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1058/71977/07.07.2017, ΦΕΚ Β΄ 2331)

στις βοσκήσιμες γαίες της Ελλάδας (Ν. 4351/15, ΦΕΚ Α΄ 164)
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις  Βοσκήσιμες  γαίες,  το  μεγαλύτερο  σε  έκταση,  χερσαίο  φυσικό  πόρο  της  Ελλάδας,
παράγεται  μεγάλο  ποσοστό  των  ζωοκομικών  προϊόντων  της.  Σ’  αυτές  ασκείται  η
δραστηριότητα της βόσκησης στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες και διαμορφώνοντας τα
μεσογειακά  οικοσυστήματα  και  τοπία.  Η  βοσκήσιμη  ύλη  που  παράγεται  στις  εκτάσεις
αυτές  αποτελεί  τη  διατροφή  των  αγροτικών  ζώων  κατά  τη  μεγαλύτερη  περίοδο  του
χρόνου. Η βελτίωση της υποβαθμισμένης βλάστησης των βοσκήσιμων γαιών και η άσκηση
εκτατικής κτηνοτροφίας - βάσει μιας ορθολογικής διαχείρισης, συμβάλλει στη μείωση του
κόστους παραγωγής των ζωοκομικών προϊόντων, στη βιώσιμη ανάπτυξη του ημιορεινού
και ορεινού χώρου και στην αύξηση του πληθυσμού στην περιφέρεια. 
Για  τη  βελτίωση  της  υποβαθμισμένης  βλάστησης  στις  βοσκήσιμες  γαίες  της  Ελλάδας
συντάχθηκαν οι παρούσες τεχνικές οδηγίες με σκοπό να βοηθήσουν τους μελετητές των
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης να κάνουν ενιαίες για όλη τη χώρα προτάσεις για τη
μελέτη  αναβάθμισης  της  βλάστησης,  καθώς  προβλέπεται  από  την  ΚΥΑ
1058/71977/07.07.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2331) και να διευκολύνουν παράλληλα, το έργο έγκρισης
των μελετών αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

ΙΙ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

1. Στόχος των παρεμβάσεων

Κατά τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης οι συντάκτες τους θα πρέπει να
είναι  σε  θέση  να  κατανοούν  και  να  ερμηνεύουν  τις  επιδράσεις  της  βόσκησης  στα
βοσκόμενα οικοσυστήματα και να τις λαμβάνουν υπόψη στις προτάσεις διαχείρισης. Τα
ζώα  κατά  τη  βόσκηση  ασκούν  διάφορες  επιδράσεις  στα  βοσκόμενα  οικοσυστήματα
διαμέσου της κατανάλωσης και του ποδοπατήματος των φυτών, της πεπτικής διαδικασίας
και των μετακινήσεών τους. Οι στόχοι και τα αντικείμενα ενός πετυχημένου διαχειριστικού
σχεδίου  βόσκησης  επιτυγχάνονται  μόνο  διαμέσου  δύο  διακριτών  μεθόδων  ελέγχου/
τροποποίησης της βλάστησης: (1) με τροποποίηση των παραγόντων/συνθηκών βόσκησης
ή  (2)  με  τη  βελτίωση/  ανόρθωση της  βλάστησης  του  λιβαδιού,  οι  οποίες  στην  ουσία
τροποποιούν  τις  συνθήκες  βόσκησης.  Οι  πρακτικές  βελτίωσης  της  βλάστησης  ενός
λιβαδιού περικλείουν σπορές/ φυτεύσεις, λιπάνσεις και γενικά επεμβάσεις απευθείας στο
σύμπλοκο έδαφος - βλάστηση. Ενώ αυτές οι πρακτικές μπορεί να είναι ένα σημαντικό και
αποτελεσματικό διαχειριστικό μέσο, ταυτόχρονα, είναι και  πολύ υψηλού κόστους. Για το
λόγο αυτό,  αυτές συνιστώνται για τα πολύ διαταραγμένα και  υποβαθμισμένα λιβάδια,
όπου η ανάκαμψη από την υποβάθμιση δεν είναι δυνατό να επέλθει με άλλο τρόπο.

Στις προδιαγραφές των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης της ΚΥΑ 1058/71977/07.07.2017
(ΦΕΚ Β΄2331) σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄ 164) προβλέπονται
βελτιώσεις  της  βλάστησης  στις  βοσκήσιμες  γαίες  με  σκοπό  την  αύξηση  της
βοσκοϊκανότητας  αυτών  και  κατά  συνέπεια  της  βοσκοφόρτωσής  τους.  Ωστόσο,  οι
προτεινόμενες βελτιώσεις θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να συνιστώνται μόνο αν
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η ανόρθωση/ βελτίωση δεν μπορεί να επιτευχθεί διαμέσου της βόσκησης (π.χ. ρύθμιση
βοσκοφόρτωσης, αλλαγή είδους ζώου, βόσκηση στην κατάλληλη εποχή, κτλ.).  Επειδή οι
παρεμβάσεις  αποτελούν οικονομική επένδυση, πρέπει  να υπολογίζεται  η αναμενόμενη
λιβαδική  απόδοση  (αύξηση  λιβαδικής  παραγωγής  -  εκτίμηση  της  αύξησης  της
βοσκοϊκανότητας  και  των συνθηκών βόσκησης  στη βοσκήσιμη γαία)  ή η  ποιότητα των
παραγόμενων ζωοκομικών προϊόντων σ’ αυτή αλλά και η προστασία της από φυσικούς
εχθρούς.

2. Αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων στη Λιβαδική Μονάδα

Στις  οδηγίες  αυτές  αναλύονται  με  λεπτομέρεια  οι  επιστημονικές  μέθοδοι  για  την
ανόρθωση  των  λιβαδοπονικά  υποβαθμισμένων  κατηγοριών  θαμνολίβαδων, που
αναμένεται  να  ενταχθούν  στις  βοσκήσιμες  γαίες  και  οι  οποίες  έχουν  εφαρμοστεί  με
επιτυχία  στη  χώρα  μας  κατά  το  παρελθόν,  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  τους  κατά
περίπτωση και το εκτιμώμενο κόστος. Στις οδηγίες περιλαμβάνονται και  τα φρύγανα, τα
οποία  δεν  εντάσσονται  μεν  στα  θαμνολίβαδα  -  αποτελούν  ξεχωριστό  τύπο  λιβαδικής
βλάστησης,  τα φρυγανολίβαδα -  αλλά απαιτούν κι  αυτά ανόρθωση,  ιδιαίτερα αν είναι
πυκνά, γιατί είναι ξυλώδεις φυτοκοινότητες.  

Συνιστάται  προσοχή  στο  μέγεθος  και  στην  ένταση  των  τεχνικών  και  φυτοτεχνικών
παρεμβάσεων,   ώστε   οι  επιπτώσεις  να  είναι  οι  μικρότερες  δυνατές  στο  δασικό
οικοσύστημα και  στο περιβάλλον και  να καθίσταται  εύκολη η αποκατάσταση σε τυχόν
υπάρχουσες  βλάβες.  Να  μην  επιφέρουν  αλλοίωση  ή  καταστροφή  γενετικών,
περιβαλλοντικών  και  οικολογικών  στοιχείων  και  συνθηκών,  όπως  ισορροπία  και
βιοποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας. Απεναντίας να επιδιώκεται ώστε οι παρεμβάσεις να
συμβάλλουν  στη  διατήρηση  των  γενετικών  πόρων,  στη  βελτίωση  του  τοπίου,  στη
σταθερότητα  των  εδαφών  των  λεκανών  απορροής  και  των  κοιτών  χειμάρρων,  στην
αποτροπή  εμφάνισης  χειμαρρικών  και  πλημμυρικών  φαινομένων,  στην  αποτροπή
εμφάνισης δασικών πυρκαγιών, στην αποτροπή διαταραχής του υδάτινου στοιχείου των
δασικών οικοσυστημάτων κατά ποσότητα και ποιότητα,  στην αειφορία της παραγωγής,
στη βελτίωση της ικανότητας προσρόφησης  και  αποταμίευσης διοξειδίου του άνθρακα
κλπ. 
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ΙΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ

1. Γενικά

Η  συγκεκριμένη  δράση  αφορά  ποολίβαδα  (ποώδης  βλάστηση  >85%  και  πυκνότητα
ξυλώδους βλάστησης <10%).
Με τον όρο ανεπιθύμητα για βόσκηση φυτά εννοούνται τα ποώδη ή ξυλώδη είδη, που
καταναλώνονται  ελάχιστα  ή  αποφεύγονται  από  συγκεκριμένο  είδος  ζώου  ή  φυλής  σε
συγκεκριμένο βοσκότοπο και συγκεκριμένη περίοδο βόσκησης. Τα διαφορετικά είδη ζώων
παρουσιάζουν  διαφορετικές  προτιμήσεις  για  τα  διάφορα  είδη  φυτών  και  υπάρχουν
διαφοροποιήσεις μεταξύ φυλών του ιδίου είδους ζώου ή μεταξύ εξοικειωμένων και μη
ζώων με ένα βοσκότοπο. Επίσης, περιλαμβάνονται τα δηλητηριώδη λιβαδικά φυτά και τα
«επιθετικά» εισβάλλοντα είδη, που αλλοιώνουν την ιθαγενή χλωρίδα. 

2. Τρόποι αντιμετώπισης 

Υπάρχουν  τεχνικές  μάθησης  της  κατανάλωσης  «ανεπιθύμητων»  φυτών,  όπως  αυτά
προσδιορίζονται από τον άνθρωπο, που εξέθρεψε γενιές ζώων να βόσκουν αυτό που ο
ίδιος θεωρεί «επιθυμητό» και να αποφεύγουν αυτό που θεωρεί «ανεπιθύμητο» με την
προϋπόθεση ότι δεν είναι επιβλαβή/δηλητηριώδη για τα ζώα. 

2.1. Επιλογή κατάλληλου είδους ζώου

Αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση και διαμέσου της βόσκησης (κατάλληλο είδος ζώου,
μικτή  βόσκηση,  στοχευμένη  βόσκηση  κλπ)  επιτυγχάνεται  η  διατήρηση  της  κατάλληλης
βλάστησης για το είδος ζώου που αξιοποιεί τη βοσκήσιμη γαία. 
Κατά  τη  σύνταξη  των  ΔΣΒ  θα  πρέπει  οι  συντάκτες  να  λαμβάνουν  υπόψη  τους  τη
συμπεριφορά των ζώων κατά τη  βόσκηση,  καθώς και  τις  σχέσεις  και  αλληλεπιδράσεις
μεταξύ φυτών και  ζώων, έτσι  ώστε να προτείνουν την επιλογή του κατάλληλου είδους
ζώου για βόσκηση και τα κατάλληλα διαχειριστικά - βελτιωτικά μέτρα για κάθε λιβαδικό
τύπο - λιβαδική μονάδα - λιβαδικό τμήμα. 
Υπό τη έννοια ότι η επικράτηση ανεπιθύμητης ποώδους βλάστησης σε ποσοστό κάλυψης
>50% ενός συγκεκριμένου είδους φυτού κατά θέσεις ή στο σύνολο της βοσκήσιμης γαίας
συντελεί  στην  ανομοιόμορφη  κατανομή  της  βόσκησης  και  στη  μείωση  της
βοσκοϊκανότητας, θεωρείται απαραίτητη η κατανόηση της αιτίας και η αναζήτηση τρόπων
ελέγχου καταρχάς  διαμέσου της  βόσκησης,  όπως με την  αλλαγή του είδους ζώου,  της
έντασης βόσκησης, της εποχής βόσκησης κλπ. 

2.2. Έλεγχος με τη χρήση μηχανικών μέσων
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Εάν δεν επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα με την κατάλληλη βόσκηση ή αξιολογηθεί
εξαρχής ότι ο έλεγχος είναι εφικτός μόνο με μηχανικά μέσα – εργαλεία (όχι μηχανοκίνητα),
θα πρέπει να αποκοπεί  το υπέργειο τμήμα με όποιο πρόσφορο μέσο προταθεί από το
συντάκτη κατά την κατάλληλη εποχή (πριν την παραγωγή σπόρων). Με τον τρόπο αυτό
επέρχεται μείωση της παραγωγικότητας του ανεπιθύμητου είδους την επόμενη φυτευτική
περίοδο  και  συγχρόνως  δεν   απειλείται  με  εξαφάνιση,  απεναντίας  θα  προβλεφθεί  η
ενδεδειγμένη βόσκηση για την αποτροπή/ επιβράδυνση της εκ νέου επικράτησής του. 

2.3. Στοχευμένη βόσκηση με κλαδοφάγα ζώα

Σε ότι αφορά στον έλεγχο της ανεπιθύμητης ξυλώδους βλάστησης των ποολίβαδων, το
κύριο κριτήριο  θα είναι  να μην αλλάξουν οι  εκτάσεις αυτές κατηγορία επιλεξιμότητας.
Δηλαδή  το  ποσοστό  κάλυψης  της  ξυλώδους  βλάστησης  εντός  του  ποολίβαδου  να
διατηρηθεί μικρότερο του 10%. Ο τρόπος επίτευξης αυτού μπορεί να γίνει με στοχευμένη
βόσκηση από κλαδοφάγα ζώα (αίγες κλπ) ή με μηχανικά μέσα. Επίσης, ο διαχειριστής θα
πρέπει να έχει υπόψη του ότι τα ξυλώδη είδη σε μικρά ποσοστά είναι επιθυμητά εντός των
ποολίβαδων αφενός γιατί προσφέρουν βοσκήσιμη ύλη και θρεπτικά συστατικά στα ζώα σε
περιόδους,  που  η  ποώδης  βλάστηση  είναι  ξηρή  και  μειωμένης  θρεπτικής  αξίας  και
αφετέρου  γιατί  συμβάλλουν  στη  διατήρηση  του  θερμικού  ισοζυγίου  των  ζώων  αφού
λειτουργούν ως φυσικά στέγαστρα.    
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Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ) ΘΑΜΝΟΛΙΒΑΔΩΝ 
1. Γενικά 

Τα πυκνά θαμνολίβαδα παράγουν λιγότερο από το φυσικό δυναμικό τους. Η ελεγχόμενη
βόσκηση  επιδρά  ευεργετικά,  καθώς  τα  χαρακτηριστικά  είδη  των  φυτοκοινωνιών  που
συνθέτουν  τη  χλωρίδα  τους,  συνεξελίσσονται  με  τη  βόσκηση.  Η  εγκατάλειψη  της
βόσκησης  οδηγεί  σε  αύξηση  της  πυκνότητας  των  θαμνολίβαδων  και  τα  καθιστά
αδιαπέραστα  από  τα  ζώα.  Η  επικράτηση  ενός  είδους  θάμνου,  π.χ.  πουρνάρι  έχει  ως
συνέπεια τη μείωση της βιοποικιλότητας αυτών και την αλλοίωση των χαρακτηριστικών
του τύπου οικοτόπου. Η ανάγκη διατήρησης της υπάρχουσας βιοποικιλότητας αλλά και η
ορθολογική διαχείριση των εκτάσεων αυτών καθιστά αναγκαία τη λήψη συγκεκριμένων
μέτρων ανόρθωσης.
Για την αντιμετώπιση της σταδιακής συρρίκνωσης της ποικιλότητας κυρίως ποωδών ειδών,
η  οποία  ακολουθεί  την  επικράτηση  συνηρεφών  θαμνώνων  πουρναριού  και  γαύρου,
προτείνεται η αποκάλυψη των παλαιών μονοπατιών εντός των πυκνών θαμνολίβαδων και
θαμνώνων  ώστε  να  περιοριστεί  ο  κατακερματισμός  της  ποώδους  βλάστησης.  Έτσι
ενισχύεται η βιοποικιλότητα,  καθώς αναστέλλεται η περαιτέρω επέκταση των ξυλωδών
ειδών. Παράλληλα,  δημιουργείται  ικανοποιητικός  χώρος για την  ανάπτυξη μιας μικρού
πλάτους οικοτονικής ζώνης, η οποία θα υποστηρίζει περισσότερα είδη χλωρίδας αλλά και
πανίδας. Επίσης, ενισχύονται οι νέες θέσεις βόσκησης έτσι ώστε να βελτιωθεί χωρικά η
άσκηση  της  κτηνοτροφικής  δραστηριότητας.  Μ’  αυτό  τον  τρόπο  θα  ωφεληθεί  τόσο  η
κτηνοτροφία  όσο  και  το  φυσικό  περιβάλλον  της  περιοχής,  καθώς  η  βόσκηση  θα
λειτουργήσει ως εργαλείο διαχείρισης και προστασίας του τύπου οικοτόπου. Μέσω της
ορθολογικής αξιοποίησής τους αποφεύγεται η υπερβόσκηση ή η υποβόσκηση, καθώς και
η μη βόσκηση.  

Σε θαμνολίβαδα που κυριαρχούνται από πουρνάρι (>55%) η αραίωση των θάμνων είναι
δυνατόν να επιτευχθεί με μηχανικά μέσα. Με την αραίωση διευκολύνεται η κίνηση των
ζώων στα θαμνολίβαδα και κατανέμεται ομοιόμορφα η βόσκηση. Επίσης, θα αυξηθούν οι
αποδόσεις των ζώων εξαιτίας της περισσότερης και καλύτερης τροφής, που θα έχουν στη
διάθεσή τους. Στα θαμνολίβαδα η μικτή βόσκηση αιγών και προβάτων είναι επιθυμητή για
την καλύτερη αξιοποίηση της βλάστησης, καθώς οι αίγες θα αξιοποιούν σε μεγαλύτερο
βαθμό τα ξυλώδη φυτά,  που συμμετέχουν σε  ποσοστό > 50% στη δίαιτά τους ενώ τα
πρόβατα θα αξιοποιούν τα ποώδη είδη, τα οποία συμμετέχουν έως 70% στη δίαιτά τους.  

2. Στόχος ανόρθωσης  

Επιδιωκόμενος  στόχος  αυτής  της  διαχείρισης  -ανόρθωσης  (καλλιέργειας)  αυτών  των
εκτάσεων, είναι: 
α) Η διατήρηση της βιοποικιλότητας.
β) Η προστασία ή/και αναβάθμιση του υδρολογικού τους ρόλου.
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γ) Η αντιπυρική προστασία τους με την απομάκρυνση της ξηράς ύλης και την αποπύκνωση
(διάνοιξη μονοπατιών ως αντιπυρικών λωρίδων) μεταξύ των θάμνων.
δ)  Η  ανάπτυξη  πλούσιας  παρεδαφιαίας  βλάστησης  για  αναβάθμιση της  ποιότητας  της
οργανικής  ύλης  και  η  μεγιστοποίηση  της  θρεπτικής  της  αξίας  που  εξυπηρετεί  την
κτηνοτροφία.
ε) Η δημιουργία ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας. 
στ) Η αντιδιαβρωτική προστασία των εδαφών και αποφυγή της ερημοποίησης.
ζ) Η αναβάθμιση των φυσικών τοπίων των ξηροθερμικών περιοχών της χώρας.
η) Η διατήρηση της αειφορίας της παραγωγής.
θ) Η βελτίωση της ικανότητας προσρόφησης και αποταμίευσης διοξειδίου του άνθρακα.
ι) Η παραγωγή καυσόξυλου και ξυλοκάρβουνου άριστης ποιότητας. 
κ) Η αύξηση των επιλέξιμων (κατά ΟΠΕΚΕΠΕ) βοσκοτοπικών εκτάσεων.

3. Κατηγοριοποίηση των τύπων βοσκήσιμων γαιών με ξυλώδη φυτά 

3.1. Θαμνολίβαδα 

Ως  θαμνολίβαδα  ορίζονται  οι  βοσκήσιμες  γαίες,  που  κυριαρχούνται  από  θάμνους.  Ως
θάμνοι ορίζονται  τα ξυλώδη φυτά,  τα οποία είναι  πολύκορμα και  δεν ξεπερνούν τα 5
μέτρα σε ύψος. Δεν περιλαμβάνονται στους θάμνους τα θαμνόμορφα δασοπονικά είδη,
που απέκτησαν τη μορφή αυτή ύστερα από σχετική διαχείριση (π.χ. πρεμνοφυή δάση). Η
βλάστηση  των  θαμνολίβαδων  αποτελείται  από  μεγάλη  ποικιλία  ειδών.  Με  βάση  τα
φυσιολογικά και  μορφολογικά χαρακτηριστικά  των  φύλλων  των  κυρίαρχων θαμνωδών
ειδών, τα θαμνολίβαδα μπορούν να υποδιαιρεθούν σε τέσσερις μορφές ή κατηγορίες: 

α) Θαμνολίβαδα αείφυλλων πλατύφυλλων θάμνων μακίας βλάστησης 

Στη  μορφή  αυτή  υπάγονται  τα  τυπικά  θαμνολίβαδα  αείφυλλων  πλατύφυλλων  ειδών
(γνωστών και ως μακί) που απαντούν σε περιοχές με μακρύ, ξηρό και θερμό θέρος και σε
πυριτικά πετρώματα (π.χ. φλύσχης). Η σύνθεσή τους σε θαμνώδη είδη είναι πολύ πλούσια.
Τα κυριότερα είναι η κουμαριά (Arbutus unedo), η αριά (Quercus ilex), η γλιστροκουμαριά
(Arbutus  andrachne)  το  φιλλύκι  (Phillyrea  latifolia),  το  πουρνάρι  (Quercus  coccifera),  η
σουσούρα (Erica manipuliflora) και το ρείκι (Erica arborea). Το τελευταίο είδος συγκροτεί
συχνά ειδική υποκατηγορία, τους ερεικώνες. 

β) Θαμνολίβαδα αείφυλλων πλατύφυλλων θάμνων ψευδομακίας βλάστησης 

Πρόκειται για θαμνολίβαδα που έχουν την ίδια φυσιογνωμία, αλλά περιέχουν μικρότερη
ποικιλία  θάμνων,  αλλά  μεγαλύτερη  ποικιλία  ποωδών  φυτών  σε  σχέση  με  τα  μακί.
Χαρακτηριστική σειρά των θαμνολίβαδων αυτών αποτελούν οι  πρινώνες, στους οποίους
κυριαρχεί το πουρνάρι. Σε σύγκριση με τα μακί, τα οποία απαντούν σε όξινα εδάφη, οι
πρινώνες  αναπτύσσονται  σε  ασβεστολιθικά  εδάφη.  Επίσης,  αναπτύσσονται  σε  σχετικά
ψυχρότερα περιβάλλοντα. Υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες πρινώνων, αμιγείς ή σε μίξη
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με άλλους θάμνους, αείφυλλους ή φυλλοβόλους, καθώς και με ποώδη φυτά. Ένα άλλο
είδος θάμνου που συγκροτεί παρόμοιους θαμνολίβαδα είναι το φιλλύκι. 

γ) Θαμνολίβαδα αείφυλλων βελονόφυλλων θάμνων 

Πρόκειται για θαμνολίβαδα στα οποία κυριαρχούν διάφορα είδη αρκεύθου, όπως είναι η
οξύκεδρη (Juniperus oxycedrus) και η κοινή (Juniperus communis). 

δ) Θαμνολίβαδα φυλλοβόλων θάμνων 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα θαμνολίβαδα φυλλοβόλων (κατά το χειμώνα) θάμνων,
που  απαντούν  σε  περιοχές  με  ύφυγρο  και  υγρό  μεσογειακό  κλίμα.  Χαρακτηριστικό
παράδειγμα  της  κατηγορίας  είναι  τα  θαμνολίβαδα  του  ανατολικού  γάβρου  (Carpinus
orientalis),  γνωστοί  επίσης και  ως  γαβρότοποι.  Άλλες υποκατηγορίες  είναι  του φράξου
(Fraxinus ornus), της κρανιάς (Cornus mas), της αγριογκορτσιάς (Pyrus amygdaliformis) και
άλλων ειδών. 

Μεταξύ των τεσσάρων αυτών κατηγοριών θαμνολίβαδων προτεραιότητα στην ανόρθωση
θα πρέπει να δοθεί στη δεύτερη και συγκεκριμένα στους πρινώνες, επειδή καλύπτουν
μεγάλες εκτάσεις και είναι πολυτιμότατοι για την κτηνοτροφία, ιδιαίτερα την αιγοτροφία,
εξαιτίας  της  υψηλής  παραγωγής  βοσκήσιμης  ύλης  που  εξασφαλίζουν.  Ακολουθεί  σε
προτεραιότητα η τέταρτη κατηγορία και ιδιαίτερα οι γαβρότοποι, οι οποίοι δεν έχουν μεν
την εξάπλωση και έκταση των πρινώνων, αλλά είναι κι αυτοί πολύ παραγωγικοί για την
αιγοτροφία. Η τρίτη κατηγορία θαμνολίβαδων έχει μειωμένη βοσκοϊκανότητα, επειδή οι
άρκευθοι (κέδρα) βόσκονται ελάχιστα από τα γίδια, οπότε στόχο στην ανόρθωσή τους θα
πρέπει να αποτελεί ο πλήρης έλεγχός τους προς όφελος της ποώδους βλάστησης. Η πρώτη
κατηγορία, τέλος, τα μακί, θα πρέπει να είναι τελευταία σε προτεραιότητα ανόρθωσης,
αν  και  καλύπτουν  σχετικά μεγάλες  εκτάσεις,  γιατί  έχουν μειωμένη βοσκοϊκανότητα σε
σχέση με τους πρινώνες αλλά και επειδή εδράζονται σε ευδιάβρωτα εδάφη, οπότε έχουν
μεγάλη υδρολογική σημασία. 

3.2. Φρυγανολίβαδα 

Ως φρυγανολίβαδα χαρακτηρίζονται οι βοσκήσιμες εκείνες γαίες που κυριαρχούνται από
φρύγανα. Τα φρύγανα είναι θαμνίσκοι (ημίθαμνοι), που δεν ξεπερνούν το ένα μέτρο σε
ύψος και παρουσιάζουν διμορφισμό, έχουν δηλ. διαφορετικά φύλλα το χειμώνα (μεγάλα)
σε σχέση με το καλοκαίρι (μικρά). Επιπλέον δε, βόσκονται ή τρώγονται ελάχιστα από τα
αγροτικά ζώα. Τα φρυγανολίβαδα είναι πλούσια σε φυτικά είδη. Με βάση τα μορφολογικά
και  βιοχημικά  χαρακτηριστικά  των  κυρίαρχων  φρυγανικών  ειδών,  τα  φρυγανολίβαδα
μπορούν να υποδιαιρεθούν στις παρακάτω μορφές ή κατηγορίες: 

α) Αγκαθωτά φρυγανολίβαδα 

13
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Πρόκειται  για  τα  φρυγανολίβαδα  στα  οποία  κυριαρχούν  αγκαθωτά  είδη  φρυγάνων.
Χαρακτηριστικό  παράδειγμα είναι  η  αστοιβίδα ή  αστοιβή  (Sarcopoterium spinosum),  η
οποία συγκροτεί αμιγείς φυτοκοινότητες (αστοιβιδώνες) ή μικτές με άλλα φρύγανα. Άλλα
αγκαθωτά  είδη,  λιγότερο  όμως  διαδεδομένα  σε  σχέση  με  την  αστοιβίδα,  είναι  η
γαλατοστοιβιά (Euphorbia acanthothamnos), η αφάνα (Genista acanthoclada), η ονωνίδα
(Ononis spinosa) και η κενταύρια (Centauria spinosa). 

β) Χνουδωτά φρυγανολίβαδα 

Πρόκειται  για  τα  φρυγανολίβαδα,  στα  οποία  κυριαρχούν  είδη  φρυγάνων  με  χνούδι  ή
πίλημα  στα  φύλλα  και  στους  βλαστούς.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  η  ασφάκα
(Phlomis fruticosa), η οποία συγκροτεί αμιγείς φυτοκοινότητες (ασφακώνες) ή μικτές με
άλλα φρύγανα. Άλλα είδη με μικρότερη εξάπλωση είναι η αλισφακιά (Salvia triloba),  η
δενδρώδης γαλατσίδα (Euphorbia dendroides) και τα λουμίνια (Ballota acetabolosa). Στα
χνουδωτά  φρυγανολίβαδα  μπορούν  να  υπαχθούν  και  οι  κιστώνες,  στους  οποίους
κυριαρχούν τα διάφορα είδη λαδανιάς, όπως είναι η τριχωτή (Cistus incanus), η κρητική
(Cistus cretica), η σαλβιφόλια (Cistus salvifolius) και η μαύρη (Cistus monspeliensis). 

γ) Αρωματικά φρυγανολίβαδα 

Πρόκειται  για  τα  φρυγανολίβαδα,  στα  οποία  κυριαρχούν  είδη  φρυγάνων  τα  οποία
περιέχουν  αιθέρια  έλαια  και  αναδύουν  χαρακτηριστικό  άρωμα.  Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι το θυμάρι (Corydothymus capitatus). Πρόκειται για αρωματικό ημίθαμνο
που συγκροτεί σε μερικές περιοχές αμιγείς φυτοκοινότητες (θυμαριώνες). 

Τα  φρύγανα  δε  βόσκονται  από  τα  ζώα,  παρά  ελάχιστα.  Ως  εκ  τούτου,  ο  στόχος  της
ανόρθωσής τους θα πρέπει να είναι ο κατά το δυνατόν μεγαλύτερος έλεγχός τους, ώστε να
ευνοηθούν τα ποώδη φυτά που αναπτύσσονται μεταξύ των φρυγάνων, με παρεμβάσεις
ήπιου  χαρακτήρα  ώστε  να  αποτραπεί  το  ενδεχόμενο  διάβρωσης.  Προτεραιότητα  θα
πρέπει να δοθεί στα χνουδωτά φρυγανολίβαδα και ιδιαίτερα στους ασφακώνες, οι οποίοι
καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, γιατί η ασφάκα δε βόσκεται από
τα ζώα.  Ακολουθούν  τα  αγκαθωτά  φρυγανολίβαδα και  ιδιαίτερα οι  αστοιβιδώνες  που
απαντούν, κυρίως, στα νησιά του Αιγαίου. Τα αρωματικά φρυγανολίβαδα, αντίθετα, θα
πρέπει να είναι τελευταία σε προτεραιότητα, γιατί έχουν μεγάλη μελισσοτροφική αξία. 

4. Διαχειριστικές κλάσεις 

4.1. Πυκνότητας 

Η  διαθέσιμη  στα  ζώα  βοσκήσιμη  ύλη  των  θαμνολίβαδων  και  φρυγανολίβαδων  είναι
συνάρτηση  της  πυκνότητάς  τους.  Όσο  πυκνότεροι  είναι  οι  θάμνοι,  τόσο  περισσότερο
περιορίζεται η παρεδαφιαία ποώδης βλάστηση, αλλά και η προσπέλασή τους από τα ζώα
γίνεται δυσκολότερη. Αντίθετα, όσο αραιότεροι είναι, τόσο περισσότερη είναι η διαθέσιμη
βοσκήσιμη ύλη, η οποία περιλαμβάνει τόσο την παρεδαφιαία ποώδη βλάστηση, όσο και
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το φύλλωμα των θάμνων στα θαμνολίβαδα. Με βάση το εκατοστιαίο ποσοστό κάλυψης
του εδάφους από τους θάμνους ή τα φρύγανα, διακρίνονται τρεις κλάσεις πυκνότητας: 
 Ανοιχτά (κάλυψη θάμνων ή φρυγάνων <40%) 
 Μέτριας πυκνότητας (κάλυψη θάμνων ή φρυγάνων 41-70%) 
 Πυκνά (κάλυψη θάμνων ή φρυγάνων 71-100%) 

4.2. Ύψους 

Η διαθεσιμότητα του φυλλώματος και των βλαστών των θάμνων είναι, επίσης, συνάρτηση
του  ύψους  τους.  Όσο  χαμηλότεροι  είναι  οι  θάμνοι,  τόσο  ευκολότερα  μπορούν  να
αξιοποιηθούν  από  τις  αίγες.  Γενικά,  αξιοποιούνται  πλήρως,  όταν  το  ύψος  τους  δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατοστά και μερικώς, όταν το ύψος τους φτάνει τα δύο μέτρα περίπου.
Αντίθετα,  όταν  οι  θάμνοι  υπερβαίνουν  τα  δύο  μέτρα  σε  ύψος,  τότε  δε  μπορούν  να
αξιοποιηθούν από τα ζώα. Έτσι, με βάση το ύψος, τα θαμνολίβαδα μπορούν να διακριθούν
σε τρεις κλάσεις: 

  Χαμηλά (<0,50 μ.) 
  Ενδιάμεσα (0,51-2,00 μ.) 
  Υψηλά (>2,00 μ.) 

Οι κλάσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στα φρυγανολίβαδα. 

4.3. Ποιότητας τόπου 

Τέλος, τα θαμνολίβαδα και τα φρυγανολίβαδα απαντούν σε διάφορες ποιότητες τόπου, οι
οποίοι  έχουν διαφορετική παραγωγικότητα,  αλλά και  δυνατότητα παρέμβασης  για την
ανόρθωσή τους,  ανάλογα με το βάθος του εδάφους στο οποίο αναπτύσσονται  και την
εγκάρσια κλίση του. Στη λιβαδοπονία διακρίνονται τρεις ποιότητες τόπου: 

 Πρώτη: Βάθος εδάφους > 30 εκ. και εγκάρσια κλίση <15% 
 Δεύτερη: Βάθος εδάφους 15-30 εκ. και εγκάρσια κλίση 15-30% 
 Τρίτη: Βάθος εδάφους <15 και εγκάρσια κλίση >30% 

5. Μέθοδοι παρέμβασης/ανόρθωσης 

5.1. Αραίωση με μείωση της πυκνότητας

Σε θαμνολίβαδα που κυριαρχούνται από πουρνάρι (>55%) η αραίωση είναι δυνατόν να
επιτευχθεί  με  μείωση  της  πυκνότητας  των  θάμνων.  Ως  μέσο  χρήσης  επιλέγεται  ο
θαμνοκόπτης  ή  άλλο  παρόμοιο  μέσο  (τσεκούρι,  αλυσοπρίονο  κλπ)  και  επιδιώκεται  η
μείωση του ύψους των θάμνων μέχρι τα 0,50 μ.. Οι εργασίες θα γίνονται τον Οκτώβριο
ενώ τα  θαμνολίβαδα θα βόσκονται  με  την  έναρξη της  πρώτης  βλαστικής  περιόδου με
στόχο τη σημαντική αύξηση της βοσκήσιμης ύλης των ποωδών φυτών και τη βελτίωση της
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θρεπτικής  τους  αξίας.  Με  τις  ενέργειες  αυτές  διευκολύνεται  η  κίνηση  των  ζώων  στα
θαμνολίβαδα και κατανέμεται ομοιόμορφα η βόσκηση. Επίσης, θα αυξηθούν οι αποδόσεις
των ζώων εξαιτίας της περισσότερης και καλύτερης βοσκήσιμης ύλης, που θα έχουν στη
διάθεσή τους. Στα βελτιωμένα θαμνολίβαδα η μικτή βόσκηση αιγών και προβάτων είναι
επιθυμητή για την καλύτερη αξιοποίηση της βλάστησης, καθώς οι αίγες θα αξιοποιούν σε
μεγαλύτερο βαθμό τα ξυλώδη φυτά, που συμμετέχουν σε ποσοστό > 50% στη δίαιτά τους
ενώ τα πρόβατα θα αξιοποιούν τα ποώδη είδη, τα οποία συμμετέχουν έως 70% στη δίαιτά
τους.  

5.2. Διάνοιξη νέων και παλαιών μονοπατιών 

Τα νέα αλλά και όπου τα παλαιά μονοπάτια δεν είναι διακριτά, για λόγους προστασίας του
περιορισμένου  εδαφικού  μανδύα  και  αποφυγής  φαινομένων  διάβρωσης,  επιλέγεται
διάνοιξη με πλάτος ζώνης καθαρισμού έως 1,20 – 1,30 μ. υπό τύπο διαδρόμων ελαφρώς
οφιοειδών,  οι  οποίοι  ακολουθούν  τις  ισοϋψείς  καμπύλες,  έτσι  ώστε  να  αποφευχθεί
πιθανή αισθητική τοπιακή διατάραξη. Η διάνοιξη μονοπατιών θα δημιουργήσει διαβάσεις
ζώων προς θέσεις υπαρχόντων αραιών και μεσαίων θαμνολίβαδων. Η μεταξύ των ζωνών
καθαρισμού απόσταση,  εξαρτάται  από την τοπογραφική διαμόρφωση, την  έκθεση,  την
κλίση,  ώστε  να  παρουσιάσει  τη  λιγότερο  δυνατή  επιβάρυνση.  Οι  κλίσεις  που  θα
προκύψουν πρέπει να επιτρέπουν την κίνηση ανθρώπων και ζώων. 

5.3. Δημιουργία ζωνών

Η δημιουργία ζωνών πλάτους1 περιλαμβάνει την αναπόφευκτη υπέργεια κοπή θάμνων,
την αποκλάδωση, τη μετατόπιση, το διαχωρισμό χρήσιμων προϊόντων, με τρόπο που να
μην επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα και να μην αλλοιώνει την αισθητική του τοπίου.
Στόχος  είναι  να  επιτευχθεί  η  καλύτερη  κατά  το  δυνατόν  πυκνότητα  θάμνων  για
μεγιστοποίηση  της  απόδοσης  σε  κτηνοτροφικά  προϊόντα  και  προστασία  της
βιοποικιλότητας,  με  το  μικρότερο  δυνατό  κόστος.  Οι  εργασίες  θα  πρέπει  να
πραγματοποιούνται χωρίς μηχανοκίνητα μέσα και τα προϊόντα καθαρισμού θα πρέπει να
απομακρύνονται. Τυχόν χρήσιμα προϊόντα που θα προκύψουν θα τεθούν στη διάθεση της
Δασικής Υπηρεσίας.

5.4. Δημιουργία τοπίου

Με γνώμονα την αναβάθμιση φυσικών τοπίων των ξηροθερμικών περιοχών, να εξετάζεται
η δυνατότητα δημιουργίας τοπίου που συνδυάζει αραιά δενδρώδη βλάστηση με πλούσιο
υπόροφο  και  θαμνώνες  αποπυκνωμένους,  προσβάσιμους  στα  κτηνοτροφικά  ζώα,  με
διατήρηση και διευκόλυνση της προσβασιμότητας της άγριας πανίδας στα ενδιαιτήματά
τους.  Θεωρείται  σημαντικό  να  παραμείνει  σχεδόν  αδιατάρακτο  το  υφιστάμενο  ριζικό

1 Προτείνεται η διάνοιξη μονοπατιών με πλάτος 1,20 -1,30 μ. τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως ζώνες.  
Συνήθως μονοπάτια με πλάτος 1,20 χρησιμοποιούμε όταν βόσκουν βοοειδή, ενώ για αιγοπρόβατα τα μονοπάτια είναι 
στενότερα (0,60-0,80 εκ.). Συμπληρωματικά δημιουργούνται ζώνες αντιπυρικής προστασίας με μεγαλύτερο πλάτος (π.χ. 
2 μ.).  
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σύστημα.  Να επιδιώκεται  η αναγωγή για τελική  διαμόρφωση δασολίβαδου.  Οι  ριζικοί
σύνδεσμοι των ατόμων σε αναγωγή να διαμορφώνονται από τουλάχιστον 3,5Χ3,5 μ. έως
7Χ7  μ.  με  δυνατότητα  να  αραιώνονται  μελλοντικά,  για  τη  διαμόρφωση  αγροδασικού
τοπίου. Επιδιώκεται η δημιουργία μωσαϊκού τοπίου. 

5.5. Μικτή βόσκηση2

Η  μικτή  βόσκηση  των  βελτιωμένων  θαμνολίβαδων  από  αίγες  και  πρόβατα  έχει  σαν
αποτέλεσμα  την  καλύτερη  αξιοποίηση  της  βλάστησης,  αφού  οι  αίγες  προτιμούν
περισσότερο τα ξυλώδη φυτά (50-90% στη δίαιτά τους) ενώ τα πρόβατα τα ποώδη φυτά
(70% στη δίαιτά τους). Η περίμετρος της κόμης των θάμνων είναι περιορισμένη (ανοιχτή
μορφή) και η διαθέσιμη βοσκήσιμη ύλη τους αποτελείται από τρυφερούς βλαστούς και
φύλλα. Επίσης, η ποώδης βλάστηση των βελτιωμένων θαμνολίβαδων είναι σχεδόν όλη
διαθέσιμη στα ζώα. 

5.6. Διευκόλυνση της προσβασιμότητας

Συγκεκριμένα για βοσκήσιμες γαίες με ξυλώδη φυτά που είναι επιθυμητά στη βόσκηση,
αλλά δε μπορούν να αξιοποιηθούν από τα ζώα γιατί είναι πολύ πυκνά, όπως συμβαίνει με
τα  πυκνά  θαμνολίβαδα  (πρινώνες),  μπορούν  να  προταθούν  δασοκομικοί  χειρισμοί  με
στόχο τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ζώων και της βελτίωσης της βοσκήσιμης
ύλης, διατηρώντας παράλληλα τον προστατευτικό ρόλο του δασικού οικοσυστήματος. Οι
εργασίες  μπορούν  να  γίνουν  χειρωνακτικά  ή  με  μηχανικά  μέσα  (απλά  εργαλεία),
προκειμένου να ανοίξουν τα πυκνά θαμνολίβαδα και να δημιουργηθεί ένας υπόροφος με
ποώδη φυτά ή χαμηλούς θάμνους, που είναι διαθέσιμος στα ζώα.

5.7. Αποψιλωτική υλοτομία3

5.7.1. Περιγραφή 

Η μέθοδος αυτή αναφέρεται στην αποκοπή των θάμνων ή φρυγάνων αποψιλωτικά (κοντά
στο έδαφος). Η αποκοπή μπορεί να γίνει με εργαλεία χειρός (π.χ. τσεκούρι, αλυσοπρίονο)
ή με μηχανικά μέσα (π.χ. θαμνοκόπτης). Με τη μέθοδο αυτή δεν επηρεάζεται το ριζικό
σύστημα των θάμνων και των φρυγάνων με αποτελέσμα την  έντονη παραβλάστηση ή
ριζοβλάστηση στη συνέχεια.  Επίσης,  δεν  διαταράσσεται  το  έδαφος και  αποφεύγεται  η
διάβρωση, επειδή παραμένουν τα πρέμνα και οι ρίζες των φυτών. Τα παραβλαστήματα

2 Το διαχειριστικό μέτρο εφαρμόζεται μετά τη βελτίωση.  Πρέπει να προταθεί από τους διαχειριστές μαζί με άλλα μέτρα 
για τη διαχείριση της βόσκησης των βελτιωμένων εκτάσεων.

3 Οι αποψιλωτικές υλοτομίες θα πρέπει να αποφεύγονται στα φρυγανολίβαδα για λόγους προστασίας του εδάφους,
δεδομένου  ότι  τα οικοσυστήματα αυτά βρίσκονται  στα πρόθυρα της ερημοποίησης.  Σε ότι  αφορά τα θαμνολίβαδα,
επειδή το μέτρο αυτό έχει υψηλό κόστος, θα πρέπει να συνδυάζεται με παραγωγή προϊόντων ξύλου, βοσκήσιμης ή και
καύσιμης ύλης προκειμένου να μετριάζεται το κόστος. Σε κάθε περίπτωση η χρησιμοποίηση της αποψιλωτικής υλοτομίας
θα πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.
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των  θάμνων  και  η  ποώδης  βλάστηση,  που  αναπτύσσεται  μεταξύ  τους,  προσφέρουν
άφθονη διαθέσιμη βοσκήσιμη ύλη στα ζώα, πολλαπλάσια του αρχικού θαμνολίβαδου ή
φρυγανολίβαδου. 

Επιπλέον,  προσφέρει  μικτή  βοσκήσιμη ύλη (ξυλώδη και  ποώδη),  κατάλληλη για  αίγες,
πρόβατα και βοοειδή. Αποψιλωτική υλοτομία μπορεί να γίνει επιλεκτικά (κατά θέσεις ή
ζώνες)  στο  υπό ανόρθωση θαμνολίβαδο ή φρυγανολίβαδο μόνο στις  περιπτώσεις  που
έχουν εξιυγειαντικό χαρακτήρα.  

5.7.2.  Προϋποθέσεις εφαρμογής 

Η μέθοδος  της  αποψιλωτικής  υλοτομίας  μπορεί  να  εφαρμοστεί  στα  πυκνά και  υψηλά
θαμνολίβαδα  ή  φρυγανολίβαδα  όλων  των  κατηγοριών  που  απαντούν  στην  πρώτη
ποιότητα τόπου. Δευτερευόντως, μπορεί να εφαρμοστεί και στη δεύτερη ποιότητα τόπου,
αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η αποψίλωση να γίνει σε λωρίδες ή ζώνες κατά
μήκος των χωροσταθμικών καμπυλών (Πίνακας 1). Οι ζώνες αυτές ενδεικτικά θα πρέπει να
έχουν πλάτος από 10 έως 20 μέτρα και να εναλλάσσονται με «άθικτες» λωρίδες πλάτους 5
έως 10 μέτρων. 

Δε συνιστάται η εφαρμογή της στην τρίτη ποιότητα τόπου, παρά μόνο στην περίπτωση
που οι θάμνοι αποκορυφωθούν (βλ. σχετική μέθοδο). Ειδικά για το θαμνοκόπτη, η χρήση
του μπορεί  να γίνει μόνο όταν τα παραβλαστήματα ή οι  κορμίσκοι  των θάμνων έχουν
σχετικά μικρή διάμετρο (μέχρι 5 εκ.).  Η αποψιλωτική υλοτομία είναι αναποτελεσματική
στον  έλεγχο  των  ξυλωδών  ειδών.  Αντίθετα,  βελτιώνει  εντυπωσιακά  την  παραγωγή
ξυλώδους  βοσκήσιμης  ύλης,  οπότε  θα  πρέπει  να  προτείνεται  με  επιφύλαξη  στην
περίπτωση  που  υπάρχει  ανάγκη  κάλυψης  της  τροφής  αυξημένου  πληθυσμού  γιδιών.
Πάντως,  η βόσκηση στα αποψιλωμένα θαμνολίβαδα θα πρέπει  να ανασταλεί  μετά την
υλοτομία (τουλάχιστο για ένα έτος), έως ότου εμφανιστούν και αναπτυχθούν επαρκώς τα
παραβλαστήματα.  Στη  συνέχεια,  η  διαχείριση  θα  πρέπει  να  είναι  τέτοια,  ώστε  να
αποτραπεί  η  υπεραύξηση και  πάλι  των παραβλαστημάτων και  η  επιστροφή τους  στην
αρχική κατάσταση. 

5.7.3. Κόστος εφαρμογής 

Το κόστος εφαρμογής της αποψιλωτικής υλοτομίας είναι υψηλό, ιδιαίτερα αν εφαρμοστεί
χειρωνακτικά.  Περιλαμβάνει  τη  δαπάνη  για  την  αποψιλωτική  υλοτομία  καθώς  και  τη
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων της. Πάντως, το γενικό κόστος της μεθόδου μπορεί
να  μειωθεί,  αν  τα  προϊόντα  της  υλοτομίας  έχουν  εμπορική  αξία,  αν  π.χ.  μπορούν  να
διατεθούν στο εμπόριο ως καυσόξυλα. Ιδανικότερη λύση θα αποτελούσε η διάθεση του
υλικού αυτού σε μια μονάδα πελλετών ή βιοαερίου, αν φυσικά υπάρχει τέτοια μονάδα
στην περιοχή. Αν χρησιμοποιηθεί θαμνοκόπτης4, ο οποίος θρυμματίζει τα προϊόντα, δε θα

4 Όταν χρησιμοποιείται θαμνοκόπτης χειρός υπάρχει η δυνατότητα να τεμαχίζονται σε μικρότερα μεγέθη με τμηματική
κοπή και έτσι να μην απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την αποσύνθεσή τους.
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χρειαστεί ξεχωριστή δαπάνη για την μετακίνηση ή απομάκρυνσή τους, ενώ θα βελτιωθεί
και το έδαφος με την προσθήκη οργανικής ουσίας.  

5.8.  Αραίωση 

5.8.1. Περιγραφή 

Η μέθοδος της αραίωσης συνεπάγεται τη μείωση της πυκνότητας των θάμνων με κοπή
όλων των παραβλαστημάτων (κορμιδίων), εκτός ορισμένων τα οποία και παρακρατούνται.
Πρόκειται  δηλ.  για  υπεραραίωση  ή  μονοβέργισμα5.  Η  κοπή  γίνεται  στη  βάση  των
κορμιδίων (κοντά στο έδαφος) με εργαλεία χειρός (π.χ. τσεκούρι, αλυσοπρίονο, κ.λπ.). Η
αραίωση έχει τη μορφή παρέμβασης με σκοπό την παρακράτηση των υγιών και επίδοξων
κορμιδίων, την αποκλάδωσή τους και την απομάκρυνση των καχεκτικών ατόμων (θετική
επιλογή). Στόχος της μεθόδου είναι η διάνοιξη και η μετατροπή του πυκνού (συνηρεφούς)
θαμνολίβαδου σε μια μορφή δασολίβαδου, σε ένα λιβάδι δηλ. που θα έχει δύο ορόφους,
τον ανώροφο των δενδρόμορφων θάμνων που θα παράγουν φύλλωμα και καρπούς (π.χ.
βαλανίδια) και τον υπόροφο με βοσκήσιμα ξυλώδη και ποώδη φυτά. Η πυκνότητα των
παρακρατημάτων  δε  θα  πρέπει  να  υπερβαίνει  τα  100  άτομα  κατά  στρέμμα.  Η
παρακράτηση μπορεί να γίνει κατ’ άτομο ή καθ’ ομάδες με την πρώτη περίπτωση να είναι
προτιμότερη. Τα προϊόντα της υλοτομίας θα απομακρύνονται και θα προωθούνται κατά το
δυνατόν για ατομικές ανάγκες (καυσόξυλα), εμπόριο (παραγωγή ξυλοκάρβουνου) κλπ. Η
μέθοδος είναι ανάλογη με την αποψιλωτική υλοτομία, αλλά υπερτερεί οικολογικά, επειδή
περιλαμβάνει  τη  δημιουργία  ανωρόφου.  Εξαιτίας  του  ανωρόφου,  η  παραγόμενη
βοσκήσιμη ύλη είναι αυξημένη6 γιατί παράγεται, όχι μόνο στον υπόροφο, αλλά και στον
ανώροφο. Επιπλέον, ο ανώροφος βελτιώνει αισθητικά το τοπίο. Η μέθοδος της αραίωσης
των θαμνολίβαδων δημιουργεί δασολίβαδα που έχουν υψηλή οικολογική ευστάθεια,
παραγωγικότητα και βιοποικιλότητα, οπότε και θα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με τις
άλλες μεθόδους. 

5.8.2. Προϋποθέσεις εφαρμογής 

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για την ανόρθωση όλων των κατηγοριών θαμνολίβαδων,
ανεξάρτητα από την πυκνότητά τους, με τη μόνη προϋπόθεση να υπάγονται στην υψηλή
κλάση  ύψους.  Συνιστάται  όμως  η  εφαρμογή  της  κατά  προτεραιότητα  στα  πυκνά  και
μέτριας πυκνότητας θαμνολίβαδα, που είναι αδιαπέραστα από τα ζώα. Επίσης, αντίθετα
με  την  αποψιλωτική  υλοτομία,  αραίωση  μπορεί  να  γίνει,  όχι  μόνο  στην  πρώτη  και

5 Λόγω του μεγάλου κόστους και  του κινδύνου  διάβρωσης του εδάφους θα πρέπει  να εφαρμόζεται  κατά θέσεις  ή
λωρίδες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 Κατά το μονοβέργισμα δεν είναι απαραίτητο να απομακρύνονται όλα τα παραβλαστήματα. Θα απομακρύνονται 2-3
ανταγωνιστές των παρακρατημάτων και τα χαμηλότερα εξ’ αυτών θα διατηρούνται για την παραγωγή βοσκήσιμης ύλης
αλλά κυρίως για λόγους προστασίας του εδάφους. Τα παρακρατήματα δε θα μπορούν να προσφέρουν φύλλωμα για τα
ζώα λόγω του ύψους τους, παρά μόνο τους καρπούς τους.

6 Λόγω των βελανιδιών
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δεύτερη,  αλλά  και  στην  τρίτη  ποιότητα  τόπου  (Πίνακας  1).  Η  μέθοδος  δε  μπορεί  να
εφαρμοστεί στα φρυγανολίβαδα. 

5.8.3. Κόστος εφαρμογής 

Το  κόστος  εφαρμογής  της  αραίωσης  είναι  πολύ  υψηλό,  γιατί  όλη  η  εργασία  γίνεται
χειρωνακτικά. Περιλαμβάνει τη δαπάνη υλοτομίας και αποκλάδωσης καθώς και τη δαπάνη
απομάκρυνσης των προϊόντων από τα υλοτόμια. Το κόστος αυτό, όμως, μπορεί να μειωθεί
σημαντικά,  αν  τα  προϊόντα  της  υλοτομίας  έχουν εμπορική αξία ως καυσόξυλα ή είναι
κατάλληλα για την παραγωγή ξυλοκάρβουνου ή πελλετών, όπως ελέχθη ήδη και για την
περίπτωση της αποψιλωτικής υλοτομίας. 

5.9. Αποκορύφωση 

5.9.1. Περιγραφή 

Η μέθοδος περιλαμβάνει την αποκοπή των υψηλών θάμνων σε ένα ύψος, στο οποίο θα
μπορούν να έχουν πρόσβαση τα ζώα. Το ύψος αυτό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
μικρότερο και οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερο του ενός μέτρου. Η αποκοπή γίνεται μόνο με
εργαλεία  χειρός  (π.χ.  τσεκούρι,  αλυσοπρίονο).  Με  την  αποκορύφωση  αυξάνεται  η
διαθέσιμη βοσκήσιμη ύλη, κυρίως από τα κορμοβλαστήματα που αναπτύσσονται έντονα
μετά  την  κοπή,  ενώ  παράλληλα  ανοίγει  το  θαμνολίβαδο  και  δημιουργούνται
προϋποθέσεις για την αύξηση της ποώδους βλάστησης μεταξύ των θάμνων. Η μέθοδος
αυτή  είναι  λιγότερο  δραστική,  αλλά  και  λιγότερο  αποτελεσματική  στην  παραγωγή
βοσκήσιμης ύλης σε σχέση με την αποψιλωτική υλοτομία και την αραίωση. 

5.9.2. Προϋποθέσεις εφαρμογής 

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα θαμνολίβαδα, που υπάγονται στην υψηλή
κλάση ύψους, ανεξάρτητα από την πυκνότητά τους και την ποιότητα τόπου στην οποία
αναπτύσσονται  (Πίνακας  1).  Συνιστάται,  όμως,  η  εφαρμογή  της  μόνο  όταν  οι  προς
αποκορύφωση θάμνοι  είναι  περιορισμένοι  σε  αριθμό  και  έκταση και  υπάρχει  ανάγκη
μερικής αύξησης της διαθέσιμης βοσκήσιμης ύλης. Η αξιοποίηση των αποκορυφωμένων
θαμνολίβαδων  θα  πρέπει  να  γίνει  κυρίως  από  αίγες  και  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να
αποτραπεί η υπεραύξηση και πάλι των θάμνων. 
Η μέθοδος δε μπορεί να εφαρμοστεί στα φρυγανολίβαδα.

5.9.3. Κόστος εφαρμογής 

Το κόστος της μεθόδου είναι πολύ υψηλό, γιατί η όλη εργασία γίνεται χειρωνακτικά. Το
κόστος αυτό μπορεί να μειωθεί δραστικά αν τα προϊόντα υλοτομίας έχουν εμπορική αξία
(π.χ. ως καυσόξυλα). Για την περίπτωση αυτή μπορεί επίσης να γίνει χρήση της ισχύουσας
δασικής  νομοθεσίας,  η  οποία  προβλέπει  την  έκδοση  σχετικής  Δασικής  Αστυνομικής
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Διάταξης  (ΔΑΔ)  από  την  αρμόδια  δημόσια  υπηρεσία,  προκειμένου  να  κατανεμηθεί  η
παραγόμενη καύσιμη ύλη για ατομικές ανάγκες. 

5.10. Συνδυασμός μεθόδων 

Πέραν της εφαρμογής κάθε μιας από τις παραπάνω μεθόδους ξεχωριστά, ο μελετητής έχει
τη δυνατότητα να προτείνει και να εφαρμοστεί ένας συνδυασμός δύο ή περισσότερων
μεθόδων σε κάθε έκταση θαμνολίβαδου προς  ανόρθωση.  Για παράδειγμα,  η αραίωση
μπορεί να συνδυαστεί με την αποκορύφωση, αν υπάρχουν πολύ ψηλά ή χοντρά κορμίδια,
τα οποία δε μπορούν ή δεν πρέπει να κοπούν αποψιλωτικά. 

5.11. Δημιουργία τεχνητών θαμνολίβαδων 

Προτείνεται  επίσης  η  δημιουργία  τεχνητών  θαμνολίβαδων  από  πολύτιμους  και
προσαρμοσμένους  ιθαγενείς  θάμνους  σε  ξηρές  και  άγονες περιοχές,  για βελτίωση της
βλάστησης και ως εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της κάλυψης των αναγκών των ζώων
σε περιόδους, που η παραγωγή της ποώδους βλάστησης είναι μικρή και περιορισμένης
θρεπτικής αξίας (καλοκαίρι, φθινόπωρο). 

Πίνακας 1. Ανακεφαλαίωση μεθόδων ανόρθωσης
Μέθοδος
ανόρθωσης

Τύπος
βλάστησης

Μορφή/
κατηγορία

Κλάση
πυκνότητας

Κλάση
ύψους

Ποιότητα
τόπου

Παρατηρήσεις 

Αραίωση 
Θαμνολίβαδα 

Μακί 4

Πυκνά  και
μέτριας
πυκνότητας

Υψηλά Πρώτη Παρακράτηση (άτομα/
ομάδες/ζώνες)

Δεύτερη Παρακράτηση
(ομάδες/ζώνες)

Τρίτη Παρακράτηση (ζώνες)

Πρινώνες1 

Πυκνά  και
μέτριας
πυκνότητας 

Υψηλά Πρώτη Παρακράτηση (άτομα/
ομάδες/ζώνες)

Δεύτερη Παρακράτηση (άτομα/
ομάδες/ζώνες)

Τρίτη Παρακράτηση (ζώνες)

Άρκευθοι3

Πυκνά  και
μέτριας
πυκνότητας

Υψηλά Πρώτη Παρακράτηση (άτομα/
ομάδες/ζώνες)

Δεύτερη Παρακράτηση (άτομα/
ομάδες/ζώνες)

Τρίτη Παρακράτηση (ζώνες)

Γαβρότοποι2

(Caprinus
orientalis)  και
υποκατηγορίες
(Fraxinus ornus),
(Cornus mas),
(Pyrus
amugdaliformis)
κλπ 

Πυκνά  και
μέτριας
πυκνότητας

Υψηλά Πρώτη Παρακράτηση (άτομα/
ομάδες/ζώνες)

Δεύτερη Παρακράτηση (άτομα/
ομάδες/ζώνες)

Τρίτη Παρακράτηση (ζώνες)
Φρυγανολίβαδα Δεν έχει εφαρμογή 
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Αποκορύφωση

Θαμνολίβαδα Μακί4 Όλες  οι
πυκνότητες

Υψηλά Όλες  οι
κλάσεις 

Επιλογικά (άτομα) 

Πρινώνες1 Όλες  οι
πυκνότητες

Υψηλά Όλες  οι
κλάσεις

Επιλογικά (άτομα)

Άρκευθοι3 Όλες  οι
πυκνότητες

Υψηλά Όλες  οι
κλάσεις

Επιλογικά (άτομα)

Γαβρότοποι2 Όλες  οι
πυκνότητες

Υψηλά Όλες  οι
κλάσεις

Επιλογικά (άτομα)

Φρυγανολίβαδα Δεν έχει εφαρμογή 

Οι  φυτείες  των λιβαδικών θάμνων μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  είτε  απ’  ευθείας  για
βόσκηση  από  τα  ζώα  ή  το  φύλλωμά  τους  να  συγκομίζεται  και  να  αποτελεί
συμπληρωματική  τροφή.  Οι  θάμνοι  που  θα  επιλέγονται  θα  πρέπει  να  έχουν  μεγάλη
παραγωγικότητα, καλή θρεπτική αξία, υψηλή βοσκησιμότητα για τα ζώα και αντοχή στη
βόσκηση.  Είδη  όπως  η  δενδρώδης  μηδική  (Medicago arborea)  και  άτριπλεξ  (Atriplex
halimus) μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τις ξηροθερμικές περιοχές (νησιά) ενώ η λευκή
μουριά (Morus alba), η κορονίλλα (Coronilla emeroides), η φουσκιά (Colutea arborescens) ο
κοινός  φράξος  (Fraxinus ornus)  και  ο  ράμνος  (Ramnus  alaternus)  μπορούν  να
χρησιμοποιηθούν στις υγρότερες περιοχές. Η φύτευση των θάμνων θα γίνεται σε σειρές,
με απόσταση μεταξύ των σειρών 2-3 μέτρα και απόσταση μεταξύ των θάμνων εντός της
σειράς 50-60 εκ. Οι προς εγκατάσταση θάμνοι θα πρέπει να έχουν ύψος 50-60 εκ. για να
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς οι αίγες και τα ερίφια.
Η  εγκατάστασή  τους  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στις  μελέτες
αναδασωτικών εργασιών. 
Μετά τη φύτευσή τους οι θάμνοι θα πρέπει να προστατευθούν από τη βόσκηση έως ότου
εγκατασταθούν και στη συνέχεια η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται ορθολογικά, δηλαδή
αποφεύγοντας την υπερβόσκηση. Για το λόγο αυτό η πρόσβαση των ζώων στους θάμνους
θα πρέπει να είναι περιορισμένη (2-3 φορές την εβδομάδα) ή λίγες ώρες (2-3) κάθε μέρα,
ώστε να εξασφαλίζεται  η συνεχής πρόσληψη φυλλώματος  από τα βόσκοντα ζώα αλλά
ταυτόχρονα να προστατεύονται και οι θάμνοι από την πλήρη αποφύλλωση και νέκρωση. 
Οι εκτάσεις αυτές μετά την εγκατάσταση των θάμνων μπορούν επίσης να αποτελέσουν τη
βάση (τα παράπλευρα λιβάδια, όπως αποκαλούνται) για την εφαρμογή ενός σχεδιασμένου
συστήματος βόσκησης για αίγες, της ‘‘παρέρπουσας βόσκησης’’. Η παρέρπουσα βόσκηση
είναι ένα σύγχρονο σύστημα βόσκησης, που έχει σχεδιασθεί για τη μείωση του χρόνου
απογαλακτισμού  των  εριφίων  και  την  αύξηση  του  βάρους  τους  πριν  από  τον
απογαλακτισμό,  χωρίς  την  ανάγκη  χορήγησης  συμπληρωματικών  ζωοτροφών.  Στην
περίπτωση αυτή κατά τη διάρκεια του απογαλακτισμού οι θάμνοι θα βόσκονται μόνο από
τα ερίφια, τα οποία θα εισέρχονται  και θα εξέρχονται στα τεχνητά θαμνολίβαδα μέσω
ειδικών  περασμάτων  διαστάσεων  18  Χ  30  εκ.,  που  θα  δημιουργηθούν  σε  κατάλληλο
σημείο7, ενώ μετά τον απογαλακτισμό των εριφίων θα βόσκονται από τα μεγαλύτερα ζώα,
με τον τρόπο που αναφέρθηκε προηγουμένως. 

7 Τα περάσματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε εμφανή σημεία και να είναι προσβάσιμα στα ερίφια. Δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια (πέτρες, ξύλα, φυτά μεγάλου ύψους) που να δυσκολεύουν την είσοδο των εριφίων στα 
παράπλευρα λιβάδια.
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Πέρα από την αύξηση του βάρους των εριφίων πριν από τον απογαλακτισμό τους με μικρό
κόστος και τη μείωση του χρόνου απογαλακτισμού, υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα,
όπως η μείωση του stress απογαλακτισμού, η δυνατότητα αύξησης του ζωικού κεφαλαίου
και  η  μικρή  καταβολή  εργασίας  για  την  εφαρμογή  του  συστήματος  αυτού.  Το  κόστος
επένδυσης και συντήρησης είναι μικρό και ο κίνδυνος αποτυχίας είναι περιορισμένος.
Με τον ίδιο τρόπο το σύστημα της παρέρπουσας βόσκησης μπορεί να προσαρμοσθεί και
στα ποολίβαδα με σπορά επιθυμητών φυτών για τον απογαλακτισμό αμνών και μόσχων.
Στην περίπτωση των μόσχων τα περάσματα, που θα δημιουργηθούν, θα πρέπει να έχουν
μεγαλύτερες διαστάσεις (48 Χ 90 εκ).
Τα τεχνητά θαμνολίβαδα θα μπορούν επίσης να διαιρεθούν σε μικρότερα τμήματα, έτσι
ώστε να επιτευχθεί περιτροπική βραχεία βόσκηση.

5.12. Γενικές οδηγίες
 
 Σε  κάθε  παρέμβαση  θα  αναφέρονται  τα  διαχειριστικά  μέτρα  που  θα  πρέπει  να

ληφθούν. 

 Επισημαίνεται ότι για κλίσεις >50 % δεν είναι επιτρεπτές οι επεμβάσεις.

 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν
1058/71977/07-07-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2331) και η εφαρμογή τους  θα πρέπει να συνάδει
με το αποτέλεσμα των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΒ). 

 Η μείωση της  επιφανειακής  απορροής  των  υδάτων,  η  βελτίωση του πορώδους  του
εδάφους με παράλληλο εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, και ο περιορισμός των
φερτών υλικών εντός των λεκανών απορροής των ρεμάτων, ως στόχοι, προκειμένου για
την μείωση εμφάνισης χειμαρρικών φαινομένων, επιτυγχάνονται, σε μεγάλο βαθμό, με
την  εξασφάλιση  της  ύπαρξης  βλάστησης  (εν  γένει  δασικής),  κυρίως  δε,  με  την
προστασία της υψηλής, θαμνώδους, ποώδους και των φρυγάνων. Σημειώνεται ότι η
μείωση της επιφανειακής απορροής που, αναμφίβολα, συμβάλλει στην αποτροπή ή/και
στην  μείωση  εμφάνισης  χειμαρρικών  φαινομένων,  επιτυγχάνεται,  επιπλέον,  με  την
κατακόρυφη δομή των συστάδων. 

 Στις επεμβάσεις στην υφιστάμενη βλάστηση ή παρεμβάσεις (διανοίξεις παλαιών και
νέων μονοπατιών εντός δασών – δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών) θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη, εκτός των άλλων παραμέτρων, οι κλίσεις του εδάφους, το είδος
του πετρώματος και το ευδιάβρωτο της περιοχής, η έκταση και η θέση των ορεινών
λεκανών απορροής στον χώρο, η μορφολογία των ορεινών λεκανών, η ορεογραφία της
περιοχής (υψομετρικές διαφορές, κλίσεις εντός της λεκάνης απορροής,  κλίσεις εντός
ρεμάτων, η ύπαρξη βλάστησης στα πρανή των χειμάρρων και οι κλίσεις αυτών, καθώς
και  η  κατάσταση  σε  σχέση  με  υφιστάμενα  δασοτεχνικά  έργα  εντός  των  λεκανών
απορροής,  ώστε  να  εξασφαλίζονται  οι  συνθήκες  για  τη  μη  πρόκληση πλημμυρικών
φαινομένων. 
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 Κρίνετε σκόπιμο, στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν σπορές / φυτεύσεις για τη
βελτίωση  της  βλάστησης  στις  βοσκήσιμες  γαίες  με  σκοπό  την  αύξηση  της
βοσκοϊκανότητας αυτών και στη δημιουργία τεχνητών θαμνολίβαδων, να καθίσταται
υποχρεωτική η φύτευση ιθαγενών φυτών τοπικής προέλευσης, προσαρμοσμένων στις
συνθήκες της περιοχής και πιστοποιημένων σε όλα τα στάδια της παραγωγής τους. 

 Σε παρεμβάσεις όπως κλαδεύσεις – ανορθώσεις των θαμνώνων ή δημιουργία ζωνών
διέλευσης,  από  τις  οποίες  παράγονται  υπολείμματα  υλοτομιών  (κλαδιά  κλπ),
περιλαμβάνεται ως δέσμευση, η υποχρεωτική στον τόπο παραγωγής διαχείρισή τους με
κάθε ενδεχόμενο τρόπο και ιδίως με τη χρήση μηχανικού θρυμματιστή ή η διάθεσή
τους με απόφαση του οικείου Δασαρχείου που θα εγκρίνει την ανάλογη μελέτη.       

 Σε ότι αφορά τα ενδιαιτήματα της άγριας πανίδας, θα πρέπει να κατονομάζονται  τα
είδη της πανίδας της περιοχής και να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν οι ανάγκες που
δημιουργούνται  στα  ενδιαιτήματα  της  βοσκήσιμης  γαίας,  όπως,  συνδυαστικά,
προβλέπονται και με άλλες διατάξεις.  
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Γ.  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 

1. Γενικά

Η  χρήση  βιολογικών  λιπάνσεων,  εφ’  όσον  αποτελεί  συμβατή  οικολογική  δράση,  είναι
δυνατή,  στα πλαίσια επίσης  διαχείρισης  των βοσκήσιμων γαιών,  για την  βελτίωση και
ανασύσταση των λιβαδικών ειδών. 

Η  εκτατική κτηνοτροφία, επίσης βοσκήσιμες γαίες επίσης Ελλάδας, επίσης εφαρμόζεται
με το N. 4351/15 (ΦΕΚ Α΄ 164) και εξειδικεύεται με την ΚΥΑ 1058/71977/17(ΦΕΚ Β΄ 2331),
ασκείται  βάσει  μιας ορθολογικής διαχείρισης,  συμπεριλαμβανομένης επίσης βελτίωσης
επίσης  υποβαθμισμένης  βλάστησης  των  βοσκήσιμων  γαιών  μέσω  επίσης  βιολογικής
λίπανσης.  Η  λίπανση  αυτή  συνίσταται  στη  διασπορά  στην  επιφάνεια  του  εδάφους
χωνεμένης κοπριάς, επίσης προβλέπεται από επίσης ισχύουσες διατάξεις που αφορούν
την  προστασία  υδάτων  από  τη  νιτρορύπανση  (ΚΥΑ  16190/1335/97  (ΦΕΚ  Β΄  519),  ΥΑ
1420/82031/15(ΦΕΚ Β’ 1709), ΚΥΑ 2001/118518/15 (ΦΕΚ Β΄ 2359), ΚΥΑ 38552/265/03-05-
2019 (ΦΕΚ Β΄ 1496). Για την αποτελεσματική χρήση επίσης πρέπει να ελαχιστοποιούνται:
α) η πιθανότητα ρύπανσης ή και μόλυνσης των επιφανειακών ή υπογείων υδάτων και β) οι
κίνδυνοι από μετάδοση ασθενειών. Η διαχείρισή επίσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
την  Εθνική  και  Ενωσιακή  Νομοθεσία.  Στόχοι  επίσης  ανωτέρω  νομοθεσίας  είναι:  α)  η
ορθολογική αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για την κάλυψη των αναγκών των ζώων σε
τροφή για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, χωρίς να υποβαθμίζεται το
παραγωγικό  δυναμικό  των  φυσικών  οικοσυστημάτων  και  β)  η  διασφάλιση  επίσης
παραγωγής  ποιοτικών  ζωοκομικών  προϊόντων  και  η  μείωση  του  κόστους  παραγωγής
επίσης. Για την περίπτωση επισήμανσης βιολογικών ζωικών προϊόντων σε ότι αφορά τον
βιολογικό  τρόπο  παραγωγής  θα πρέπει  να  τηρούνται  οι  διατάξεις  των  ΚΑΝ (ΕΚ)  αριθ.
834/2007 και ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των
βιολογικών προϊόντων.

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής επίσης λίπανσης

Η  αποτελεσματική  χρήση  επίσης  κοπριάς  συνίσταται  στην  παροχή  των  κατάλληλων
θρεπτικών συστατικών στα φυτά. Η εφαρμογή επίσης επίσης βοσκήσιμες γαίες υπόκειται
επίσης περιορισμούς των ΥΑ 1420/82031/15 (ΦΕΚ 1709 Β’) και ΚΥΑ 38552/265/03-05-2019
(ΦΕΚ Β΄ 1496). Για την εφαρμογή επίσης είναι απαραίτητες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

2.1. Εδαφολογική ανάλυση των βοσκήσιμων γαιών που πρόκειται να λιπανθούν

Αυτή θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) κοκκομετρική σύσταση, β) Ph σε αιώρημα με νερό,
γ) περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και δ) περιεκτικότητα σε: i) διαθέσιμο νιτρικό άζωτο,
με τη μέθοδο του χλωριούχου καλίου, ii) φωσφόρο, με τη μέθοδο Olsen, και iii) κάλιο, με
τη  μέθοδο  του  οξικού  αμμωνίου.  Η  εδαφολογική  ανάλυση  θα  πρέπει  να  γίνεται  από
πιστοποιημένα εργαστήρια.

2.2. Χημική ανάλυση επίσης κοπριάς 
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Αυτή θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον προσδιορισμό επίσης χημικής σύστασης επίσης
κοπριάς  σε  άζωτο,  φωσφόρο  και  κάλιο.  Η  χημική  ανάλυση θα πρέπει  να  γίνεται  από
πιστοποιημένα εργαστήρια. Συμβουλευτική καθοδήγηση παρέχεται από επίσης πίνακες 4,
5, 6 και 7. 

2.3.Αποθήκευση επίσης κοπριάς

Η αποθήκευση επίσης κοπριάς μπορεί να γίνεται σε κοπροσωρούς ή σε επίσης χώρους
ειδικά διαμορφωμένους  για το  σκοπό αυτό (π.χ.  δεξαμενές  σταθεροποίησης).  Σε  κάθε
περίπτωση,  η  χωρητικότητά  επίσης  πρέπει  να  επαρκεί  για  την  αποθήκευση  επίσης
ποσότητας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και να εξασφαλίζεται ότι δε θα γίνει διαρροή
λυμάτων στο περιβάλλον. 

2.4.Χρονική περίοδος εφαρμογής

Η  κοπριά  απαγορεύεται  να  εφαρμόζεται:  α)  σε  παγωμένες  ή  καλυμμένες  με  χιόνια
επιφάνειες,  καθώς και  σε  εδάφη κορεσμένα με νερό που δεν στραγγίζουν επαρκώς ή
πλημμυρισμένα, β) όταν υπάρχει πρόβλεψη βροχόπτωσης για το αμέσως επόμενο διήμερο
και γ) όταν πνέει ισχυρός άνεμος. 

Απαγορεύεται η εφαρμογή επίσης κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως και 1η

Φεβρουαρίου,  καθότι  το άζωτο δεν αξιοποιείται  – δεσμεύεται  από τα φυτά και  ως εκ
τούτου  υπάρχει  κίνδυνος  ρύπανσης  των  επιφανειακών  ή  υπόγειων  υδάτων  μέσω
επιφανειακής απορροής ή διήθησης. 

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος όταν τα εδάφη είναι παγωμένα, να εφαρμόζεται μόνο
σε  σχετικά  επίπεδες  εκτάσεις  (με  κλίσεις  <  8%).  Οι  εκτάσεις  αυτές  μπορούν  να
υποβοηθηθούν  κατά  την  απορροή  των  υδάτων  με  κατάλληλες  πρακτικές  διατήρησης,
επίσης  ύπαρξη  αναχωμάτων,  δρόμων,  υφιστάμενες  λωρίδες  βλάστησης,  πεζούλες,
πλατώματα  και  άλλα.  Σε  εδάφη8 με  κλίσεις  από 11  έως  15% θα πρέπει  να  υπάρχουν
προστατευτικές  λωρίδες  περιγράμματος  που  θα  περιβάλλουν  επίσης  εκτάσεις,  που
πρόκειται  να  λιπανθούν.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  χρήση  λιπάσματος  για  την  κάλυψη
απογυμνωμένου εδάφους δεν συνίσταται.

2.5.Έκταση βοσκήσιμων γαιών που θα λιπανθεί 

Η έκταση των βοσκήσιμων γαιών, επίσης οποίες εφαρμόζεται η λίπανση, αποτυπώνεται
στην Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ) του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4351/15 (ΦΕΚ Α’ 164) και στην ΚΥΑ 1058/71977 (ΦΕΚ Β’ 2331).
Η  εφαρμογή  λίπανσης  από  επίσης  κτηνοτρόφους  δύναται  να  καταγράφεται  και  να
ελέγχεται, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική λίπανση, να διατηρείται η γονιμότητα του
εδάφους και να αποτρέπεται η ρύπανση. 

2.6. Υπολογισμός του διαθέσιμου αζώτου 

8 Η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει στην πρώτη ποιότητα τόπου ( κλίσεις εδάφους έως 15%). 
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Πριν την εφαρμογή επίσης κοπριάς επίσης βοσκήσιμες γαίες θα πρέπει να εξασφαλίζεται
ότι το διαθέσιμο άζωτο δε θα υπερβαίνει τα 170 kg ανά εκτάριο ανά έτος, που αποτελεί το
όριο για επίσης ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση περιοχές, και αποτελεί το κριτήριο για τον
προσδιορισμό επίσης  διασποράς  των  δραστικών  κτηνιατρικών φαρμακευτικών  ουσιών,
μέσω επίσης κόπρου στο έδαφος. Διευκρινίζεται ότι τα όρια αυτά περιλαμβάνουν τόσο την
εφαρμογή  επίσης  κοπριάς  για  τον  εμπλουτισμό  των  βοσκήσιμων  γαιών,  όσο  και  την
απόθεσή επίσης από τα ίδια τα ζώα κατά τη βόσκηση (Πίνακες 1 και 3 του Παραρτήματος).
Η λίπανση με φωσφόρο και κάλιο δεν κρίνεται απαραίτητη όταν τα αντίστοιχα διαθέσιμα
ποσά επίσης στο έδαφος, που υπολογίζονται με επίσης μεθόδους που προαναφέρθηκαν,
ξεπερνούν τα 10 mg/kg  και 110 mg/kg, αντίστοιχα. 

2.7. Τεχνικές εφαρμογής επίσης λίπανσης

Η εφαρμογή των κτηνοτροφικών αποβλήτων (κοπριάς) πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν
πιο ομοιόμορφα διασφαλίζοντας την ισόποση κατανομή των θρεπτικών συστατικών ανά
τετραγωνικό μέτρο εδάφους.  Η εφαρμογή επίσης κοπριάς γίνεται  με κοπροδιανομέα ή
άλλο πρακτικό τρόπο, επίσης π.χ. με μεταφορά και εναπόθεση επίσης αρχικά σε μικρούς
σωρούς και στη συνέχεια διασπορά στο έδαφος με μηχανικό ή χειρωνακτικό τρόπο. 

2.8. Ελαχιστοποίηση διασποράς μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων

2.8.1.  Απαγορεύεται η μεταφορά κοπριάς από εκτροφές βοοειδών ή αιγοπροβάτων που
είναι  θετικές  στη  βρουκέλλωση,  φυματίωση  και  ενζωοτική  λεύκωση  και  η  εφαρμογή
επίσης σε βοσκήσιμες γαίες, χωρίς αυτή να έχει προηγουμένως απολυμανθεί με ψεκασμό
με  κατάλληλο  απολυμαντικό  εγκεκριμένο  από  τον  ΕΟΦ  και  πριν  περάσουν  τρεις  (3)
τουλάχιστον εβδομάδες από τη συγκέντρωσή επίσης εντός επίσης εκτροφής.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από την εφαρμογή επίσης σε βοσκήσιμες γαίες, θα πρέπει να
τηρούνται  οι  χρόνοι  αναμονής  των απολυμαντικών,  που έχουν χρησιμοποιηθεί  για την
απολύμανση επίσης κοπριάς, καθώς και στην περίπτωση που η κοπριά προέρχεται από
εκτροφές που έχει γίνει πρόσφατη χρήση φαρμακευτικών ουσιών για τη θεραπεία των
ζώων.

2.8.2. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κοπριάς από εκτροφές για επίσης οποίες
υπάρχει  υποψία  ή  επιβεβαίωση:  α)  νοσημάτων  υποχρεωτικής  δήλωσης,  επίσης  αυτά
ορίζονται  στο  Παράρτημα  Ι  σημείο  Α  επίσης  ΥΑ  261463/09  (ΦΕΚ  Β’  2006)  και  β)
καταγεγραμμένων  και  αναδυόμενων  νόσων,  επίσης  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  5,
παράγραφος 1α και 1β, του Κανονισμού 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (Νόμος για την υγεία των ζώων).

2.8.3. Για τη διασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων απαιτείται σχετική βεβαίωση από
την  Αρμόδια  Κτηνιατρική  Αρχή  του  τόπου  προέλευσης  επίσης  κοπριάς.  Ποίμνια  με
διαφορετικό  υγειονομικό  καθεστώς  ως  επίσης  επίσης  ασθένειες  που  περιγράφονται
επίσης ανωτέρω παραγράφους απαγορεύεται να έρχονται σε επαφή. Πληροφορίες για το
υγειονομικό  καθεστώς  των  ποιμνίων  ως  επίσης  αυτές  επίσης  ασθένειες  πρέπει  να
αναζητούνται από την Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή του τόπου προέλευσης των ζώων. 
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3. Βιολογική λίπανση με σκοπό τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών
προϊόντων.

Στη λίπανση των βοσκήσιμων γαιών με σκοπό την παραγωγή και επισήμανση βιολογικών
προϊόντων ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί. Σύμφωνα με την οδηγία 889/2008 ΕΕ, επίσης
ισχύει, η συνολική ποσότητα ζωικής κόπρου, επίσης ορίζεται στην οδηγία 91/676/ΕΟΚ του
Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης,
που  διασπείρεται  στην  εκμετάλλευση,  πρέπει  να  μην  υπερβαίνει  τα  170  χιλιόγραμμα
αζώτου ετησίως ανά εκτάριο χρησιμοποιούμενης έκτασης, περιλαμβανομένων, αναλόγως,
των στοιχείων του Πίνακα 2. Το όριο αυτό ισχύει μόνο στη χρήση κοπριάς αγροκτήματος,
αποξηραμένης  κοπριάς  αγροκτήματος  και  αφυδατωμένης  κοπριάς  πουλερικών,
κομποστοποιημένων  ζωικών  περιττωμάτων,  περιλαμβανομένων  επίσης  κόπρου
πουλερικών,  επίσης  κομποστοποιημένης  ζωικής  κοπριάς  και  των  υγρών  ζωικών
περιττωμάτων9.

3.1. Κανόνες εφαρμογής

Η  προέλευσή  επίσης  κοπριάς  εξασφαλίζεται  μέσω  σύναψης  γραπτής  συμφωνίας-
συνεργασίας αποκλειστικά με εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις οι οποίες συμμορφώνονται
με επίσης κανόνες βιολογικής παραγωγής, με σκοπό τη διασπορά πλεονάζουσας κόπρου
βιολογικής παραγωγής (άρθρο 3,  του ΚΑΝ 889/2008 επίσης Επιτροπής),  ακολουθώντας
επίσης διατάξεις περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των
σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. Για την ενεργοποίηση
των  οργανικών  λιπασμάτων  επιτρέπεται  να  χρησιμοποιούνται  κατάλληλα
παρασκευάσματα με βάση φυτά ή παρασκευάσματα μικροοργανισμών. 
Σε ότι αφορά το σύστημα ελέγχου για τα ζώα και τα ζωικά  προϊόντα που παράγονται από
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, έχουν εφαρμογή διατάξεις των ΚΑΝ 834/2007 (άρθρα 27,
28, 29, 32 και 33) και ΚΑΝ 889/2008 (άρθρο 74), επίσης ισχύουν και εφαρμόζονται.        
Η λίπανση θα καταγράφεται και θα ελέγχεται για να αποφευχθούν υπερβολές στη χρήση
επίσης,  να  διατηρηθεί  η  γονιμότητα  του  εδάφους,  να  προληφθεί  η  ρύπανση  και  να
μειωθεί έτσι η διάβρωση μέσω επίσης αποκατάστασης των εδαφών.

3.2. Τρόπος χρήσης

Σύμφωνα  με  επίσης  κανονισμούς  (Ε.Ο.Κ.)  2092/91  (Β΄  Μέρος,  7.1.,  7.2.  και  Πίνακας
Παραρτήματος  VII)  και  2381/94,  τα  επιτρεπόμενα  προϊόντα  λίπανσης  (οργανικά  και
ανόργανα)  –  βελτίωσης  του  εδάφους,  εφαρμόζονται  στο  βιολογικό  τρόπο  παραγωγής
γεωργικών προϊόντων. Οι αρχές αυτές ισχύουν και στη βιολογική λίπανση των βοσκήσιμων
γαιών. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης ανάγκες των εδαφών που θα λιπανθούν μέσω επίσης
ανάλυσης εδάφους του κεφαλαίου 2, εκτιμάται συνδυαστικά με τα στοιχεία των Πινάκων
2,  3,  4,  5  και  6,  η  δυνατότητα  πρόσληψης  επίσης  απαραίτητης  ποσότητας  θρεπτικών

9 Παρ. 2, άρθρου 3, ΚΑΝ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2008.
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συστατικών  από  τα  επιτρεπόμενα  προϊόντα  που  ακολουθούν  και  που  διατίθενται  στη
συγκεκριμένη περιοχή.

3.3. Οργανικά προϊόντα

Στα  οργανικά  προϊόντα  περιλαμβάνονται  εκείνα  που  προέρχονται  από  βιολογικές
καλλιέργειες και βιολογικές εκτροφές παραγωγικών ζώων.
 Κοπριά αγροτικών ζώων. Η προέλευσή επίσης πρέπει να είναι από εκτατική εκτροφή

αυτών.
 Κοπριά πουλερικών (αποξηραμένη και αφυδατωμένη) η οποία προέρχεται από εκτατική

εκτροφή ζώων, χωνεμένη σε σωρούς ή επιφανειακά. 
 Κομποστοποιημένα  ζωικά  περιττώματα:  Δηλαδή  κομποστοποιημένη  κοπριά

πουλερικών και αγροτικών ζώων, εφόσον τα ζώα έχουν εκτραφεί βιολογικά.
 Περιττώματα  γαιοσκωλήκων  (κομπόστ)  τα  οποία  εκτρέφονται  για  το  συγκεκριμένο

σκοπό. 

3.4. Ανόργανα φυσικά προϊόντα ορυκτών και πετρωμάτων

Θειικό κάλιο - μαγνήσιο, τέφρα ξύλου (άνευ χημικής επεξεργασίας), φωσφορικό αργιλό-
ασβέστιο (μόνο για αλκαλικά εδάφη – Ph >7,5), ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο φυσικής
προέλευσης,  θειικό  μαγνήσιο,  διάλυμα  χλωριούχου  ασβεστίου,  θειικό  ασβέστιο,
στοιχειακό θείο  (βελτίωση αλκαλικών εδαφών),  ιχνοστοιχεία  (Fe,  Zn,  Mn,  B,  Mo κ.ά.),
χλωριούχο νάτριο (μόνο από ορυκτά άλατα),  σκόνη πετρωμάτων (πάχος κόκκων σκόνης
>20 μm και το ½ των κόκκων διαμέτρου 2 μm).

3.5. Χαρακτηριστικά χρησιμοποιούμενων εμπορικών λιπασμάτων

Εμπορικά λιπάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν επίσης ΒΓ έχοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά.
 Σε μορφή σκόνης με προέλευση τη ζυμωμένη κοπριά προβάτων και λεοναρδίτη. 
Χρόνος εφαρμογής: στην αρχή επίσης βλαστικής περιόδου.
Τρόπος εφαρμογής: με το χέρι και με μηχάνημα (πριν από βροχή). Η δοσολογία μπορεί να

κυμανθεί αναλόγως, μεταξύ 300 - 600 Kg/στρ.
 Ζυμωμένη κοπριά προβάτων εμπλουτισμένη με Ca.
 Ζυμωμένη κοπριά προβάτων εμπλουτισμένη με ιχνοστοιχεία.
Η δοσολογία μπορεί να κυμανθεί αναλόγως, μεταξύ 300 - 600 Kg/στρ. 
 Θειικό κάλιο - μαγνήσιο σε κοκκώδη μορφή.
Η δοσολογία μπορεί να κυμανθεί αναλόγως, μεταξύ 30 - 100 Kg/στρ.
 Κοπριά κότας
Η δοσολογία μπορεί να κυμανθεί αναλόγως, μεταξύ 75 - 275 Kg /στρ.

4. Έλεγχοι και κυρώσεις στην εφαρμογή επίσης βιολογικής λίπανσης.

29



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

Με βάση το Ν 4042/12 (ΦΕΚ Α΄ 24), εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο με επίσης διατάξεις
επίσης Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επίσης
17ης Νοεμβρίου  2008  «σχετικά  με  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  μέσω  ποινικού
δικαίου»  (Επίσημη  Εφημερίδα  επίσης  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  L328/28/6.12.2008)  και
θεσπίζονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις, μέσω του ποινικού
δικαίου, για επίσης περιπτώσεις που προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή
υποβάθμιση  του  περιβάλλοντος,  με  σκοπό  τη  διασφάλιση  επίσης  αποτελεσματικής
ποινικής προστασίας του. Οι έλεγχοι  επίσης τήρησης των υποχρεώσεων,  διενεργούνται
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενωσιακή νομοθεσία και την ΥΑ
1791/74062/2.7.2015  (ΦΕΚ  Β΄  1468)  επίσης  κάθε  φορά  ισχύει.  Σε  περίπτωση  που
διαπιστωθούν  παραβάσεις  στη  λήψη  μέτρων,  επιβάλλονται  κυρώσεις  επίσης  αυτές
προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία και την ΥΑ 1791/74062/2.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1468)
επίσης  κάθε  φορά  ισχύει,  καθώς  και  τη  σχετική  κατ’  έτος  εκδιδόμενη  εγκύκλιο.  Οι
κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από επίσης ποινικές και αστικές κυρώσεις που
προβλέπονται στο Ν 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160), επίσης ισχύει και σε επίσης διατάξεις επίσης
κείμενης νομοθεσίας.

5. Διευκρινίσεις εφαρμογής επίσης βιολογικής λίπανσης

Α.  Στοιχεία  για  την  αποτελεσματική  οργάνωση των  ενεργειών  σχετικά  με  την  επιλογή
επίσης ενδεδειγμένης λίπανσης, μπορούν να αποκομιστούν από:
1)   Τον πίνακα «Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο σε βοσκήσιμες εκτάσεις  για την
τήρηση  του  ορίου  των  170  Kg αζώτου  ανά  εκτάριο  ετησίως»  (σελ.  14)  επίσης  ΚΥΑ
ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/2019  (ΦΕΚ  Β΄1496)  «Πρόγραμμα  δράσης  περιοχών  που  έχουν
χαρακτηριστεί  ως ευπρόσβλητες  ζώνες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης …
επίσης τροποποιήθηκε και ισχύει». 
3. Τον πίνακα «Ποσοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων αποβλήτων ανά είδος ζώου»
του  Παραρτήματος  ΙΙ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  &  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (σελ. 35) επίσης ΥΑ 1420/82031/15 (ΦΕΚ Β΄1709) «Κώδικας Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης». 
4. Τον  πίνακα  12  «Ενδεικτική  περιεκτικότητα  σε  άζωτο  (μέσες  τιμές)  χωνεμένων
στερεών αποβλήτων» (σελ. 40) επίσης ΥΑ 1420/82031/15. 

Β. Σε ότι αφορά τη λίπανση βοσκήσιμων εκτάσεων οι οποίες προορίζονται για βιολογική
παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο
παραγωγής,  την  επισήμανση και  τον  έλεγχο των προϊόντων,  μπορούν να αναζητηθούν
στοιχεία από την πίνακα  «Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο, επίσης αναφέρεται στο
άρθρο  15  παράγραφος  2»  του  Παραρτήματος  ΙV  (σελ.  92)  του  ΚΑΝ  889/2008  επίσης
Επιτροπής  επίσης  5ης Σεπτεμβρίου  2008  «σχετικά  με  τη  θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  834/2007  του  Συμβουλίου  για  τη  βιολογική
παραγωγή  και  την  επισήμανση  των  βιολογικών  προϊόντων  όσον  αφορά  τον  βιολογικό
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τρόπο παραγωγής,  την  επισήμανση και  τον έλεγχο των προϊόντων»,  επίσης κάθε φορά
ισχύει, έχοντας κατά νου ότι ο ΚΑΝ 889/2008 λήγει επίσης 31-12-2021.  

Γ.  Για λόγους ολιστικής προσέγγισης επίσης βιολογικής λίπανσης  και διευκόλυνσης των
επιλογών,  παραθέτουμε  και  επίσης  τρεις  (3)  προσανατολιστικούς  πίνακες  1)  «Μέση
περιεκτικότητα  επίσης  ζυμωμένης  κοπριάς  αγροτικών  ζώων  σε  θρεπτικά  συστατικά»
(ΠΙΝΑΚΑΣ  4),  2)  «Ταξινόμηση  κοπριάς  με  βάση  την  περιεκτικότητά  επίσης  στα  κύρια
θρεπτικά στοιχεία» (ΠΙΝΑΚΑΣ 5) και 3) «Σύσταση ορισμένων λιπασμάτων (%)» (ΠΙΝΑΚΑΣ
6).  

6. Οδηγίες προστασίας της βιοποικιλότητας των βοσκήσιμων γαιών.

Βάση  τη  βιβλιογραφία  και  επίσης  περιορισμούς  που  τίθενται  από  την  ισχύουσα
νομοθεσία,  ειδικά  ως  επίσης  τη  χρήση  λιπασμάτων,  η  χρήση  χωνεμένης  κοπριάς,  ως
μεθόδου βιολογικής λίπανσης στο πλαίσιο ορθολογικής διαχείρισης, δεν φαίνεται να έχει
αρνητικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα των βοσκήσιμων γαιών, ιδίως δε στην εδαφική
βιοποικιλότητα και την ποικιλότητα των φυτοκοινωνιών επίσης.
Η  υπερβολική  χορήγηση  αζώτου  στο  έδαφος  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  φαινόμενα
φυτοτοξικότητας,  επικράτησης  ορισμένων  ειδών  φυτών  έναντι  άλλων,  οξίνισης  του
εδάφους,  αλλαγή  στη  σύνθεση  επίσης  εδαφοπανίδας  (π.χ.  στα  κολεόπτερα  εδάφους-
οικογένεια Carabidae) καθώς και ευτροφισμού (ειδικά στα εσωτερικά ύδατα),  τα οποία
δύνανται να επηρεάσουν δυσμενώς τη βιοποικιλότητα. Φαινόμενα ευτροφισμού επίσης
μπορεί να προκληθούν και από υπερβολική χορήγηση φωσφόρου στο έδαφος με δυνητικά
αρνητικές συνέπειες στη βιοποικιλότητα.
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-ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ-
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Δ.  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ

1. Τρόπος υπολογισμού οικονομικότητας των επενδύσεων
Όπως τα έργα υποδομής έτσι και οι βελτιώσεις της βλάστησης θα πρέπει να ενταχθούν
στις  λιβαδικές  μονάδες  (Λ.Μ.).  Οι  βελτιώσεις  αυτές  είναι  σκόπιμες  μόνο  όταν  είναι
δικαιολογημένες, όταν δηλ. χρειάζονται και δικαιολογείται η επένδυση χρημάτων για να
αυξηθεί η βοσκοϊκανότητα της λιβαδικής μονάδας ή η ποιότητα των παραγόμενων ζωικών
προϊόντων μέσα σ’ αυτήν αλλά και η προστασία της από φυσικούς εχθρούς. Σε εκτάσεις
δασικού χαρακτήρα οι επεμβάσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την
δασική νομοθεσία προδιαγραφές, όπως αυτές ισχύουν.
Για τους  υπολογισμούς προτείνεται  η  σύνταξη πινάκων οικονομοτεχνικής  ανάλυσης  με
βάση τα παρακάτω υποδείγματα. Οι πίνακες οι οποίοι προτείνεται να περιλαμβάνονται
στην ανάλυση είναι οι παρακάτω και αφορούν ενδεικτικά μία ανάλυση σε βάθος 5ετίας.

2.Προϋπολογισμός Παγίων Σχεδίου Βελτίωσης
Σύμφωνα με Πίνακα 13 της ΚΥΑ 1058/71977/07-07-2017 στο Δ.Σ.Β. της περιοχής γίνεται η
καταγραφή  των  υφιστάμενων  υποδομών  και  εξειδίκευσή  τους  στην  περιοχή  μελέτης
αναλυτικά  κατά  κατηγορία  έργου  (π.χ.  έργα  προσπέλασης,  ποτισμού  των  ζώων,
σταβλισμού,  στέγασης  κτηνοτρόφων,  υγειονομικής  περίθαλψης,  κ.λπ.),  καθώς  και  των
διαθέσιμων υπηρεσιών. Με βάση την καταγραφή αυτή αλλά και προτεινόμενες δράσεις
βελτίωσης  των  υπαρχουσών  υποδομών  ή  δημιουργίας  νέων,  συντάσσεται  πίνακας
κόστους τεχνικών έργων και  εγκαταστάσεων του σχεδίου.  Στη συνέχεια, θα πρέπει  να
υπολογιστεί και το κόστος των αποσβέσεων αυτών των εγκαταστάσεων - τεχνικών έργων,
οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, όπως προβλέπονται
με  βάση  την  εκάστοτε  μελέτη  και  σχέδιο  βελτίωσης,  επιλέγοντας  των  κατάλληλο
συντελεστή απόσβεσης.

3. Εκτίμηση βελτίωσης παραγωγής - βοσκοϊκανότητας 
Με  βάση  τη  λιβαδική  κατάσταση  μιας  περιοχής  και  την  ανάλυση  των  οικολογικών
δεδομένων της, σε συνδυασμό και με τη βοήθεια που προσφέρει η διάνοιξη του δασικού
οδικού  δικτύου,  καθορίζονται  οι  ενδεδειγμένες  μέθοδοι  βελτίωσης  της  βλάστησης  οι
οποίες  οδηγούν  σε  μια  ποιοτική  και  ποσοτική  βελτίωση  αυτής  και  συνεπώς  σε  μια
ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων ζωικών προϊόντων. Η βελτίωση αυτή με
τη βοήθεια των τιμών πώλησης των προϊόντων και των εξόδων παραγωγής αυτών, δίνει
την αύξηση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Μέσα δηλαδή από την οικονομική αυτή
βελτίωση  των  κτηνοτρόφων  αντικατοπτρίζεται  η  θετική  επίδραση  της  βελτίωσης  των
λιβαδιών.

Θα πρέπει λοιπόν να εκτιμηθεί η βελτίωση της βοσκοϊκανότητας μίας λιβαδικής μονάδας
σε ΜΖΜ ώστε αυτή να αναχθεί σε βελτίωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων από την
πώληση των προϊόντων (κρέας, γάλα, μαλλί κλπ).
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Με βάση το την παρ. 6.4.3.2 της ΚΥΑ, ως παρούσα βοσκοϊκανότητα ορίζεται ο μέγιστος
αριθμός ζώων που μπορούν να βοσκήσουν σε μια βοσκήσιμη γαία με την σημερινή της
κατάσταση  για  ορισμένο  χρόνο  και  να  παράγουν  το  μέγιστο  δυνατό  χωρίς  αρνητικές
επιδράσεις  στην  παραγωγή  βοσκήσιμης  ύλης  και  στην  παραγωγικότητα  του  εδάφους.
Μονάδα μέτρησης της βοσκοϊκανότητας είναι η Μηνιαία Ζωική Μονάδα (ΜΖΜ), δηλ. οι
τροφικές απαιτήσεις σε (ξηρή) βοσκήσιμη ύλη μιας ώριμης αγελάδας για ένα μήνα. Για να
υπολογιστεί  η  παρούσα βοσκοϊκανότητα  χρειάζεται  μέτρηση της  λιβαδικής παραγωγής
στο πεδίο.

Η παρούσα και η αναμενόμενη βοσκοϊκανότητα υπολογίζεται με βάση το υπόδειγμα του
πίνακα 12 στο Παράρτημα Ι   της  ΚΥΑ  1058/71977/07-07-2017 και  τις  προβλέψεις  του
αρθρ. 16 ήτοι αύξηση κατά 50% στις δράσεις του ελέγχου των ανεπιθύμητων ειδών και
στις  αραιώσεις  των  θαμνολίβαδων,  κατά  100%  στη  λίπανση  και  κατά  300%  στην
περίπτωση εγκατάστασης ξηρικών λειμώνων.

Υπολογίζεται η παρούσα βοσκοϊκανότητα με βάση την έκταση της βοσκήσιμης γαίας, τη
βοσκήσιμη  ύλη  που  παράγει  ανά  μονάδα  επιφάνειας  και  τις  μηνιαίες  απαιτήσεις  σε
βοσκήσιμη ύλη της Ζωικής Μονάδας (ΖΜ). Η βοσκήσιμη ύλη (η λιβαδική παραγωγή που
μπορεί να βοσκηθεί χωρίς να υποβαθμιστεί η βοσκήσιμη γαία) ισοδυναμεί με το 50% της
λιβαδικής  παραγωγής  της  βοσκήσιμης  γαίας  στα  ποολίβαδα,  φρυγανολίβαδα  και
δασολίβαδα και με το 65% στα θαμνολίβαδα. Με βάση τα ποσοστά αυτά υπολογίζεται η
βοσκήσιμη ύλη για κάθε κατηγορία βλάστησης.

Οι ημερήσιες ανάγκες σε βοσκήσιμη ύλη μιας ΖΜ υπολογίζονται σε 10 χλγ. ξηρής ύλης και
οι μηνιαίες σε 300 χλγ. Τελικά, υπολογίζεται η βοσκοϊκανότητα για κάθε κατηγορία, αφού
πολλαπλασιαστεί  η  έκτασή  της  με  τη  βοσκήσιμη  ύλη  και  διαιρεθεί  με  τις  μηνιαίες
απαιτήσεις της ΖΜ. Το αποτέλεσμα  εκφράζει τις Μηνιαίες Ζωικές Μονάδες (ΜΖΜ) ανά
στρέμμα  που  μπορούν  να  βοσκήσουν  ορθολογικά  σε  κάθε  μια  από  τις  τέσσερις  (4)
κατηγορίες βοσκήσιμων γαιών. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να εκφραστεί και σε (μικρές)
μηνιαίες ζωικές μονάδες (μζμ) προβάτων ή γιδιών, αν ληφθεί υπόψη ότι 1 ΖΜ = 6,66 ζμ ή 1
ζμ = 0,15 ΖΜ και ότι οι ημερήσιες ανάγκες σε βοσκήσιμη ύλη ενός προβάτου ή μιας γίδας
υπολογίζονται σε 1,5 χλγ. ξηρής ύλης και οι μηνιαίες σε 45 χλγ.
Με  τον  τρόπο  αυτό  μπορεί  να  υπολογιστεί  η  ετήσια  βελτίωση  της  συνολικής
βοσκοϊκανότητας  για  κάθε  τύπο  Λ.Μ.  και  μεθόδου βελτίωσης  που  θα επιλεγεί  και  να
υπολογιστούν οι συνολικές ΜΖΜ που θα προκύψουν. 
Ακολουθεί  πίνακας -  υπόδειγμα υπολογισμού με βάση την κάθε επιμέρους περίπτωση
επιλογής δράσης βελτίωσης της λιβαδικής βλάστησης, τύπου λιβαδιού, είδους βόσκωντος
ζώου.  
Ο πίνακας συντάσσεται για κάθε Λ.Μ. και κάθε τύπο λιβαδιού (ποολίβαδο - θαμνολίβαδο -
φρυγανολίβαδο - δασολίβαδο). Σε αυτόν καταγράφεται η έκταση της Λ.Μ. σε στρέμματα,
η παραγωγή της βοσκήσιμης ύλης/στρέμμα, η παραγωγή που βόσκεται σύμφωνα με τα
όσα αναφέρονται στην παρ.  6.4.2.3. της ΚΥΑ. ήτοι η λιβαδική παραγωγή που μπορεί να
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βοσκηθεί χωρίς να υποβαθμιστεί η βοσκήσιμη γαία) ισοδυναμεί με το 50% της λιβαδικής
παραγωγής της βοσκήσιμης γαίας στα ποολίβαδα, φρυγανολίβαδα και δασολίβαδα και με
το 65% στα θαμνολίβαδα.
Στη συνέχεια υπολογίζεται  η παρούσα βοσκοϊκανότητα σε ΜΖΜ, σύμφωνα με τις  ίδεις
διατάξεις, ήτοι οι ημερήσιες ανάγκες σε βοσκήσιμη ύλη μιας ΖΜ υπολογίζονται σε 10 χλγ.
ξηρής ύλης και οι μηνιαίες σε 300 χλγ. Τελικά, υπολογίζεται η βοσκοϊκανότητα για κάθε
κατηγορία, αφού πολλαπλασιαστεί η έκτασή της με τη βοσκήσιμη ύλη και διαιρεθεί με τις
μηνιαίες  απαιτήσεις  της  ΖΜ.  Ο υπολογισμός  γίνεται  σε  κάθε  μια από τις  τέσσερις  (4)
κατηγορίες βοσκήσιμων γαιών. Στη συνέχεια αθροίζονται οι βοσκοϊκανότητες και των 4
κατηγοριών και εξάγεται η συνολική βοσκοϊκανότητα για την περιοχή μελέτης.
Κατόπιν  επιλέγεται  η  κατάλληλη  δράση της  προτεινόμενης  βελτίωσης  και  βάση αυτής
υπολογίζεται  η  αναμενόμενη  βοσκοϊκανότητα  για  κάθε  τύπο  δράσης,  σύμφωνα  με  το
αρθρ. 16. της ΚΥΑ ήτοι,  η αύξηση αυτή υπολογίζεται να είναι κατά 50% στις δράσεις του
ελέγχου των ανεπιθύμητων ειδών και στις αραιώσεις των θαμνολίβαδων, κατά 100% στη
λίπανση  και  κατά  300%  στην  περίπτωση  εγκατάστασης  ξηρικών  λειμώνων. Τα  ίδια
αποτελέσματα μπορούν  να  εκφραστούν  και  σε  (μικρές)  μηνιαίες  ζωικές  μονάδες  (μζμ)
προβάτων ή γιδιών, αν ληφθεί υπόψη ότι 1 ΖΜ = 6,66 ζμ ή 1 ζμ = 0,15 ΖΜ και ότι  οι
ημερήσιες ανάγκες σε βοσκήσιμη ύλη ενός προβάτου ή μιας γίδας υπολογίζονται σε 1,5
χλγ. ξηρής ύλης και οι μηνιαίες σε 45 χλγ. 

Ακολουθεί  παράδειγμα  υπολογισμού  για  έκταση  Λ.Μ.  500  στρεμμάτων  με  παραγωγή
βοσκήσιμης  ύλης 150  kgr/στρ.  και  για τις  4  δράσεις  βελτίωσης αλλά και  υπολογισμού
αναμενόμενης βοσκοϊκανότητας σε ΜΖΜ και μζμ, για όλους τους τύπους λιβαδιών. 

4. Αναμενόμενες επιδράσεις βελτίωσης
Oι επιδράσεις οπό τη βελτίωση της λιβαδικής βλάστησης  διαχωρίζονται σε (Χριστοδούλου
1989):
1. Άμεσες επιδράσεις
1.1. Δαπάνες σχεδιασμού και βελτίωσης της βλάστησης
1.2.  Βελτίωση  της  λιβαδικής  βλάστησης  (ποσοτική  και  ποιοτική  βελτίωση  του
παραγόμενου χόρτου)
2. Έμμεσες επιδράσεις
2.1. Δημιουργία ευκαιριών εργασίας
Όπως επίσης αναφέρθηκε, τα αναμενόμενα οφέλη της βελτίωσης οδηγούν σε μια ποιοτική
και ποσοτική βελτίωση της βοσκήσιμης ύλης και συνεπώς σε μια ποσοτική και ποιοτική
βελτίωση των παραγόμενων ζωικών προϊόντων. Η βελτίωση αυτή με τη βοήθεια των τιμών
πώλησης των προϊόντων μεταφράζεται σε αναμενόμενη βελτίωση του εισοδήματος των
κτηνοτρόφων από την πώληση επιμέρους προϊόντων,  κατά κύριο λόγο κρέας, γάλα και
μαλλί (Χριστοδούλου 1989) αλλά και πώληση κοπριάς, δερμάτων κλπ.  
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ΛΙΒΑΔΙ
ΚΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑ

    

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΒΙΟΣΚΟΪΚΑΝΟ
ΤΗΤΑ (ΜΖΜ)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕ
ΝΗ
ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟ
ΤΗΤΑ (ΜΖΜ)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ
ΖΩΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙ

Α
ΒΟΣΚΗΣ
ΗΣ
(ΜΗΝΕ
Σ)

ΕΚΤΑ
ΣΗ
Λ.Μ.
(στρ)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΒΟΣΚΙΣΙΜΗΣ
ΥΛΗΣ/ΕΠΙΦΑ
ΝΕΙΑ
(KGR/ΣΤΡΕΜ
ΜΑ)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΥ
ΒΟΣΚΕΤΑΙ
(KGR/ΣΤΡΕΜ
ΜΑ)

ΜΗΝΙΑΙ
ΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣ
ΕΙΣ ΖΜ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗ
ΤΩΝ (Δ1)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
Η
ΘΑΜΝΩ
ΝΩΝ (Δ2)

ΞΗΡΙΚΟΙ
ΛΕΙΜΩΝΕΣ/ΣΠ
ΟΡΕΣ (Δ3)

ΛΙΠΑΝ
ΣΗ
(Δ4)

ΕΠΙΛΟ
ΓΗ
ΔΡΑΣ
ΗΣ

ΠΡΟΒΑ
ΤΑ

ΑΙΓΕ
Σ

ΒΟΟΕΙ
ΔΗ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α
ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ-ΦΡΥΓΑΝΟΛΙΒΑΔΑ-ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΑ

Χ1 500 150 75 300 125

Χ Χ  
Δ1 ΚΑΙ
Δ2

187,5 27,75
27,7
5

0,63 56,13  

Χ Δ4 250 37 37 0,83 74,83  

Χ Δ3 500 74 74 1,67 149,6
7

 

X2      
    Δ1 ΚΑΙ

Δ2
      

    Δ4       
    Δ3       

ΣΥΝΟΛ
Ο

                

ΘΑΜΝΟΛΙΒΑΔΑ

Χ1 500 150 97,5 300 162,5

    
Δ1
ΚΑΙ
Δ2

243,75 36,08
36,
08

0,81 72,96  

    Δ4 325 48,10
48,
10

1,08 97,28  

    Δ3 650 96,20
96,
20

2,17
194,5
7

 

X2      
    

Δ1
ΚΑΙ
Δ2

      

    Δ4       
    Δ3       

ΣΥΝΟΛ
Ο

                

Υπολογισμός υφιστάμενης και αναμενόμενης βοσκοϊκανότητας και προβλεπόμενου αριθμού ζώων με βάση την εκάστοτε επιλεγείσα μέθοδο βελτίωσης και τύπο Λ.Μ. 
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Με βάση τις εκτιμήσεις βελτίωσης της βοσκοϊκανότητας σε ΜΖΜ και την παραγωγή των
επιμέρους  προϊόντων  κάθε  Ζ.Μ.  συντάσσονται  οι  παρακάτω  πίνακες  παραγωγής
προϊόντων και αναμενόμενων εσόδων από την εφαρμογή του σχεδίου βελτίωσης και την
πώληση  των  προϊόντων,  με  πολλαπλασιασμό  των  ποσοτήτων  και  τις  τιμής/μονάδα
προϊόντος. Για τον υπολογισμό της παραγωγής κάθε ΖΜ τόσο σε κρέας όσο και γάλα, ο
μελετητής μπορεί να ανατρέχει στα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. αναφορικά με τον αριθμό ζώων
και την παραγωγή και να κάνει τη σχετική αναγωγή, καθώς οι δυνατότητες παραγωγής
εξαρτώνται  από  το  είδος  του  ζώου  αν  είναι  κρεατοπαραγωγής  ή  γαλακτοπαραγωγής.
Αντίστοιχα θα πρέπει να αναζητηθούν οι μέσες τιμές πώλησης των επιμέρους προϊόντων
της κτηνοτροφικής παραγωγής.
 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  ΣΕ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ  ΜΕ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1ο έτος

2ο
έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

Κρέας βοοειδών Kg      
Κρέας πρόβειο Kg
Κρέας αιγίσιο Kg
Γάλα βοοειδών Kg
Γάλα πρόβειο Kg
Γάλα αιγών Kg      
Μαλλί προβάτων Kg      
Κοπριά Kg
Δέρμα Kg
Ευκαιρίες εργασίας ΘΕΣΕΙΣ      
 Άλλες ωφέλειες       
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ   ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  Η
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΟΥ  ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ  ΜΕ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

 

ΕΣΟΔΑ  ΑΠO  ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ  ΜΕ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ  ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
(€)

1ο έτος 2ο
έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

Κρέας βοοειδών  
Κρέας πρόβειο  
Κρέας αιγισιο
Γάλα βοοειδών  

Γάλα πρόβειο
Γάλα αιγών
Μαλλί προβάτων
Κοπριά
Δέρμα
Ευκαιρίες εργασίας  

 Άλλες ωφέλειες  

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ   ΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

 

5. Δαπάνες βελτίωσης της λιβαδικής βλάστησης 
Οι  βελτιώσεις  της  λιβαδικής  βλάστησης  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ1058/71977/07-07-2017
περιλαμβάνουν:  α)  έλεγχος  των  ανεπιθύμητων  για  βόσκηση  ειδών  β)  διαχείριση  –
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ανόρθωση  (καλλιέργεια)  θαμνολίβαδων  γ)  δημιουργία  ξηρικών  λειμώνων  -  Σπορές  -
Αναχλοάσεις και δ) την εφαρμογή της βιολογικής λίπανσης.
Με βάση τους παρακάτω πίνακες γίνεται ο υπολογισμός των ποσοτήτων και των δαπανών
για κάθε τεχνική που θα επιλεγεί και για υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, όπως λιπάσματα,
σπόροι,  χρήση  μηχανημάτων  κλπ.  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του  Πίνακα  13  στο
Παράρτημα Ι της ΚΥΑ. Τα προτεινόμενα από το Δ.Σ.Β. έργα για τη διαχείριση και βελτίωση
των βοσκήσιμων γαιών, εκτελούνται κατόπιν έγκρισης των αντίστοιχων κατά κατηγορία,
δασοτεχνικών  ή  δασοπονικών  μελετών,  οι  οποίες  προβλέπονται  από  τη  σχετική
νομοθεσία,  όπως  ισχύει  και  εφαρμόζεται  κάθε  φορά  και  κατόπιν  εξασφάλισης  τυχόν
άλλων εγκρίσεων και αδειών που προβλέπονται.

Στις δαπάνες αυτές υπολογίζονται εφόσον απαιτούνται από κάθε ΔΣΒ, επιπλέον δαπάνες
όπως ημερομίσθια, δαπάνες δασοκομικών χειρισμών όπως αυτοί αναφέρονται στο αρθρ.
15  της  ΚΥΑ,  δαπάνες  βιολογικού  ελέγχου  βλάστησης,  άλλες  δαπάνες  διαχειριστικών
μέτρων,  δαπάνες συντήρησης  υφιστάμενων εγκαταστάσεων (αρθρ.  14 ΚΥΑ),  καθώς και
οποιαδήποτε  δαπάνη που δεν προβλέπεται  σε άλλο τμήμα της μελέτης,  με βάση τους
πίνακες που ακολουθούν. 
Τέλος,  το συνολικό κόστος του  κάθε σχεδίου βελτίωσης προκύπτει  με  τον  υπολογισμό
ημερομίσθιών και αμοιβών εργαζομένων και υπαλλήλων που θα απασχοληθούν σε κάθε
σχέδιο βελτίωσης, τόσο κατά τη φάση σχεδιασμού και σύνταξης της μελέτης όσο και κατά
τη φάση υλοποίησης των τεχνικών βελτίωσης.
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ΛΟΙΠΑ  ΕΞΟΔΑ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ  Η
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

Ημερομίσθια προσωπικού με το σύνολο των
επιβαρύνσεών τους

         

Μισθοί  υπαλλήλων  με  το   σύνολο  των
επιβαρύνσεών τους

         

Δαπάνες δασοκομικών χειρισμών          

Δαπάνες βιολογικού ελέγχου βλάστησης          

Δαπάνες διαχειριστικών μέτρων

Δαπάνες σύνταξης μελέτης

Δαπάνες  συντήρησης  υφιστάμενων
εγκαταστάσεων

Άλλα έξοδα (όπως αναλύονται στην μελέτη)          

ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΙΠΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ  ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο
έτος

Δαπάνες Έργων Υποδομής

Δαπάνες Βελτίωσης

Λοιπά Έξοδα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

6. Υπολογισμός της οικονομικής βιωσιμότητα του  σχεδίου βελτίωσης10

Ο  υπολογισμός  της  οικονομικής  βιωσιμότητας  και  της  αποδοτικότητας11 των  σχεδίων
γίνεται  με  τη  βοήθεια  του  παρακάτω  πίνακα  ετήσιων  καθαρών  προσόδων  που
προκύπτουν κάθε έτος από το σχέδιο βελτίωσης και  με τη βοήθεια των κριτηρίων της
Καθαρής  Παρούσας  Αξίας  12(Κ.Π.Α.  )  –  Net Present Value (N.P.V.)  και  του  Εσωτερικού
Επιτοκίου (Internal Rate of Return – I.R.R.).  

10 Τα προτεινόμενα από το Δ.Σ.Β. έργα για τη διαχείριση και βελτίωση των βοσκήσιμων γαιών.

11Αποδοτικότητα είναι ο λόγος εισροές/εκροές σε χρηματικές μονάδες.
 
12 Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) είναι η διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των καθαρών ταμειακών 
ροών (ΚΤΡ) της επένδυσης και του κεφαλαίου που απαιτείται για την απόκτησή του αρχικά επενδυθέντος 
κεφαλαίου (Κο). 
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 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ (Α1)       

ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  0 0 0 0 0

Σύνολο (Α1) 0 0 0 0 0 0

ΕΚΡΟΕΣ (Β1)       

Δαπάνες  σχεδίου  (πάγια  και
σχεδιασμού)

0      

Δαπάνες δράσεων βελτίωσης  0 0 0 0 0

Σύνολο (Β1) 0 0 0 0 0 0

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ (Γ1=Α1-Β1) 0 0 0 0 0 0

α) Καθαρή παρούσα αξία (Net Present Value=NPV) ή κριτήριο της κεφαλαιακής
αξίας. Τα έργα ταξινομούνται κατά σειρά μεγέθους της κεφαλαιακής αξίας ΣΑj.

13

Όπου:
 ΣΑj14 - κεφαλαιακή αξία 
 Βο - το κόστος των επενδύσεων για τη βελτίωση των λιβαδιών (τυχόν κατασκευές

κλπ που γίνονται εφάπαξ) 
 p - το επιτόκιο προεξόφλησης ίσο με 3,5% 
 n - η χρονική περίοδος ανάλυσης - μελλοντικά για όσα χρόνια εμείς θέλουμε 
 Β1,  Β2,  Β3,...Βn  -  είναι  η  διαφορά  μεταξύ  εισροών  -  εκροών  του  σχεδίου15,

ουσιαστικά ότι βρίσκουμε στον τελευταίο πίνακα, στην τελευταία γραμμή ( ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΟΣΟΔΟΣ (Γ1=Α1-Β1)). 

13 Το Σ αντιστοιχεί σε άθροισμα. Τα t=0 και t=n αντιστοιχούν για το διάστημα ανάλυσης από 0-n (π.χ. 0-5 έτη 
όπως στους πίνακες). Το -Β2  είναι Β2.

14 Όπου j ή i είναι το αντίστοιχο έργο βελτίωσης.

15 Η διαφορά εσόδων - εξόδων αποτελεί την ταμειακή ροή. 
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Άρα στο τέλος ο τύπος καταλήγει ότι παίρνουμε το άθροισμα των προεξοφλημένων
ταμειακών ροών 16 για διάστημα από 0 - t ή n και βρίσκουμε την ΚΠΑ (NPV).

Πλεονεκτικότερο είναι το έργο που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ΣΑj. Εδώ γίνεται δεκτό ότι
όλα τα έσοδα και οι δαπάνες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ζωής των έργων
προεξοφλούνται  με  το ίδιο ποσοστό προεξόφλησης  (επιτόκιο),  το οποίο και  πρέπει  να
είναι γνωστό ή πρέπει να υπολογισθεί.
Σύμφωνα  με  την  εγκύκλιο  του  ΥΠΕΚΑ  171010/101/23-5-2012  (ΑΔΑ:  Β49Μ0-Μ1Ο),  στη
Δασοπονία  τα  επενδυτικά  σχέδια  έχουν  κοινωνικό  χαρακτήρα  και  λόγω  του  μεγάλου
χρονικού  διαστήματος  που  μεσολαβεί  μεταξύ  της  πραγματοποίησης  των  αρχικών
δαπανών  και  των  σπουδαιότερων  ωφελειών  που  προκύπτουν  από  αυτά,  για  την
αποτίμηση  της  παρούσας  Κεφαλαιακής  Αξίας,  χρησιμοποιείται  το  κοινωνικό  επιτόκιο
προεξόφλησης,  δηλαδή  το  δασικό  επιτόκιο  ταυτίζεται  με  το  κοινωνικό  επιτόκιο
προεξόφλησης17.  Σύμφωνα  με  την  ίδια  εγκύκλιο  το  δασικό  επιτόκιο  που  προτείνεται
προσδιορίζεται  στο  3,5%  και  είναι  αυτό  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  στους
υπολογισμούς μας.  

Έργα  τα  οποία  έχουν  ΣΑj <  0 είναι  αντιοικονομικά και  αποκλείονται  από  οικονομική
άποψη.

β) Εσωτερικό επιτόκιο ή εσωτερικός συντελεστής απόδοσης Internal rate of return=IRR).
Κατά τη μέθοδο αυτή υπολογίζεται το επιτόκιο p* για το οποίο η παραπάνω σχέση γίνεται
ίση με μηδέν. Το p* συγκρίνεται με το επιθυμητό επιτόκιο p. Τα έργα για τα οποία είναι
p*>p είναι αποδοτικά. Πλεονεκτικότεροι είναι τα έργα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη
διαφορά p*-p. Η μέθοδος υπολογίζει το πραγματικό ποσοστό (δασικό επιτόκιο 3,5% ) με
το οποίο τοκίζεται η επένδυση και έχει το πλεονέκτημα ότι δεν προαπαιτείται γνώση του
ποσοστού προεξόφλησης (δασικό επιτόκιο 3,5%).

7. Παρατήρηση
Το δασικό επιτόκιο (επιτόκιο προεξόφλησης), προσδιορισμένο στο 3,5 %, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 171010/101/23-05-2012 εγκύκλιο οδηγία (ΑΔΑ: Β49Μ0-Μ1Ο), ακολουθείται για
τον  υπολογισμό  του  οφειλόμενου  ανταλλάγματος  χρήσης  γης  που  καταβάλλεται  επί
επιτρεπτών επεμβάσεων του ΣΤ Κεφαλαίου του ν. 998/1979 κατά τα οριζόμενα στις παρ. 8
και 9 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει.

16 Οι μελλοντικές ταμειακές ροές σε σημερινή αξία ή σε αξία τη στιγμή αξιολόγησης της επένδυσης - έργων. 

17 Είναι το επιτόκιο στο οποίο η κοινωνία είναι πρόθυμη να ανταλλάξει την παρούσα κατανάλωση με 
μελλοντική.
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-ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ-
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Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη της παρούσας, λόγω του μεγάλου
όγκου της, τηρείται: 

α) στο φάκελο των Τεχνικών Οδηγιών Βελτίωσης της Βλάστησης της Βοσκήσιμες Γαίες, στη
Διεύθυνση  Διαχείρισης  Δασών,  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δασών  και  Δασικού
Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε ενδιαφερόμενος
μελετητής μπορεί να ανατρέξει σ’ αυτές, προκειμένου να διευκολυνθεί στη σύνταξη των
Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και των μελετών που θα  προταθούν απ’ αυτά. 

β) στο site  του ΥΠΕΝ www  .  ypen  .  gov  .  gr   στη διαδρομή Περιβάλλον       Δάση       Διαχείριση
Δασών       Βοσκήσιμες Γαίες. 
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-ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ-
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ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (7 ΠΙΝΑΚΕΣ)  αναφορικά με τη βιολογική λίπανση των
βοσκήσιμων γαιών.
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-ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο σε βοσκήσιμες εκτάσεις για την τήρηση του ορίου των 170 Kg

αζώτου ανά εκτάριο ετησίως για τις ευπρόσβλητες περιοχές (ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/2019 (ΦΕΚ
Β΄1496)

Κατηγορία ή είδος
ζώου

Μέγιστος αριθμός ζώων
ανά εκτάριο

Άλογα     2,9

Βοοειδή< 1 έτους                                                    8,0
Βοοειδή 1-2 ετών                                                         3,5
Βοοειδή > 2 ετών                                                   3,0
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής                                2,4
Κουνέλια                                                                100
Πρόβατα                                                                  16
Αίγες                                                                       19
Χοιρίδια 57
Χοιρομητέρες                                                                8,1
Κάπρι                                                                       9,4
Χοίροι για πάχυνση 19
Κοτόπουλα για κρεατοπαραγωγή                             570
Ωοπαραγωγές όρνιθες 280
Πάπιες                                                                       570
Γαλοπούλες                                                                 340

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII (Για τη βιολογική γεωργία) Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο
 (ΚΑΝ 889/2008-  θέσπιση  λεπτομερών  κανόνων  εφαρμογής  του  ΚΑΝ (ΕΚ)  αριθ.  834/2007  του
Συμβουλίου  για  τη  βιολογική  παραγωγή  και  την  επισήμανση  των βιολογικών  προϊόντων  όσον
αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων)

Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο
Κατηγορία ή είδος

Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο
(ισοδύναμος προς 170 kg N/ha/έτος)

Ιπποειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών 2
Μόσχοι προς πάχυνση 5
Άλλα βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους 5
Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έως δύο ετών 3,3
Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έως δύο ετών 3,3
Αρσενικά βοοειδή ηλικίας δύο ετών και άνω 2
Δαμάλεις για εκτροφή 2,5
Δαμάλεις προς πάχυνση 2,5
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 2
Αγελάδες  γαλακτοπαραγωγής  ακατάλληλες  για
εκμετάλλευση

2

Άλλες αγελάδες 2,5
Θηλυκά κουνέλια αναπαραγωγής 100
Προβατίνες 13,3
Αίγες 13,3
Χοιρίδια 74
Θηλυκοί χοίροι αναπαραγωγής 6,5
Χοίροι για πάχυνση 14
Άλλοι χοίροι 14
Κοτόπουλα για κρεατοπαραγωγή 580
Ωοπαραγωγές όρνιθες 230

47



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Ποσοτικά  χαρακτηριστικά  παραγόμενων  αποβλήτων  ανά  είδος  ζώου  ΥΑ  1420/82031/15  (ΦΕΚ
Β΄1709) Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση
Γεωργικής Προέλευσης

Είδος ζώου Πυκνότητα
(Kg/L)

Παραγωγή
νωπών
αποβλήτων
(L/Kg Z.B.)

Ολικά
στερεά
(%κ.β.)

Ολικό άζωτο
(Kg/t)

Αγελάδες  (συμπεριλαμβανομένων
και των μοσχίδων αντικατάστασης) 

1,010 0,084 12 4,7

Μοσχάρια 0,977 0,053 14 6,0
Χοίροι 0,977 0,058 10 5,5
Πρόβατα 0,977 0,040 25 9,4
Κουνέλια 0,650 0,089 43 11,0
Αίγες 0,978 0,042 32,5 9,8
Όρνιθες αυγοπαραγωγής 1,060 0,056 27 11,0
Όρνιθες κρεατοπαραγωγής 1,015 0,074 25,6 11,8
Γάλοι/γαλοπούλες 1,013 0,045 25,3 12,6
Πάπιες 0,996 0,110 27,0 12,6
Ίπποι 0,986 0,052 29,6 5,5

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

Μέση περιεκτικότητα της ζυμωμένης κοπριάς αγροτικών ζώων σε θρεπτικά συστατικά
N             P2 O5          K2O          Ca            Mg             S Mn                     B                      Cu

(%) (ppm)

3-4,5         2-4             5-6            5                2              0,5 40                      4                          2

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

Ταξινόμηση κοπριάς με βάση την περιεκτικότητά της στα κύρια θρεπτικά στοιχεία.
Στοιχεία Φτωχή Μέτρια Πλούσια

Άζωτο (Ν)
Φώσφορος (Ρ)
Κάλιο (Κ)

0,0 - 0,4
0,0 - 0,1
0,0 - 0,4

0,4 - 0,6
0,1 - 0,13
0,4 - 0,7

>0,6
>0,13
>0,7
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

Σύσταση ορισμένων λιπασμάτων (%)
α/α Οργανικά  λιπάσματα Οργανική

ουσία
Ν Ρ K Ca

1 Κομπόστα από κοπριά βοοειδών 50 0,06 0,005 0,005 0,6

2 Στεγνή κοπριά (μείγμα προβάτων και
αλόγων)

84 4,5 0,8 2,6 2,9

3 Χωνεμένη και ξηρή κοπριά προβάτων 62 2,4 0,7 1,9 -

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Ενδεικτική περιεκτικότητα σε άζωτο (μέσες τιμές) χωνεμένων στερεών αποβλήτων 
ΥΑ  1420/82031/15  (ΦΕΚ Β΄1709)  Κώδικας  Ορθής  Γεωργικής  Πρακτικής  για  την  Προστασία  των
Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης

Κατηγορία Ολικά  στερεά
(%κ.β.)

Ολικό  Άζωτο
(Kg/ton)

Αμμωνιακό  Άζωτο
(Kg/ton)

Όρνιθες 44 15,1 5,8
Όρνιθες με στρωμνή 79 31,3 7,2
Πρόβατα 34 8,0 2,3
Αίγες 35 10,7 2,9
Στερεά  αγελάδων  με
στρωμνή

22 4,1 2,2

Στερεά  μοσχαριών
πάχυνσης

29 6,4 2,2

Στερεά  αγελάδων  σε
χωμάτινο προαύλιο

46 7,0 1,6

Στερεά  διαχωρισμού
αγελάδων

23 3,0 0,2

Στερεά  διαχωρισμού
χοίρων

23 4,0 0,7

Γαλοπούλες 22 12,2 7,7
Γαλοπούλες με στρωμνή 73,2 25,0 5,5
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-ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ-
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