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«ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Θέμα: Δημοσίευση της 3ης τροπ. ΥΑ για τον Καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής 
          της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή  της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρο 
         λεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014 – 2020
 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας, σε συνέχεια της Προδημοσίευσης 
της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 10.01.08 «Εφαρμογή της 
μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους 
παραγωγούς ότι έχει εκδοθεί η 3η τροποποίηση της ΥΑ για τον Καθορισμό του 
πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ).
Μέσω της μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), παρεμποδίζεται η σύζευξη των ακμαίων των 
ακόλουθων μικρολεπιδοπτέρων: 
 καρπόκαψα , ανάρσια και φυλλοδέτη, εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, 

της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς 
 καρπόκαψα της μηλιάς, εντομολογικού εχθρού της μηλιάς, της αχλαδιάς και 

της κυδωνιάς 
 καρπόκαψα της δαμασκηνιάς, εντομολογικού εχθρού της δαμασκηνιάς 
 ευδεμίδα, εντομολογικού εχθρού του αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο και 

σταφίδα).
και έτσι ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων. 
Η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2020 αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερομένων στην δράση, στην οποία θα 
πρέπει να περιλάβουν τα αγροτεμάχια που επιθυμούν να εντάξουν με αναγραφή 
του κωδικού παράλληλης δράσης. 
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και επιθυμούν να 
υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 
«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», 
μπορούν με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων 
της δράσης για την καλλιεργητική περίοδο 2020. 
Το πλήρες κείμενο της 3ης τροποποίησης της ΥΑ είναι αναρτημένο στους ιστότοπους: 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/programma-agrotikis-anaptyksis-2014-2020-
proskliseis-metron/780-drash-komfouzio10108  
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