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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

ΔΡΑΣΗ 10.1.08 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 

 

 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, 

προτίθεται να προκηρύξει μέχρι το τέλος του 1
ου

 τετράμηνου του 2017 τη 

γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής 

σύγχυσης των μικρολεπιδoπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)». Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης 

είναι οι καλλιέργειες της ροδακινιάς, της βερικοκιάς και της νεκταρινιάς. Στόχος της δράσης 

είναι ο μετριασμός της επιβάρυνσης των περιοχών που καλλιεργείται εντατικά η ροδακινιά, η 

βερικοκιά και η νεκταρινιά από χημικά εντομοκτόνα. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 

δράσης είναι οι περιοχές όλης της χώρες στις οποίες καλλιεργούνται τα παραπάνω είδη. 

 

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι 

κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, 

νεκταρίνια). 

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στη δράση πρέπει να πληρούν το 

ακόλουθο κριτήριο επιλεξιμότητας: 

 να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου του 

έτους 2016 με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια) 

 

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας. 

Τα αγροτεμάχια τα οποία εντάσσονται στη δράση πρέπει: 

 να κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης 

 να διατηρούνται σταθερά κατά θέση και σε έκταση καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δέσμευσης 

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:  

 καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής 

σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και 

βερικοκιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη.      Η 

πρακτική της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται 

στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων (dispensers). Οι 
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ατμιστήρες απελευθερώνουν συνθετική φερομόνη με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται 

η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων και να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός 

των επιβλαβών προνυμφών. 

 να διαθέτουν και να εφαρμόζουν Σχέδιο Εφαρμογής της δράσης στην ενταγμένη 

εκμετάλλευση, το οποίο περιλαμβάνει το σχεδιασμό της εγκατάστασης των 

ατμιστήρων και των παγίδων παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

δράσης, το Σχέδιο Εφαρμογής αναθεωρείται, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα όπως η 

καταγραφή των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και οι μετρήσεις του 

ποσοστού προσβολής σε φύλλα και βλαστούς από τα έντομα – στόχους, και 

περιγράφει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πληθυσμών των τριών 

μικρολεπιδοπτέρων στα ενταγμένα αγροτεμάχια.  

 τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής να κάνουν μικτή χρήση φερομονών & χημικών 

εντομοκτόνων, ενώ τα επόμενα τρία έτη εφαρμογής να κάνουν αποκλειστικά χρήση 

φερομονών. 

 

Τα ύψη ενίσχυσης ανέρχονται σε 387 € ανά Ha ετησίως για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής και 

στα 454 € ανά Ha ετησίως για τα επόμενα τρία έτη εφαρμογής. 

 

Όσοι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης 

με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια) και τα 

αγροτεμάχια τους είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) του έτους 2016 

με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια και επιθυμούν να 

υποβάλλουν αίτηση στήριξης στη συγκεκριμένη δράση μπορούν ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ 

ΕΥΘΥΝΗ να ξεκινήσουν την εφαρμογή των αναφερόμενων παραπάνω δεσμεύσεων. 

 


