ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
&ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων
από Αγροτικές Δραστηριότητες

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ & ΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
10.1.04 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ

«Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των
Νερών από τη Nιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης»
αριθ. 1420/82031/22.07.2015 ΥΑ –
τροπ. αριθ. 2001/118518/30.10.2015 ΥΑ
* Για ολόκληρη τη Χώρα: Προαιρετικός
* Για τις ΖΕΝ (Ζώνες ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση): Υποχρεωτικός

Οι απαγορεύσεις του αφορούν όλες τις εκμεταλλεύσεις της χώρας και
ενσωματώθηκαν και ελέγχονται στο πλαίσιο της Πολλαπλής
Συμμόρφωσης
Για επίτευξη ταυτόχρονα: - μέγιστων αποδόσεων

- αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος

* Λίπανση σε συγχρονισμό με τις μέγιστες απαιτήσεις του φυτού σε Ν και P
* Λίπανση με τρόπο που ελαχιστοποιούνται οι απώλειες N και P
* Λίπανση με φροντίδα για την αποφυγή ρύπανσης των υδατικών συστημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
Περιλαμβάνουν
i) το σύνολο των μέτρων του Κώδικα, εξειδικευμένα ανάλογα
με τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες και τις τοπικές
καλλιεργητικές πρακτικές σε κάθε ΖΕΝ (πχ. μέγιστη κλίση
για υγρή λίπανση 6%) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΔΗΓΙΑΣ
91/676/ΕΟΚ
ii) επιπλέον μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την
αντιμετώπιση του προβλήματος (λιπαντική αγωγή /
περίοδοι απαγόρευσης λίπανσης) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΟΔΗΓΙΑΣ 91/676/ΕΟΚ
iii) τυχόν απαιτούμενα συμπληρωματικά μέτρα
Οι διατάξεις τους ενσωματώθηκαν και ελέγχονται στο πλαίσιο
της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και αφορά όλες τις
εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ΖΕΝ.
ΖΕΝ χωρίς Πρόγραμμα Δράσης: έλεγχος των ενσωματωμένων
διατάξεων του Κώδικα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1
-

Περιλαμβάνεται στα Προγράμματα Δράσης και αφορούν όλες τις εκμεταλλεύσεις
που βρίσκονται εντός των ορίων των επτά ΖΕΝ (όχι μόνο της 10.1.04)

*Θεσσαλικό Πεδίο
* Αργολικό Πεδίο
* Λεκάνη Πηνειού Ηλείας
* Κωπαϊδικό Πεδίο

2006

* Συνδυάζεται με προδιαγραφές αρδευσης (πχ.μόνο στάγδην σε κεκλιμένα ή
ελαφριά εδάφη) – αριθμός και ύψοςδόσης άρδευσης

-

* Διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο άρδευσης (στάγδην / καταιονισμός)

-

-

-

2001

* Κάμπος Θεσσαλονίκης –
Πέλλας - Ημαθίας
* Λεκάνη Στρυμόνα
* Πεδιάδα Άρτας - Πρέβεζας

Αφορά τις καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό έκτασης στη
ΖΕΝ (80-90%).
Για τις υπόλοιπες καλλιέργειες, οι παραγωγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τα Πρακτικά
Λίπανσης/Άρδευσης που εκδόθηκαν από τις ΔΑΟΚ που βρίσκονται μέσα στις ΖΕΝ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2
Πρέπει να τηρείται στο σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων στη δράση
10.1.04 εφόσον αυτά βρίσκονται εντός των ορίων μιας εκ των ΖΕΝ

Αποτελεί γραμμή βάσης για τη δέσμευση Γ
Αφορά μόνο τις ΖΕΝ: Αργολικό Πεδίο, Λεκάνη Πηνειού Ηλείας, Κάμπο
Θεσσαλονίκης -Πέλλας -Ημαθίας και Πεδιάδα Άρτας - Πρέβεζας

Η μη τήρησή της έστω και σε ένα αγροτεμάχιο που συμμετέχει στη δέσμευση
Γ συνεπάγεται μηδενισμό της ενίσχυσης για το έτος διαπίστωσης και σε
περίπτωση επανάληψης, αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και
επιστροφή καταβληθεισών ενισχύσεων (άρθρο 15, § ΣΤ της ΥΑ)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 3
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ/ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.1.04
Α) Αν αφορούν τη μη ενταγμένη εκμετάλλευση: οι κυρώσεις της
Πολλαπλής δεν επηρεάζουν το ποσό ενίσχυσης για τη δράση
Β) Αν αφορούν την ενταγμένη εκμετάλλευση:
i) Για τις δεσμεύσεις Α, Β και Δ :
Οι Κυρώσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εφαρμογή
της §Δ του άρθρου 15 της ΥΑ επιφέρουν μείωση της ενίσχυσης
ii) Για τη δέσμευση Γ:
Έστω και σε ένα αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης η μη τήρηση της
συνεπάγεται μη πληρωμή και σε επανάληψη αποβολή από τη δράση
με ανάκτηση αχρεωστήτων (άρθρο 15, § ΣΤ της ΥΑ)

ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Γ
⫸ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
⫸ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ και ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΜΕΕ-ΗΕ)
- Υποχρέωση τήρησης παραστατικών αγοράς λιπασμάτων και κοπριάς
- Καταγραφή εργασιών λίπανσης
- Αποτελεί αντικείμενο ελέγχου για 3 επιπλέον έτη

⫸ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ
1/11 - 1/2 ή 15/10 - 1/2

⫸ ΟΡΙΟ 170 ΚΙΛΩΝ Ν/Ηa ΑΠΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ :

Επεξεργασμένα + Βόσκηση
⫸ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΓΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
κλίση <=8%
κλίση >8%

ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
κλίση <=8%
κλίση >8%

ΣΤΕΡΕΑ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ

20

20 - μόνο
στάγδην

2

6 - μόνο στερεά
ή στάγδην

10

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ

50

50 - μόνο
στάγδην

50

50 - μόνο
στερεά ή στάγδην

50

