Παραγωγή κερασιών – Μέρος 2 : Απαιτήσεις για εφαρµογή στη 

παραγωγή κερασιών. Αυτό το πρότυπο περιέχει όρους και διατάξεις που αναφέρονται στα 

πρότυπα : 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 (2000) : Συστήµατα για την ποιότητα – Υπόδειγµα για τη 

διασφάλιση της ποιότητας στο σχεδιασµό, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και 

εξυπηρέτηση. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 (2004) : Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης –Προδιαγραφές 

µε καθοδήγηση για τη χρήση τους. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011 (2002) : Κατευθυντήριες οδηγίες για την επιθεώρηση συστηµάτων 

διαχείρισης ποιότητας ή/και περιβάλλοντος  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 19
ης

 Μαρτίου 2001 για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα 

οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS). 

Globalg.a.p (Eurepgap) Integrated farm Assurance (Version 3.0, 03/09/2007) 
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3.4.4 Απαιτήσεις του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης για την παραγωγή 

κερασιών 

 

3.4.4.1 Γενικές απαιτήσεις  

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο 

σύνολο του κεφαλαίου 3.4.4, εάν επιθυµεί να καθιερώσει και να διατηρεί ένα Σύστηµα 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

 

3.4.4.2 Πολιτική 

  Πρέπει η διοίκηση της γεωργικής εκµετάλλευσης να καθορίζει και να τεκµηριώνει µία 

πολιτική εφαρµογής Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, η οποία να αντιστοιχεί στη 

φύση και στο µέγεθος της γεωργικής εκµετάλλευσης, καθώς επίσης και στο είδος των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που την αφορούν. Πρέπει η πολιτική να περιλαµβάνει τη 

δέσµευση για συµµόρφωση µε τη σχετική νοµοθεσία και τούς κανονισµούς, τις 

προδιαγραφές των γεωργικών προϊόντων και τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που πιθανώς έχουν 

ήδη τεθεί. Πρέπει ο επιβλέπων της γεωργικής εκµετάλλευσης να συντάσσει ένα κείµενο 

εργασίας ως πολιτική, το οποίο αποφασίζεται από τη διοίκηση της εκµετάλλευσης µετά από 

διαβούλευση, αν απαιτείται, να την κοινοποιεί έγκαιρα στους συµµετέχοντες στην 

εκµετάλλευση και να παρακολουθεί αν έχει γίνει αποδεκτή από τους συµµετέχοντες στην 

εκµετάλλευση και αν εφαρµόζεται πιστά από αυτούς. Πρέπει το έντυπο της πολιτικής να 

υπογράφεται από τον επικεφαλή ή τον πρόεδρο του ∆.Σ. του φορέα που εφαρµόζει το 

Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, εφόσον δεν ταυτίζονται, να φέρει ηµεροµηνία 

έκδοσης και να είναι αναρτηµένο σε ένα τουλάχιστον εµφανές σηµείο της γεωργικής 

εκµετάλλευσης. Πρέπει η διοίκηση της γεωργικής εκµετάλλευσης, στο πλαίσιο του 

Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, να κατευθύνει την πολιτική της ως προς τα 

παρακάτω κύρια σηµεία: 

1. Κάλυψη νοµικών υποχρεώσεων που αφορούν το περιβάλλον και τα 

παραγόµενα γεωργικά προϊόντα ως προς τον τρόπο παραγωγής, τις προδιαγραφές 

τους και τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που πιθανώς έχουν ήδη τεθεί.  

2. Πρόληψη της ρύπανσης και συνεχής βελτίωση των διαδικασιών που 

σχετίζονται µε τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την ποιότητα των 

γεωργικών προϊόντων. 

3.4.4.3 Προγραµµατισµός 
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3.4.4.3.1 Περιβαλλοντικά θέµατα 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να αναπτύξει και να διατηρεί διαδικασίες για να 

εντοπίζει τα περιβαλλοντικά θέµατα που την αφορούν. Πρέπει οι πληροφορίες για τα 

περιβαλλοντικά θέµατα να τεκµηριώνονται και να ενηµερώνονται συνεχώς. Πρέπει η 

γεωργική εκµετάλλευση να επικοινωνεί, µία φορά τουλάχιστον ετησίως, µε το αρµόδιο 

γραφείο της οικίας Νοµαρχίας καθώς και άλλους αρµόδιους περιβαλλοντικούς φορείς, 

ώστε να ενηµερώνεται για περιβαλλοντικά θέµατα που έχουν προκύψει. 

 

3.4.4.3.2 Νοµικές και άλλες απαιτήσεις 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες για τη 

συνεχή ενηµέρωση σχετικά µε τις νοµικές απαιτήσεις και την αξιολόγηση και αποδοχή ή 

µη των διαφόρων απαιτήσεων των πελατών και λοιπών τρίτων. Πρέπει να είναι 

διαθέσιµη, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, η σχετική µε το παραγόµενο προϊόν και το 

τοπικό περιβάλλον νοµοθεσίας. Πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στην ανάγκη 

ικανοποίησης των προδιαγραφών που περιγράφουν τις λειτουργίες παραγωγής και 

έχουν σχέση µε περιβαλλοντικά θέµατα και περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα 

Βελτίωσης. 

 

3.4.4.3.3 Σκοποί και στόχοι 

  Πρέπει, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού για την υλοποίηση της πολιτικής, να 

καθοριστούν σκοποί και επιµέρους στόχοι, οι οποίοι να περιγράφονται µε σαφήνεια, να 

είναι ρεαλιστικοί και µετρήσιµοι και να τεκµηριώνονται. Πρέπει οι σκοποί και οι στόχοι 

να ανταποκρίνονται στα κύρια περιβαλλοντικά θέµατα που αφορούν τη γεωργική 

εκµετάλλευση και στις απαιτήσεις που ορίζει η νοµοθεσία σχετικό µε το περιβάλλον και 

τις προδιαγραφές των γεωργικών προϊόντων. Πρέπει οι σκοποί και οι στόχοι να 

ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές και οικονοµικές δυνατότητες της γεωργικής 

εκµετάλλευσης καθώς και στις επιθυµίες των ενδιαφερόµενων µερών, πελατών και 

τρίτων. Πρέπει η αρχική επιλογή των σκοπών να γίνεται µετά από αποτύπωση της 

υφιστάµενης κατάστασης της γεωργικής εκµετάλλευσης και των δραστηριοτήτων της 

και στη συνέχεια να γίνεται ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τον καθορισµό των 

επιµέρους στόχων. 

3.4.4.3.4 Πρόγραµµα βελτίωσης 
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  Πρέπει ο επιβλέπων να συντάσσει και να διατηρεί Πρόγραµµα Βελτίωσης για την 

επίτευξη των σκοπών και των επιµέρους στόχων της γεωργικής εκµετάλλευσης µε 

χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον µιας καλλιεργητικής περιόδου και οπωσδήποτε 

µεγαλύτερα σε περίπτωση επίτευξης µέσο µακροπρόθεσµων στόχων. Το πρόγραµµα 

βελτίωσης ορίζεται από την ίδια τη γεωργική εκµετάλλευση και ανταποκρίνεται στις 

τεχνολογικές και οικονοµικές της δυνατότητες καθώς και σε πιθανές επιθυµίες πελατών 

και τρίτων . Το πρόγραµµα βελτίωσης δύναται να φέρει τη µορφή ενσωµατωµένων 

απαιτήσεων στα τεκµηριωµένα σχέδια διαχείρισης . 

  Πρέπει το Πρόγραµµα Βελτίωσης να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων : 

1. Καταµερισµό αρµοδιοτήτων για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων. 

2. Τα µέσα και την πρόβλεψη του χρόνου που θα απαιτηθεί για την επίτευξη των 

σκοπών και των στόχων.  

  Πρέπει να ληφθεί µέριµνα, σε περίπτωση νέων λειτουργιών (π χ. νέες τεχνικές, νέες 

µέθοδοι η υπηρεσίες) ή τυχόν αλλαγών στις υπάρχουσες λειτουργίες ή διαδικασίες, για 

την ενσωµάτωση τους στο υφιστάµενο Πρόγραµµα Βελτίωσης η στην τροποποίηση ή 

αναθεώρηση αυτού, ώστε να ικανοποιούνται οι νέες ανάγκες. Συνιστάται η τροποποίηση του 

Προγράµµατος Βελτίωσης να γίνεται µε σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα και του 

επικεφαλή, όπου υπάρχει υποκειµενική ή αντικειµενική αδυναµία για την υλοποίηση 

κάποιου στόχου. 

 

3.4.4.4 Εφαρµογή του προγράµµατος βελτίωσης 

 

3.4.4.4.1 Οργάνωση και αρµοδιότητες 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να ορίζει τον επικεφαλή και να του παρέχει την 

αρµοδιότητα να επιλέγει τον επιβλέποντα, στην περίπτωση που η εκµετάλλευση επιθυµεί 

την πιστοποίηση, σύµφωνα µε το παρόν πρότυπο. Πρέπει ο ορισµός του επικεφαλή και του 

επιβλέποντα να τεκµηριώνονται. Πρέπει να υφίσταται οργανόγραµµα της γεωργικής 

εκµετάλλευσης ως προς το Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και να ορίζονται οι 

αρµοδιότητες των εµπλεκοµένων. Πρέπει οι αµοιβαίες υποχρεώσεις µεταξύ του 

επικεφαλή και των καλλιεργητών να καθορίζονται βάσει υπογεγραµµένης σύµβασης. 

Πρέπει ο επιβλέπων να έχει την αρµοδιότητα και την υπευθυνότητα για : 

  α)   Σύνταξη του Προγράµµατος Βελτίωσης της γεωργικής εκµετάλλευσης ( µε όλα τα 

επιµέρους περιλαµβανόµενα σχέδια διαχείρισης ) . 
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  β)   Εξασφάλιση των απαιτήσεων του συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης που 

έχουν τεθεί και τηρούνται , σύµφωνα µε το παρόν πρότυπο. 

  γ) Ενηµέρωση του επικεφαλή της γεωργικής εκµετάλλευσης για την καταλληλότητα 

και κυρίως για την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, είτε 

ως ανασκόπηση είτε ως βάση για τη βελτίωση του συστήµατος. 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την 

εκτέλεση και τον έλεγχο του συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, 

συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογικών και οικονοµικών µέσων, καθώς και του 

εκπαιδευµένου προσωπικού.  

 

3.4.4.4.2 Κατάρτιση απασχολούµενων 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να εντοπίζει τις ανάγκες των ασχολουµένων στη 

γεωργική εκµετάλλευση για κατάρτιση / επιµόρφωση, οι οποίες θα ικανοποιούνται µέσω 

της σύνταξης και υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος σε ετήσια βάση. Πρέπει 

να τηρούνται αρχεία της εκπαίδευσης / κατάρτισης / επιµόρφωσης. 

 

3.4.4.4.3 Επικοινωνία 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες για την 

εσωτερική επικοινωνία µεταξύ όλων των εργαζοµένων της γεωργικής εκµετάλλευσης, 

αλλά και τη λήψη και τεκµηρίωση σχετικής επικοινωνίας από εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη 

(πελάτες, αρµόδιες αρχές, φορέα πιστοποίησης, AGROCERT ή άλλα ενδιαφερόµενα µέρη) 

καθώς και την ανταπόκριση σε αυτή. 

 

3.4.4.4.4 Τεκµηρίωση 

  Πρέπει να τηρούνται στοιχεία σε έντυπη ηλεκτρονική µορφή που να περιγράφουν τα 

σηµαντικότερα σηµεία του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και να καθοδηγούν 

στην παρακολούθηση (µέσω εγγράφων) της λειτουργίας της γεωργικής εκµετάλλευσης. 

Πρέπει να περιγράφονται σαφώς ο τρόπος σύνδεσης - σχέσης µεταξύ των διαφόρων 

κύριων στοιχείων της γεωργικής εκµετάλλευσης αλλά και η διαδικασία και ο χώρος 

ανεύρεσης τους. 

 

3.4.4.4.5 Καθεστώς χειρισµού των εγγράφων 
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  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασία για τη 

σύνταξη και τον έλεγχο όλων των Σχεδίων ∆ιαχείρισης, των διαδικασιών, των λοιπών 

εγγράφων και δεδοµένων που σχετίζονται µε τις απαιτήσεις του παρόντος προτύπου. 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να εξασφαλίζει ότι: 

1. τα έγγραφα αυτά µπορεί να εντοπίζονται εύκολα και αµέσως όταν ζητηθούν. 

2. τα έγγραφα ανασκοπούνται περιοδικά, αναθεωρούνται µε νέα έκδοση κάθε 

φορά που κρίνεται αναγκαίο λόγω αλλαγών στο νοµικό καθεστώς, στις 

απαιτήσεις των συµβάσεων, στις τεχνολογικές εξελίξεις ή σε οποιαδήποτε άλλη 

αιτία. 

3. οι τρέχουσες εκδόσεις των εγγράφων τηρούνται από τη γεωργική εκµετάλλευση 

και είναι διαθέσιµες για κάθε έλεγχο. 

4. όλα τα έγγραφα είναι ευανάγνωστα, φέρουν ηµεροµηνία και όνοµα του 

συντάκτη τους και του εγκρίνοντας και µπορούν να εντοπιστούν. 

Πρέπει να τηρείται επικαιροποιηµένος κατάλογος εγγράφων του συστήµατος. 

 

3.4.4.4.6 Αρχές λειτουργίας της γεωργικής εκµετάλλευσης 

  Πρέπει να αναζητηθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα σηµαντικά 

περιβαλλοντικά θέµατα και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, στο πλαίσιο της 

πολιτικής της γεωργικής εκµετάλλευσης, των σκοπών και των στόχων. 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να εξασφαλίζει ότι: 

1. τα σχέδια ∆ιαχείρισης περιλαµβάνουν τεκµηριωµένες διαδικασίες λειτουργίας, οι 

οποίες συµβάλλουν στην επανόρθωση καταστάσεων (από αυθαίρετη ενέργεια) που 

θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από την πολιτική, τους σκοπούς και τους 

στόχους.  

2. Οι διαδικασίες περιλαµβάνουν και κριτήρια ορθής λειτουργίας για κάθε µία από τις 

δραστηριότητες της εκµετάλλευσης, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν το 

περιβάλλον ή την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων.  

3. Τηρούνται διαδικασίες αξιολόγησης της καταλληλότητας των εισροών και των 

υπηρεσιών τρίτων της γεωργικής εκµετάλλευσης.  

4. Κοινοποιούνται οι προαναφερθείσες διαδικασίες και οι σχετικές απαιτήσεις προς 

τους προµηθευτές και τους υπεργολάβους.  

5. ∆ιενεργούνται οι απαραίτητοι τελικοί έλεγχοι και οι δοκιµές των παραγόµενων 

γεωργικών προϊόντων, ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση τους µε τις 

προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις.  
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  Πρέπει να υπάρχει τεκµηριωµένη διαδικασία παραπόνων πελατών που να διασφαλίζει την 

επαρκή καταγραφή, την ανασκόπηση και τον χειρισµό των παραπόνων πελατών µέσω 

αρχείου διορθωτικών ενεργειών. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένη και άµεσα διαθέσιµη 

φόρµα καταγραφής παραπόνων πελατών. 

 

3.4.4.4.7 Πρόληψη και αντιµετώπιση κρίσεων 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να διατηρεί διαδικασίες στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

Κρίσης για τον εντοπισµό ατυχηµάτων, που είναι δυνατόν να συµβούν κατά την λειτουργία 

της, καθώς και έκτακτων καταστάσεων, που µπορεί να προκληθούν από βιοτικούς (π.χ. 

επιδηµίες) ή αβιοτικούς παράγοντες (π.χ. καταστρεπτικά καιρικά φαινόµενα, πυρκαγιά, 

εκτεταµένη ρύπανση κλπ.). Πρέπει να προβλέπεται στο σχέδιο ∆ιαχείρισης ο τρόπος δράσης 

για την πρόληψη ατυχηµάτων ή έκτακτων καταστάσεων και κυρίως για την εξουδετέρωση 

της επίπτωσης που θα µπορούσαν να έχουν στο περιβάλλον ή στην ποιότητα των προϊόντων. 

Πρέπει η διαδικασία πρόληψης και αντιµετώπισης κρίσεων κατ' ελάχιστον να περιλαµβάνει: 

1. Μέτρα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών (βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες, 

ατυχήµατα, πυρκαγιά, ασφάλεια χώρου εργασίας, αστοχία σε θέµατα ποιότητας 

προϊόντος).  

2. Κανόνες ασφάλειας και ορθής χρήσης ΦΠΠ.  

3. Κανόνες υγιεινής εργαζοµένων.  

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να επανεξετάζει και να αναθεωρεί, όπου είναι 

αναγκαίο, την ετοιµότητα αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων και τις διαδικασίες 

δράσης, ιδιαίτερα µετά από µια κρίση, ώστε να καταδεικνύεται η επάρκεια των 

προληπτικών µέτρων του «Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κρίσης». Συνιστάται, οποτεδήποτε είναι 

πρακτικά εφαρµόσιµο, να γίνονται περιοδικώς ασκήσεις ετοιµότητας. 

 

3.4.4.4.8 Ιχνηλασιµότητα γεωργικού προϊόντος  

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να διατηρεί τεκµηριωµένες διαδικασίες για τον 

εντοπισµό της προέλευσης ενός γεωργικού προϊόντος από τον τόπο παραγωγής µέχρι την 

παράδοση του στον πελάτη. Ο βαθµός λεπτοµέρειας της ιχνηλασιµότητας µπορεί να 

καθορίζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εκµετάλλευσης και κυρίως σύµφωνα 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις συναφθείσες 

συµβάσεις µε τους πελάτες. 
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3.4.4.5  Έλεγχος του συστήµατος, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες 

 

3.4.4.5.1 Παρακολούθηση και µετρήσεις 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να διατηρεί τεκµηριωµένες διαδικασίες για τη 

µέτρηση/εκτίµηση ή παρακολούθηση των λειτουργιών της, ιδιαίτερα δε αυτών που έχουν 

µετρήσιµες σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στα παραγόµενα προϊόντα, έτσι ώστε 

να µπορεί να τεκµηριωθεί η βελτίωση των επιδόσεων της και του βαθµού συµµόρφωσης 

προς τους άκοπους και τους στόχους της, τη σχετική νοµοθεσία, τις προδιαγραφές των 

προϊόντων και τους λοιπούς κανονισµούς. 

 

3.4.4.5.2 Χειρισµός µη συµµορφώσεων- διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να διατηρεί διαδικασίες για τη διερεύνηση των µη 

συµµορφώσεων.  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να µεριµνά για την εξουδετέρωση 

κάθε αρνητικής επίπτωσης που προκλήθηκε από τη µη συµµόρφωση, καθώς και για την 

υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών και την πρόληψη µελλοντικών µη συµµορφώσεων. 

Πρέπει οι προληπτικές ή διορθωτικές ενέργειες να ανταποκρίνονται στο µέγεθος του 

προβλήµατος και της επαπειλούµενης επίπτωσης στο περιβάλλον ή στην ποιότητα του 

γεωργικού προϊόντος. Πρέπει να εφαρµόζονται και να καταγράφονται οι µεταβολές των 

τεκµηριωµένων διαδικασιών που απορρέουν από τις προληπτικές και τις διορθωτικές 

ενέργειες. Πρέπει, στην περίπτωση τελικού γεωργικού προϊόντος που δεν συµµορφώνεται 

µε τις προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις, να έχουν καθιερωθεί τεκµηριωµένες διαδικασίες 

που θα εγγυώνται (επιβεβαιώνουν) τη µη χρήση αυτού του προϊόντος. Πρέπει ο περαιτέρω 

χειρισµός του µη συµµορφούµενου γεωργικού προϊόντος να αξιολογείται βάσει 

τεκµηριωµένων διαδικασιών. 

 

3.4.4.5.3 Καταγραφές-αρχεία 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να τηρεί διαδικασία, η οποία θα αναθεωρείται όποτε 

κρίνεται απαραίτητο, για την καλή διατήρηση όλων των εγγράφων και των άλλων 

δεδοµένων που κατά τον έλεγχο αποδεικνύουν την καλή λειτουργία και τη συµµόρφωση 

µε τις απαιτήσεις του παρόντος προτύπου. Πρέπει η διαδικασία καταγραφών – αρχείων να 

περιγράφει σαφώς τη µορφή και το είδος των αρχείων που διατηρούνται στο αρχείο των 

καλλιεργητών , καθώς και το ποια από αυτά είναι στο αρχείο του επικεφαλής και ποια στο 

αρχείο του επιβλέποντος . Πρέπει όλα τα αρχεία να τηρούνται για τρία τουλάχιστον έτη. 
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3.4.4.5.4 Επιθεώρηση του συστήµατος 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να διατηρεί διαδικασία περιοδικής επιθεώρησης του 

Συστήµατος στο Πρόγραµµα Βελτίωσης, προκειµένου να προσδιορίζεται ο βαθµός 

υιοθέτησης και τήρησης του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, σύµφωνα πάντοτε 

µε τις απαιτήσεις του παρόντος προτύπου και ειδικότερα του Προγράµµατος Βελτίωσης 

της γεωργικής εκµετάλλευσης. Υποχρεούνται ο επιβλέπων να παρέχει πληροφορίες για τα 

ευρήµατα των επιθεωρήσεων στη διοίκηση της γεωργικής εκµετάλλευσης . Πρέπει τα 

αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων να καταγράφονται και να τηρούνται σε αρχεία. Πρέπει 

όπου απαιτείται βοήθεια από εξωτερικούς επιθεωρητές ή εµπειρογνώµονες να 

προσδιορίζεται σαφώς το έργο τους. Πρέπει τα ευρήµατα αυτών των προαναφερθεισών 

επιθεωρήσεων να καταγράφονται, να τεκµηριώνονται και να κοινοποιούνται στον 

επικεφαλή της γεωργικής εκµετάλλευσης. 

 

3.4.4.5.5 Ανασκόπηση από τη διοίκηση 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να διατηρεί διαδικασία περιοδικής επιθεώρησης του 

συστήµατος στο Πρόγραµµα Βελτίωσης, προκειµένου να προσδιορίζεται ο βαθµός 

υιοθέτησης και τήρησης του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, σύµφωνα πάντοτε 

µε τις απαιτήσεις του παρόντος προτύπου και ειδικότερα του Προγράµµατος Βελτίωσης 

της γεωργικής εκµετάλλευσης. Υποχρεούται ο επιβλέπων να παρέχει πληροφορίες για τα 

ευρήµατα των επιθεωρήσεων στη διοίκηση της γεωργικής εκµετάλλευσης . Πρέπει τα 

αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων να καταγράφονται και να τηρούνται σε αρχεία. Πρέπει 

όπου απαιτείται βοήθεια από εξωτερικούς επιθεωρητές ή εµπειρογνώµονες να 

προσδιορίζεται σαφώς το έργο τους . Πρέπει τα ευρήµατα αυτών των προαναφερθεισών 

επιθεωρήσεων να καταγράφονται, να τεκµηριώνονται και να κοινοποιούνται στον 

επικεφαλή της γεωργικής εκµετάλλευσης. 

 

 

 

 

3.5 Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης κερασιών: AGRO 2.2 

 

3.5.1 Εισαγωγή 

  Η ανάγκη για πιστοποίηση και απόδοση ταυτότητας στα ελληνικά γεωργικά προϊόντα 

αναγνωρίζεται ως σηµαντική. Ακόµη πιο σηµαντική θεωρείται η σύνδεση αυτής της 
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ταυτότητας µε περιβαλλοντικά ήπια άσκηση της γεωργίας. Παράλληλα όµως µε την 

προστασία του περιβάλλοντος, είναι πολύ σηµαντικό να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η 

ασφάλεια των παραγόµενων γεωργικών προϊόντων, µε σκοπό την ικανοποίηση των 

καταναλωτών και την συνακόλουθη οικονοµική επιτυχία της γεωργικής εκµετάλλευσης. 

∆εν πρέπει όµως να παραβλεφθεί η υγεία των εργαζοµένων στην γεωργική εκµετάλλευση 

και η πρόνοια για αυτούς. Η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση, βασισµένη κυρίως στη σωστή 

διαχείριση του περιβάλλοντος, επιλέχθηκε ως το καταλληλότερο σύστηµα προσέγγισης 

των προαναφερθέντων στόχων, επειδή αποτελεί τη ρεαλιστικότερη εναλλακτική λύση 

στην ήδη ασκούµενη συµβατική γεωργία. Πέραν των γενικών απαιτήσεων για την 

πιστοποίηση του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 

το παρόν πρότυπο εξειδικεύει τις απαιτήσεις για τη φυτική παραγωγή στην Ελλάδα. 

Όπως συµβαίνει στο σύνολο της γεωργίας, έτσι και στη φυτική παραγωγή παρατηρείται 

µεγάλη και πολλαπλή αλληλεπίδραση µεταξύ των καλλιεργητικών φροντίδων (ή 

επεµβάσεων), των βιοτικών παραγόντων και του περιβάλλοντος. Προκειµένου να 

επιτευχθεί το άριστον της αλληλεπίδρασης, είναι αναγκαίο  η άσκηση των γεωργικών 

δραστηριοτήτων (θρέψη, φυτοπροστασία, κατεργασία του εδάφους, άρδευση κλπ) να 

γίνεται  βάσει κανόνων, οι οποίοι συνιστούν τις τεχνικές απαιτήσεις του Συστήµατος της 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη φυτική παραγωγή. Ειδικότερα, για τις δραστηριότητες 

οι οποίες βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο (φυτοπροστασία, πολλαπλασιαστικό υλικό, 

κάποια ζητήµατα της θρέψης και της άρδευσης), ανακύπτουν Νοµικές Απαιτήσεις που 

πρέπει να ικανοποιούνται υποχρεωτικά. Το παρόν πρότυπο περιλαµβάνει µε γενικό τρόπο 

τις νοµικές και τεχνικές απαιτήσεις του Συστήµατος της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, 

που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2.1: ‘’∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – 

Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή’’. Σκοπός του είναι να 

συµπεριλάβει σε ένα κείµενο την ορθή – σύµφωνα µε την τρέχουσα επιστηµονική  γνώση 

– ως προς το σύνολο των δραστηριοτήτων  της γεωργικής εκµετάλλευσης, ώστε αφενός 

µεν να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, αφετέρου δε να επιτυγχάνεται η 

άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος. 

 

H γεωργική εκµετάλλευση: 

 

  Υποχρεούται να εφαρµόζει τις νοµικές απαιτήσεις που αφορούν τη δραστηριότητα της 

γεωργικής εκµετάλλευσης. Πρέπει να συµµορφώνεται µε τις κύριες απαιτήσεις του 

συστήµατος και τις πολύ σοβαρές τεχνικές απαιτήσεις, που δεν έχουν τη µορφή νοµικής 
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υποχρέωσης και συνθέτουν τη συνήθως λεγόµενη ‘Ορθή Γεωργική Πρακτική’. 

Συνιστάται να λαµβάνει κατ΄επιλογήν µέτρα, τα οποία θεωρούνται πρόσφορα για την 

υλοποίηση της συνεχούς βελτίωσης, η οποία µε τη σειρά της αποτελεί την πεµπτουσία, 

δηλαδή την πιο καθοριστική απαίτηση του Συστήµατος της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

 

3.5.2 Ορισµοί 

 

  Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου ισχύουν οι όροι και οι ορισµοί που δίδονται 

στο πρότυπο AGRO 2.1, στην Οδηγία 91/414/ΕΟΚ, άρθρο 2, καθώς και οι παρακάτω: 

 

3.5.2.1 Ολοκληρωµένη καταπολέµηση 

  Η ορθολογική εφαρµογή συνδυασµένων βιολογικών, βιοτεχνολογικών, χηµικών, 

καλλιεργητικών ή φυτοβελτιωτικών µέτρων, κατά την οποία η χρήση χηµικών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ) περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο, 

προκειµένου να διατηρηθεί ο πληθυσµός των επιβλαβών οργανισµών σε επίπεδα τέτοια, 

ώστε να µην προκαλούνται οικονοµικά µη αποδεκτές ζηµιές ή απώλειες. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος ‘Ολοκληρωµένη’, όπως έχει καθιερωθεί στις εκφράσεις  

‘Ολοκληρωµένη Καταπολέµηση’, ‘Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Εχθρών’, ‘Ολοκληρωµένη 

∆ιαχείριση Καλλιεργειών’ και ‘Ολοκληρωµένη Παραγωγή’, χρησιµοποιείται για να 

αποδώσει τη χρήση όλων των διαθέσιµων µέσων, µόνων τους ή σε συνδυασµό και την 

ορθή χρήση των εισροών, µε σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού οικονοµικού 

αποτελέσµατος, αλλά µε τη µικρότερη διατάραξη του περιβάλλοντος. Στην παρούσα 

πτυχιακή ο όρος ‘Ολοκληρωµένη Καταπολέµηση’ ισοδυναµεί µε τον ευρύτερο όρο 

‘Ολοκληρωµένη Φυτοπροστασία’.  

 

3.5.2.2 Ορθή Γεωργική Πρακτική (ΟΓΠ) 

  Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και η ορθή χρήση των εισροών µε σκοπό 

την εξασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης και της 

αειφορίας του περιβάλλοντος. 

 

3.5.2.3 Πρόγραµµα Βελτίωσης 

  Είναι το κείµενο που συντάσσεται από τον επιβλέποντα για κάθε δραστηριότητα της 

γεωργικής εκµετάλλευσης. Στο πρόγραµµα βελτίωσης πρέπει να περιγράφονται: 
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  Οι σκοποί, οι στόχοι και το πρόγραµµα βελτίωσης (βλέπε AGRO 2.1, παραγράφους 

3.4.4.3.3 & 3.4.4.3.4) 

  Οι ισχύουσες ‘αρχές λειτουργίας’ της εκµετάλλευσης και οι σχετικές οδηγίες που 

διευκολύνουν στην εφαρµογή τους (βλέπε AGRO 2.1, παράγραφο 3.4.4.4.6) κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να: 

  Αποδεικνύεται η συµµόρφωση προς τις νοµικές και άλλες απαιτήσεις. 

  Καλύπτονται όλες οι δυνατές επιδράσεις (θετικές ή αρνητικές) από τις δραστηριότητες ή 

από τις εισροές.  

  Οι προβλέψεις πρόληψης και αντιµετώπισης των κρίσεων (βλέπε AGRO 2.1, 

παράγραφος 3.4.4.4.7).  

  Οι διαθέσιµοι τρόποι παρακολούθησης και µέτρησης της εξέλιξης των µεγεθών (βλέπε 

AGRO 2.1, παράγραφο 3.4.4.5.1).  

  Οι διορθωτικές και οι προληπτικές ενέργειες για το χειρισµό µη συµµορφώσεων (βλέπε 

AGRO 2.1, παράγραφος 3.4.4.5.2) 

 

3.5.3 Συνισχύοντα Πρότυπα 

    

  AGRO 2.1: ∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστηµα Ολοκληρωµένης 

∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή – Μέρος 1: Προδιαγραφή 

 

 

 

 

3.5.4 Απαιτήσεις του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης για την εφαρµογή 

του στην παραγωγή κερασιών        

 

3.5.4.1 Πολλαπλασιαστικό υλικό 

 

3.5.4.1.1 Πολυετείς καλλιέργειες 

  Συνιστάται να χρησιµοποιούνται υποκείµενα και ποικιλίες που έχουν τεκµηριωµένα 

καλή προσαρµοστικότητα στις τοπικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες. Συνιστάται να 

επιλέγονται υποκείµενα και ποικιλίες που έχουν σχετική αντοχή σε οικονοµικά 

σηµαντικούς και δυσχερώς αντιµετωπίσιµους εχθρούς ή ασθένειες. Υποχρεούται η 

γεωργική εκµετάλλευση, για την εγκατάσταση νέας φυτείας, να χρησιµοποιεί δενδρύλλια 



 49

από αναγνωρισµένα φυτώρια που λειτουργούν µε άδεια του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) της χώρας µας ή εφόσον χρησιµοποιεί δενδρύλλια 

προέλευσης κοινοτικής ή τρίτης χώρας να πληρούν τις προϋποθέσεις της κοινοτικής 

νοµοθεσίας. Συνιστάται η γεωργική εκµετάλλευση να τεκµηριώνει την απουσία άλλων 

παθογόνων οργανισµών και την ποιότητα της κάθε ποικιλίας. Η τεκµηρίωση για όλα τα 

παραπάνω πρέπει να στηρίζεται σε έγκυρα πιστοποιητικά που τηρούνται σε αρχείο της 

εκµετάλλευσης (όπου είναι δυνατή). 

 

3.5.4.1.2  Επεµβάσεις στο πολλαπλασιαστικό υλικό πριν από τη χρήση τους 

  Συνιστάται η επένδυση σπόρων πριν από τη σπορά ή εµβάπτιση φυταρίων πριν από τη 

φύτευση, εφόσον τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα τους ή η συµβολή τους στη µείωση της 

χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠΠ) στον αγρό. 

 

3.5.4.1.3 Ιδιοπαραγώµενο πολλαπλασιαστικό υλικό 

  Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να τηρεί αρχείο µε αναλυτική περιγραφή της 

διαδικασίας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού (τεκµηρίωση της ποιότητας και 

φυτοϋγείας του υλικού), όταν χρησιµοποιεί Ιδιοπαραγώµενο πολλαπλασιαστικό υλικό. 

 

 

 

  

 

3.5.4.1.4 Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί 

  Απαγορεύεται η χρήση ποικιλιών η υβριδίων καλλιεργούµενων φυτών που προέρχονται 

από τροποποίηση µε γενετική µηχανική. Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση για το 

χρησιµοποιούµενο πολλαπλασιαστικό υλικό να έχει πιστοποιητικό εργαστηρίου ή σαφή 

δήλωση της παραγωγού εταιρείας ότι αυτό δεν προέρχεται από γενετική τροποποίηση 

(ειδικότερα για καλλιέργεια για την οποία υπάρχει δυνατότητα αυτό να έχει παραχθεί µε 

τεχνικές Γενετικής Τροποποίησης). 

 

3.5.4.2 Γενικές καλλιεργητικές φροντίδες 

 

  Υποχρεούται ο επιβλέπων να καθορίζει τα τρέχοντα καλλιεργητικά µέτρα στο σχέδιο 

γενικών καλλιεργητικών φροντίδων και να παρέχει οδηγίες για τις γενικές καλλιεργητικές 



 50

φροντίδες που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ποιότητας των παραγόµενων 

προϊόντων. Συνιστάται οι καλλιεργητικές φροντίδες, που δε σχετίζονται άµεσα µε το 

περιβάλλον αλλά έχουν καθοριστική σηµασία για την ποιότητα των προϊόντων (π.χ. 

κλάδεµα, αραίωµα, υποστήριξη κλπ.), να γίνονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 

πολλαπλασιαστικού υλικού. 

     

3.5.4.3 ∆ιαχείριση του εδάφους 

 

3.5.4.3.1 Σχέδιο διαχείρισης του εδάφους 

  Υποχρεούται ο επιβλέπων να συντάσσει το σχέδιο διαχείρισης του εδάφους µετά από 

συνεργασία µε τους παραγωγούς. Ειδικότερα, το σχέδιο να περιλαµβάνει τα 

περιβαλλοντικά θέµατα και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιδράσεις (θετικές ή αρνητικές) 

που αναγνωρίζεται ότι σχετίζονται µε τον τρόπο διαχείρισης του εδάφους στη 

συγκεκριµένη περιοχή. Πρέπει να υπάρχει εκτίµηση επικινδυνότητας για νέες αγροτικές 

περιοχές, η οποία θα διασφαλίζει την καταλληλότητα της περιοχής για παραγωγή 

ασφαλών προϊόντων µε τη µικρότερη επιβάρυνση στο χρήστη και στο περιβάλλον. 

 

3.5.4.3.2 Τοπογραφικό σκαρίφηµα 

Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να έχει στο αρχείο το τοπογραφικό σκαρίφηµα 

κάθε αγροτεµαχίου. Έτσι, διευκολύνεται η συλλογή και καταγραφή στοιχείων, τα οποία 

είναι απαραίτητα για το σχεδιασµό της αµειψισποράς, της επιλογής του τρόπου 

καλλιέργειας και του είδους των καλλιεργητικών επεµβάσεων τους στα ίδια ή και σε 

γειτονικά αγροτεµάχια. Πρέπει να διατηρούνται στο αρχείο του παραγωγού όλα τα 

έγγραφα ιδιοκτησίας ή ενοικίασης των αγροτεµαχίων της εκµετάλλευσης. Συνιστάται, 

όπου υπάρχει τοπογραφικός χάρτης της περιοχής, να υπάρχει ταυτοποίηση των 

αγροτεµαχίων µε καταγραφή συντεταγµένων GPS.      Συνιστάται κάθε αγροτεµάχιο να 

σηµαίνεται οπτικά µε την κωδικοποίηση που χρησιµοποιείται σε όλα τα αρχεία που 

αναφέρονται στην εν λόγω περιοχή. 

 

3.5.4.3.3 Καταλληλότητα και βελτίωση εδάφους  

  Υποχρεούται ο παραγωγός να προβαίνει σε ανάλυση του εδάφους (µηχανική σύσταση, 

Ph, οργανική ουσία, θρεπτικά στοιχεία), προκειµένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα 

ενός αγροτεµαχίου ή να σχεδιαστεί η βελτίωση του πριν από την εγκατάσταση µιας 

καλλιέργειας, αλλά και να λαµβάνει υπόψη τις πληροφορίες σχετικά µε το ιστορικό ενός 
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αγροτεµαχίου και των επεµβάσεων που είχε δεχθεί.   Συνιστάται να γίνεται εξέταση για 

ύπαρξη εδαφογενών προβληµάτων (π.χ. αλάτων, οργάνων αναπαραγωγής δυσεξ’ 

οντωτών ζιζανίων, εδαφογενών παθογόνων κλπ.).   Συνιστάται η πλήρης περιγραφή της 

εδαφοτοµής. 

 

3.5.4.3.4 Οργανική ουσία του εδάφους 

  Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα µε στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της οργανικής 

ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους. Πρέπει να µην εφαρµόζεται η 

καύση των υπολειµµάτων των καλλιεργειών και της λοιπής ξηρής βλάστησης (π.χ. της 

καλαµιάς), εκτός και αν τεκµηριώνεται ως αναγκαία για την καταπολέµηση ασθενειών, 

εχθρών ή ζιζανίων. Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να εφαρµόζει πιστά τις 

απαιτήσεις των Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ) σχετικά µε την 

προστασία της γονιµότητας του εδάφους και ειδικότερα της οργανικής ουσίας (ισχύουσα 

νοµοθεσία). 

 

3.5.4.3.5 Μηχανική κατεργασία του εδάφους 

  Συνιστάται, εφόσον αποδεικνύεται η ανάγκη για µηχανική κατεργασία, το είδος και ο 

τύπος των µηχανηµάτων να επιλέγονται µε κριτήριο την κατά το δυνατόν µικρότερη 

αρνητική επίδραση τους στη δοµή του εδάφους. Πρέπει να αποφεύγεται η βαθιά άροση ( 

> 25 cm) του εδάφους. Μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνει σε αιτιολογηµένες ειδικές 

περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει να µη φτάνει στο µητρικό πέτρωµα, εκτός και αν 

δικαιολογείται επαρκώς. 

 

3.5.4.3.6 Συµπίεση του εδάφους 

  Συνιστάται να εφαρµόζονται καλλιεργητικά µέτρα που µειώνουν τη συµπίεση του 

εδάφους (να αποφεύγεται η χρήση βαρέων µηχανηµάτων κατεργασίας σε αγρούς υψηλού 

κινδύνου συµπίεσης και να ενθαρρύνεται η µειωµένη κατεργασία του εδάφους ή η 

ακαλλιέργεια (µη κατεργασία εδάφους)). 

 

3.5.4.3.7 ∆ιάβρωση του εδάφους 

  Πρέπει να εφαρµόζονται τεχνικές διαχείρισης του εδάφους που περιορίζουν σηµαντικά 

την πιθανότητα διάβρωσης (π.χ. όργωµα παράλληλα και όχι κάθετα προς τις ισοϋψείς, 

παρατεταµένη κάλυψη του εδάφους µε ελεγχόµενη βλάστηση ή µε φυτικά υλικά). 

Συνιστάται η αποφυγή ψιλοχωµατίσµατος και όπου είναι δυνατόν να εφαρµόζονται 
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συστήµατα µειωµένης ή µη κατεργασίας του εδάφους (ακαλλιέργεια).   Υποχρεούται η 

γεωργική εκµετάλλευση να εφαρµόζει το ειδικό σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση 

της ερηµοποίησης (Πρόγραµµα του ΥΠΑΑΤ) στις ζώνες µε υψηλή πιθανότητα 

διάβρωσης. Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να εφαρµόζει πιστά τις απαιτήσεις 

των ΚΟΓΠ σχετικά µε την προστασία του εδάφους από διάβρωση (ισχύουσα νοµοθεσία). 

 

3.5.4.3.8 Αµειψισπορά 

  Συνιστάται να εφαρµόζονται συστήµατα αµειψισποράς, όσο το δυνατόν περισσότερο, 

εκτός και αν αιτιολογούνται επαρκώς οι λόγοι της µη εφαρµογής τους. Υποχρεούται η 

γεωργική εκµετάλλευση να εφαρµόζει πρόγραµµα αµειψισποράς σύµφωνα µε τους 

ΚΟΓΠ ή τα ισχύοντα διοικητικά µέτρα µιας περιοχής. Συνιστάται να επιλέγεται 

φθινοπωρινή καλλιέργεια όπου το σύστηµα της αµειψισποράς προβλέπει ξηρική 

καλλιέργεια. Συνιστάται η αµειψισπορά µε χειµερινά φυτά (εξοικονόµηση νερού), κυρίως 

ψυχανθή, (µειώνει την εφαρµογή αζωτούχων λιπασµάτων), είτε ως κύρια καλλιέργεια 

είτε ως εδαφοκάλυψη (µειώνει τη διάβρωση του εδάφους). Πρέπει η αµειψισπορά να 

περιλαµβάνει εναλλαγή ειδών ανά τρία έτη που ανήκουν σε διαφορετικές βοτανικές 

οικογένειες. 

 

 

3.5.4.3.9 Χηµική απολύµανση του εδάφους 

  Συνιστάται να αποφεύγεται η χηµική απολύµανση των εδαφών. Υποχρεούται η 

γεωργική εκµετάλλευση, όπου δεν είναι δυνατόν να αποφεύγει τη χηµική απολύµανση 

των εδαφών, να χρησιµοποιεί τα συνιστώµενα από το ΥΠΑΑΤ απολυµαντικά. 

Υποχρεούται σε περίπτωση χρήσης απολυµαντικών εδάφους, ο καλλιεργητής να 

ακολουθεί τις οδηγίες της ετικέτας. Συνιστάται η εφαρµογή εναλλακτικών – της χηµικής 

απολύµανσης εδαφών – µεθόδων (π.χ. αµειψισπορά, φύτευση φυτών που διακόπτουν το 

βιολογικό κύκλο ή µειώνουν τους πληθυσµούς των παθογόνων, ηλιοαπολύµανση κ.ά.). 

Συνιστάται, για θερµοκηπιακές καλλιέργειες, ο συνδυασµός ηλιοαπολύµανσης του 

εδάφους, συνιστώµενων βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 

απολυµαντικών. 

 

3.5.4.4 Παρακολούθηση των µετεωρολογικών δεδοµένων 
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  Πρέπει να υπάρχει γνώση του κλιµατολογικού ιστορικού της περιοχής και να 

παρακολουθούνται τα τρέχοντα µετεωρολογικά δεδοµένα από τους πλησιέστερους 

µετεωρολογικούς σταθµούς. 

 

 

3.5.4.5 Θρέψη φυτών (λίπανση) 

 

3.5.4.5.1 Σχέδιο λίπανσης 

  Υποχρεούται ο επιβλέπων να συντάσσει το σχέδιο λίπανσης µετά από συνεργασία µε 

τον παραγωγό και να αρχειοθετείται στο Σύστηµα. 

 

3.5.4.5.2 Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία 

  Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να λαµβάνει µέτρα ώστε τα χρησιµοποιούµενα 

λιπάσµατα να είναι σύµφωνα µε την κείµενη εθνική νοµοθεσία. 

  Πρέπει η εφαρµογή των λιπασµάτων να βασίζεται στον υπολογισµό των απαιτήσεων της 

καλλιέργειας για θρεπτικά στοιχεία. Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να πραγµατοποιεί 

αναλύσεις εδάφους για προορισµό των θρεπτικών στοιχείων τουλάχιστον κάθε 3-5  

χρόνια και να συνδυάζεται, όπου θεωρείται αναγκαίο, µε φυλλοδιαγνωστική. Ειδικότερα 

για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, αρκεί και µία ανάλυση εδάφους ανά οπωρώνα (όταν δεν 

υπάρχουν άλλοι λόγοι), υπό την προϋπόθεση ότι εφαρµόζεται φυλλοδιαγνωστική 

τουλάχιστον µια φορά κάθε δυο έτη.   Πρέπει, κατά τον υπολογισµό των απαιτήσεων της 

καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, να λαµβάνονται υπόψη η µακροσκοπική παρατήρηση 

της καλλιέργειας και το ιστορικό του αγρού. 

 

3.5.4.5.3 Αρχεία της εφαρµογής 

  Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να καταγράφει και να φυλάσσει στο αρχείο, όλα 

τα στοιχεία σχετικά µε τις εφαρµογές λιπασµάτων στο έδαφος ή στο φύλλωµα. 

Ειδικότερα, η καταγραφή της λίπανσης να περιλαµβάνει στοιχεία για το αγροτεµάχιο, την 

ηµεροµηνία εφαρµογής, τον τύπο και την ποσότητα του λιπάσµατος, τη µέθοδο 

εφαρµογής, το χειριστή και τις καιρικές συνθήκες που επεκράτησαν µετά την εφαρµογή. 

 

3.5.4.5.4 Χρόνος και συχνότητα της εφαρµογής λιπασµάτων 

  Πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά ο τύπος λιπάσµατος και ο χρόνος εφαρµογής. 

Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να προσαρµόζει αναλόγως τη λίπανση σε ζώνες 
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των οποίων η διαχείριση διέπεται από ειδικούς περιβαλλοντικούς περιορισµούς. 

Συνιστάται η επιφανειακή λίπανση να εφαρµόζεται σε δύο τουλάχιστον δόσεις και 

µάλιστα στα καταλληλότερα βλαστικά στάδια του καλλιεργούµενου φυτού. Συνιστάται η 

χρήση λιπασµάτων αργής αποδέσµευσης ή τµηµατικής εφαρµογής σε περίπτωση 

εφαρµογής µεγάλων ποσοτήτων αζωτούχων λιπασµάτων (π.χ. πάνω από 5 κιλά αζώτου 

ανά στρέµµα). Συνιστάται η γραµµική εφαρµογή του λιπάσµατος στις σκαλιστικές 

καλλιέργειες και, όπου είναι δυνατόν, η υδρολίπανση (εφαρµογή του µε αρδευτικό νερό). 

Πρέπει η λίπανση µε χρήση ορυκτών ή οργανικών λιπασµάτων να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της καλλιέργειας και να συντελεί στη διατήρηση της γονιµότητας του εδάφους. 

 

3.5.4.5.5 Επίπεδα νιτρικών και φωσφορικών αλάτων στα νερά 

  Υποχρεούται η εκµετάλλευση να συµβάλλει στη µη υπέρβαση των εθνικών ή διεθνών 

ορίων ως προς τη συγκέντρωση φωσφορικών ή νιτρικών αλάτων στα υπόγεια και 

επιφανειακά νερά. Υποχρεούται η εκµετάλλευση να επιλέγει τις ποσότητες και τον τύπο 

των λιπασµάτων, καθώς και το χρόνο και τη µέθοδο εφαρµογής τους µε τα κριτήρια τη 

µείωση της έκπλυσης των νιτρικών. Συνιστάται στο σχέδιο λίπανσης, να λαµβάνεται 

υπόψη ο ρυθµός ανοργανοποίησης των οργανικών λιπασµάτων ή/και της αποσύνθεσης 

της οργανικής ουσίας του εδάφους, αλλά και η πιθανότητα έκπλυσης των θρεπτικών 

συστατικών. Συνιστάται η καλλιέργεια ετησίων φυτών (ή η ανάπτυξη ζιζανίων) µεταξύ 

των γραµµών των πολυετών καλλιεργειών, ώστε να µειωθούν οι απώλειες των 

πλεοναζόντων (ή υπολειµµατικών) θρεπτικών στοιχείων (από τη χρήση λιπασµάτων στις 

καλλιέργειες). 

  

3.5.4.5.6 Λιπασµατοδιανοµείς 

  Συνιστάται η επιλογή των λιπασµατοδιανοµέων να γίνεται µε βάση την καταλληλότητα 

τους για τη συγκεκριµένη χρήση. Πρέπει οι λιπασµατοδιανοµείς να διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση µε συστηµατική συντήρηση και έλεγχο (ρύθµιση) για την οµοιοµορφία 

εφαρµογής των λιπασµάτων, τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. 

 

 

3.5.4.5.7 Αποθήκευση του λιπάσµατος 

  Πρέπει η αποθήκευση των λιπασµάτων να πραγµατοποιείται σε χώρους µε κατάλληλες 

συνθήκες, που να τα εξασφαλίζουν από τα καιρικά φαινόµενα (µε εξασφάλιση 

ποιότητας), να πληρούν τους όρους ασφάλειας καθώς και τους αγροπεριβαλλοντικούς, 
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σύµφωνα µε τα ισχύοντα κάθε φορά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Συνιστάται να 

γίνεται η αποθήκευση των λιπασµάτων σε χώρους διαφορετικούς από εκείνους που 

αποθηκεύονται τα φυτοφάρµακα και το πολλαπλασιαστικό υλικό. Πρέπει, σε περίπτωση 

που υπάρχει ενιαίος χώρος εφοδίων και εισροών, να αποθηκεύονται τα λιπάσµατα σε 

ξεχωριστά σηµεία του χώρου και να φέρουν ευδιάκριτη σήµανση, όπως και τα 

φυτοφάρµακα. Πρέπει να πραγµατοποιείται, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, απογραφή των 

λιπασµάτων στο χώρο φύλαξης τους. 

 

3.5.4.5.8 Κοπριά και οργανική λίπανση 

  Πρέπει η προσθήκη κοπριάς στο έδαφος να γίνεται µόνο εφόσον είναι χωνεµένη.   

Πρέπει να γίνεται εκτίµηση της επικινδυνότητας πριν την εφαρµογή µη τυποποιηµένων 

οργανικών λιπασµάτων. Ειδικότερα, να λαµβάνεται υπόψη η παρουσία ή µη επικίνδυνων 

παθογόνων, εντόµων εδάφους ή/και σπόρων δυσεξ’ οντωτών ζιζανίων, βαρέων µετάλλων 

και άλλων ενδεχόµενων επικίνδυνων ρύπων. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στο σχέδιο 

λίπανσης η συνεισφορά της κοπριάς σε θρεπτικά συστατικά. Πρέπει η κοπριά να 

ενσωµατώνεται αµέσως µετά την εφαρµογή της στο έδαφος, ενώ η εποχή εφαρµογής της 

καθορίζεται από τον επιβλέποντα και σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Απαγορεύεται η 

χρήση µη επεξεργασµένων λυµάτων ή υγρών αποβλήτων ως εδαφοβελτιωτικών µέσων. 

Επιτρέπεται η χρήση λάσπης από σταθµούς βιολογικού καθαρισµού µόνο στις 

περιπτώσεις που δεν ανέχει κίνδυνο µεταφοράς παθογόνων ή άλλων ουσιών επικίνδυνων 

για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή για το περιβάλλον. Πρέπει η 

αποθήκευση/διατήρηση της κοπριάς ή των οργανικών λιπασµάτων να γίνεται µε τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση και η µόλυνση του περιβάλλοντος. 

 

  3.5.4.6Άρδευση 

 

3.5.4.6.1 Σχέδιο διαχείρισης νερού 

  Υποχρεούται ο επιβλέπων σε συνεργασία µε τον επικεφαλής της γεωργικής 

εκµετάλλευσης να συντάσσει σχέδιο διαχείρισης νερού σύµφωνα µε τις νόµιµες και 

ρυθµιστικές διαδικασίες για την άντληση και χρήση νερού. Υποχρεούται ο παραγωγός να 

συµµορφώνεται προς τις νόµιµες και ρυθµιστικές διαδικασίες χρήσης νερού.  

 

3.5.4.6.2 Υπολογισµός των απαιτήσεων σε νερό 
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  Πρέπει να προσδιορίζονται οι απαιτήσεις σε νερό µε βάση το είδος της καλλιέργειας, το 

ανάγλυφο της περιοχής, τον τύπο του εδάφους και τις λοιπές συνθήκες του 

περιβάλλοντος. Συνιστάται να λαµβάνονται υπόψη, κατά τον προσδιορισµό των 

απαιτήσεων σε νερό, η εξάτµιση, η διαπνοή των φυτών και οι πιθανές βροχοπτώσεις. 

  Πρέπει ο επιβλέπων να παρακολουθεί τις µετεωρολογικές προβλέψεις και, όπου είναι 

δυνατή η ύπαρξη βροχόµετρων, να καταγράφονται σε καθηµερινή βάση τα βροχοµετρικά 

στοιχεία, ώστε ο σχεδιασµός της άρδευσης να καθίσταται πιο εύκολος και κυρίως πιο 

αξιόπιστος στην εφαρµογή. 

 

3.5.4.6.3 Μέθοδος άρδευσης 

  Πρέπει να επιλέγεται η µέθοδος άρδευσης µε βάση το κόστος και την 

αποτελεσµατικότητα  αξιοποίησης του νερού, καθώς και τις πιθανές αρνητικές 

επιπτώσεις στην εξάπλωση ασθενειών. Πρέπει το σχέδιο διαχείρισης της άρδευσης να 

περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο γενικές οδηγίες αναφορικά µε τις διαθέσιµες µεθόδους 

άρδευσης και τις συνιστώµενες ποσότητες νερού. Πρέπει οι παραγωγοί να εκπαιδεύονται 

σε θέµατα ορθολογικής  χρήσης νερού.  Συνιστάται γενικώς η στάγδην άρδευση επειδή 

είναι η καταλληλότερη µέθοδος από πλευράς αποτελεσµατικότερης αξιοποίησης του 

νερού. Πρέπει να αποφεύγεται η µέθοδος της κατάκλισης, όπου αυτό είναι δυνατόν, 

επειδή έχει το µεγαλύτερο συντελεστή απώλειας νερού, δηµιουργεί συνθήκες ασφυξίας 

στο ριζικό σύστηµα, προκαλεί διάβρωση του εδάφους, έκπλυση των θρεπτικών στοιχείων 

και ευνοεί την εξάπλωση ορισµένων ασθενειών. Συνιστάται η µέθοδος της κατάκλισης 

µόνο όπου αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των παθογενών εδαφών. Βέβαια, στην 

περίπτωση αυτή οι παραγωγοί  λαµβάνουν µέτρα ώστε να περιορίζονται οι απώλειες 

νερού και θρεπτικών στοιχείων του εδάφους. Συνιστάται η άρδευση µε αυλάκια όπου 

υπάρχουν κατάλληλα αρδευτικά δίκτυα και καλώς ισοπεδωµένοι αγροί. Συνιστάται κατά 

περίπτωση η άρδευση µε καταιονισµό (καταιονιστήρες). Συνιστάται η άρδευση να γίνεται 

κατά την νύχτα. Συνιστάται η συντήρηση του δικτύου άρδευσης (µείωση των διαρροών) 

και η αποθήκευση των αρδευτικών µέσων κατά το χειµώνα (αποφυγή φθοράς).   

Υποχρεούνται όλοι οι παραγωγοί να τηρούν ηµερολόγιο άρδευσης, όπου θα 

καταγράφεται η ποσότητα νερού, ο τρόπος και ο χρόνος άρδευσης ανά αγροτεµάχιο.  

 

3.5.4.6.4 Ποιότητα του αρδευτικού νερού 

  Πρέπει να εξετάζεται µε χηµική ανάλυση, για την καταλληλότητα του, το νερό που 

προέρχεται από γεώτρηση ή από επεξεργασµένες εκροές βιολογικών καθαρισµών ανά 
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τριετία. Ειδικότερα, να ελέγχεται ως το µικροβιακό του φορτίο και τις συγκεντρώσεις των 

επιµέρους παραµέτρων ρύπανσης (αλατότητα, νιτρικά, βαρέα, µέταλλα, κλπ.). Ο έλεγχος 

της ποιότητας του νερού να γίνεται σε συνεργασία µε τις Υγειονοµικές Αρχές και τους 

αρµόδιους φορείς διαχείρισης υδάτινων πόρων. Συνιστάται η περιεκτικότητα του 

αρδευτικού νερού σε νιτρικά άλατα να λαµβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του 

σχεδίου λίπανσης. Απαγορεύεται η χρήση νερών υπονόµων ή αποστραγγιστικών δικτύων. 

 

3.5.4.6.5 Παροχή του αρδευτικού νερού 

  Πρέπει να µη χρησιµοποιείται νερό προερχόµενο από πηγές που δεν ανανεώνονται. 

Συνιστάται η χρήση υδρόµετρου στις παροχές αρδευτικού νερού. Πρέπει το σχέδιο 

διαχείρισης νερού να περιλαµβάνει ειδική µέριµνα για τα νερά των προστατευοµένων 

υγροτόπων. Πρέπει το σχέδιο διαχείρισης νερού να εναρµονίζεται µε το Εθνικό Σχέδιο 

∆ράσης για την καταπολέµηση της ερηµοποίησης, στις ζώνες υφαλµύρωσης, αρνητικού 

υδατικού ισοζυγίου και υψηλού δυναµικού διάβρωσης. 

 

3.5.4.7 Φυτοπροστασία 

 

3.5.4.7.1 Σχέδιο διατήρησης της φυτοπροστασίας 

  Υποχρεούται ο επιβλέπων σε συνεργασία µε τον επικεφαλής της γεωργικής 

εκµετάλλευσης να συντάσσει σχέδιο διαχείρισης φυτοπροστασίας. Υποχρεούνται ο 

επιβλέπων να  τεκµηριώνει την ειδική εµπειρία και γνώση του για σύνταξη σχεδίων και 

εφαρµογή Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης έχθρων , ασθενειών , ζιζανίων 

(Ο∆Ε , ΙΡΜ ), γνωστών και ως Συστηµάτων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας. Πρέπει 

το σχέδιο διαχείρισης της φυτοπροστασίας να περιλαµβάνει παρακολούθηση της εξέλιξης 

του πληθυσµού κάθε οργανισµού - στόχου , την επίπτωση του και , αν είναι δυνατόν , τον 

τρόπο µέτρησης αυτής της επίπτωσης , αλλά και να παραθέτει µετρά και µεθόδους 

αντιµετώπισης του. Πρέπει το σχέδιο να περιλαµβάνει και µετρά αντιµετώπισης 

πληθυσµιακών εξάρσεων επιβλαβών οργανισµών.  

 

3.5.4.7.2 Μέθοδοι και µέσα φυτοπροστασίας 

  Πρέπει η φυτοπροστασία να βασίζεται σε συνδυασµένη εφαρµογή µεθόδων , αλλά µε 

την προϋπόθεση οι µη χηµικές ( καλλιεργητικά , µηχανικά και βιολογικά µέσα ) να 

αποτελούν την πρώτη επιλογή . Πρέπει να τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα εφαρµογής των 

ΦΠΠ . Πρέπει η προστασία των καλλιεργειών από εχθρούς , ασθένειες και ζιζάνια να 
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επιτυχαίνεται µε την ελαχίστη χρήση ΦΠΠ (µείωση αριθµού επεµβάσεων ) και 

ειδικότερα εκείνων που έχουν τη µικρότερη δυσµενή επίδραση στο περιβάλλον . 

Υποχρεούνται οι παραγωγοί να τηρούν , ως προς τα ΦΠΠ , την κειµένη νοµοθεσία 

σχετικά µε τη µεταφορά, αποθήκευση, εφαρµογή, διαχείριση των µη χρησιµοποιηθέντων 

και καταστροφή των κενών µέσων συσκευασίας τους. 

 

3.5.4.7.3 Αντιµετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζάνιων 

  Συνίσταται ο επιβλέπων να ενηµερώνεται συνεχώς µέσω συνεργατών µε τα ακαδηµαϊκά 

και ερευνητικά ιδρύµατα . Πρέπει ο επιβλέπων να έχει τις απαραίτητες  γνώσεις για την 

αναγνώριση των σηµαντικότερων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας ( εχθροί , 

ασθένειες , ωφέλιµοι οργανισµοί ) , τη µεθοδολογία παρατηρήσεων αλλά και γνώσεις για 

καταγραφή και καθορισµό του ορίου ανεκτής πυκνότητας ενός επιβλαβούς οργανισµού ( 

εφόσον είναι γνωστό για τη συγκεκριµένη καλλιέργεια και περιβάλλον ). Πρέπει ο 

επιβλέπων και οι παραγωγοί να έχουν γνώσεις σχετικές µε την επιλογή και την εφαρµογή 

των καταλληλότερων µέτρων ή µέσων, µε σκοπό την ασφαλέστερη για τον άνθρωπο 

καλλιέργεια, το ασφαλέστερο περιβάλλον και την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των 

έχθρων , ασθενειών και ζιζανίων. Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να τηρεί στο αρχείο 

της υλικό που θα διευκολύνει στην αναγνώριση των κυριοτέρων οργανισµών στόχων και 

των ωφέλιµων εντόµων , αλλά και τεκµηριωµένη µεθοδολογία παρατηρήσεων των 

κυριοτέρων επιβλαβών και ωφέλιµων οργανισµών. Πρέπει να τηρείται ιστορικό 

φυτοπροστασίας για τη γεωργική εκµετάλλευση , να ιεραρχούνται οι οργανισµοί στόχοι 

και να τεκµηριώνονται οι συνθήκες που ευνοούν  την ανάπτυξη των κυριοτέρων έχθρων , 

ζιζάνιου και ασθενειών , καθώς και οι µέθοδοι και τα µέσα που πιθανόν να 

χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο τους.  

 

3.5.4.7.4 Επιλογή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος (ΦΠΠ) 

  Υποχρεούνται οι παραγωγοί να :  

α) Χρησιµοποιούν µόνον εγκεκριµένα για την καλλιέργεια ΦΠΠ . 

β) Ακολουθούν τις οδηγίες  ετικέτας κατά  την εφαρµογή των ΦΠΠ ή των βιολογικών 

σκευασµάτων . 

γ) Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που υπάρχουν σχετικά µε τα υπολείµµατα 

οσµισµένων ΦΠΠ στις χώρες όπου διατίθενται τα προϊόντα τους . 

δ) Συµβουλεύονται τους προµηθευτές των προϊόντων τους για τυχόν πρόσθετους 

εµπορικούς περιορισµούς . 
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  Πρέπει η επιλογή των ΦΠΠ να γίνεται µε βάση την αποτελεσµατικότητα , τον τρόπο 

δράσης , το φάσµα δράσης , την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούµενο φυτό, την 

ασθένεια ή ζωικό εχθρό ή ζιζάνιο, τους ειδικούς τοπικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη 

συνδυαστικότητα µε τα αλλά ΦΠΠ, το κόστος, την ευχέρεια εφαρµογής , τα υπολείµµατα 

στο γεωργικό προϊόν , την υπολειµµατική διάρκεια , την τοξικολογική σήµανση , τη 

συµβατότητα µε τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών 

οργανισµών καθώς κα  τυχόν επίδραση στην επόµενη καλλιέργεια.    Πρέπει να δίνεται 

προτεραιότητα στη χρήση εκλεκτικής δράσης ΦΠΠ δηλαδή αυτών που έχουν µεγίστη 

αποτελεσµατικότητα για τον οργανισµό – στόχο , ελαχίστη επίδραση στους οργανισµούς 

– µε στόχους ( χείριστες , καταναλωτές , µέλισσες , ωφέλιµα αρθρόποδα , πτηνά , ψάρια  

κ.λπ. ) µικρό βαθµό έκπλυσης στα νερά και ταχύ ρυθµό αποδόµησης . Επιτρέπεται η 

χρήση ευρέως φάσµατος ΦΠΠ , όταν είναι απολύτως απαραίτητη , αλλά θα πρέπει να 

εφαρµόζεται είτε κατά θέσεις είτε σε περιόδους µε την ελαχίστη παρουσία ωφέλιµων ή 

οργανισµών µη στόχων.   Απαγορεύεται η εφαρµογή τοξικών για τις µέλισσες 

εντοµοκτόνων κατά την περιόδους της άνθησης . Πρέπει κατά την επιλογή των ΦΠΠ να 

λαµβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που διατίθενται από τη ∆ιεύθυνση Προστασίας 

Φυτών του ΥΠΑΑΤ (εγκρίσεις κυκλοφορίας ). Υποχρεούται ο επιβλέπων να 

συµπεριλαµβάνει στο σχέδιο διαχείρισης της φυτοπροστασίας αναλυτικό πινάκα µε όλα 

τα εγκεκριµένα ΦΠΠ για κάθε καλλιέργεια που έχει ο παραγωγός στην εκµετάλλευση 

του. Συνίσταται ο πινάκας αυτός να είναι διαθέσιµος στον παράγωγο και να 

ενηµερώνεται συνεχώς µε όλες τις µεταβολές που γίνονται στην έγκριση των ΦΠΠ και 

στη σχετική νοµοθεσία. Υποχρεούνται η γεωργική εκµετάλλευση να ζητά ειδική άδεια 

χρήσης ΦΠΠ (όπου δεν υπάρχει έγκριση κυκλοφορίας ενός σκευάσµατος στην Ελλάδα , 

αλλά υπάρχει αντίστοιχη για τις χώρες  τις Ε.Ε ) από τη ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτών 

του ΥΠΑΑΤ σε περιπτώσεις τεκµηριωµένης αδυναµίας αντιµετώπισης ενός δυσεξ’ 

όντωτου εχθρού ή µιας ασθενείας ή ενός ζιζανίου µε τα υπάρχοντα ΦΠΠ της Ελλάδας . 

 

3.5.4.7.5 Συστάσεις για την ποσότητα, τύπο και χρόνο εφαρµογής του ΦΠΠ 

  Πρέπει ο επιβλέπων να λαµβάνει υπόψη τα δελτία των γεωργικών προειδοποιήσεων για 

τις καλλιέργειες και τις περιοχές που καλύπτονται από το σχετικό δίκτυο του ΥΠΑΑΤ. 

Πρέπει οι παραγωγοί / χειριστές να λαµβάνουν από τον επιβλέποντα συγκεκριµένες 

γραπτές οδηγίες για κάθε εφαρµογή , δηλαδή για το είδος του ΦΠΠ , το χρόνο , τη δόση , 

τον όγκο του δικαστικού υγρού και την τεχνική που θα ακολουθείται κατά την εφαρµογή. 

Πρέπει να δίδονται γραπτές οδηγίες για τα µέσα ατοµικής προστασίας . τον τρόπο 
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ανάµιξης και εφαρµογής του ΦΠΠ. Πρέπει οι παραγωγοί να επιβεβαιώνουν τη 

συµµόρφωση τους προς τις γραπτές οδηγίες εφαρµογής ΦΠΠ. Πρέπει όλες οι γραπτές 

οδηγίες εφαρµογής ΦΠΠ που δίνονται από τον επιβλέποντα γεωτεχνικό να διατηρούνται 

στα αρχεία της γεωργικής εκµετάλλευσης για τουλάχιστον τρία έτη . Συνίσταται να 

γίνεται ειδική επιµόρφωση των παραγώγων και των χειρίστων από τον επιβλέποντα , για 

κάθε νέα χρήση ΦΠΠ .   Η επιµόρφωση αυτή πρέπει να τεκµηριώνεται. Πρέπει να 

υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία και αντίστοιχες καταγραφές , όπως καταγραφή 

εφαρµοστών ΦΠΠ και αντιστοιχών ηµεροµηνιών συγκοµιδής , που να αποδεικνύουν ότι 

έχουν τηρηθεί όλα τα όρια ασφάλειας επανεισόδου στο αγρό µετά από εφαρµογή ΦΠΠ 

και ότι υπάρχουν αντίστοιχες διαδικασίες στον αγρό , όπως σηµάνσεις προειδοποίησης 

που να διασφαλίζουν την πλήρη συµµόρφωση. Πρέπει ο επιβλέπων να συµπεριλαµβάνει 

στο σχέδιο εφαρµογής της φυτοπροστασίας τις γενικές συστάσεις χρήσης των ΦΠΠ . 

 

3.5.4.7.6 Καταγραφές εφαρµογών 

Πρέπει να καταγράφονται από κάθε παράγωγο τα παρακάτω στοιχειά για κάθε εφαρµογή 

ΦΠΠ : 

α) Αγροτεµάχιο 

β) Ηµεροµηνία και ώρα εφαρµογής  

γ) Στόχος και αιτιολογία εφαρµογής  

δ) Είδος , συγκέντρωση και συνολική ποσότητα του κάθε ΦΠΠ ( αν έγινε µίγµα ) ή αλλού 

µέσου  

ε) Όγκος ψεκαστικού υγρού που χρησιµοποιήθηκε  

στ)Τύπος ψεκαστικού  µηχανήµατος , είδος ακουσίου ( µπέκ ) , πίεση ψεκασµού, µέση 

ταχύτητα κατά τον ψεκασµού , όνοµα του χειριστή του ψεκαστικού µηχανήµατος  

ζ) Χρόνος αναµονής πριν τη συγκοµιδή  

  Υποχρεούνται ο κάθε παραγωγός να αναλαµβάνει την ευθύνη τεκµηρίωσης των 

καταγράφων που αφορούν τις εφαρµογές των ΦΠΠ στα αγροτεµάχια του και αυτό να 

ελέγχεται από τον επιβλέποντα .  

 

3.5.4.7.7 Μέσα ατοµικής προστασίας 

  Πρέπει οι χειριστές ψεκαστικών µηχανηµάτων να χρησιµοποιούν τα µέσα προστασίας 

που προβλέπονται στις οδηγίες που δίνονται από τον επιβλέποντα . 

Υποχρεούνται οι χειριστές ψεκαστικών µηχανηµάτων να συµµορφώνονται προς τα µετρά 

που υποδεικνύονται στην ετικέτα των ΦΠΠ , όταν δεν υπάρχουν άλλες ειδικές οδηγίες . 
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Πρέπει κατά την ανάµειξη των ΦΠΠ (πριν τον ψεκασµό ) να είναι διαθέσιµα τα 

παρακάτω µέσα για : 

α) µέτρηση και ανάµειξη των ΦΠΠ 

β)πλύσιµο του χειριστή σε περίπτωση έκθεσης του από ατύχηµα στο ΦΠΠ , ιδιαίτερα 

όταν αυτό είναι πυκνό . Να χρησιµοποιηθεί καθαρό νερό για πλύσιµο των µατιών , 

χεριών κλπ. Πρέπει ο κάθε ψεκαστής να έχει διαθέσιµη και σε καλή κατάσταση 

ενδυµασία ψεκασµού , όπως λαστιχένιες µπότες , αδιάβροχο ρουχισµό , φόρµα 

προστασίας , λαστιχένια γάντια , µάσκες προσώπου κλπ. παρόµοιες µε αυτή που 

αναγράφεται στις οδηγίες της ετικέτας . Πρέπει τα µέσα ατοµικής προστασίας µετά από 

κάθε χρήση , να πλένονται και να φυλάσσονται χωριστά από τα ΦΠΠ ή τα λιπάσµατα και 

µάλιστα σε καλά αεριζόµενο χώρο. Πρέπει το προσωπικό συµπεριλαµβανόµενων και των 

υπεργολάβων που χειρίζονται µηχανήµατα ψεκασµού ή εφαρµόζουν ΦΠΠ , να 

αποδεικνύει την ικανότητα και τις γνώσεις του µε πιστοποιητικά παρακολούθησης 

ειδικών εκπαιδευτικών σεµιναρίων για ασφαλή και ορθή χρήση ΦΠΠ .  

 

3.5.4.7.8 Χρόνος αναµονής πριν τη συγκοµιδή 

  Απαγορεύεται η συγκοµιδή των προϊόντων να γίνεται πριν την παρέλευση του 

προβλεπόµενου χρόνου αναµονής από τη συγκοµιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του 

ΦΠΠ και στο σχέδιο εφαρµογής φυτοπροστασίας. Πρέπει το σχέδιο εφαρµογής της 

φυτοπροστασίας να προβλέπει τρόπους , σε περίπτωση καλλιεργειών που συγκοµίζονται 

συνεχώς µε τους οποίους δεν θα καταστρατηγείται ο χρόνος αναµονής πριν τη συγκοµιδή 

.  

 

3.5.4.7.9 Μέσα εφαρµογής των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

  Πρέπει ο εξοπλισµός των ψεκαστών να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Πρέπει να 

γίνεται µια φορά τον χρόνο τουλάχιστον συντήρηση , έλεγχος και ρύθµιση των 

ψεκαστικών µέσων και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ή βεβαίωση έλεγχου .   

Συνίσταται το συνεργείο , όπου γίνεται η συντήρηση ή η ρύθµιση ή ο έλεγχος , να έχει 

τον κατάλληλο εξοπλισµό και να είναι εξουσιοδοτηµένο για τέτοιες εργασίες .   Εάν δεν 

υπάρχει τέτοιο συνεργείο , η συντήρηση µπορεί να γίνει από προσωπικό της 

εκµετάλλευσης και αυτό θα πρέπει να τεκµηριώνεται . Πρέπει να επιλέγονται τα µέσα 

εφαρµογής που αναγράφονται στην ετικέτα των ΦΠΠ. Συνίσταται τα ακροφύσια (µπέκ) 

και η πίεση ψεκασµού να επιλέγονται από τον επιβλέποντα µε βάση το είδος των 

ψεκαζόµενων ΦΠΠ , το είδος της καλλιέργειας και το είδος του επιβλαβούς οργανισµού .  
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Συνίσταται τα ακροφύσια και τα φίλτρα τους να αντικαθίστανται όταν φθείρονται , ώστε 

να εξασφαλίζεται η ακρίβεια στην εφαρµογή των σκευασµάτων.   Πρέπει να υπάρχει ο 

κατάλληλος απαιτούµενος εξοπλισµός σε κάθε παράγωγο για την παρασκευή του 

ψεκαστικού υγρού . Πρέπει η σειρά ανάµειξης των ΦΠΠ να γίνεται συµφωνά µε τις 

οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα και να επιλέγεται πάντοτε ο συνιστώµενος όγκος 

του ψεκαστικού υγρού . Συνίσταται να ελέγχονται τα ακροφύσια (µπέκ) πριν από την 

εφαρµογή για το αν είναι φθαρµένα και να αντικαθίστανται τα φθαρµένα και να 

αποφράσσονται µηχανικά και µε νερό τα µερικώς φραγµένα . Συνίσταται να ελέγχονται 

τα ακροφύσια ως προς τον τύπο ψεκασµού ( ριπιδίου ή κώνου ) , τον τρόπο κατανοµής 

ψεκαστικού υγρού     

( οµοιόµορφη ή ακροφύσια αλληλοκάλυψης ) , τη γωνία ψεκασµού , την παροχή 

ψεκαστικού υγρού και το µέγεθος σταγονιδίων για αποφυγή µεταφοράς σταγόνων µέσων 

του αέρα σε γειτονικές καλλιεργείς . 

 

3.5.4.7.10 Απόρριψη του πλεονάσµατος του ψεκαστικού υγρού-καθαρισµός βυτίου 

  Πρέπει ο όγκος του ψεκαστικού υγρού να υπολογίζεται από τον παράγωγο επακριβώς 

για να καλύπτει τις ανάγκες ψεκασµού στον αγρό , ώστε να µη δηµιουργείται πρόβληµα 

απόρριψης πλεονάσµατος ψεκαστικού υγρού. Πρέπει το τυχόν πλεονάσµατος του 

ψεκαστικού υγρού ή το νερό καθαρισµού του ψεκαστήρα να διατίθενται σύµφωνα µε την 

ισχύουσα εθνική νοµοθεσία . Πρέπει να προβλέπεται στο σχέδιο εφαρµογής 

φυτοπροστασίας ο τρόπος καθαρισµού και ο χώρος απόρριψης των υγρών καθαρισµού 

του ψεκαστικού δοχείου ( βυτίου ). 

 

3.5.4.7.11 Αναλύσεις υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών µέσων 

  Υποχρεούται ο επιβλέπων να προσδιορίζει επακριβώς στο Σχέδιο Φυτοπροστασίας τη 

διαδικασία της δειγµατοληψίας για έλεγχο υπολειµµάτων ΦΠΠ στο γεωργικό προϊόν.  

  Συνίσταται η συχνότητα δειγµατοληψίας να καθορίζεται µε βάση την πιθανότητα να 

βρεθούν υπολείµµατα σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από τα Ανώτατα Όρια 

Υπολειµµάτων (ΑΟΥ ή Maximum residue limits , MRL'S). Πρέπει το εργαστήριο όπου 

διενεργούνται οι αναλύσεις υπολειµµάτων να είναι διαπιστευµένο από αρµόδια εθνική 

αρχή για ISO 17025 ή ισοδύναµο πρότυπο ή να είναι ενταγµένο στο ειδικό µητρώο του 

AGROCERT. Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να έχει διαθέσιµα γραπτά αρχεία 

για αποτελέσµατα ετήσιων αναλύσεων υπολειµµάτων ΦΠΠ ή αποδείξεις συµµετοχής σε 

πρόγραµµα µετρήσεων υπολειµµάτων ΦΠΠ τρίτου µε δυνατότητα ιχνηλασιµότητας . 
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Πρέπει ο αριθµός του συνόλου των αναλύσεων ΦΠΠ για τον προσδιορισµό 

υπολειµµάτων , που διενεργεί η γεωργική εκµετάλλευση , να προκύπτει µετά από 

τεκµηριωµένη ανάλυση επικινδυνότητας , η οποία θα λαµβάνει  υπόψη το είδος της 

καλλιέργεια , τον αριθµός και το είδος των εφαρµογών , το όριο ασφάλειας προς της 

συγκοµιδής , τη χρήση του προϊόντος και το χρόνο εφαρµογής και να είναι τουλάχιστον 

ισοδύναµο µε τη τετραγωνική ρίζα του αριθµού των παραγώγων της γεωργικής 

εκµετάλλευσης αναλύσεις καλλιέργεια . Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να έχει 

κατάλογο των ισχυόντων MRL’S στην Ε.Ε , αλλά και κατάλογο των ισχυόντων MRL’S 

στις χώρες εξαγωγής των προϊόντων . Οι παραπάνω κατάλογοι µπορούν να υπάρχουν σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή και πρέπει να ενηµερώνονται τακτικά . Πρέπει η γεωργική 

εκµετάλλευση , σε περίπτωση αυστηρότερων απαιτήσεων σε MRL’S από τη αγορά στην 

οποία πρόκειται να διαθέσει την παράγωγη του , να µπορεί να αποδείξει ότι έλαβε υπόψη 

της κατά τη διάρκεια της παράγωγης των προϊόντων. Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση , 

σε περίπτωση που προτίθεται να διαθέσει την παράγωγη της σε περισσότερες αγορές που 

έχουν διαφοροποιήσεις στα MRL’S να διαθέτει συγκεκριµένη διαδικασία που να 

διασφαλίζει τη συµµόρφωση της παράγωγης στα αυστηρότερα MRL’S. Υποχρεούται η 

γεωργική εκµετάλλευση να έχει σαφώς περιγεγραµµένη και τεκµηριωµένη διαδικασία για 

τις διορθωτικές ενέργειες και δράσεις που πρέπει να αναλαµβάνονται  (η διαδικασία 

περιλαµβάνει επικοινωνία µε πελάτες για τον εντοπισµό του προϊόντος κλπ. ) όταν η 

ανάλυση υπολειµµάτων δείχνει υπέρβαση του µέγιστου επιτρεπτού ορίου υπολειµµάτων 

(MRL) στο τελικό προϊόν. Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να έχει διαθέσιµα τα 

στοιχειά των µετρήσεων από τις αναλύσεις υπολειµµάτων των ΦΠΠ για οποιονδήποτε  

έλεγχο ή ζήτηση από τις αρµόδιες αρχές ή όσους έχουν έννοµο συµφέρον. Πρέπει τα 

ευρήµατα των µετρήσεων υπολειµµάτων να συσχετίζονται πάντοτε µε το χρόνο 

εφαρµογής του ΦΠΠ , το χρόνο δειγµατοληψίας , το αγροτεµάχιο από όπου πάρθηκε το 

δείγµα  και µε τον παράγωγο .  

 

3.5.4.7.12 Φύλαξη των Φυτοπροστατευτικών Μέσων 

  Υποχρεούνται οι παραγωγοί να αποθηκεύουν τα ΦΠΠ , συµφωνά µε τις υποδείξεις που 

αναγράφονται στην ετικέτα . Πρέπει η φύλαξη των ΦΠΠ να  γίνεται σε ασφαλείς και µε 

πυρασφάλεια χώρους , οι όποιοι αερίζονται καλώς και έχουν επαρκή φωτισµό. 

  Πρέπει τα ΦΠΠ να φυλάσσονται σε χώρους µακριά από τρόφιµα , σπόρους και 

ζωοτροφές . Πρέπει όλοι οι παραγωγοί οι όποιοι έχουν αποθήκες ΦΠΠ , αυτές να είναι 

κατασκευασµένες κατά τέτοιο τρόπο , ώστε να συγκρατούν υγρά σε περίπτωση 
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ατυχήµατος και να αποτρέπουν την ρύπανση γειτονικών πηγών νερού (πηγάδια κλπ.). 

Αυτό µπορεί να γίνει ή µε υπερυψωµένο στεγανό πάτωµα (συνεχές σοβατεπί ) ή µε 

κάλυψη από άφθονο πριονίδι . Πρέπει η είσοδος στο χώρο φύλαξης των ΦΠΠ να έχει 

σήµανση κινδύνου. Πρέπει να περιορίζεται η πρόσβαση στο χώρο φύλαξης των ΦΠΠ στο 

προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί στο χειρισµό τους . Πρέπει να βρίσκονται σε 

ευανάγνωστη πινακίδα και σε εµφανές σηµείο του χώρου φύλαξης των ΦΠΠ τα 

τηλεφωνά πρώτης ανάγκης ( γιατρός , πυροσβεστική , κέντρο δηλητηριάσεων ) .   Πρέπει 

στο χώρο φύλαξης των ΦΠΠ να υπάρχουν οι βασικές οδηγίες αντιµετώπισης 

προβληµάτων εκτάκτου ανάγκης (περίπτωση ατυχήµατος). Πρέπει να πραγµατοποιείται 

απογραφή των ΦΠΠ τουλάχιστον σε ετήσια βάση , στο χώρο φύλαξης τους . Πρέπει όλα 

τα ΦΠΠ να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία.   Απαγορεύεται να βρίσκονται 

στο χώρο φύλαξης ΦΠΠ που δεν είναι εγκεκριµένα .   Πρέπει τα στέρεας µορφής 

σκευάσµατα των ΦΠΠ να τοποθετούνται πάντοτε στα ράφια που βρίσκονται πάνω από 

εκείνα στα οποία αποθηκεύονται τα υγρής µορφής ΦΠΠ. Πρέπει τα ράφια του χώρου 

αποθήκευσης να είναι κατασκευασµένα από µη απορροφητικά υλικά. Πρέπει οι χώροι 

αποθήκευσης των ΦΠΠ ή η περιοχή ανάµειξης τους , αν αυτή είναι διαφορετική , να 

διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για το χειρισµό των εφαρµοζόµενων ΦΠΠ . Ο 

εξοπλισµός µέτρησης των ΦΠΠ θα πρέπει να βαθµονοµείται και να καταγράφεται κάθε 

χρόνο . Πρέπει οι χώροι αποθήκευσης ΦΠΠ και οι περιοχές ανάµειξης τους να είναι 

εξοπλισµένοι µε δοχείο , µε απορροφητικό – προσροφητικό ή/και αδρανές υλικό (π.χ. 

άµµος ) σκούπα , φτυάρι , φαράσι και πλαστικές σακουλές . Πρέπει τα ΦΠΠ , σε 

περίπτωση καταστροφή της αρχικής συσκευασίας τους να διατηρούνται σε νέα που θα 

περιέχει όλες τις πληροφορίες της αρχικής ετικέτας . Πρέπει τα ΦΠΠ άλλων 

καλλιεργειών  (εκτός ΣΟ∆ ) να αποθηκεύονται σε ξεχωριστά τµήµατα ή/και να 

εναποθηκεύονται µε ευδιάκριτη σήµανση . Πρέπει οι χώροι αποθήκευσης των ΦΠΠ και η 

περιοχή ανάµιξης τους να παρέχουν δυνατότητα για πλύσιµο και να διαθέτουν κουτί 

πρώτων βοηθειών . Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να λαµβάνει µετρά ώστε τα 

ληγµένα ΦΠΠ να αποθηκεύονται µε ασφάλεια , συµφωνά µε την ισχύουσα εθνική και 

κοινοτική νοµοθεσία. 

 

3.5.4.7.13 Κενά συσκευασίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

  Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να λαµβάνει µετρά ώστε τα κενά συσκευασίας , 

µετά το άδειασµα τους , να καθαρίζονται τουλάχιστον τρεις φορές µε νερό και τα υγρά 

καθαρισµού να προστίθενται στο ψεκαστικό δοχείο ( βυτίο ) . 
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  Υποχρεούνται οι παραγωγοί να καταστρέφουν τα κενά συσκευασίας των ΦΠΠ 

συµφωνά µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία , όπως  περιγράφεται στην ετικέτα. 

  Συνίσταται τα ψεκαστικά µηχανήµατα να έχουν συσκευή πεπιεσµένου νερού για 

καθαρισµό των δοχείων συσκευασίας των ΦΠΠ. Πρέπει η απόρριψη των κενών 

συσκευασίας ΦΠΠ να γίνεται µε τέτοιο τρόπο , ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του 

περιβάλλοντος και η έκθεση των ανθρώπων σε αυτά . Πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στο 

σχέδιο φυτοπροστασίας ο τρόπος απόρριψης ή καταστροφής των κενών συσκευασίας . 

 

3.5.4.7.14 Ληγµένα ΦΠΠ 

  Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να φροντίζει για τη σωστή διαχείριση των 

ληγµένων ΦΠΠ συµφωνά µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία ( Νοµός 

2538/97 και τυχόν τροποποιήσεις του ) . Πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο σχέδιο 

φυτοπροστασίας τα µετρά διαχείρισης ή/και καταστροφής των ληγµένων ΦΠΠ. Πρέπει 

µεταξύ ίδιων ΦΠΠ , κατά την επιλογή τους , να εξαντλούνται πρώτα τα παλαιότερης και 

µετά τα νεότερης παρασκευής . 

 

3.5.4.8 Συγκοµιδή και µετασυλλεκτικοί χειρισµοί 

 

3.5.4.8.1 Χρόνος και τρόπος συγκοµιδή 

  Πρέπει ο τρόπος και ο χρόνος συγκοµιδής να συµβάλλει στην ποιότητα του 

παραγόµενου προϊόντος . Πρέπει να προηγείται κατάρτιση των παραγώγων και των 

εργατών συγκοµιδής και να τεκµηριώνεται , όταν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για τον 

τρόπο συγκοµιδής . Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να τηρεί τις εγκύκλιους των 

τοπικών υπηρεσιών και του ΥΠΑΑΤ για την ηµεροµηνία έναρξης της συγκοµιδής . 

Πρέπει να καταγράφεται ο χρόνος και η ποσότητα που συγκοµίζεται κάθε φορά , ανά 

αγροτεµάχιο , για διευκόλυνση της ιχνηλασιµότητας . Πρέπει να λαµβάνονται µετρά 

υγιεινής κατά τη συγκοµιδή των καρπών ώστε να µη µολύνονται οι καρποί και τα κιβώτια 

, αλλά και να αποφεύγεται η µεταφορά µολυσµάτων στα διαµονητήρια και στους χώρους 

αποθήκευσης των καρπών . Πρέπει να διασφαλίζεται η ορθή µεταχείριση  των καρπών 

κατά και µετά τη συγκοµιδή , ώστε να αποφεύγεται η ποιοτική υποβάθµιση τους και κατ’ 

επέκταση η πιθανότητα να καταστούν ακατάλληλοι για εµπορία . 
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3.5.4.8.2 Υγιεινή των εργαζοµένων 

  Απαγορεύεται η απασχόληση εργατών συγκοµιδής νωπών προϊόντων που είναι φορείς 

µεταδοτικών µολυσµατικών ασθενειών . Η τεκµηρίωση να γίνεται µε βιβλιάριο υγείας . 

Πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των εργατών συγκοµιδής των προϊόντων σε 

τουαλέτα  ή/και σε χώρο όπου να µπορούν να πλυθούν . Πρέπει οι εργάτες συγκοµιδής 

που ασχολούνται µε νωπά γεωργικά προϊόντα να έχουν πάρει βασική εκπαίδευση σε 

θέµατα υγιεινής . Πρέπει να εφαρµόζεται τελµατωµένη διαδικασία µετά από ανάλυση 

επικινδυνότητας , για την υγιεινή  των εργαζοµένων κατά τη συγκοµιδή και µεταφορά 

των προϊόντων. Πρέπει να υπάρχουν κατανοητές γραπτές οδηγίες προς τους εργάτες για 

τις ενέργειες τους σε περιπτώσεις ατυχηµάτων και έκτακτης ανάγκης . Οι οδηγίες αυτές 

µπορεί να υποστηρίζονται και µε σύµβολα . 

Πρέπει ο υπεύθυνος της συγκοµιδής των προϊόντων ενός αγροτεµάχιου να φέρει κυτίο 

πρώτων βοηθειών που θα είναι διαθέσιµο στους εργαζόµενους . 

 

3.5.4.8.3 Πλύσιµο µετά τη συγκοµιδή 

  Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να λαµβάνει µέτρα ώστε η χρήση νερού για το 

πλύσιµο των προϊόντων να γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες εθνικούς ή ευρωπαϊκούς 

κανονισµούς περί πόσιµου νερού και να γίνεται ανάλυση τουλάχιστον άπαξ ετησίως για 

να τεκµηριώνεται η καταλληλότητα του. Πρέπει  η πηγή του νερού που χρησιµοποιείται 

για το πλύσιµο των προϊόντων να ανήκει στο τοπικό δίκτυο πόσιµου νερού ή η χρήση της 

να επιτρέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Πρέπει το νερό που ανακυκλώνεται κατά το 

πλύσιµο των αγροτικών προϊόντων να χρησιµοποιείται µόνο εφόσον απολυµαίνεται και 

φιλτράρεται. 

 

3.5.4.8.4 Χρήση χηµικών µέσων µετά τη συγκοµιδή 

  Πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι χηµικές επεµβάσεις µετά τη συγκοµιδή µε λήψη µέτρων 

προ και µετά τη συγκοµιδή. Πρέπει να χρησιµοποιούνται εγκεκριµένα χηµικά µέσα 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας, όπου δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την 

προστασία των προϊόντων. Πρέπει να καταγράφονται και να αρχειοθετούνται όλες οι 

µετασυλλεκτικές εφαρµογές χηµικών. Πρέπει η καταγραφή να περιλαµβάνει τη 

συγκεκριµένη παρτίδα του προϊόντος και να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης της µε 

συγκεκριµένο ή συγκεκριµένους παραγωγούς, τη θέση όπου γίνεται η εφαρµογή, την 

ηµεροµηνία, το λόγο για τον οποίο γίνεται η εφαρµογή, το είδος και την ποσότητα του 
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χρησιµοποιηθέντος χηµικού, τον εξοπλισµό που χρησιµοποιήθηκε και το όνοµα του 

χειριστή. 

 

4.5.4.8.5 Συσκευασία προϊόντων 

  Πρέπει τα υλικά συσκευασίας να φυλάσσονται σε κατάλληλες αποθήκες ώστε να 

προστατεύονται από βροχή και να µη µολύνονται από επιβλαβείς οργανισµούς . 

Συνίσταται όπου η συσκευασία γίνεται στη ύπαιθρο τα υλικά συσκευασίας να µην 

παραµένουν τη νύχτα εκτεθειµένα , επειδή αυξάνει ο κίνδυνος αλλοίωσης και 

µόλυνσης τους. Συνίσταται σε περίπτωση επαναχρησιµοποίησης του υλικού συσκευασίας 

, να πλένεται ή και να απολυµαίνεται ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή των προς 

συσκευασία προϊόντων . Πρέπει τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται για τη 

µεταφορά γεωργικών προϊόντων κατά ή και µετά τη συγκοµιδή να πλένονται και να 

απολυµαίνονται τακτικά προκειµένου να αποτρέπεται η µόλυνση του προϊόντος από 

µικροοργανισµούς και η ρύπανση από γαιώδεις προσµίξεις , οργανικά λιπάσµατα , 

διαφορές χηµικές ουσίες κλπ.  

 

3.5.4.8.6 Αποθήκευση 

  Υποχρεούται η γεωργική εκµετάλλευση να λαµβάνει µετρά ώστε οι αποθήκες να 

πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και να είναι κατάλληλες για την 

αποθήκευση του συγκεκριµένου προϊόντος . Πρέπει οι αποθήκες να διατηρούνται 

καθαρές και οι ψυκτικοί χώροι να απολυµαίνονται πριν από την αποθήκευση του 

προϊόντος. Πρέπει να καταγράφονται οι ποσότητες και οι χρόνοι εισαγωγής και εξαγωγής 

του γεωργικού προϊόντος . Πρέπει να λαµβάνονται τα απαραίτητα µετρά για τη 

διατήρηση της ιχνηλασιµότητας . 

 

3.5.4.9 ∆ιαχείριση εξοπλισµού και ενέργειας 

 

  Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να τηρεί αρχεία καταγραφής του βασικού εξοπλισµού 

της ( µηχανήµατα , εργαλεία , κατασκευές κλπ. ) και της αντίστοιχης συντήρησης του . 

Συνίσταται ο εξοπλισµός να λειτουργεί και να συντηρείται συµφωνά µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή . Συνίσταται η µέτρηση και η καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας ( 

καύσιµα , ηλεκτρικό ρεύµα ) κατά λειτούργει ή κατά φάση παράγωγης , όπου είναι 

δυνατόν . Συνίσταται να περιέχεται σε κάθε επιµέρους σχέδιο διαχείρισης , αξιολόγηση 

για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και να λαµβάνεται µεριµνά για τη µείωση της 
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χρήσης της . Πρέπει να τεκµηριώνεται το σχέδιο διαχείρισης εδάφους , η ανάγκη για 

περιορισµό του αριθµού περασµάτων µε σκαπτικά εργαλεία ( άροτρο , φρέζα , 

δισκοσβάρνα , καλλιεργητής κλπ. ) προκειµένου να εξοικονοµείται ενέργεια και να 

µειώνονται οι άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ( συµπίεση , διάβρωση ). Συνίσταται να 

λαµβάνεται υπόψη η εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη αγορά , µετατροπή , συντήρηση ( 

έλεγχος των φθορών ) και χρήση ( π . χ. πίεση των ελαστικών , πίεση των ψεκαστήκαν 

κλπ. ) του εξοπλισµού. Συνίσταται να αποφεύγεται η χρήση βαρέων µηχανηµάτων , ώστε 

να µειώνεται η κατανάλωσης ενέργειας και η συµπίεση του εδάφους. Συνίσταται η χρήση 

εναλλακτικών (ήπιων) µορφών ενέργειας . 

 

 

3.5.4.10 ∆ιαχείριση ρύπων 

 

3.5.4.10.1 Σχέδιο εντοπισµού και διαχείρισης των ρύπων 

  Πρέπει να σχεδιάζεται και να εκτελείται ένα πρόγραµµα εντοπισµού και διαχείρισης 

πιθανών ρύπων , πηγών ρύπανσης και πηγών µόλυνσης της γεωργικής εκµετάλλευσης . 

  Πρέπει το σχέδιο διαχείρισης ρύπων να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον : 

α) Γραπτό σχέδιο δράσης για την αποφυγή ή τη µείωση των απορριµµάτων και της 

ρύπανσης στο αγρό και στις κτιριακές εγκαταστάσεις (συσκευαστήρια , διαλογητήρια 

κλπ. ) . 

β) Ορατές δράσεις και µέτρα στη γεωργική εκµετάλλευση που να επιβεβαιώνουν ότι 

εφαρµόζονται οι στόχοι του σχεδίου δράσης για τα απορρίµµατα και τους ρυπαντές .  

 

 

3.5.4.11 Περιβάλλον-Βιοποικιλότητα 

 

3.5.4.11.1 Επιδράσεις της γεωργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον 

  Πρέπει ο επιβλέπων σε συνεργασία µε τον επικεφαλή να συντάσσει σχέδιο διαχείρισης 

περιβάλλοντος. Πρέπει το σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος να περιλαµβάνει κατ’ 

ελάχιστον τα παρακάτω : 

α) Ειδική περιβαλλοντική Νοµοθεσία , σε περίπτωση που η γεωργική εκµετάλλευση 

ανήκει σε προστατευόµενη ζώνη (π.χ.  NATURA 2000 , RAMSAR κλπ. ) . 

β) Τρόπο συµµόρφωσης της γεωργικής εκµετάλλευσης στις απαιτήσεις της αντίστοιχης 

νοµοθεσίας και των σχετικών προδιαγραφών καλλιεργητικής πρακτικής . 
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  Πρέπει να υπάρχει εκτίµηση επικινδυνότητας για περιοχές πρώτης γεωργικής χρήσης 

που δείχνει ότι είναι κατάλληλες για παράγωγη ασφαλών προϊόντων , µε τη µικρότερη 

επιβάρυνση στο άνθρωπο και στο περιβάλλον . Πρέπει οι παραγωγοί να τεκµηριώνουν τη 

εναρµόνιση τους µε τις ειδικές δεσµεύσεις κάθε περιοχής , ειδικότερα αυτών που έχουν 

χαρακτηριστεί οικολογικά ευαίσθητες και η χρήση τους διέπεται από ειδικές 

διαχειριστικές µελέτες του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή από εθνικά σχεδία δράσης . Συνίσταται η 

προστασία και η συντήρηση των αναβαθµίδων των επικλινών εδαφών για λόγους 

προστασίας του τοπίου αλλά και για την αποφυγή διαβρωτικών φαινοµένων. Συνίσταται 

η διατήρηση των παραδοσιακών στοιχείων του αγροτικού τοπίου . 

 

3.5.4.11.2 ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας 

  Πρέπει ο επιβλέπων , σε συνεργασία µε τους παραγωγούς και τον επικεφαλή, να 

συµπεριλαµβάνει στο σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος την πολιτική της εκµετάλλευσης 

για τη βιοποικιλότητα. Η πολιτική αυτή θα µπορεί να υλοποιείται µε τρόπο συµβατό προς 

την ανηφορική παράγωγη γεωργικών προϊόντων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον. 

 

3.5.4.11.3 Μη παραγωγικοί χώροι της γεωργικής εκµετάλλευσης 

  Συνίσταται η ύπαρξη µη παραγωγικών ή κοινόχρηστων χώρων γύρο από την 

εκµετάλλευση ( όπως πρανή δρόµων κλπ. ) µε σκοπό να συµβάλλουν στον εµπλουτισµό 

της τοπικής χλωρίδας και πανίδας και την αισθητική αναβάθµιση του περιβάλλοντος της 

εκµετάλλευσης . 

 

 

3.5.4.12 Υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση των εργαζοµένων 

 

3.5.4.12.1 Κανόνες υγιεινής 

  Πρέπει να λαµβάνονται µετρά για την αποφυγή ανάπτυξης επιβλαβών οργανισµών σε 

χώρους χειρισµού , συσκευασίας και αποθήκευσης των γεωργικών προϊόντων ή σε 

χώρους φύλαξης πολλαπλασιαστικού υλικού , ΦΠΠ  και λιπασµάτων . Πρέπει να 

διατίθενται επαρκείς κάδοι απορριµµάτων και να διατηρούνται καθαροί οι χώροι 

εργασίας . Πρέπει να υπάρχουν τουαλέτες , σε καλή κατάσταση από υγιεινής πλευράς και 

µέσα καθαριότητας . 
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3.5.4.12.2 Κατάρτιση 

  Πρέπει ο κάθε εργαζόµενος , ο όποιος χρησιµοποίει ΦΠΠ ή/και µηχανήµατα , να 

τεκµηριώνει την κατάρτιση του για τον ασφαλή χειρισµό τους . Πρέπει οι ασχολούµενοι 

στην εκµετάλλευση να καταρτίζονται σε θέµατα πρώτων βοηθειών , ιδιαίτερα ως προς 

την αντιµετώπιση ατυχηµάτων από ΦΠΠ . Πρέπει να υπάρχουν τεκµηριωµένες και 

κυρίως κατανοητές οδηγίες προς τους εργάτες για τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση 

ατυχήµατος και εκτάκτων καταστάσεων . Συνίσταται οι περί ατυχηµάτων οδηγίες να είναι 

διαθέσιµες σε όλες τις γλώσσες του εργατικού δυναµικού. Συνίσταται οι οδηγίες όπου 

είναι δυνατό να συνοδεύονται από σύµβολα . 

 

3.5.4.12.3 Χειρισµός ΦΠΠ 

  Πρέπει να υπάρχει πρόσφατη τεκµηριωµένη εκτίµηση επικινδυνότητας χειρισµού ΦΠΠ 

, µε στόχο την προστασία της υγείας των εργαζοµένων και ιδιαίτερα των ψεκαστών . 

Πρέπει να υπάρχει τεκµηριωµένο σχέδιο δράσης σε περίπτωση ατυχηµάτων από 

λανθασµένους χειρισµούς , το όποιο να περιλαµβάνει συγκεκριµένα µετρά και 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης . Συνίσταται να παρακολουθείται η υγεία των χειρίστων 

ΦΠΠ βάσει σχεδίου που συντάσσεται από τον επιβλέποντα σε συνεργασία µε τις τοπικές 

υγειονοµικές αρχές ( π.χ. νοσοκοµείο , αγροτικό ιατρείο) . 

Συνίσταται να δηµιουργηθεί µόνιµη επικοινωνία µεταξύ του επιβλέποντος και των 

τοπικών υγειονοµικών αρχών. 

 

3.5.4.12.4 Εξοπλισµός και σήµανση χώρων 

  Πρέπει να υπέχει κυτίο πρώτων βοηθειών σε γνωστά σε όλους µόνιµα σηµεία . Πρέπει 

να υπάρχουν ειδικές προειδοποιητικές πινακίδες στα επικίνδυνα σηµεία της γεωργικής 

εκµετάλλευσης (π.χ. αποθήκη/χώρος φύλαξης των ΦΠΠ ). Πρέπει για την ασφάλεια των 

εργαζοµένων , τα επικίνδυνα σηµεία της γεωργικής εκµετάλλευσης να καλύπτονται και 

να φέρουν εµφανή σήµανση . 

 

3.5.4.12.5 Χρήση του γεωργικού εξοπλισµού 

  Συνίσταται οι γεωργικοί ελκυστήρες να είναι  εφοδιασµένοι µε προστατευτικές 

κατασκευές ( καµπίνες ασφάλειας , προστατευτικά πλαίσια ) ώστε οι χειριστές να µην 

εκτίθενται σε κινδύνους. Συνίσταται οι καµπίνες ασφάλειας να συντηρούνται τακτικά. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

� Η εφαρµογή του συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης καλλιεργειών στο 
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νοµό Ηµαθίας έχει επιφέρει αύξηση της παραγωγής και κατ’ επέκταση αύξηση 

της ένταξης των καλλιεργητών στο σύστηµα αυτό. 

� Η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση στοχεύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας 
γεωργικών προϊόντων συνδυάζοντας την ανθρώπινη υγεία, το οικονοµικό όφελος 
για τον παραγωγό, το υγιές περιβάλλον καθώς και την παραγωγή ποιοτικών , 

επώνυµων και ανταγωνιστικών προϊόντων. 

� Το σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο 

οργάνωσης και marketing και οδηγεί σε περαιτέρω ανάπτυξη µέσα από τη συνεχή 

ενηµέρωση αλλά και την επώνυµη αναγνώριση της γεωργικής εκµετάλλευσης.  
� Η εφαρµογή του συστήµατος αυτού σε συνδυασµό µε την πιστοποίηση του 

γεωργικού προϊόντος δηµιουργεί αυτοµάτως µια προστιθέµενη αξία στο προϊόν 

ενώ συγχρόνως συµβάλλει στη διαφοροποίηση και την επώνυµη αναγνώριση της 
γεωργικής εκµετάλλευσης. 

� Η στροφή προς τη γεωργία, η οποία στις µέρες µας µπορεί να θεωρηθεί και 
επιτακτική ανάγκη λόγω της υπάρχουσας οικονοµικής χρήσης, σε συνδυασµό µε 
την εφαρµογή του συστήµατος αυτού έχει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

1. ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
2. Κατάρτιση των γεωργών 

3. Αύξηση των εξαγωγών  

4. Προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των 

καταναλωτών  

� Το µόνο που θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µειονέκτηµα του συστήµατος αυτού 

είναι ότι δεν έχει λάβει ακόµα την αναγνώριση που του αναλογεί µε αποτέλεσµα 

να µην είναι γνωστό στον µέσο παραγωγό. 
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