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Οδηγός Καλών Πρακτικών Terra Lemnia

Σεπτέμβριος 2020

Εισαγωγή
Στο πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia (https://terra-lemnia.net/) το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη
Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) σε συνεργασία με επιστήμονες από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο του Göttingen στη Γερμανία έχουν
υλοποιήσει εκτεταμένη έρευνα πεδίου, από το 2017 έως σήμερα, συλλέγοντας πλήθος επιστημονικών
δεδομένων για τις παραδοσιακές πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς του πρωτογενούς
τομέα και έχουν διαμορφώσει το τοπίο και τη βιοποικιλότητα της Λήμνου. Μέσα από συστηματική έρευνα,
η ομάδα των συνεργαζόμενων φορέων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή ορισμένων από αυτές τις
αγροτικές πρακτικές σε γεωργο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διατηρούν αροτραίες ετήσιες
καλλιέργειες ωφελεί τη βιοποικιλότητα, το έδαφος και το τοπίο, ενώ βελτιώνει την ποιότητα των
παραγόμενων τοπικών προϊόντων και κατ’ επέκταση μπορεί να αυξήσει το γεωργικό εισόδημα. Με σκοπό τη
σύνδεση των επιστημονικών δεδομένων με την εφαρμογή τους στην πράξη έτσι ώστε να συμβαδίσει η
αγροτική ανάπτυξη με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου της Λήμνου, η ομάδα του
προγράμματος συνέταξε τον ανά χείρας ‘Οδηγό Καλών Πρακτικών’.
Ο στόχος του ‘Οδηγού Καλών Πρακτικών’ είναι διττός: αφενός η καταγραφή των ‘Καλών Πρακτικών’ με βάση
τα επιστημονικά δεδομένα και αφετέρου η χρήση αυτών των πρακτικών ως μια δέσμη μέτρων για όσους
παραγωγούς, εθελοντικά, θα ήθελαν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις ενός νέου περιβαλλοντικού
σήματος/ετικέτας που πρόκειται να δημιουργηθεί. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν οι πρακτικές να
εφαρμόζονται με τα παραπάνω ωφελήματα για το νησί της Λήμνου αλλά και οι παραγωγοί να δώσουν
προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους. Ως εκ τούτου, προϋπόθεση ένταξης στο εθελοντικό δίκτυο
παραγωγών είναι η εφαρμογή όλων των υποχρεωτικών κριτηρίων (Υ) και ενός ποσοστού από τα προαιρετικά
κριτήρια (Π) του ‘Οδηγού Καλών Πρακτικών’, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο ελάχιστος συνολικός αριθμός
πόντων που αναφέρεται στον Πίνακα του Προτύπου.
Οι Πρακτικές (Κριτήρια) έχουν χωριστεί σε πέντε κατηγορίες (Αρχές), όπως απεικονίζονται στον Πίνακα του
Προτύπου, ήτοι: Α. Διαχείριση καλλιεργειών, Β. Μείωση εισροών και αειφορική χρήση φυσικών πόρων, Γ.
Διαχείριση ζωικού κεφαλαίου και βόσκηση, Δ. Διαχείριση φυσικών και ημι-φυσικών στοιχείων και Ε.
Διατήρηση των παραδοσιακών μαντρών και άλλων παραδοσιακών γεωργικών κατασκευών. Στο κείμενο που
ακολουθεί δίδονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και ελέγχου των Πρακτικών. Η παρακολούθησή τους θα
γίνεται μέσω εφαρμογών γεωργίας ακριβείας και θα συνδυάζεται με επιτόπιο έλεγχο στον αγρό και στην
εκμετάλλευση, ανάλογα με την πρακτική. Επίσης, περιγράφονται τα εκτιμώμενα οφέλη από την εφαρμογή
κάθε πρακτικής (τα οποία μπορούν να αποτελέσουν δείκτες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας
εφαρμογής κάθε κριτηρίου), που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά οφέλη (προστασία βιοποικιλότητας και
εδάφους), οικονομικά οφέλη (παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας και αύξηση παραγωγής), και
οφέλη που σχετίζονται με τη διατήρηση της δομής και της ποικιλομορφίας του τοπίου.
Ο παρών ΄Οδηγός Καλών Πρακτικών’ δημιουργήθηκε με γνώμονα την αγροτική διαχείριση που ασκείται στη
Λήμνο. Ωστόσο, και χάρη στο πολλαπλασιαστικό του αποτέλεσμα, δύναται να εφαρμοστεί και σε άλλες
περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου ειδικότερα, αλλά και της ηπειρωτικής Ελλάδας γενικότερα. Επίσης,
θεωρούμε σκόπιμο να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές η σύνδεσή του με τις νομοθετικές προτάσεις για
την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020.
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Πίνακας προτύπου καλών πρακτικών για το τοπίο και τη βιοποικιλότητα της Λήμνου
Αρχές

Κριτήρια

Εφαρμογή

Γ. Διαχείριση
ζωικού
κεφαλαίου και
βόσκηση

Τρόπος ελέγχου

Α.1. Πολυκαλλιέργεια και
αγρανάπαυση

Υ

Διατήρηση τουλάχιστον 3 διαφορετικών
καλλιεργειών ή 2 καλλιεργειών και μιας
αγρανάπαυσης/έτος/εκμετάλλευση

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας
ακριβείας του συστήματος ή/και
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό.

Α.2. Αμειψισπορά

Υ

Συστηματική εναλλαγή καλλιεργειών
ανεξαρτήτως είδους

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας
ακριβείας του συστήματος ή/και
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό.

Α.3. Συγκαλλιέργεια

Π

Ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων φυτικών
ειδών στο ίδιο χωράφι σε μίγμα την ίδια
καλλιεργητική περίοδο

Α.4. Τοπικές ποικιλίες
(αβελτίωτοι πληθυσμοί)

Π

Χρήση σπόρων τοπικών ποικιλιών

Β.1. Ορθή χρήση και μείωση
αγροχημικών

Υ

Τήρηση των ορίων χρήσης αγροχημικών

Β.2. Ορθή διαχείριση
υπολειμμάτων καλλιεργειών
(καλαμιά)

Υ

Μη καύση των υπολειμμάτων

Β.3. Ήπια άροση και
ελαχιστοποίηση άροσης

Υ

Τήρηση των οδηγιών προς τους
παραγωγούς

Β.4. Ορθή χρήση και μείωση
ανόργανων λιπασμάτων

Υ

Τήρηση των οδηγιών προς τους
παραγωγούς

Β.5. Χρήση φυσικών λιπασμάτων
(χλωρή λίπανση και κοπριά)

Π

Γ.1. Βοσκή σε φυσικό βοσκότοπο

Υ

Α. Διαχείριση
καλλιεργειών

Β. Μείωση
εισροών και
αειφορική
χρήση φυσικών
πόρων

Δείκτες εφαρμογής κριτηρίων

Δήλωση παραγωγού με ταυτόχρονο
έλεγχο στον αγρό για χρήση χλωρής
λίπανσης ή/και κοπριάς
Τήρηση των προϋποθέσεων κανονικής
χρήσης βοσκότοπου όπως αυτή ορίζεται
από τις σχετικές μελέτες του
προγράμματος
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Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας
ακριβείας του συστήματος ή/και
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό.
Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας
ακριβείας του συστήματος ή/και
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό.
Εργαστηριακός έλεγχος, αν απαιτηθεί.
Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας
ακριβείας του συστήματος (περιλαμβάνει
δήλωση από το κατάστημα γεωργικών
εφοδίων).
Μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό μετά
τη συγκομιδή και μέχρι την επόμενη
καλλιέργεια.
Μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό.
Επιτόπιος έλεγχος κατά τη διάρκεια
άροσης ή/και εδαφοτομή.
Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας
ακριβείας του συστήματος (περιλαμβάνει
δήλωση από το κατάστημα γεωργικών
εφοδίων). Εργαστηριακός έλεγχος, αν
απαιτηθεί.

Δείκτες αξιολόγησης
αποτελεσματικότητας
Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα (έμφαση
στα ωφέλιμα) εδαφικές ιδιότητες,
δομή / ποικιλομορφία τοπίου
Μονοετή αυτοφυή, ασπόνδυλα,
εδαφικές ιδιότητες, μείωση
αγροχημικών, δομή / ποικιλομορφία
τοπίου
Εδαφικές ιδιότητες, μείωση
αγροχημικών, ωφέλιμα έντομα
Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα,
μικροβιακή ποικιλότητα εδάφους,
μείωση αγροχημικών

Πόντοι
-

-
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5-10

Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα,
ορνιθοπανίδα, υπολείμματα σε
έδαφος και νερό

-

Εδαφικές ιδιότητες, αυτοφυή είδη,
ασπόνδυλα

-

Εδαφικές ιδιότητες

-

Εδαφικές ιδιότητες, εδαφοπανίδα,
υπολείμματα σε έδαφος και νερό

-

Μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό.

Εδαφικές ιδιότητες, αυτοφυή είδη,
ασπόνδυλα

5

Μακροσκοπικός έλεγχος (έλεγχος
φυτοκάλυψης) στον βοσκότοπο.

Εδαφικές ιδιότητες, αυτοφυή είδη,
ασπόνδυλα, ορνιθοπανίδα, δομή /
ποικιλομορφία τοπίου

-

Αρχές

Δ. Διαχείριση
φυσικών και
ημι-φυσικών
στοιχείων

Ε. Διατήρηση
των
παραδοσιακών
μαντρών και
άλλων
παραδοσιακών
γεωργικών
κατασκευών

Κριτήρια

Εφαρμογή

Δείκτες εφαρμογής κριτηρίων

Τρόπος ελέγχου
Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας
ακριβείας του συστήματος και
υπολογιστική αξιολόγηση.
Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας
ακριβείας του συστήματος και
υπολογιστική αξιολόγηση.
Μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό.

Δείκτες αξιολόγησης
αποτελεσματικότητας

Πόντοι

Γ.2. Ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών

Υ

Παραγωγή ζωοτροφών από την
εκμετάλλευση σε ποσοστό 40% των
αναγκών

Γ.3. Βόσκηση σε αροτραίες
εκτάσεις

Π

Βόσκηση σε καλλιέργειες (στην
‘καλαμιά’ ή/και στα ‘τσαίρια’)

Γ.4. Διατήρηση αυτόχθονων ή/και
τοπικά προσαρμοσμένων φυλών

Π

Ύπαρξη αυτόχθονων ή/και τοπικά
προσαρμοσμένων φυλών

Γ.5. Ευζωία των εκτρεφόμενων
ζώων

Υ

Τήρηση προϋποθέσεων ευζωίας

Δ.1. Διατήρηση ‘τράφων’

Υ

Ύπαρξη ‘τράφων’ στον αγρό

Δ.2. Διατήρηση δένδρων ή
θάμνων στα όρια των αγρών

Υ

Ύπαρξη δένδρων ή θάμνων στα όρια των
αγρών

Π

Ύπαρξη ακαλλιέργητων τμημάτων και
αδρομερών υλικών εντός των αγρών

Π

Εμπλουτισμός αγρών με φυσικά στοιχεία
έχοντας ως βάση την πρότερη
κατάσταση

Μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό.

Ε.1. Διατήρηση των
παραδοσιακών μαντρών (και
άλλων πέτρινων κατασκευών)

Υ

Ύπαρξη μαντρών (και άλλων πέτρινων
κατασκευών)

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας
ακριβείας του συστήματος και
μακροσκοπικός έλεγχος για τη διατήρηση
των κατασκευών.

Ασπόνδυλα, ορνιθοπανίδα, ερπετά,
δομή / ποικιλομορφία τοπίου

-

E.2. Αναστήλωση παραδοσιακών
μαντρών ή/και κατασκευή νέων,
παραδοσιακού τύπου
κατασκευών

Π

Ύπαρξη έργων

Μακροσκοπικός και διοικητικός έλεγχος,
(βλ. αδειοδοτήσεις).

Ασπόνδυλα, ορνιθοπανίδα, ερπετά,
δομή / ποικιλομορφία τοπίου

5-10

Ε.3. Διατήρηση ή κατασκευή
νερόλακκων

Π

Ύπαρξη νερόλακκων

Μακροσκοπικός έλεγχος για την
επιβεβαίωση ύπαρξης των νερόλακκων.

Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα,
ορνιθοπανίδα, ερπετά, αμφίβια,
δομή / ποικιλομορφία τοπίου

Δ.3. Διατήρηση ακαλλιέργητων
τμημάτων και αδρομερών υλικών
εντός των αγρών
Δ.4. Εμπλουτισμός ή/και
επανένταξη φυσικών στοιχείων
εντός των αγρών

Αυτοφυή είδη, εδαφικές ιδιότητες,
δομή / ποικιλομορφία τοπίου

-

Αυτοφυή είδη, εδαφικές ιδιότητες

5

Φαινοτυπικός έλεγχος των ζώων και
γενετικός, αν χρειαστεί.

Εδαφικές ιδιότητες, αυτοφυή είδη,
ασπόνδυλα, ορνιθοπανίδα

5-10

Μακροσκοπικός έλεγχος στη μάντρα.

Βόσκοντα ζώα

-

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας
ακριβείας του συστήματος και
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό.
Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας
ακριβείας του συστήματος και
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό.
Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας
ακριβείας του συστήματος και
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό.

Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα,
ορνιθοπανίδα, δομή /
ποικιλομορφία τοπίου

-

Ασπόνδυλα, ορνιθοπανίδα, δομή /
ποικιλομορφία τοπίου

-

Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα,
ορνιθοπανίδα, ερπετά, δομή /
ποικιλομορφία τοπίου
Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα,
ορνιθοπανίδα, ερπετά, δομή /
ποικιλομορφία τοπίου

5

5

5

Βάση ένταξης → Το Σύνολο των Υποχρεωτικών (Υ) Κριτηρίων + 30 πόντοι από εφαρμογή Προαιρετικών (Π) Κριτηρίων (ελεύθερης επιλογής)
Μέγιστος αριθμός πόντων από την εφαρμογή Προαιρετικών (Π) Κριτηρίων

4

60

Οδηγός Καλών Πρακτικών Terra Lemnia

Σεπτέμβριος 2020

Επεξήγηση προτύπου
A. Διαχειριση καλλιεργειών
Α.1. Πολυκαλλιεργεια και αγραναπαυση
Τι είναι: Πολυκαλλιέργεια είναι η καλλιέργεια πολλών διαφορετικών ειδών σε τοπικό επίπεδο, σε σχετικά
μικρές ποσότητες ανά είδος, σε αντίθεση με τη μονοκαλλιέργεια, που αναφέρεται στην καλλιέργεια ενός
είδους σε μεγάλες ποσότητες. Αγρανάπαυση είναι η προσωρινή διακοπή της καλλιέργειας ενός αγρού, με
σκοπό να αποκτήσει ξανά την παραγωγικότητά του.
Γιατί/Σημαντικότητα: Η πολυκαλλιέργεια συμβάλλει στην οικολογική σταθερότητα και στην πληρέστερη
αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Η ποικιλία καλλιεργούμενων ειδών που απαντάται στη Λήμνο είναι δείγμα
ενός παραγωγικού συστήματος που δεν έχει εντατικοποιηθεί πλήρως και συνδέεται άμεσα με το μωσαϊκό
που χαρακτηρίζει το αγροτικό τοπίο του νησιού. Η αγρανάπαυση συμβάλλει στην αύξηση των αποθεμάτων
υγρασίας, στον εμπλουτισμό του εδάφους και στην εποίκιση του αγρού από άγρια είδη φυτών και ζώων, τα
οποία αποκτούν έτσι δίοδο για την εισαγωγή τους σε περιοχές όπου σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν
δύσκολο να υπάρξουν.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Υποχρεωτικό κριτήριο (Υ). Υποχρεούται η εκμετάλλευση να διατηρεί
τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές επιλέξιμες καλλιέργειες1 ανά έτος ή δύο (2) καλλιέργειες και μια (1)
αγρανάπαυση ανά έτος. Ελάχιστη απαιτούμενη έκταση: 60% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης2 της
εκμετάλλευσης ανά έτος.
Υποχρεούται η εκμετάλλευση να καταγράφει και να φυλάσσει στο ψηφιακό αρχείο της γεωβάσης του
συστήματος, τον τύπο καλλιέργειας κάθε αγροτεμαχίου που διαχειρίζεται. Η καταγραφή μπορεί να γίνεται
από τους/τις παραγωγούς με τη χρήση της ειδικής εφαρμογής ή της γεωβάσης, είτε από τον/την επιβλέποντα
γεωπόνο του προγράμματος.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση των αυτοφυών ειδών (μονοετών) και των πληθυσμών
ασπονδύλων (ωφέλιμα έντομα), αύξηση της φυτοκάλυψης, βελτίωση της εδαφικής δομής, μείωση της
διάβρωσης, διατήρηση της δομής και ποικιλομορφίας του τοπίου.

1

Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι όλες εκείνες που έχουν διαμορφώσει το τοπίο και τη βιοποικιλότητα της Λήμνου. Έτσι, παρότι το
πρότυπο αφορά τις ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες (σιτηρά και ψυχανθή), στο κριτήριο της πολυκαλλιέργειας εντάσσεται η διατήρηση
και ορισμένων πολυετών καλλιεργειών οι οποίες χαρακτηρίζουν το τοπίο της Λήμνου (αμπέλια, συκιές, αμυγδαλιές). Δεν
συμπεριλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση οι καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις σε νερό (όσες χρειάζονται συστηματικό πότισμα)
και εισροές, όπως είναι το ποτιστικό τριφύλλι και ο σόργος, καθώς και πολυετείς καλλιέργειες οι οποίες δεν υπήρχαν ή υπήρχαν σε
μικρές εκτάσεις στο νησί (π.χ. ελαιώνες).

2

Το ποσοστό 60% υπολογίζεται αθροιστικά για τις τρεις (3), ή περισσότερες, επιλέξιμες καλλιέργειες, με την προϋπόθεση ότι κάθε
μία αποτελεί τουλάχιστον το 5% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης. Καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε μικρότερη έκταση
εντάσσονται μόνο εφόσον εμπίπτουν στις σπάνιες (όπως αυτές αναφέρονται στο κριτήριο Α.4). Για την αγρανάπαυση, εφόσον μία
χρονιά έχει καλλιεργηθεί το 100% της αρόσιμης έκτασης, η ελάχιστη απαίτηση για την επόμενη χρονιά είναι να παραμείνει
ακαλλιέργητο τουλάχιστον το 40%.
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Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται οι επιλέξιμες καλλιέργειες του κριτηρίου Α.1:
Ετήσιες

Ετήσιες (σπάνιες)3

Πολυετείς4

Σιτηρά:
•
Σκληρό σιτάρι (Triticum durum)
•
Κριθάρι (Hordeum vulgare)
•
Βρώμη (Avena sativa)
•
Τριτικάλε (Triticosecale)
Ψυχανθή:
•
Μηδικές άνυδρες (Medicago)
•
Ασπρομύτικο φασόλι (Vigna unguiculata)
•
Βίκος (Vicia sativa)
•
Άφκος (Lathyrus ochrus)
•
Μπιζέλι (Pisum sativum)

•
•
•
•
•

Ρόβη (Vicia ervilia)
Σουσάμι (Sesamum indicum)
Λαφύρι τοπικό (Lathyrus sativus)
Γλυκάνισο (Pimpinella anisum)
Αραχίδα (Arachis hypogea)

•
•
•

•

Αγρανάπαυση

Αμπέλια (Vitis sp.)
Συκιές (Ficus sp.)
Αμυγδαλιές (Prunus sp.)

Α.2. Αμειψισπορα
Τι είναι: Αμειψισπορά είναι η συστηματική και λογική εναλλαγή αρόσιμων καλλιεργειών σε ένα πρόγραμμα
χρονικής διάρκειας 2-3 ετών στον ίδιο αγρό. Η λογική εναλλαγή λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένους
παράγοντες, όπως οι εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, αλλά και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, ώστε
να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα.
Γιατί/Σημαντικότητα: Με την αμειψισπορά επιδιώκεται η διατήρηση και ενίσχυση της γονιμότητας του
εδάφους, η βελτίωση της δομής του εδάφους, η φιλοπεριβαλλοντική αντιμετώπιση των ζιζανίων και ο
έλεγχος των εχθρών και των ασθενειών των καλλιεργειών. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ευνοείται η
βιοποικιλότητα και κυρίως τα μονοετή φυτά καθώς και τα ασπόνδυλα που εξαρτώνται από αυτά.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Υποχρεωτικό Κριτήριο (Υ). Υποχρεούται η εκμετάλλευση να εφαρμόζει το
κατάλληλο πρόγραμμα αμειψισποράς, το οποίο θα συντονίζεται από τον τον/την επιβλέποντα γεωπόνο του
προγράμματος, σε ένα ποσοστό 40% της συνολικής αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης ανά έτος. Το
κριτήριο μπορεί να εφαρμόζεται συνδυαστικά με το κριτήριο Α.1 και ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο μέσω της
γεωβάσης του συστήματος. Η ελάχιστη απαίτηση είναι να αλλάζουν οι καλλιέργειες, ανεξάρτητα από το είδος
τους (περιλαμβάνεται και η εναλλαγή δύο διαφορετικών ειδών σιτηρών). Την πρώτη καλλιεργητική περίοδο
εισόδου στο σύστημα, η απόφαση πιστοποίησης θα εκδίδεται με αναφορά στην υποχρέωση εφαρμογής του
κριτηρίου από την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, εάν και εφόσον η εφαρμογή του κριτηρίου δεν μπορεί να
πιστοποιηθεί.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση των μονοετών φυτών και των ασπονδύλων, βελτίωση
της γονιμότητας του εδάφους, μείωση των αγροχημικών, βελτίωση της παραγωγής, διατήρηση της δομής και
ποικιλομορφίας του τοπίου.

3

4

Η σπανιότητα καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργεί κάθε παραγωγός αλλά και τον αριθμό των
γεωργών που καλλιεργούν τη συγκεκριμένη ποικιλία. Για την αρχική εφαρμογή του προτύπου εντάσσονται οι καλλιέργειες που
αναφέρονται παραπάνω, ο κατάλογος όμως θα επανεξετάζεται σε τακτική βάση. Σε κάθε περίπτωση, στις επιλέξιμες σπάνιες
καλλιέργειες αναφέρονται μόνο οι τοπικές ποικιλίες των φυτών (βλ. και κριτήριο Α.4).
Διευκρινίζεται ότι τα παραγόμενα προϊόντα από τις πολυετείς καλλιέργειες δεν θα μπορούν να λάβουν πιστοποίηση στο πλαίσιο
του παρόντος προτύπου.
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Α.3. Συγκαλλιεργεια
Τι είναι: Συγκαλλιέργεια είναι η γεωργική πρακτική της καλλιέργειας δύο ή περισσοτέρων φυτικών ειδών στο
ίδιο χωράφι την ίδια καλλιεργητική περίοδο. Τα φυτικά είδη σε μια συγκαλλιέργεια δεν πρέπει απαραίτητα
να σπαρθούν την ίδια χρονική φάση και η συγκομιδή επίσης μπορεί να διαφέρει. Ωστόσο τα είδη πρέπει να
συνυπάρξουν για κάποιο χρονικό διάστημα της ανάπτυξής τους στον αγρό.
Γιατί/Σημαντικότητα: Τα συστήματα συγκαλλιέργειας χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί παραγωγικότητα
και σταθερότητα. Τα συστήματα αυτά, σε σχέση με τις μονοκαλλιέργειες, μειώνουν τη διάβρωση του
εδάφους, αυξάνουν την οργανική ύλη και συμβάλλουν στις ανάγκες πρόσληψης αζώτου από τα φυτά.
Επιπλέον, μειώνεται το ποσοστό των ζιζανίων στον αγρό, τα παθογόνα των φυτών και οι βλαβεροί για τα
φυτά πληθυσμοί εντόμων, γεγονός που μειώνει την ανάγκη χρήσης ζιζανιοκτόνων και φυτοπροστατευτικών
σκευασμάτων, καθώς και της ανόργανης λίπανσης, που επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον. Τέλος, αυξάνουν
τους πληθυσμούς των επικονιαστών και άλλων ωφέλιμων εντόμων.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Προαιρετικό Κριτήριο (Π). Δίδονται πέντε (5) πόντοι για την εφαρμογή του
σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 25% της συνολικής αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης ανά έτος.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση της οργανικής ύλης, βελτίωση της γονιμότητας του
εδάφους, μείωση της διάβρωσης, συμβολή στη μείωση των αγροχημικών, αύξηση των επικονιαστικών και
άλλων ωφέλιμων εντόμων.

Α.4. Τοπικες ποικιλιες
Τι είναι: Οι τοπικές ποικιλίες είναι πληθυσμοί καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που έχουν προκύψει με
επιλογή των γεωργών και της φύσης σε μεγάλα χρονικά διαστήματα και επειδή είναι ετερογενείς μπορούν
να εξελίσσονται και να παρουσιάζουν προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες.
Γιατί/Σημαντικότητα: Οι ίδιες οι τοπικές ποικιλίες αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της βιοποικιλότητας,
ενώ την ευνοούν σε όλους τους κρίκους του αγρο-οικοσυστήματος (ποικιλότητα καλλιεργειών, αυτοφυών
φυτών, εντομοπανίδας, μικροβιακής ποικιλότητας του εδάφους, κλπ.). Οι τοπικές ποικιλίες συνεξελίσσονται
με συμβιωτικούς μικροοργανισμούς του εδάφους και συνεπώς συμβάλλουν στη διατήρηση και αύξηση της
αγροβιοποικιλότητας. Παράλληλα, η χρήση τοπικών ποικιλιών οδηγεί σε χαμηλές εισροές και στη δυνατότητα
αξιοποίησης φτωχών άγονων εδαφών με όλες τις θετικές επιδράσεις που αυτό συνεπάγεται (π.χ. τα χωράφια
θα έμεναν ακαλλιέργητα με αποτέλεσμα την ερημοποίηση ή την επικράτηση λιγότερων φυτικών ειδών).
Επιπρόσθετα, σε τέτοια περιβάλλοντα αυτές οι ποικιλίες μπορούν να δώσουν προϊόντα μοναδικά, υψηλής
προστιθέμενης αξίας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ) με οικονομικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Προαιρετικό Κριτήριο (Π). Δίδονται πέντε (5) πόντοι για μία καλλιέργεια με
ελάχιστη έκταση 5 στρ. και δέκα (10) πόντοι για δύο ή περισσότερες καλλιέργειες ελάχιστης έκτασης 5 στρ.
έκαστη (για τις σπάνιες καλλιέργειες του πίνακα Α.1 δεν ορίζεται ελάχιστη έκταση). Συνιστάται ο συνδυασμός
τους με αμειψισπορά με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας (ξηρικά και χωρίς εισροές). Η λίστα των
επιλέξιμων τοπικών ποικιλιών θα αναρτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia. Ο έλεγχος
εφαρμογής του κριτηρίου θα γίνεται από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Σπόρων (Τοπικό Γραφείο
Αγροτικής Οικονομίας) ή από τον/την επιβλέποντα γεωπόνο.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση αυτοφυών ειδών, ασπονδύλων και μικροβιακής
ποικιλότητας του εδάφους, μείωση αγροχημικών.
7

Οδηγός Καλών Πρακτικών Terra Lemnia

Σεπτέμβριος 2020

B. Μειώση εισροών και αειφορικη χρηση φυσικών πορών
B.1. Ορθη χρηση και μειώση αγροχημικών
Τι είναι: Αγροχημικά είναι το σύνολο των χημικών σκευασμάτων (ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα,
κλπ.) που χρησιμοποιούνται στην άσκηση της γεωργίας για την καταπολέμηση διαφόρων εχθρών και
ασθενειών και την αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών.
Γιατί/Σημαντικότητα: Μεγάλο τμήμα των αγροχημικών που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες αποδομείται
μέσω μικροβιακών ή χημικών διαδικασιών ή προσλαμβάνονται από τα φυτά και, μέσω αυτών, στα ζώα και
στον άνθρωπο αυτούσια ή ως μεταβολίτες. Σημαντικό όμως μέρος των αγροχημικών διασπείρεται στο
περιβάλλον μέσω του ανέμου, της έκπλυσης ή της απορροής του νερού και έτσι εντοπίζονται στα εδάφη αλλά
και στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Υπάρχει πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών που επισημαίνουν τις
αρνητικές επιπτώσεις των αγροχημικών στην άγρια ζωή και στη βιοποικιλότητα μειώνοντας τους πληθυσμούς
των πτηνών, των εντόμων, των αμφιβίων και των υδρόβιων κοινωνιών. Φυσικά υπάρχουν πολλές αναφορές
και για τις αρνητικές επιπτώσεις των αγροχημικών στην υγεία του ανθρώπου, καθώς προκαλούν οξείες ή
χρόνιες παθολογικές καταστάσεις.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Υποχρεωτικό κριτήριο (Υ). Υποχρεούται η εκμετάλλευση να τηρεί τα όρια
και τα σκευάσματα που συστήνει για κάθε καλλιέργεια και εφαρμογή ο/η επιβλέπων γεωπόνος. Σε κάθε
περίπτωση, τα όρια πρέπει να είναι εντός των συστάσεων του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής του ΥΠΑΑΤ.
Υποχρεούται η εκμετάλλευση να καταγράφει και να φυλάσσει στο ψηφιακό αρχείο της γεωβάσης του
συστήματος, όλα τα στοιχεία σχετικά με τις εφαρμογές φυτοπροστασίας – αγροχημικών. Η καταγραφή μπορεί
να γίνεται από τους/τις παραγωγούς με τη χρήση της ειδικής εφαρμογής ή της γεωβάσης, είτε από τον/την
επιβλέποντα γεωπόνο.
Πρέπει να καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία για κάθε εφαρμογή: α) Αγροτεμάχιο, β) Ημερομηνία και ώρα
εφαρμογής, γ) Είδος, συγκέντρωση και συνολική ποσότητα του κάθε προϊόντος, δ) Όγκος ψεκαστικού υγρού
που χρησιμοποιήθηκε. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τις καταγραφές των εφαρμογών ανά αγροτεμάχιο.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση αυτοφυών φυτικών ειδών, ασπόνδυλων, και πτηνών
που κυνηγούν στον αγρό.

B.2. Ορθη διαχειριση υπολειμματών καλλιεργειών (καλαμια)
Τι είναι: H καλαμιά αναφέρεται στα φυτικά υπολείμματα, κυρίως ετήσιων καλλιεργειών, όπως τα σιτηρά, που
παραμένουν στον αγρό μετά τη συγκομιδή του καρπού.
Γιατί/Σημαντικότητα: Η ορθή διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων είναι πολύ σημαντική για την
προστασία και τον εμπλουτισμό του εδάφους. Συχνά, γίνεται καύση της καλαμιάς προκειμένου να
διευκολυνθεί η καλλιέργεια την επόμενη περίοδο. Η τεχνική της καύσης της καλαμιάς έχει πολύ σημαντικές
αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος και στο περιβάλλον. Η καύση της καλαμιάς συντελεί: (α) στη μείωση της
οργανικής ύλης του εδάφους, (β) στην έλλειψη του βασικού εδαφικού συστατικού για τη δημιουργία καλής
δομής, (γ) στη μείωση της παραγωγικότητας του εδάφους, (δ) στην αυξημένη ευαισθησία του εδάφους στην
υδατική και αιολική διάβρωση και (ε) στη μείωση της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, η καύση της καλαμιάς
παράγει ενδιάμεσες χημικές ενώσεις που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (οξείδια του άνθρακα,
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του αζώτου και του θείου).
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Υποχρεωτικό Κριτήριο (Υ). Απαγορεύεται η καύση της καλαμιάς μετά τη
συγκομιδή του καρπού. Αντ’ αυτού, συνιστάται να γίνεται βόσκηση των υπολειμμάτων (κριτήριο Γ.4) ή/και
να θρυμματίζονται τα εναπομείναντα φυτικά υπολείμματα στον αγρό και με τις πρώτες βροχές να
ενσωματώνονται στο έδαφος με μια άροση βάθους συνήθως μέχρι 25 εκ.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση της οργανικής ύλης του εδάφους, βελτίωση της
εδαφικής δομής, μείωση της υδατικής διάβρωσης, αύξηση αυτοφυών ειδών και ασπόνδυλων.

B.3. Ήπια αροση και ελαχιστοποιηση αροσης
Τι είναι: Η ήπια άροση αναφέρεται στη μείωση του βάθους άροσης με το άροτρο. Η ελαχιστοποίηση άροσης
αναφέρεται στον περιορισμό του αριθμού αρόσεων στις απολύτως απαραίτητες παρεμβάσεις ή και στην
αποφυγή της άροσης, όπου είναι δυνατόν.
Γιατί/Σημαντικότητα: Η εντατική κατεργασία του εδάφους (συχνότερες αρόσεις σε μεγάλο βάθος) αυξάνει
την καταναλισκόμενη ενέργεια από τον γεωργικό ελκυστήρα, επιφέρει μεγάλη και άσκοπη κατανάλωση
καυσίμων και παράλληλα προκαλεί αρνητικές συνέπειες στο έδαφος, όπως καταστροφή της δομής, συμπίεση
του υπεδάφους και διάβρωση στις επικλινείς περιοχές. Η διάβρωση που προκαλείται από τα γεωργικά
εργαλεία, αποκαλούμενη μηχανική διάβρωση, έχει αποδειχτεί από μετρήσεις ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από
την υδατική διάβρωση που προκαλείται από την επιφανειακή απορροή του νερού. Η μείωση των αρνητικών
επιπτώσεων της άροσης στο έδαφος και, ευρύτερα, στο τοπίο, μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους
ανάλογα με την καλλιέργεια, το βάθος του εδάφους, την κλίση της επιφανείας του εδάφους και τα διαθέσιμα
γεωργικά εργαλεία.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Υποχρεωτικό Κριτήριο (Υ). Ανεξαρτήτως κλίσης του εδάφους, το βάθος
άροσης πρέπει να διατηρείται έως τα 20 εκατοστά (βαθύτερη άροση μπορεί να γίνεται μόνο με την άδεια
του/της επιβλέποντος γεωπόνου). Συνιστάται να αποφεύγονται υψηλές ταχύτητες κίνησης. Συνίσταται η
αντικατάσταση του αρότρου με τον καλλιεργητή ή η χρήση αρότρου με πτερύγια.
Σε επικλινή εδάφη (κλίση >5%), πρέπει επιπλέον να ακολουθούνται τα εξής:
•
•

Άροση, όπου η κλίση το επιτρέπει, παράλληλα με τις ισοϋψείς.
Αναστροφή του εδάφους μία φορά προς τα κατάντη και τρεις φορές προς τα ανάντη όταν η άροση
γίνεται κάθετα προς την κλίση.

Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Μείωση της μηχανικής διάβρωσης (εκτίμηση με τη μεταβολή
εδαφικού χρώματος μέσα στο ίδιο αγροτεμάχιο), αποτροπή μείωσης του βάθους εδάφους.

B.4. Ορθη χρηση και μειώση χρησης ανοργανών λιπασματών
Τι είναι: Εργαστηριακές αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων από 22.000 θέσεις κατανεμημένες σε όλη την
Ελλάδα έδειξαν ότι τα εδάφη έχουν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, υπερ-λιπανθεί τις τελευταίες
δεκαετίες, ιδιαίτερα με τα μακροστοιχεία άζωτο, φώσφορος και κάλιο (εδαφολογικός χάρτης Ελλάδος 2014).
Ο φώσφορος και το κάλιο δεσμεύονται από το έδαφος και αποδίδονται στις επόμενες καλλιέργειες. Το άζωτο
δεν δεσμεύεται στο έδαφος και αν δεν προσροφηθεί από το φυτό απομακρύνεται συνήθως από το εδαφικό
σύστημα με το νερό της βροχής ή την άρδευση. Το άζωτο προστίθεται σε κάθε καλλιεργητική περίοδο, αλλά
9
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συνήθως σε ποσότητες μεγαλύτερες των απαιτήσεων των φυτών με δυσμενείς οικονομικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των ανόργανων λιπασμάτων
και ιδιαίτερα στη μείωση αυτών, όπου είναι απαραίτητο.
Γιατί/Σημαντικότητα: Η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και ιδιαίτερα των αζωτούχων, που υπερβαίνει τις
ανάγκες των καλλιεργειών για βέλτιστη παραγωγή, συνδέεται με υψηλά επίπεδα υπολειμματικού αζώτου στα
εδάφη, το οποίο δυνητικά αποτελεί ρυπαντή των υπόγειων υδατικών ταμιευτήρων και της ατμόσφαιρας
μέσω της έκπλυσης των νιτρικών ιόντων ή των αέριων απωλειών της αμμωνίας (απονιτροποίηση και
εξαέρωση). Πολλές φορές οι υπερβολικές λιπάνσεις παρουσιάζεται να έχουν αντίθετα αποτελέσματα στην
παραγωγή και στην ποιότητα των καρπών, στην καρπόδεση και στην αύξηση των καρπών, γεγονός που
οφείλεται κυρίως στην υπερβολική αύξηση της βλάστησης.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Υποχρεωτικό Κριτήριο (Υ). Υποχρεούται η εκμετάλλευση να τηρεί τα όρια
και τα σκευάσματα που συστήνει για κάθε καλλιέργεια και εφαρμογή ο/η επιβλέπων γεωπόνος. Σε κάθε
περίπτωση, τα όρια πρέπει να είναι εντός των συστάσεων του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής του ΥΠΑΑΤ.
Ως γενική οδηγία για τη χρήση αζώτου σε καλλιέργειες σιτηρών συστήνονται τα 8-12 κιλά στο στρέμμα
ανάλογα το έδαφος. Επίσης, στα σιτηρά συνίσταται η αποφυγή αζωτούχου λίπανσης κατά τη σπορά.
Ενδείκνυται το άζωτο να προστίθεται σε μια ή δύο δόσεις κατά την περίοδο του αδελφώματος του φυτού
(Φεβρουάριος, Μάρτιος) έτσι ώστε να αποφεύγεται η απώλεια αζώτου με την έκπλυση που παρατηρείται
μετά τη σπορά με τις βροχοπτώσεις και να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα στην παραγωγή καρπού.
Η χρήση φωσφόρου και καλίου να γίνεται βάσει εδαφικής ανάλυσης.
Υποχρεούται η γεωργική εκμετάλλευση να καταγράφει και να φυλάσσει στο ψηφιακό αρχείο της γεωβάσης
του συστήματος, όλα τα στοιχεία σχετικά με τις εφαρμογές λιπασμάτων στο έδαφος ή στο φύλλωμα. Η
καταγραφή μπορεί να γίνεται από τους/τις παραγωγούς με τη χρήση της ειδικής εφαρμογής ή της γεωβάσης,
είτε από τα συμβεβλημένα καταστήματα γεωργικών εφοδίων, είτε από τον/την επιβλέποντα γεωπόνο.
Την πρώτη καλλιεργητική περίοδο εισόδου στο σύστημα, η απόφαση πιστοποίησης θα εκδίδεται με αναφορά
στην υποχρέωση εφαρμογής του κριτηρίου από την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, εάν και εφόσον η
εφρμογή του κριτηρίου δεν μπορεί να πιστοποιηθεί.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Μείωση ανόργανων μορφών αζώτου στο έδαφος, ορθές
αναλογίες του διαθέσιμου φωσφόρου και ανταλλάξιμου καλίου στο έδαφος, προστασία εδαφοπανίδας,
αξιολόγηση δειγμάτων νερού από παρακείμενους υπόγειους ή επιφανειακούς υδατικούς πόρους.

B.5. Χρηση φυσικών λιπασματών (χλώρη λιπανση και κοπρια)
Τι είναι: Η χλωρή λίπανση αναφέρεται στην ανάπτυξη βιομάζας με την καλλιέργεια ψυχανθών ή σιτηρών ή
με συνδυασμό αυτών και ενσωμάτωση στο έδαφος μετά την πλήρη ανάπτυξη. Αντίστοιχα, η κοπριά είναι το
φυσικό οργανικό λίπασμα που δημιουργείται από τα περιττώματα των ζωών, ιδιαίτερα των προβάτων, των
αιγών, των βοοειδών και των ιπποειδών.
Γιατί/Σημαντικότητα: Η τεχνική της χλωρής λίπανσης συντελεί στη βελτίωση των χημικών και φυσικών
ιδιοτήτων των εδαφών. Για παράδειγμα, βελτιώνει τη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων και ιδιαίτερα του
αζώτου για την καλλιέργεια που θα ακολουθήσει. Επιπλέον, αυξάνει την οργανική ύλη του εδάφους (πολύ
σημαντικό συστατικό που επηρεάζει την παραγωγικότητα), δημιουργεί καλές συνθήκες εδαφικής δομής με
αποτέλεσμα τον καλύτερο αερισμό του εδάφους και αυξάνει την αντίσταση στη διάβρωση του εδάφους.
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Αντίστοιχα, η κοπριά αποτελεί άριστο υλικό για την ανάπτυξη των φυτών, διότι περιέχει διάφορα θρεπτικά
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών, σε αναλογίες και ποσότητες που απαιτούνται
από αυτά. Η προσθήκη κοπριάς στα καλλιεργούμενα εδάφη μειώνει το κόστος της λίπανσης με τη σταδιακή
απελευθέρωση των θρεπτικών στοιχείων και αποτελεί έναν εξαίρετο τρόπο για την αύξηση της οργανικής
ουσίας των εδαφών, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την εδαφική δομή και την αποθηκευτική ικανότητα
των εδαφών σε νερό.
Και οι δύο αυτές πρακτικές συνεισφέρουν στη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας και κυρίως των
αυτοφυών ειδών καθώς και των ασπόνδυλων.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Προαιρετικό Κριτήριο (Π). Δίδονται πέντε (5) πόντοι για την εφαρμογή του
σε ποσοστό τουλάχιστον 20% της συνολικής αρόσιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση. Η χλωρή λίπανση αφορά
κυρίως την καλλιέργεια ενός ψυχανθούς που ενσωματώνεται σε πρώιμο στάδιο στο έδαφος με άροση.
Συνιστάται η χλωρή λίπανση να γίνεται μια φορά στα πέντε ή δέκα έτη. Αντίστοιχα, η εφαρμογή της κοπριάς
στο έδαφος μπορεί να γίνεται είτε με την πρωτογενή της μορφή ή μετά από κάποια επεξεργασία (π.χ.
ωρίμανση - κομποστοποίηση) ανάλογα με το είδος της κοπριάς. Η κοπριά διασπείρεται στο έδαφος και στη
συνέχεια ενσωματώνεται για την καλύτερη αποδόμηση και απόδοση των θρεπτικών στοιχείων στα φυτά.
Όταν η κοπριά δεν είναι καλώς αποσυντεθειμένη, τότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί τροφοπενία
αζώτου. Στην περίπτωση αυτή προκαλείται ανταγωνισμός και δέσμευση του αζώτου από τους
μικροοργανισμούς αποσύνθεσης της κοπριάς. Μετά την αποσύνθεση της κοπριάς το άζωτο που δεσμεύθηκε
από τους μικροοργανισμούς αποδίδεται βραδέως σε αφομοιώσιμη μορφή στα φυτά.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση της οργανικής ύλης του εδάφους, βελτίωση της
εδαφικής δομής, μείωση της υδατικής διάβρωσης, αύξηση αυτοφυών ειδών και ασπόνδυλων.

Γ. Διαχειριση ζώικου κεφαλαιου και βοσκηση 5
Γ.1. Βοσκη σε φυσικο βοσκοτοπο (ελευθερη και ελεγχομενη / εναλλασσομενη)
Τι είναι: Τα εκτρεφόμενα είδη ζώων στη Λήμνο είναι μηρυκαστικά, γεγονός που συνεπάγεται την ημερήσια
ανάγκη κατανάλωσης σημαντικής ποσότητας χονδροειδούς ζωοτροφής, η οποία εξασφαλίζεται με τον
οικονομικότερο τρόπο μέσω της βόσκησης. Η βόσκηση όμως μιας έκτασης πρέπει να ασκείται με ορθολογικό
τρόπο διότι η παραβίαση της κανονικής χρήσης έχει καταστροφική επίπτωση στην κατάσταση του
βοσκότοπου, τόσο από περιβαλλοντική, όσο και από παραγωγική σκοπιά. Όταν αυτή πραγματοποιείται με
ορθολογικό τρόπο τότε τα οφέλη για τη βιοποικιλότητα αλλά και το έδαφος είναι πολλαπλά. Η εναλλαγή των
εκτάσεων που βόσκουν τα ζώα εντός μιας περιόδου αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόληψης της
υποβάθμισης των βοσκοτόπων.
Γιατί/Σημαντικότητα: Τα βοσκόμενα οικοσυστήματα περιέχουν ένα σημαντικό τμήμα της Ευρωπαϊκής
βιοποικιλότητας δεδομένου ότι εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες για μια τεράστια ποικιλία βιοτόπων και
ειδών, φιλοξενώντας πολλά είδη φυτών και ζώων, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τα πτηνά και πολλά
ασπόνδυλα, παρέχοντας ζωτικό χώρο για την αναπαραγωγή και τη διαβίωσή τους. Οι βοσκότοποι είναι επίσης
πηγή ενός ευρέως φάσματος δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, που ξεκινούν από τα ζωικά προϊόντα και
φθάνουν μέχρι τις δυνατότητες για αναψυχή και τουρισμό. Επιπλέον, αποτελούν «αποθήκες άνθρακα» και
ως εκ τούτου είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο στην προσπάθεια για τη μείωση των επιπέδων των αερίων
5

Αφορά μόνο τις κτηνοτροφικές και τις μικτές εκμεταλλεύσεις.

11

Οδηγός Καλών Πρακτικών Terra Lemnia

Σεπτέμβριος 2020

του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Οι περισσότερες από τις εκτάσεις αυτές διατηρούνται στην τρέχουσα
μορφή τους μέσω της βόσκησης ή/και της κοπής της βοσκήσιμης ύλης. Ωστόσο, οι μεταβολές των αγροτικών
πρακτικών και οι πιέσεις αλλαγής των χρήσεων γης έχουν σαν αποτέλεσμα οι εκτάσεις αυτές να
εξαφανίζονται με ανησυχητικό ρυθμό και να είναι σήμερα μεταξύ των πλέον απειλούμενων οικοσυστημάτων
της Ευρώπης.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Υποχρεωτικό Κριτήριο (Υ). Υποχρεούται η εκμετάλλευση να τηρεί τις
προϋποθέσεις κανονικής χρήσης του βοσκότοπου και τη βοσκοϊκανότητα καθώς και να ρυθμίζει τη βόσκηση
(αριθμός και είδη ζώων) κατά χρόνο και τόπο όπως ορίζονται από τη μελέτη βοσκοϊκανότητας /
βοσκοφόρτωσης του προγράμματος Terra Lemnia.
Υποχρεούται η εκμετάλλευση να καταγράφει και να φυλάσσει στο ψηφιακό αρχείο της γεωβάσης του
συστήματος, όλους τους φυσικούς βοσκότοπους που διαχειρίζεται. Ο έλεγχος εφαρμογής του κριτηρίου θα
τεκμηριώνεται με τη λήψη φωτογραφιών από τον/την παραγωγό και μπορεί να συμπληρώνεται μέσω
επιτόπιου ελέγχου από τον/την επιβλέποντα γεωπόνο.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Διατήρηση φυτοκάλυψης, αύξηση ποικιλότητας αυτοφυών
ειδών, ασπόνδυλων και ορνιθοπανίδας, μείωση της εδαφικής διάβρωσης, διατήρηση της δομής και
ποικιλομορφίας του τοπίου.

Γ.2. Ιδιοπαραγώγη ζώοτροφών
Τι είναι: Η ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών συνίσταται στην καλλιέργεια αροτραίων εκτάσεων για την παραγωγή
βοσκήσιμης ύλης με τη μορφή συγκομιζόμενης ζωοτροφής (σανό, αχυρόμπαλες), ενώ παράλληλα μπορεί να
γίνεται και απ’ ευθείας βόσκηση στον αγρό λειτουργώντας συμπληρωματικά με τη βοσκή σε φυσικές
εκτάσεις.
Γιατί/Σημαντικότητα: Η ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα λειτουργίας του αγροκτηνοτροφικού συστήματος της Λήμνου και συντελεί στην παραγωγική χρήση του αγροτικού χώρου και στην
πολυκαλλιέργεια, προστατεύοντας έμμεσα τους φυσικούς βοσκότοπους από φαινόμενα υπερβόσκησης.
Παράλληλα, διατηρεί μια υγιή ισορροπία μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής, ενώ η καλλιέργεια μικρών
εκτάσεων με θρεπτικά είδη εντός των βοσκήσιμων εκτάσεων με φυσική βλάστηση δημιουργεί ένα ξεχωριστό
και σημαντικό μωσαϊκό, χαρακτηριστικό του αγροτικού τοπίου της Λήμνου, εξασφαλίζοντας επίσης καλής
ποιότητας τροφή και για τους άλλους οργανισμούς του οικοσυστήματος της περιοχής.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Υποχρεωτικό κριτήριο (Υ). Υποχρεούται η εκμετάλλευση να εξασφαλίζει
τουλάχιστον 40% των απαιτούμενων ζωοτροφών της εκμετάλλευσης (ανάγκες ζώου ανά έτος σε κιλά ξηρής
ουσίας) από ιδιοπαραγωγή εκτός αν η εκμετάλλευση εξασφαλίζει περισσότερο από 50% των αναγκών της
από βόσκηση σε φυσικό βοσκότοπο (συνδυασμός με το κριτήριο Γ.1) ή/και αροτραίες εκτάσεις (συνδυασμός
με το κριτήριο Γ.3). Ο έλεγχος του κριτηρίου γίνεται με σύγκριση των συνολικών διατροφικών αναγκών των
ζώων της εκμετάλλευσης με τις ανάγκες που καλύπτονται από αγορές ζωοτροφών που καταγράφονται στο
σύστημα.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση ειδών και πληθυσμών αυτοφυών φυτών στους
σχετικούς αγρούς, διατήρηση της δομής και ποικιλομορφίας του τοπίου.
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Γ.3. Βοσκηση σε αροτραιες εκτασεις
Τι είναι: Η διαδικασία βόσκησης, από παραγωγικά ζώα, εκτάσεων που έχουν καλλιεργηθεί. Διακρίνονται δύο
περιπτώσεις: (α) η βόσκηση στην καλαμιά, όπου, μετά τη συγκομιδή, τα ζώα αφήνονται να βοσκήσουν τα
υπολείμματα των καλλιεργειών, (β) η βόσκηση στα «τσαΐρια», που αφορά εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται
κοντά στις μάντρες, και σπέρνονται κυρίως για βόσκηση χωρίς να γίνεται καθόλου συγκομιδή καρπού.
Γιατί/Σημαντικότητα: Τα ζώα που βόσκουν καλλιεργημένες εκτάσεις (είτε για απευθείας βόσκηση, είτε για
το διάστημα μετά τη συγκομιδή του καρπού), μειώνουν τις ανάγκες για κατανάλωση καυσίμων, εμπλουτίζουν
φυσικά το έδαφος με τα απόβλητά τους και συμβάλλουν στην εξάπλωση μιας σειράς από έμβιους
οργανισμούς σε σημαντικές εκτάσεις (μεταφορά και διασπορά σπόρων και άλλων οργανισμών).
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Προαιρετικό Κριτήριο (Π). Δίδονται πέντε (5) πόντοι εφόσον η
εκμετάλλευση καλύπτει τουλάχιστον 25% των διατροφικών αναγκών από τη βόσκηση τέτοιων εκτάσεων. Για
το σκοπό αυτό μπορεί να γίνεται χρήση γειτονικών εκτάσεων.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση ειδών και πληθυσμών αυτοφυών φυτών στους
σχετικούς αγρούς.

Γ.4. Διατηρηση αυτοχθονών η/και τοπικα προσαρμοσμενών φυλών ζώών
Τι είναι: Το ζωικό υλικό που εκτρέφεται για την παραγωγή των ζωικών προϊόντων έχει ποικίλη γενετική
σύσταση και στην πράξη κατηγοριοποιείται σε ομοιογενείς ομάδες που αναγνωρίζονται ως «φυλές». Οι
φυλές, ανάλογα με τη στόχευση της επιλογής, μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ανθεκτικές στις
συνθήκες του περιβάλλοντος όπου εκτρέφονται και απαιτητικές σε διάφορες εισροές.
Γιατί/Σημαντικότητα: Στο απώτερο παρελθόν, σε κάθε περιοχή οι παραγωγικές συνθήκες συντελούσαν ώστε
να επικρατεί η εκτροφή ζώων συγκεκριμένης συγκεκριμένης γενετικής σύστασης (φυλές), τα οποία
παρουσίαζαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις τοπικές κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες και στις
ελλείψεις των τοπικών πόρων. Τις τελευταίες δεκαετίες, άρχισαν να εκτρέφονται λιγότερο ανθεκτικές,
«βελτιωμένες» φυλές ζώων, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερο προϊόν, όταν τους
εξασφάλιζαν κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος (βλ. αλλαγή συνθηκών εκτροφής και σταβλισμού /
εντατικοποίηση παραγωγικού προτύπου) και εισαγόμενους πόρους (τροφές, φάρμακα, κατασκευές). Το
γεγονός αυτό οδήγησε στην αλλαγή της γενετικής σύστασης μεγάλου τμήματος του εκτρεφόμενου ζωικού
κεφαλαίου. Ωστόσο, σταδιακά αποδεικνύεται η μη αειφορική φύση αυτής της επιλογής, καθώς οι μη
προσαρμοσμένες «βελτιωμένες» φυλές δεν μπορούν να βόσκουν σε οριακές περιβαλλοντικές συνθήκες
(τοπογραφία, κλίμα), χρειάζονται στέγαση σε υψηλού κόστους κτίσματα, καταναλώνουν υψηλής θρεπτικής
αξίας καλλιεργούμενες ζωοτροφές που συχνά μεταφέρονται από μεγάλες αποστάσεις, δεν διαθέτουν ισχυρό
ανοσοποιητικό σύστημα με αποτέλεσμα να χρειάζονται συχνά θεραπείες και φάρμακα, ενώ καταναλώνονται
σημαντικά ποσά ενέργειας για την εξασφάλιση της εκτροφής τους. Παράλληλα, η απουσία (ή μειωμένη
παρουσία) τους από τον βοσκότοπο συνεπάγεται τη μείωση της βιοποικιλότητας στις εκτάσεις αυτές (όπως
αναλύθηκε παραπάνω στο κριτήριο Γ.1.).
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Προαιρετικό Κριτήριο (Π). Η εφαρμογή του κριτηρίου αφορά καταρχήν τα
πρόβατα. Γενικά, προωθείται η εκτροφή ζώων που βασίζονται σε ντόπιες/εγχώριες φυλές και παρουσιάζουν
μέγιστη προσαρμοστική ικανότητα στο (μικρο)περιβάλλον της νήσου. Δίδονται πέντε (5) πόντοι για την
εκτροφή ζώων που ανήκουν σε εγχώριες φυλές (π.χ. πρόβατο φυλής Λέσβου, Χίου) ή διασταυρώσεις τους
(π.χ. ντόπιο x Λέσβου) και δέκα (10) πόντοι για την εκτροφή ζώων που ανήκουν στην ντόπια φυλή προβάτου
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Λήμνου. Ο έλεγχος του κριτηρίου γίνεται με βάση δήλωση του παραγωγού στη γεωβάση του συστήματος και
φαινοτυπικό έλεγχο στην εκμετάλλευση από τον/την επιβλέποντα γεωπόνο. Η γενετική σύσταση των ζώων
περιγράφεται και παρακολουθείται βάσει γενετικών αναλύσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του
προγράμματος Terra Lemnia.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Εδαφική διάβρωση, αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα και
ορνιθοπανίδα.

Γ.5. Ευζώια τών εκτρεφομενών ζώών
Τι είναι: Η εκτροφή των παραγωγικών ζώων αποτελεί δραστηριότητα του ανθρώπου, ο οποίος ρυθμίζει τον
τρόπο διαβίωσης των ζώων, όπου σε πολλές περιπτώσεις εξαρτώνται πλήρως από τον εκτροφέα για την
τροφή, το νερό, την ανάπαυση και την αποφυγή του πόνου.
Γιατί/Σημαντικότητα: Η παρέμβαση του ανθρώπου στις συνθήκες ανάπτυξης των φυσικών πληθυσμών ζώων,
για ίδιο όφελος (παραγωγή προϊόντων), γεννά υποχρεώσεις εξασφάλισης στοιχειωδών συνθηκών ευζωίας
για αυτά. Επιπλέον, τα ζώα τα οποία υποφέρουν σε ένα ή περισσότερα σημεία ευζωίας δεν λειτουργούν με
φυσιολογικό τρόπο, με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά αποτελέσματα, όπως
αυτά αναφέρονται στα προηγούμενα κριτήρια.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Υποχρεωτικό κριτήριο (Υ). Υποχρεούται η εκμετάλλευση να τηρεί τη σχετική
νομοθεσία και ειδικότερα: εξασφάλιση ελάχιστου ποσοστού χονδροειδών ζωοτροφών στη διατροφή τους,
εξασφάλιση ημερησίως πόσιμου νερού καλής ποιότητας, άμεση φροντίδα αντιμετώπισης ασθενειών,
κούρεμα, ποδοκομία κλπ.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Η υγεία των βοσκόντων ζώων.

Δ. Διαχειριση φυσικών και ημι-φυσικών στοιχειών
Δ.1. Διατηρηση τραφών (λώριδες φυσικης βλαστησης αναμεσα στους αγρους)
Τι είναι: Οι «τράφοι» της Λήμνου, αποτελούν ακαλλιέργητες -συνήθως ανυψωμένες- στενές λωρίδες γης που
ορίζουν τα σύνορα μεταξύ των αγρών και συνιστούν έναν ιδιαίτερο τύπο μικρό-οικότονου που χαρακτηρίζει
το αγροτικό τοπίο του νησιού.
Γιατί/Σημαντικότητα: Οι τράφοι αποτελούν νησίδες βιοποικιλότητας με αυτοφυή βλάστηση, πολλές φορές
σε μίξη με καλλιεργούμενα φυτά. Αποτελούν ενδιαίτημα και καταφύγιο για πολλά είδη ζώων (κυρίως
ασπόνδυλων), ενώ παράλληλα λειτουργούν και ως «τράπεζες» γενετικού υλικού σε ένα ομοιογενές αγροτικό
τοπίο. Επιπρόσθετα, συμβάλλουν στη διατήρηση των πληθυσμών των επιβλαβών εντόμων σε χαμηλά
επίπεδα. Αυτό συμβαίνει διότι τα ωφέλιμα έντομα που τρέφονται με τα επιβλαβή, βρίσκουν στους τράφους
καταφύγιο αλλά και εναλλακτικές πηγές τροφής και μπορούν έτσι ευκολότερα να κινηθούν προς τα φυτά της
καλλιέργειας και να τραφούν με τα επιβλαβή έντομα που υπάρχουν σε αυτά. Οι τράφοι βοηθούν επίσης πολύ
και στη διατήρηση των πληθυσμών των επικονιαστικών εντόμων αλλά και των εντόμων υψηλής αισθητικής
αξίας όπως τα Λεπιδόπτερα (πεταλούδες). Με τη σειρά τους τα περισσότερα έντομα αποτελούν τροφή για
αρκετά πτηνά τα οποία κυνηγούν στους αγρούς του νησιού.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Υποχρεωτικό κριτήριο (Υ). Υποχρεούται η εκμετάλλευση να διατηρεί όλες
τις υφιστάμενες τράφους στα αγροτεμάχια που διαχειρίζεται, με σκοπό τη διατήρηση αυτοφυών φυτών. Σε
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περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια χαρακτηριστικά στα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης, η εκμετάλλευση
απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφαρμογής του κριτηρίου αυτού.
Υποχρεούται η εκμετάλλευση να καταγράφει και να φυλάσσει στο ψηφιακό αρχείο της γεωβάσης του
συστήματος, όλες τις τράφους που βρίσκονται στα αγροτεμάχιά της. Η καταγραφή θα γίνεται από τον/την
επιβλέποντα γεωπόνο με τη συνεργασία των παραγωγών με τη χρήση της γεωβάσης.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση αυτοφυών ειδών και ασπονδύλων, αύξηση πτηνών που
κυνηγούν στον αγρό, διατήρηση της δομής και ποικιλομορφίας του τοπίου.

Δ.2. Διατηρηση δενδρών η θαμνών στα ορια τών αγρών
Τι είναι: Δέντρα και θάμνοι τα οποία προϋπήρχαν, είτε αυτοφυή, είτε φυτεμένα για διάφορους λόγους (π.χ.
διατήρηση και εμπλουτισμός βιοποικιλότητας, ανεμοφράκτες, κλπ.).
Γιατί/Σημαντικότητα: Όπως και η διατήρηση της χαμηλής αυτοφυούς βλάστησης στους τράφους, έτσι και η
διατήρηση των δέντρων και θάμνων συνεισφέρει στην προστασία και τον εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας,
ενώ παράλληλα μπορεί να έχει και προστατευτικό ρόλο ως φυτοφράκτης ή ως προστασία των καλλιεργειών
από τους ισχυρούς (παγωμένους κυρίως) ανέμους. Τα δέντρα και οι θάμνοι αποτελούν καταφύγιο, σημείο
ξεκούρασης και παρατήρησης για αρκετά πουλιά ενώ συντελούν και στην αύξηση των πληθυσμών των
ωφέλιμων εντόμων. Παράλληλα η σκιά τους είναι χρήσιμη για τα βόσκοντα ζώα.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Υποχρεωτικό Κριτήριο (Υ). Υποχρεούται η εκμετάλλευση να διατηρεί τις
προϋπάρχουσες λόχμες, γραμμές ή μεμονωμένα δέντρα ή θάμνους στα όρια των χωραφιών. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία στα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης, η εκμετάλλευση απαλλάσσεται από
την υποχρέωση εφαρμογης του κριτηρίου αυτού.
Υποχρεούται η εκμετάλλευση να καταγράφει και να φυλάσσει στο ψηφιακό αρχείο της γεωβάσης του
συστήματος, τα δέντρα και θάμνους που βρίσκονται στα όριά της. Η καταγραφή θα γίνεται από τον/την
επιβλέποντα γεωπόνο με τη συνεργασία των παραγωγών με τη χρήση της γεωβάσης.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση ασπονδύλων, αύξηση πτηνών που κυνηγούν στον αγρό,
διατήρηση της δομής και ποικιλομορφίας του τοπίου.

Δ.3. Διατηρηση ακαλλιεργητών τμηματών και αδρομερών υλικών εντος τών αγρών
Τι είναι: Πρόκειται για τμήματα αγρών που δεν καλλιεργούνται, είτε γιατί η άροσή τους είναι δύσκολη
(μεγάλη κλίση, μεγάλο ποσοστό σε πέτρες, κ.ά.), είτε γιατί υπάρχουν φυσικά ή/και τεχνητά εμπόδια στο
κέντρο τους (κολόνες, μεμονωμένα δέντρα και θάμνοι, βραχώδεις εξάρσεις, κ.ά.), είτε γιατί εθελοντικά ο
παραγωγός συμφώνησε για αυτό. Επιπρόσθετα, στην κατηγορία αυτή υπάγεται και η διατήρηση αδρομερών
υλικών (χαλίκια και πέτρες διαμέτρου από 0,2 έως 25εκ) στα καλλιεργούμενα τμήματα.
Γιατί/Σημαντικότητα: Η διατήρηση ακαλλιέργητων τμημάτων εντός των αγρών, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα
σε σχέση με τον εμπλουτισμό και προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και του εδάφους. Όπως και στις
ακαλλιέργητες λωρίδες στα σύνορα μεταξύ των αγρών έτσι και σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται νησίδες
βιοποικιλότητας με αυτοφυή βλάστηση, οι οποίες, μεταξύ άλλων, φιλοξενούν ωφέλιμα έντομα. Τα ασπόνδυλα
έλκουν επίσης πολλά πτηνά τα οποία τρέφονται με αυτά, αλλά και με επιβλαβή για την καλλιέργεια έντομα. Οι
συγκεκριμένες περιοχές μπορούν επίσης να βοηθήσουν πολύ στη διατήρηση των πληθυσμών των επικονιαστικών
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εντόμων, αλλά και των εντόμων υψηλής αισθητικής αξίας, όπως τα Λεπιδόπτερα (πεταλούδες). Επιπρόσθετα οι
πέτρες και οι βραχώδεις εξάρσεις εντός των αγρών αποτελούν ενδιαίτημα και για διάφορα ερπετά, αλλά και για
κάποια χασμοφυτικά είδη, ενώ συνεισφέρουν σημαντικά στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την
προστασία της εδαφικής υγρασίας από την έντονη εξάτμιση.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Προαιρετικό Κριτήριο (Π). Δίδονται πέντε (5) πόντοι για την εφαρμογή του.
Συνίσταται η εκμετάλλευση να καταγράφει και να φυλάσσει στο ψηφιακό αρχείο της γεωβάσης του
συστήματος, όλα τα ακαλλιέργητα τμήματα που βρίσκονται στα αγροτεμάχιά της κατά την πρώτη
πιστοποίηση. Η καταγραφή θα γίνεται από τον/την επιβλέποντα με τη συνεργασία των παραγωγών. Ο
έλεγχος εφαρμογής του κριτηρίου θα γίνεται συγκρίνοντας με την πρότερη κατάσταση και μπορεί να
τεκμηριώνεται με τη λήψη φωτογραφιών.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση αυτοφυών ειδών και ασπονδύλων, αύξηση πτηνών που
κυνηγούν στον αγρό, αύξηση ερπετών που βρίσκουν καταφύγιο στις βραχώδεις εξάρσεις και τις πέτρες,
αύξηση της βιομάζας, μείωση της εδαφικής διάβρωσης, διατήρηση της δομής και ποικιλομορφίας του τοπίου.

Δ.4. Εμπλουτισμος η/και επανενταξη φυσικών στοιχειών εντος τών αγρών
Τι είναι: Πρόκειται για τμήματα αγρών τα οποία εμπλουτίζονται με επιπλέον φυσικά στοιχεία (βιοτικά ή
αβιοτικά) με σκοπό την αύξηση της τοπικής βιοποικιλότητας και την προστασία του εδάφους. Ως τέτοιος
εμπλουτισμός μπορεί να λογιστεί η φύτευση αυτόχθονων φυτικών ειδών (δένδρων, θάμνων και μονοετών)
σε λόχμες, γραμμές ή και μεμονωμένα, η διάστρωση με πέτρες προερχόμενες από παρακείμενους αγρούς, η
δημιουργία ζωνών αψέκαστων από ζιζανιοκτόνα με σκοπό τη συμβίωση αυτοφυών και καλλιεργούμενων
φυτών και η εισαγωγή συγκεκριμένων άγριων (αυτοφυών) φυτών π.χ. με μίγματα σπόρων.
Γιατί/Σημαντικότητα: Ο εμπλουτισμός φυσικών στοιχείων σε περιοχές εντός των καλλιεργειών, προσφέρει
πολλά πλεονεκτήματα για τη βιοποικιλότητα και το έδαφος. Η δημιουργία περισσοτέρων δομικών στοιχείων
εντός του αγρού, π.χ. λίθινα στοιχεία, θάμνοι, δένδρα, μονοετή φυτά, εμπλουτίζουν τη βιοποικιλότητα
φιλοξενώντας παράλληλα μια σειρά από άλλα είδη πανίδας και σταδιακά οδηγούν σε ένα πιο σταθερό αγροοικοσύστημα. Όπως και στις ακαλλιέργητες λωρίδες, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση έχει παρατηρηθεί η
συμβολή στη διατήρηση των πληθυσμών των επιβλαβών εντόμων σε χαμηλά επίπεδα, λόγω της αύξησης των
ωφέλιμων εντόμων που τρέφονται με αυτά. Οι περιοχές αυτές βοηθούν επίσης στη διατήρηση των
πληθυσμών των επικονιαστικών εντόμων και των εντόμων υψηλής αισθητικής αξίας όπως τα Λεπιδόπτερα
(πεταλούδες). Επιπρόσθετα, οι πέτρες εντός των αγρών αποτελούν ενδιαίτημα για διάφορα ερπετά, ενώ
συνεισφέρουν σημαντικά στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και στην προστασία της εδαφικής
υγρασίας από την έντονη εξάτμιση.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Προαιρετικό Κριτήριο (Π). Δίδονται πέντε (5) πόντοι για την εφαρμογή του.
Ο έλεγχος για τον εμπλουτισμό των αγρών με φυσικά στοιχεία γίνεται έχοντας ως βάση την πρότερη
κατάσταση, η οποία θα πρέπει να καταγραφεί στη γεωβάση του συστήματος σε συνεργασία του επιβλέποντα
γεωπόνου και του παραγωγού και να τεκμηριωθεί με τη λήψη φωτογραφιών.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση αυτοφυών ειδών και ασπονδύλων, αύξηση πτηνών που
κυνηγούν στον αγρό καθώς και ερπετών που βρίσκουν καταφύγιο στις βραχώδεις εξάρσεις και τις πέτρες,
διατήρηση της δομής και ποικιλομορφίας του τοπίου.
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Ε. Διατηρηση τών παραδοσιακών μαντρών και αλλών παραδοσιακών γεώργικών
κατασκευών
Ε.1. Διατηρηση τών παραδοσιακών μαντρών (και αλλών πετρινών κατασκευών)
Τι είναι: Οι παραδοσιακές μάντρες της Λήμνου είναι σύνθετα αγρο-κτηνοτροφικά συγκροτήματα μεγάλης
ιστορικής, πολιτιστικής αλλά και περιβαλλοντικής αξίας. Παράλληλα προς τους χώρους εκτροφής και
σταβλισμού των προβάτων και αιγών, αναπτύσσονται αποθηκευτικοί χώροι, χώροι εργασίας και διαμονής
του ποιμένα. Είναι κατασκευασμένες κυρίως από πέτρα, είτε χωρίς άλλο συνδετικό υλικό (ξερολιθιά) είτε με
κάποιο συνδετικό υλικό (άργιλο, τσιμεντοκονία, κλπ.). Οι περισσότερες από αυτές έχουν εγκαταλειφθεί ή
δεχθεί σημαντικές αλλοιώσεις και σταδιακά αντικαθίστανται με σύγχρονες κατασκευές που αλλοιώνουν το
τοπίο του νησιού.
Γιατί/Σημαντικότητα: Αποτελούν σημαντικά στοιχεία του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς του
νησιού, τα οποία έχουν σημαντική αξία και για τη βιοποικιλότητα. Πολλά είδη ερπετών και ασπόνδυλων ειδών
έχουν ως ενδιαίτημα αυτές τις πέτρινες παραδοσιακές κατασκευές, ενώ το κιρκινέζι (Falco naumanni), ένα
σημαντικό είδος γερακιού, φωλιάζει σε τέτοιου είδους κατασκευές. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και κάποια
χασμοφυτικά είδη τα οποία εξαρτώνται από αυτές.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Υποχρεωτικό Κριτήριο (Υ). Υποχρεούται η εκμετάλλευση να διατηρεί τις
πέτρινες κατασκευές που υπάρχουν στα όριά της, ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιούνται ή όχι άμεσα για την
αγροτική παραγωγή. Υποχρεούται η εκμετάλλευση να καταγράφει και να φυλάσσει στο ψηφιακό αρχείο της
γεωβάσης του συστήματος, ολες τις πέτρινες παραδοσιακές κατασκευές που βρίσκονται στα όριά της. Η
καταγραφή θα γίνεται από τον/την επιβλέποντα γεωπόνο με τη συνεργασία των παραγωγών. Ο έλεγχος
εφαρμογής του κριτηρίου θα γίνεται συγκρίνοντας με την πρότερη κατάσταση και μπορεί να τεκμηριώνεται
με τη λήψη φωτογραφιών.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Διατήρηση ή αύξηση ασπονδύλων, πτηνών καθώς και ερπετών
που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτές τις κατασκευές, διατήρηση της δομής και ποικιλομορφίας του τοπίου.

Ε.2. Αναστηλώση παραδοσιακών μαντρών (και αλλών πετρινών κατασκευών) η/και
κατασκευη νεών, παραδοσιακου τυπου, κτηνοτροφικών εγκαταστασεών
Τι είναι: Πρόκειται για την αναστήλωση του συνόλου ή μέρους μιας παραδοσιακής πέτρινης μάντρας
προκειμένου να αποτελέσει εκ νέου λειτουργικό τμήμα της αγροτικής εκμετάλλευσης, με δυνατότητα
παράλληλης ανέγερσης νέου, σύγχρονου ποιμνιοστασίου παραδοσιακού τύπου, με βάση πρότυπες
προδιαγραφές κατασκευής που έχουν εκπονηθεί από τον τοπικό σύλλογο Ανεμόεσσα, συνεργάτη του
προγράμματος Terra Lemnia.
Γιατί/Σημαντικότητα: Οι παραδοσιακές μάντρες της Λήμνου, εμβληματικό στοιχείο του τοπίου του νησιού,
τις τελευταίες δεκαετίες αντικαθίστανται μαζικά από σύγχρονες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τύπου
θερμοκηπίου. Οι εγκαταστάσεις αυτές υποβαθμίζουν το τοπίο του νησιού, ενώ είναι περιβαλλοντικά
υποδεέστερες των παραδοσιακών σε πολλούς τομείς (π.χ. ανακύκλωση, λειτουργία τους και ως ενδιαιτήματα
άλλων ζώων κ.ά.). Προκύπτει έτσι η ανάγκη είτε αναστήλωσης των παλιών παραδοσιακών μαντρών, είτε η
δημιουργία σύγχρονων, οικολογικών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, συμβατών με την παραδοσιακή
μάντρα, για την κάλυψη αναγκών που ανταποκρίνονται στα μεγέθη των σημερινών κοπαδιών αλλά και στους
σύγχρονους κανόνες ευζωίας. Για το σκοπό αυτό, έχει εκπονηθεί πρότυπη μελέτη και σχεδιάζεται η
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υλοποίηση επιδεικτικής μονάδας, η οποία θα επιτρέψει την έκδοση πρότυπων προδιαγραφών σχεδιασμού.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Προαιρετικό Κριτήριο (Π). Δίδονται πέντε (5) πόντοι για την αναστήλωση
και επανάχρηση τμήματος ή του συνόλου παραδοσιακής μάντρας (ενδεικτικά, ως υποστηρικτικού χώρου της
εκμετάλλευσης, ως μικρού τυροκομείου, ή/και ως αγρο-τουριστικής μονάδας) και δέκα (10) πόντοι, εφόσον
γίνει παράλληλα ανέγερση νέου, παραδοσιακού τύπου, ποιμνιοστασίου, σύμφωνα με τις πρότυπες
προδιαγραφές του προγράμματος.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Διατήρηση ή αύξηση ασπονδύλων, πτηνών καθώς και ερπετών
που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτές τις κατασκευές, διατήρηση της δομής και ποικιλομορφίας του τοπίου.

Ε.3. Διατηρηση η κατασκευη μεμονώμενών νερολακκών
κατακρημνισματών με κυριο σκοπο το ποτισμα τών ζώών

για

την

αποθηκευση

Τι είναι: Πρόκειται για απλές εκσκαφές, συνήθως σε αργιλικό υπόβαθρο, που χρησιμοποιούνται για τη
συλλογή και αποθήκευση νερού με κύριο σκοπό το πότισμα των ζώων. Σε πολύ διαπερατά εδάφη (π.χ.
αμμώδη) γίνεται επίστρωση με άργιλο ή και τσιμεντοκονία. Το μέγεθός τους είναι μικρό και συνήθως δεν
ξεπερνάει τα 10μ2.
Γιατί/Σημαντικότητα: Εκτός της προφανούς αξίας τους για το πότισμα των ζώων (οικόσιτων αλλά και άγριων)
παίζουν σημαντικό ρόλο ως ενδιαίτημα για μια σειρά από είδη της πανίδας, κυρίως ασπόνδυλα, αλλά και
αμφίβια όπως οι προνυμφικές μορφές των βατράχων (γυρίνοι), κλπ. Επιπρόσθετα φιλοξενούν υδρόβια
φυτικά είδη (υφυδατικά, εφυδατικά και υπερυδατικά) αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των φυτικών ειδών στις
ευρύτερες περιοχές. Τέλος, αποτελούν χώρο εύρεσης τροφής για αρκετά ακόμα ασπόνδυλα αλλά και πουλιά.
Οδηγίες και δείκτες εφαρμογής: Προαιρετικό Κριτήριο (Π). Δίδονται πέντε (5) πόντοι για την εφαρμογή του.
Αφορά στη διατήρηση ή δημιουργία τουλάχιστον ενός νερόλακκου ανά εκμετάλλευση. Συνίσταται να
αποφεύγεται η χρήση τσιμεντοκονίας για την επίστρωση του πυθμένα και να γίνεται αντ’ αυτού χρήση
αργίλου και κροκαλών.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας: Αύξηση ασπονδύλων, πτηνών, αμφιβίων, ερπετών καθώς και
υδρόβιων φυτών για τα οποία αυτού του τύπου οι κατασκευές αποτελούν ενδιαίτημα.
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