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ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

Ελάχιστη 

εδαφοκάλυψη 

Πρέπει να υπάρχει φυσική/ φυτική βλάστηση για 

κάλυψη σε εδάφη µε κλίση µεγαλύτερη του 10% κατά 

την περίοδο των βροχοπτώσεων. 

Ελάχιστη 

διαχείριση γαιών 

αντικατοπτρίζουσα 

ειδικές για το χώρο 

συνθήκες 

Σε εδάφη µε κλίση µεγαλύτερη του 10%, η άροση θα 

πρέπει να γίνεται κατά τις ισο7ψείς. 

Πρέπει να αποφεύγεται η καλλιέργεια του εδάφους 

σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ιδιαίτερα στα 

αργιλώδη και γενικότερα βαριάς σύστασης εδάφη. 

 

1. ∆ιάβρωση του 1. ∆ιάβρωση του 1. ∆ιάβρωση του 1. ∆ιάβρωση του 

εδάφουςεδάφουςεδάφουςεδάφους 

Προστασία του 

εδάφους µέσω 

κατάλληλων µέτρων 

Αναβαθµίδες Οι αναβαθµίδες/ξερολιθιές και τα φυσικά πρανή στα 

όρια των αγροτεµαχίων θα πρέπει να διατηρούνται 

σε κατάσταση που να αποτρέπεται η διάβρωση. 

 

 

2.2.2.2.    Οργανική ύλη του Οργανική ύλη του Οργανική ύλη του Οργανική ύλη του 

εδάφουςεδάφουςεδάφουςεδάφους 

∆ιατήρηση των 

επιπέδων της 

οργανικής ύλης του 

εδάφους µέσω 

κατάλληλων µεθόδων 

Πρότυπα για 

αµειψισπορές, 

όπου συντρέχει 

περίπτωση 

 

 

∆ιαχείριση 

υπολειµµάτων 

καλλιεργειών 

Εφαρµόζεται εναλλαγή καλλιεργειών ή αγρανάπαυση 

τουλάχιστο κάθε τρία και πέντε χρόνια, για τις 

πατάτες και σιτηρά αντίστοιχα. 

 

 

 

Ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, οι παραγωγοί 

πρέπει να ακολουθούν µια ή περισσότερες από τις 

παρά κάτω πρακτικές αναφορικά µε τα φυτικά 

υπολείµµατα: 

α)   αξιοποίηση τους για σκοπούς βόσκησης.  

β) για τις ετήσιες φυτείες κοπή για κάλυψη ή 

ενσωµάτωση στο έδαφος των φυτικών 

υπολειµµάτων.   

 

Επιτρέπεται το κάψιµο δένδρων ή κλαδευµάτων, κατά 

την περίοδο του κλαδεύµατος, µόνο στις περιπτώσεις 

προσβολών από µολυσµατικές ασθένειες. 

Νοείται ότι το κάψιµο της ποκαλάµης απαγορεύεται. 
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3. ∆οµή του εδάφους3. ∆οµή του εδάφους3. ∆οµή του εδάφους3. ∆οµή του εδάφους 

∆ιατήρηση της δοµής 

του εδάφους µέσω 

κατάλληλων µέτρων 

Κατάλληλη χρήση 

γεωργικών 

µηχανηµάτων 

Η καλλιέργεια του εδάφους θα πρέπει να γίνεται 

µόνο όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του και όταν 

απαιτείται.  

 

Να αποφεύγεται η δηµιουργία µεγάλων σβώλων και 

το ψιλοχωµάτισµα του εδάφους. 

 

Να αποφεύγεται η χρήση βαριών µηχανηµάτων, που 

δυνατό να προκαλέσουν συµπίεση του εδάφους, 

ιδιαίτερα σε αργιλώδη και γενικότερα βαριάς 

σύστασης εδάφη.  

  

4.4.4.4.    Ελάχιστο επίπεδο Ελάχιστο επίπεδο Ελάχιστο επίπεδο Ελάχιστο επίπεδο 

συντήρησης συντήρησης συντήρησης συντήρησης     

Εξασφάλιση ελάχιστου 

επιπέδου συντήρησης 

και αποφυγής της 

υποβάθµισης των 

οικοσυστηµάτων 

Ελάχιστοι ρυθµοί 

ανανέωσης ζωικού 

πληθυσµού ή/και 

κατάλληλα 

καθεστώτα. 

Αποφυγή της 

επέκτασης 

ανεπιθύµητης 

βλάστησης σε 

γεωργική γη 

Κατά την περίοδο της αγρανάπαυσης η µηχανική 

καλλιέργεια θα πρέπει να γίνεται δυο φορές το χρόνο 

για την καταπολέµηση των ζιζανίων και την 

αποθήκευση υγρασίας στο έδαφος. Η παρουσία 

ανεπιθύµητης βλάστησης, στο στάδιο ανάπτυξης 

αναπαραγωγικών οργάνων (ανθοφορία/ 

σποροποίηση), σε ουσιαστικό βαθµό, αποτελεί 

ένδειξη µη τήρησης του συναφούς κριτηρίου. 

 

Η γεωργική γη διατηρείται καθαρή από υλικά ξένα 

προς αυτή.  Σε γεωργική γη που δεν αξιοποιείται 

πλέον παραγωγικά, η ανεπιθύµητη βλάστηση 

αποµακρύνεται ή µε βόσκηση, ή/και µηχανικό κόψιµο, 

ή/και χηµικά µέσα, όταν αυτό απαιτείται.  

 

Στις ηµιορεινές και ορεινές περιοχές, λόγω των 

επικρατουσών ιδιαζουσών συνθηκών, η συνήθης 

πρακτική για αποµάκρυνση της ανεπιθύµητης 

βλάστησης στις µόνιµες παραδοσιακές φυτείες (π.χ. 

αµπέλια, φυλλοβόλα) είναι η εφαρµογή δύο 

επεµβάσεων µε τη χρήση χηµικών ζιζανιοκτόνων και 

µιας µηχανικής καλλιέργειας. 

Στις φυτείες εσπεριδοειδών και υποτροπικών, η 

συνήθης πρακτική αποµάκρυνσης της ανεπιθύµητης 

βλάστησης είναι η εφαρµογή τουλάχιστον δύο 

επεµβάσεων µε χηµική ζιζανιοκτονία.  Εφαρµόζεται 

επίσης και µια µηχανική καλλιέργεια. 
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∆ιατήρηση των 

χαρακτηριστικών 

του τοπίου 

Επιβάλλεται η διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου, 

δένδρων, θάµνων, λιθοδοµών, φρακτών, µονοπατιών σε καλή 

κατάσταση και τα αγροτεµάχια να είναι απαλλαγµένα από 

υλικά ξένα προς αυτά. 

 

Προστασία των 

µόνιµων 

βοσκοτόπων 

Σε νέους βοσκότοπους που έχουν εγκατασταθεί µε τη 

χρήση βελτιωµένων µεθόδων (µετακίνηση 

επιφανειακών βράχων, συµπληρωµατική σπορά 

χορτοδοτικών φυτών, επιφανειακή λίπανση), στα 

αρχικά στάδια θα λαµβάνονται µέτρα για περιορισµό 

της φυσικής βλάστησης µέχρι να επιτευχθεί 

ικανοποιητική ετήσια βλάστηση  για παραγωγή 

χορτοµάζας λαµβανοµένων υπόψη των 

εδαφοκλιµατικών συνθηκών της περιοχής.  

Εκεί όπου ενδείκνυται θα πρέπει να γίνεται  

συµπληρωµατική σπορά.  

 

Για την προστασία των βοσκοτόπων θα πρέπει να 

αποφεύγεται η υποβόσκηση ή υπερβόσκηση.  

Η επιφάνεια του εδάφους µετά τη βόσκηση πρέπει να 

είναι µόνο ελαφρά διαταραγµένη και µεγάλο 

ποσοστό της ετήσιας παραγωγής των φυτών πρέπει 

να παραµένει στο βοσκότοπο. 

 

Να αποφεύγεται η βόσκηση κατά το στάδιο της 

άνθισης και καρποφορίας των φυτών. 

 

 

 

 

 


