
Καλϋσ Γεωργικϋσ και 
Περιβαλλοντικϋσ 
υνθόκεσ -
Νιτρορύπανςη



Πρόγραμμα Αγροτικήσ Ανάπτυξησ 2014-2020

Προτεραιότητα 4: Αποκατάςταςη , διατήρηςη και ενίςχυςη
των οικοςυςτημάτων ςτη γεωργία και ςτη δαςοκομία.
ειρϊ από αγροπεριβαλλοντικϊ μϋτρα που ςαν ςτόχο ϋχουν την
προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, την ορθολογικό διαχεύριςη των
φυςικών πόρων και την αειφορύα.

Προώπόθεςη για την εξαςφϊλιςη ενιςχύςεων μϋςω των διαφόρων 
αγροπεριβαλλοντικών μϋτρων αποτελεύ η εφαρμογό τησ

Κατάςταςησ Εκκίνηςησ/Baseline

Ελϊχιςτεσ Απαιτόςεισ για τα λιπϊςματα
Ελϊχιςτεσ Απαιτόςεισ για τα φυτοπροςτατευτικϊ προώόντα

Πολλαπλό υμμόρφωςη (οι οδηγύεσ που ιςχύουν ανϊλογα με το 
αγροπεριβαλλοντικό μϋτρο)

Άλλεσ Εθνικϋσ Νομοθεςύεσ (Πρόγραμμα Δρϊςησ για τισ Ευαύςθητεσ ςε 
Νιτρορύπανςη Περιοχϋσ Κ.Δ.Π 281/2014,

Κώδικασ Ορθόσ Γεωργικόσ Πρακτικόσ 263/2007)



Πολλαπλή Συμμόρφωςη

ύνολο από 19 Οδηγύεσ Ε.Ε. που αναφϋρονται ςτο περιβϊλλον (δημόςια υγεύα, 
αςφϊλεια και ποιότητα τροφύμων, υγεύα και καλό διαβύωςη των ζώων, 
φυτοπροςταςύα, Οδηγία 91/676 Ε.Ε. για τα νιτρικά κ.λ.π.) 

Οι εκϊςτοτε Κανονιςτικϋσ Απαιτόςεισ Διαχεύριςησ  ( Κ.Α.Δ) και
τα εκϊςτοτε Πρότυπα για την καλό γεωργικό και περιβαλλοντικό κατϊςταςη 
(Κ.Γ.Π./G.A.E.C.S)

Για να εύναι δυνατό η εξαςφϊλιςη επιδοτόςεων μϋςω των μϋτρων του 
Π.Α.Α. θα πρϋπει να υπϊρχει ςυμμόρφωςη με τισ Πρόνοιεσ του 
Προγρϊμματοσ Δρϊςησ Κ.Δ.Π. 281/2014  και του Κώδικα Ορθόσ 
Γεωργικόσ Πρακτικόσ Κ.Δ.Π. 263/2007 ςε περύπτωςη που κϊποιοσ 
παραγωγόσ εμπύπτει ςε ευαύςθητη από νιτρορύπανςη ζώνη.



Κανονιςμόσ 1306/2013

ΣΟΜΕΑ
ΚΤΡΙΟ 
ΘΕΜΑ

Α/Α GAEC ΠΡΟΣΤΠΑ - GAEC ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ

Περιβάλλον
κλιματική αλλαγή
και καλή γεωργική
κατάσταση των
εκτάσεων

Υδατα

1
Γεκηνπξγία δσλψλ αλάζρεζεο θαηά

κήθνο πδαηνξξεπκάησλ

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ ζε απνζηάζεηο

απφ πδάηηλα ζψκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Οξζήο Γεσξγηθήο

Πξαθηηθήο.

 Οη δψλεο αλάζρεζεο πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα πξφηππα

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο φξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ιηπαζκάησλ ζε

εθηάζεηο θνληά ζε πδαηνξεχκαηα φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζεκείν

Α4 ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο Οδεγίαο 91/676/ΔΟΚ. Απαγνξεχεηαη

ε ρξήζε ιηπαζκάησλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 10 κέηξσλ

απφ ξπάθηα ζηα νπνία ππάξρεη ξνή λεξνχ, 50 κέηξσλ απφ ιίκλεο,

50 κέηξσλ απφ πνηακνχο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ξνή λεξνχ θαη

300 κέηξσλ απφ πεγέο ή γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα

πδαηνπξνκήζεηα.

2
Σήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο γηα

ηε ρξήζε πδάησλ γηα άξδεπζε,

εθφζνλ πξνβιέπεηαη.

 Γηα φια ηα αξδεπφκελα ηεκάρηα ν γεσξγφο ππνρξενχηαη λα

ππνβάιεη αληίγξαθα ηεο/ησλ απαξαίηεηεο/σλ αλά πεξίπησζε

Άδεηαο/σλ Τδξνιεςίαο γηα φιεο ηηο πεγέο λεξνχ (θξάγκαηα,

γεσηξήζεηο, εθηξνπέο απφ πνηακνχο, θπζηθέο πεγέο θαη δίθηπα

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ)

3

Πξνζηαζία ησλ ππνγείσλ πδάησλ

απφ ηε ξχπαλζε: απαγφξεπζε ηεο

απεπζείαο απφξξηςεο ζηα ππφγεηα

χδαηα θαη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο

έκκεζεο ξχπαλζεο ησλ ππνγείσλ

πδάησλ κέζσ ηεο απφξξηςεο

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζην έδαθνο θαη

ηεο δηήζεζήο ηνπο κέζσ ηνπ

εδάθνπο, φπσο παξαηίζεληαη ζην

παξάξηεκα ηεο νδεγίαο 80/68/ΔΟΚ

ζηελ έθδνζή ηεο πνπ βξίζθεηαη ζε

ηζρχ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηζρχνο

ηεο, φζνλ αθνξά ηε γεσξγηθή

δξαζηεξηφηεηα

 Απαγνξεχεηαη ε άκεζε ή έκκεζε απφξξηςε ζηα ππφγεηα χδαηα

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ή θαη ηεο δηήζεζήο ηνπο κέζσ ηνπ εδάθνπο

αιιά θαη πξφιεςε ηεο απφξξηςήο ηνπο, φπσο παξαηίζεληαη ζην

παξάξηεκα ηεο νδεγίαο 80/68/ΔΟΚ.

 Δπηπξφζζεηα ν γεσξγφο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο νδεγίεο ηεο

εηηθέηαο ηνπ θάζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο ζε ζρέζε κε

ηελ πξνζηαζία ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ.



Κανονιςμόσ 1306/2013
ΣΟΜΕΑ ΚΤΡΙΟ ΘΕΜΑ

Α/Α 
GAEC

ΠΡΟΣΤΠΑ - GAEC ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ

Περιβάλλον
κλιματική αλλαγή
και καλή γεωργική
κατάσταση των
εκτάσεων

Έδαθνο θαη

απνζήθεπζε

άλζξαθα

4 Διάρηζηε εδαθνθάιπςε
 Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή / θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε θιίζε

κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ.

5

Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηψλ

πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο

εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο

ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο.

 ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά

ηηο ηζνυςείο.

 Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ

βξνρνπηψζεσλ ηδηαίηεξα ζηα αξγηιψδε θαη γεληθφηεξα βαξηάο ζχζηαζεο

εδάθε.

 Οη αλαβαζκίδεο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη

λα δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε.

6

Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ

ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ

εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ

πξαθηηθψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο

απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο

ππνιεηκκάησλ

θαιιηεξγεηψλ, εθηφο αλ

γίλεηαη γηα ιφγνπο

θπηνπξνζηαζίαο.

 Η θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο είλαη

ζην ξψγν ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη.

 Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζβψισλ θαη ην ςηινρσκάηηζκα ηνπ

εδάθνπο.

 Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη παξαγσγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα

ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξά θάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπηηθά

ππνιείκκαηα:

α) αμηνπνίεζε ηνπο γηα ζθνπνχο βφζθεζεο.

β) γηα ηηο εηήζηεο θπηείεο θνπή γηα θάιπςε ή ελζσκάησζε ζην έδαθνο

ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ.

 Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο, ελψ επηηξέπεηαη ην θάςηκν

δέλδξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο

πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. Δπηηξέπεηαη ε

ειεγρφκελε θαχζε ηεο πνθαιάκεο απφ ή κε άδεηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ ή

ησλ Δπαξρηαθψλ Γηνηθήζεσλ, ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ

πνπ γεηηληάδνπλ κε δαζηθέο εθηάζεηο θαη ζε δψλεο πεξηνξηζκέλνπ πιάηνπο,

κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ έθξεμεο θαη επέθηαζεο ησλ δαζηθψλ

ππξθαγηψλ.



Κανονιςμόσ 1306/2013

ΣΟΜΕΑ ΚΤΡΙΟ ΘΕΜΑ
Α/Α 
GAEC

ΠΡΟΣΤΠΑ - GAEC ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ

Περιβάλλον
κλιματική αλλαγή
και καλή
γεωργική
κατάσταση των
εκτάσεων

Σνπίν, 

ζηνηρεηψδεο

επίπεδν

ζπληήξεζεο

7

Γηαηήξεζε ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ

ηνπίνπ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,

θαηά πεξίπησζε, ησλ

θπηηθψλ θξαθηψλ,

ιηκλψλ, ηάθξσλ,

δελδξνζηνηρηψλ,

νκαδηθψλ ή

κεκνλσκέλσλ,

παξπθψλ αγξψλ θαη

αλαβαζκίδσλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο απαγφξεπζεο ηεο

θνπήο θπηηθψλ

θξαθηψλ θαη δέλδξσλ

θαηά ηελ πεξίνδν

αλαπαξαγσγήο θαη

εμάξηεζεο ησλ πηελψλ,

θαη, πξναηξεηηθά, κέηξα

γηα ηελ απνθπγή

ρσξνθαηαθηεηηθψλ

θπηηθψλ εηδψλ.

 Δπηβάιιεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπίνπ,

δέλδξσλ, ζάκλσλ, θξαθηψλ, αλαβαζκίδσλ ζε θαιή θαηάζηαζε.

 Σα αγξνηεκάρηα λα είλαη απαιιαγκέλα απφ πιηθά μέλα πξνο απηά.

 Απαγνξεχεηαη ε θνπή θπηηθψλ θξαθηψλ θαη δέλδξσλ, θαηά ηελ

πεξίνδν αλαπαξαγσγήο θαη εμάξηεζεο ησλ πηελψλ, απφ αξρέο

Μαξηίνπ κέρξη ηέινο Ινπλίνπ.



Κώδικασ Ορθήσ Γεωργικήσ Πρακτικήσ-Κ.Δ.Π 263/2007

Κώδικασ Χρόςησ Λιπαςμϊτων

Κώδικασ Χρόςησ Κτηνοτροφικών Αποβλότων

Κώδικασ Χρόςησ Ανακυκλωμϋνου Νερού

Κώδικασ Χρόςησ Λϊςπησ

ΚΤΡΙΟ ΣΟΧΟ

Πηγάζει μέςα απόΟδηγία 91/676 Ε.Ε. για τα νιτρικά που ανήκει ςτουσ
Περί Ελέγχου τησ Ρύπανςησ των νερών και του εδάφουσ Νόμουσ του 2002-2013

Περιοριςμόσ τησ νιτρορύπανςησ που προκαλεύται 
από διϊφορεσ γεωργικϋσ δραςτηριότητεσ 



 Να  καθοδηγόςει  ςτην αποφυγή ή ελαχιςτοποίηςη  τησ ρύπανςησ από
αχρεύαςτεσ και  ϊςκοπεσ λιπϊνςεισ . 

 Να  καθορύςει  περιβαλλοντικά  αποδεκτέσ  χρήςεισ λιπαςμϊτων και 
κτηνοτροφικών αποβλότων-λϊςπησ καθώσ και του ανακυκλωμϋνου νερού.

 Να  αποτρϋψει την ρύπανςη υπόγειων και επιφανειακών νερών από τα 
νιτρικϊ.

 Να αποφύγει τον ευτροφιςμό  και την υποβάθμιςη του νερού ιδιαίτερα ςε 
περιπτώςεισ επικλινών με μικρή διηθητικότητα εδαφών όπου τα νιτρικϊ 
παραςύρονται – μεταφϋρονται – ςυςςωρεύονται ςε υδϊτινουσ αποδϋκτεσ.   

Στόχοι και Σκοποί του Κώδικα Ορθήσ Γεωργικήσ Πρακτικήσ



Κώδικασ Χρόςησ Ανακυκλωμϋνου Νερού

1 Όια ηα ζπζηήκαηα πδξνιεςίαο (βαιβίδεο, ζηξφθηγθεο θιπ) ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ, πξέπεη λα έρνπλ ζχζηεκα πξνζηαζίαο πνπ λα κελ επηηξέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα θαη λα έρνπλ θφθθηλν ρξψκα θαη ζαθή ζεκαηνδφηεζε, ψζηε λα πξνεηδνπνηείηαη ην θνηλφ 

φηη ην λεξφ είλαη αθαηάιιειν γηα πφζε.

2 ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ αιιά θαη ζηα ζεκεία εηζφδνπ ησλ ηεκαρίσλ ηα νπνία αξδεχνληαη κε αλαθπθισκέλν λεξφ 

πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο έλδεημε ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ θαη απνηξνπήο ρξήζεο ηνπ σο πφζηκν ηφζν ζηελ 

Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.

3 Οη αγσγνί (θχξηνη θαη δεπηεξεχνληεο) πνπ κεηαθέξνπλ αλαθπθισκέλν λεξφ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ θφθθηλε 

γξακκηθή εξγνζηαζηαθή ζήκαλζε. Γελ πξέπεη λα δηαζηαπξψλνληαη κε αγσγνχο πνπ κεηαθέξνπλ πφζηκν λεξφ, εθηφο 

εάλ απηφ είλαη απνιχησο αλαγθαίν.  ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο νη αγσγνί ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ηνπιάρηζην κηζφ κέηξν πην ρακειά απφ ηνπο αγσγνχο πδαηνπξνκήζεηαο.

4  Γηα γξαζίδη θαη ρψξνπο πξαζίλνπ κε ειεχζεξε ρξήζε απφ ην θνηλφ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη -

(α)   ηεο ππφγεηαο άξδεπζεο, 

(β)  ησλ ζηαγφλσλ, ησλ κηθξνεθηνμεπηήξσλ

(γ) ησλ εθηνμεπηήξσλ ρακειήο γσλίαο εθηφμεπζεο (ίζεο ή κηθξφηεξεο ησλ 15 κνηξψλ), γηα ην γξαζίδη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ππφγεηα άξδεπζε κε ζηαγφλεο



5  Γηα γξαζίδη,  ρψξνπο πξαζίλνπ κε πεξηνξηζκέλε ρξήζε, γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη θηελνηξνθηθέο θαιιηέξγεηεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη-

(α)   ηεο ππφγεηαο άξδεπζεο, 

(β)  ηνπ ζπζηήκαηνο αλάβιπζεο,

(γ)  ησλ ζηαγφλσλ, 

(δ)  ησλ εθηνμεπηήξσλ ρακειήο γσλίαο εθηφμεπζεο (ίζεο ή κηθξφηεξεο ησλ 15 κνηξψλ)

(ε)  ησλ εθηνμεπηήξσλ ρακειήο παξνρήο, 

(ζη) ησλ εθηνμεπηήξσλ κεγάιεο παξνρήο, φηαλ επηθξαηεί λελεκία

Ννείηαη φηη -(η)  ζηνπο ρψξνπο φπνπ θαιιηεξγνχληαη θηελνηξνθηθά θπηά, ε βφζθεζε γαιαθηνθφξσλ δψσλ δελ επηηξέπεηαη.

(ηη)  ε άξδεπζε ησλ ρψξσλ απηψλ ηεξκαηίδεηαη ηνπιάρηζην κηα βδνκάδα πξηλ ηε ζπγθνκηδή. θαη

(ηηη) νη ρψξνη απηνί γλσζηνπνηνχληαη ζην Σκήκα Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ σο αξδεπφκελνη κε αλαθπθισκέλν λεξφ.

6 Γηα ακπειψλεο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη ησλ ζηαγφλσλ θαη ησλ κηθξνεθηνμεπηήξσλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δηαβξέρεηαη ν θαξπφο, ε άξδεπζε δηαθφπηεηαη ηνπιάρηζην δπν εβδνκάδεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή.  Πξέπεη επίζεο λα απνθεχγεηαη 

ε ρξήζε κεηαθεξφκελσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο θαη ε ζπιινγή θαξπψλ απφ ην έδαθνο.

7 Γηα δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη: 

(α)  ησλ ζηαγφλσλ,  

(β)  ηνπ ζπζηήκαηαηνο αλάβιπζεο, θαη

(γ)  ησλ κηθξνεθηνμεπηήξσλ,

θαη εάλ θαηά ηελ άξδεπζε δηαβξέρεηαη ν θαξπφο, απηή πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ηνπιάρηζην κηα εβδνκάδα πξηλ ηε ζπγθνκηδή.  

Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θξνχησλ απφ ην έδαθνο, εθηφο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ μεξψλ θαξπψλ.

8Γηα ιαραληθά, ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη ησλ ζηαγφλσλ θαη ηεο ππφγεηαο άξδεπζεο θαη ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε νη θαξπνί 

λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην αλαθπθισκέλν λεξφ.

9  Γηα ιαραληθά πνπ ηξψγνληαη καγεηξεκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη:

(α)   ησλ εθηνμεπηήξσλ, 

(β)  ηεο ππφγεηαο άξδεπζεο, θαη

(γ)  ησλ ζηαγφλσλ. 

10 Απαγνξεχεηαη λα αξδεχνληαη θπιιψδε ιαραληθά βνιβνί θαη θφλδπινη πνπ ηξψγνληαη σκνί.

11 Άιινη ηξφπνη άξδεπζεο κπνξνχλ λα επηηξαπνχλ κεηά απφ έγθξηζε πνπ ζα παξαζρεζεί κε βάζε ην Νφκν θαη αθνχ 

ιεθζνχλ ππφςε νη πηζαλέο επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία, ηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη ην πεξηβάιινλ. 

12 Σα ζπζηήκαηα άξδεπζεο πάληνηε πξέπεη λα είλαη ζε πνιχ θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. 



Νιτρορύπανςη

Συγκέντρωςη νιτρικών ςτα υπόγεια και επιφανειακά νερά 
πάνω από ένα επιτρεπτό επίπεδο (50 ppm)

Βαςικϋσ πηγϋσ γεωργικόσ 
νιτρορύπανςησ:

Λιπϊςματα-Κτηνοτροφικϊ 
Απόβλητα

Αρνητικϋσ επιπτώςεισ 
νιτρορύπανςησ:

Ευτροφιςμόσ
Ανθρώπινη υγεύα



91/676/ΕΟΚ (Nitrates Directive)

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΑΗ

Ν 106(Ι)/2002 Ο Περύ Ελϋγχου τησ Ρύπανςησ των Νερών και 
του εδϊφουσ Νόμοσ

τόχοσ: Περιοριςμόσ τησ 
νιτρορύπανςησ γεωργικόσ 

προϋλευςησ

Κ.Δ.Π. 281/2014
Εφαρμογό και Παρακολούθηςη 

Προγρϊμματοσ Δρϊςησ



Πρόγραμμα Δρϊςησ / ευαύςθητεσ από νιτρορύπανςη περιοχϋσ

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΑΗ

Κριτόριο καθοριςμού: επύπεδο των νιτρικών ςτα υπόγεια νερϊ > 50 mg/l



Πξφγξακκα Γξάζεο / Βαζηθέο πξφλνηεο

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΑΗ

1

2

3

Χρόςη/ Αποθόκευςη 
Λιπαςμϊτων

Χρόςη/ Αποθόκευςη 
Κτηνοτροφικών Αποβλότων

Σόρηςη Αρχεύου



ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΑΗ

Χρόςη Λιπαςμϊτων

Α. Χρόνοσ Εφαρμογόσ

Οη ιηπάλζεηο γίλνληαη φηαλ ε θπηεία ρξεηάδεηαη ηα ιηπάζκαηα

θαη κπνξεί λα ηα αμηνπνηήζεη. 

Γεληθά απαγνξεχεηαη  ε ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ :

-Αλ ηα εδάθε είλαη θεθνξεζκέλα κε λεξφ, πιεκκπξηζκέλα, παγσκέλα ή ρηνληζκέλα.

-ε φιεο αλεμαίξεηα ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (εζπεξηδνεηδή, θπιινβφια, ακπέιηα, ειηέο θαη 

κπαλάλεο) θαηά ηελ πεξίνδν απφ 1η Νοεμβρίοσ μέτρι 31 Ιανοσαρίοσ κάθε τρόνοσ. 

-Μεηαμχ δχν θαιιηεξγήζηκσλ πεξηφδσλ ή ζε ρέξζα ηεκάρηα.

-Όηαλ ζεκεηψλνληαη ή πξνβιέπνληαη εληφο ησλ επφκελσλ 48 σξψλ  βξνρνπηψζεηο, εθηφο αλ 

πξφθεηηαη γηα ιίπαλζε κε ακκσληαθέο κνξθέο αδψηνπ ζε μεξηθέο θαιιηέξγεηεο.

-ε επηθιηλή εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε απφ 10% ή θαη ζε αβαζή εδάθε 

-ε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 10 κέηξσλ απφ ξπάθηα ζηα νπνία ππάξρεη ξνή λεξνχ, 50 κέηξσλ απφ

ιίκλεο, 50 κέηξσλ απφ πνηακνχο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ξνή λεξνχ θαη 300 κέηξσλ απφ πεγέο ή 

γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδαηνπξνκήζεηα, εθηφο αλ νξίδνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε

γεψηξεζε δψλεο πξνζηαζίαο κε βάζε ην πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Μέηξα

Πξνζηαζίαο ησλ Τπνγείσλ Νεξψλ) Γηάηαγκα (Κ.Γ.Π. 45/1996). 



ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΑΗ

Χρόςη Λιπαςμϊτων

Β. Ποςότητα Εφαρμογόσ

Οξγαληθά Ληπάζκαηα

Γηαζέζηκα Νηηξηθά

ζην έδαθνο

Αλφξγαλα Ληπάζκαηα

Γηαζέζηκα Νηηξηθά 

ζην λεξφ

Ανϊγκεσ τησ 
φυτεύασ

Βοηθητικϊ εργαλεύα

Αναλύςεισ εδϊφουσ

φύλλων

νερού



ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΑΗ

Αποθόκευςη/Μεταφορϊ Λιπαςμϊτων

Ο θάζε πσιεηήο θαη ρξήζηεο ησλ ιηπαζκάησλ ζηηο εππξφζβιεηεο δψλεο πξέπεη λα ηεξεί ηηο

πην θάησ αξρέο ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ ιηπαζκάησλ:

α. Τπνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηα ιηπάζκαηα ζε αζθαιείο ζπζθεπαζίεο.

β. Τπνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαηά ηελ κεηαθνξά ψζηε λα

απνθεχγνληαη αηπρήκαηα θαη ν θίλδπλνο δηαζπνξάο ηνπο ζην πεξηβάιινλ.

γ. Σα πγξά αδσηνχρα ιηπάζκαηα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαλά, αληηνμεηδσηηθά θαη

άζξαπζηα δνρεία, λα απνθεχγεηαη ε ππεξπιήξσζε ησλ δνρείσλ θαη απηά λα ηνπνζεηνχληαη ζε

ζέζεηο αζθαιείο γηα ηελ απνηξνπή θάζε θηλδχλνπ πξφθιεζεο ξχπαλζεο ιφγσ πηψζεο ή

ζξαχζεο ηνπ δνρείνπ ή δηαζπνξάο ηνπ ιηπάζκαηνο.

δ. Σα ιηπάζκαηα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ρψξνπο πνπ απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξα

απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά, φπσο ιίκλεο, πνηακνί θιπ. θαη 300 κέηξα απφ πεγέο ή γεσηξήζεηο

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδαηνπξνκήζεηα εθηφο αλ νξίδεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γεψηξεζε

δψλε πξνζηαζίαο κε βάζε ην πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Μέηξα Πξνζηαζίαο

ησλ Τπνγείσλ Νεξψλ) Γηάηαγκα (Κ.Γ.Π. 45/1996).

ε. ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα, ψζηε λα

απνθεχγεηαη ε εηζξνή φκβξησλ λεξψλ θαη ε απνξξνή ηνπο.



Χρόςη Κτηνοτροφικών Αποβλότων/ Λϊςπη

•Με βάζε ηελ θαιιηεξγήζηκε έθηαζε, ε πνζφηεηα αδψηνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο

αλάγθεο ηεο θάζε θπηείαο.

•Δεν επιηρέπεηαι η τρηζιμοποίηζη ποζοηήηων πέραν ηων 17 κιλών αζώηοσ / δεκάριο /

έηος, ηο οποίο προέρτεηαι από κοπριά.

•Οη παξαγσγνί θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ πνπ ππφθεηληαη ζε αδεηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηνπο

Νφκνπο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ ηνπ 2002 κέρξη 2013 ή / θαη ην Νφκν πεξί

Βηνκεραληθψλ Δθπνκπψλ ηνπ 2013 έρνπλ ππνρξέσζε λα πξνβαίλνπλ ζε ρεκηθέο αλαιχζεηο

ησλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ γηα ππνινγηζκφ ηνπ νιηθνχ αδψηνπ ζε εηήζηα βάζε ζχκθσλα

κε ηνπο φξνπο ησλ Αδεηψλ Απφξξηςεο Απνβιήησλ ή / θαη ηνπο Γεληθνχο Όξνπο Απφξξηςεο

πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ην Άξζξν 5 ησλ Νφκσλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ ηνπ

2002 κέρξη 2013.

•Η ρξήζε Κηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ θαη ιάζπεο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα

Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο. (Κ.Γ.Π. 263/2007) θαη ην Γηάηαγκα γηα Υξεζηκνπνίεζε ηεο Ιιχνο

ζηε Γεσξγία (Κ.Γ.Π. 517/2002) αληίζηνηρα.

•Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηε δηάζεζε ζηεξεψλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ γηα ζθνπνχο

ιίπαλζεο κέρξη ηελ ελζσκάησζε ηνπο λα είλαη ν ζπληνκφηεξνο δπλαηφο θαη ζε θακία

πεξίπησζε λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 2 εκέξεο.



Χρόςη Τγρών Κτηνοτροφικών Αποβλότων

•Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ηνπο ζε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%. ε θεθιηκέλα εδάθε (κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 7%) ε

εθαξκνγή λα γίλεηαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο δφζεηο θαη κε ηξφπν πνπ λα απνθιείεη ηελ απνξξνή ηνπο.

•Η δηάζεζε ηνπο ζην έδαθνο κπνξεί λα γίλεηαη ζε μεξηθέο θαιιηέξγεηεο, φπσο ηα ζηηεξά πξηλ ηελ ζπνξά θαη ζηε ζπλέρεηα λα

ελζσκαηψλνληαη ζην έδαθνο ακέζσο (εληφο 12 σξψλ), γηα κείσζε ηεο νριεξίαο θαη ησλ εθπνκπψλ ακκσλίαο.

•Η κέγηζηε επηηξεπηή δφζε πγξψλ απνβιήησλ ρνηξνζηαζίσλ κεηά απφ κεραληθφ δηαρσξηζκφ αλέξρεηαη ζε 6,8 θπβηθά κέηξα αλά

δεθάξην ην ρξφλν. Η ρξήζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο απαηηεί ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ δηελέξγεηα ρεκηθήο αλάιπζεο γηα επηβεβαίσζε

φηη δελ μεπεξληέηαη ην φξην ησλ 17 θηιψλ νιηθνχ αδψηνπ αλά δεθάξην ην ρξφλν. ε πεξίπησζε ρξήζεο επεμεξγαζκέλσλ

θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ, ε δνζνινγία θαζνξίδεηαη κεηά απφ ρεκηθή αλάιπζε ηνπο.

•Η εθαξκνγή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθά κεραλήκαηα ηνπνζέηεζεο πγξψλ ιηπαζκάησλ ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ

νκνηφκνξθε δηάζεζε θαη ελζσκάησζε ηνπο ζην έδαθνο ή κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε θαιή

ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.

•Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ηνπο ζε πεξηφδνπο βξνρνπηψζεσλ ή φηαλ ηα εδάθε είλαη πιεκκπξηζκέλα, παγσκέλα ή ρηνληζκέλα.

•Σα πγξά απφβιεηα δελ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ :

300 κέηξσλ απφ πεγέο ή γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδαηνπξνκήζεηα, εθηφο εάλ νξίδνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε

γεψηξεζε δψλεο πξνζηαζίαο κε βάζε ην πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ λεξψλ (Μέηξα Πξνζηαζίαο ησλ Τπνγείσλ Νεξψλ)

Γηάηαγκα (Κ.Γ.Π. 45/1996),10 κέηξσλ απφ ξπάθηα , 50 κέηξσλ απφ ιίκλεο θαη πνηακνχο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ξνή λεξνχ.

•Όιεο νη ρεκηθέο αλαιχζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε θαη λα δηεμάγνληαη απφ εξγαζηήξηα ηα νπνία

εθαξκφδνπλ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.



ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
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Χρόςη τερεών Κτηνοτροφικών Αποβλότων

•ηα ζηηεξά, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ αρψλεπηα ακέζσο κεηά ηνλ ζεξηζκφ ή ηνπιάρηζην ηξεηο κήλεο πξηλ ηε ζπνξά

θαη λα ελζσκαηψλνληαη εληφο 48 σξψλ, ελψ εάλ είλαη ρσλεκέλα (θνπξηέο πνπ παξακέλνπλ εθηεζεηκέλεο ζε

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο γηα ηνπιάρηζην 3 κήλεο) κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κέρξη θαη ιίγν πξηλ ηε ζπνξά θαη λα

ελζσκαησζνχλ εληφο 48 σξψλ.

•ηηο δελδξψδεηο θπηείεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρσλεκέλα θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν.

•ηα ιαραληθά ε πξνζζήθε ρσλεκέλεο θνπξηάο δπλαηφ λα γίλεη ιίγν πξηλ ηε θχηεπζε ή αρψλεπησλ φηαλ κεζνιαβνχλ

ηνπιάρηζην ηξεηο κήλεο πξηλ ηε θχηεπζε κε ελζσκάησζε ηνπο ζην έδαθνο εληφο 48 σξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα άξδεπζε,

αλ δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πγξαζία ζην έδαθνο.

•Η ηνπνζέηεζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη κε θνπξνδηαλνκέα, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν πξαθηηθφ ηξφπν, έηζη πνπ λα

επηηπγράλεηαη νκνηφκνξθε δηαζπνξά θαη ελζσκάησζε ζην έδαθνο. Έλαο πξαθηηθφο ηξφπνο είλαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε

κηθξνχο ζσξνχο κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ηζφπνζε θαηαλνκή ηνπο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. ηε ζπλέρεηα θαη

εληφο 48 σξψλ λα γίλεηαη νκνηφκνξθε δηαζπνξά ηνπο ζην έδαθνο θαη ελζσκάησζε.

•Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ηνπο ζε πεξηφδνπο βξνρνπηψζεσλ ή φηαλ ηα εδάθε είλαη πιεκκπξηζκέλα , παγσκέλα ή

ρηνληζκέλα.

•Σα ζηεξεά απφβιεηα δελ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ :

•300 κέηξσλ απφ πεγέο ή γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδαηνπξνκήζεηα, εθηφο εάλ νξίδνληαη γηα ηε

ζπγθεθξηκέλε γεψηξεζε δψλεο πξνζηαζίαο κε βάζε ην πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ λεξψλ (Μέηξα Πξνζηαζίαο

ησλ Τπνγείσλ Νεξψλ) Γηάηαγκα (Κ.Γ.Π. 45/1996),10 κέηξσλ απφ ξπάθηα, 50 κέηξσλ απφ ιίκλεο θαη πνηακνχο πνπ

ξένπλ λεξά.

•Οη κέγηζηεο πνζφηεηεο δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ / θνπξηάο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο κφλν κε ηε

δηελέξγεηα ρεκηθήο αλάιπζεο γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπγθεληξψζεσλ νιηθνχ αδψηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ

ππάξρνπλ ή δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο, ηφηε νη πνζφηεηεο πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πίλαθεο.

•Όιεο νη ρεκηθέο αλαιχζεηο πξέπεη λα δηεμάγνληαη απφ εξγαζηήξηα ηα νπνία εθαξκφδνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο.



ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΑΗ

Αποθόκευςη Κτηνοτροφικών Αποβλότων

Α. Μϋγεθοσ Αποθόκησ

Να μπορεύ να αποθηκεύει για μια 
περύοδο τουλϊχιςτο 6 μηνών

Β.  Καταςκευό Αποθόκησ

τεγανού χώροι ϋτςι ώςτε να αποτρϋπεται η 
ειςροό των όμβριων νερών ςτο 
εςωτερικό ό και απορροό τουσ 

Γ.  Αποςτϊςεισ από υδϊτινα ςώματα

50 μϋτρα από επιφανειακϊ νερϊ 



Σόρηςη Αρχεύου

Η τόρηςη αρχεύου - βιβλύου  για 
κϊθε τεμϊχιο και καλλιϋργεια  
ξεχωριςτϊ, όπου θα 
καταγρϊφονται οι ποςότητεσ, 
περύοδοσ και τρόποσ 
εφαρμογόσ κ.λ.π. των 
λιπαςμϊτων ό κτηνοτροφικών 
αποβλότων που 
χρηςιμοποιόθηκαν αποτελεύ 
υποχρϋωςη για τον παραγωγό.



Μϋθοδοι Άρδευςησ

Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε βειηησκέλσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο, ζηηο επαίζζεηεο ζηε ληηξνξχπαλζε

δψλεο.

Σα βειηησκέλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο απνηεινχληαη απφ ηελ θεθαιή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπο

θεληξηθνχο θαη δεπηεξεχνληεο αγσγνχο θαη ηηο γξακκέο άξδεπζεο. Σα είδε πνπ πξέπεη λα

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη ζηαγφλεο, νη κηθξνεθηνμεπηήξεο/κίληζπξηγθιεξ θαη νη εθηνμεπηήξεο

ρακειήο θαη κεγάιεο παξνρήο:

•ηαγφλεο ζε φια ηα ιαραληθά, ακπέιηα, κπαλάλεο, δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θ.η.ι

•Μηθξνεθηνμεπηήξεο, ζε φιεο ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο φπσο εζπεξηδνεηδή, θπιινβφια, ειηέο

θ.η.ι.

•Δθηνμεπηήξεο ρακειήο παξνρήο, ζε παηάηεο, θαξφηα, θπιιψδε ιαραληθά θ.η.ι..

•Δθηνμεπηήξεο κεγάιεο παξνρήο, ζε ηξηθχιιηα θ.η.ι..

Απαγνξεχεηαη ε άξδεπζε κε θαηάθιηζε ζε φια ηα είδε εδαθψλ



Διεξαγωγό Χημικών Αναλύςεων

Οη ρεκηθέο αλαιχζεηο θχιισλ, εδάθνπο θαη λεξνχ άξδεπζεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θαζνδεγεηηθφ

εθφδην γηαηί θαζνξίδνπλ ηα επίπεδα ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζην θπηφ θαη ην

έδαθνο.

Αλάιπζε λεξνχ φζνλ αθνξά ην Άδσην πξέπεη λα γίλεηαη θάζε ηξία ρξφληα. Δάλ ην λεξφ πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη γηα άξδεπζε πξνέξρεηαη απφ θπβεξλεηηθφ πδαηηθφ έξγν, είηε απφ ζηαζκφ

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηφηε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ λεξνχ πνπ

γίλεηαη απφ ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ.

Αλάιπζε εδάθνπο πξέπεη λα γίλεηαη θάζε δχν ρξφληα γηα ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα ζηηεξά,

θαη θάζε ρξφλν γηα ηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο πνπ έρνπλ κεγάιεο αδσηνχρεο αλάγθεο (ιαραληθά). Η

αλάιπζε λα γίλεηαη πξηλ ηε θχηεπζε ή ηε ζπνξά. ε πεξίπησζε γεηηνληθψλ ηεκαρίσλ ή ηεκαρίσλ

ζηελ ίδηα πεξηνρή κε ίδηνπο ηχπνπο εδαθψλ κε ίδηεο ή φκνηεο θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο είραλ ηελ ίδηα

ιηπαληηθή πξαθηηθή, λα γίλεηαη νκαδνπνίεζε ησλ ηεκαρίσλ ζε έλα δείγκα εδάθνπο έηζη ψζηε λα

γίλεηαη κφλν κία αλάιπζε εδάθνπο.

Οη δεηγκαηνιεςίεο πξέπεη λα γίλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αληηπξνζσπεπηηθφ

δείγκα. Γηα δεηγκαηνιεςίεο εδάθνπο λα ιακβάλεηαη δείγκα ζε βάζνο κέρξη 30 εθαηνζηά απφ

δηάθνξα ζεκεία ηνπ ηεκαρίνπ (ηνπιάρηζην 8 αλά δεθάξην) θαη ηα νπνία λα αλακεηγλχνληαη επαξθψο

έηζη ψζηε λα ζπιιέγεηαη ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπιάρηζηνλ 2 θηιψλ.



Ευχαριςτώ για την 
προςοχό ςασ !


