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Εισαγωγή 

 

 

Το ανά χείρας παραδοτέο είναι το Μέρος Β της Έκθεσης για τους αγρο-περιβαλλοντικούς 

δείκτες (ΑΠΔ) και παρουσιάζει τις τιμές που υπολογίστηκαν για τους δείκτες: 5, 6, 15, 16 και 

17 με δειγματοληπτική έρευνα που διεξήχθη το καλοκαίρι του 2018. 

 

Ο ΑΠΔ 5 «Χρήση συνθετικών λιπασμάτων (άζωτο και φώσφορος)» αναφέρεται στην 

παρακολούθηση της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων στη γεωργία τόσο για να προληφθεί 

ο κίνδυνος ρύπανσης των εδαφών, όσο και να αξιοποιούνται τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν, στην διαμόρφωση πολιτικών για τα ύδατα, τα εδάφη και τις εκπομπές αέριων 

ρύπων / αερίων του θερμοκηπίου. Ο κύριος δείκτης αφορά στην ένταση εφαρμογής 

λιπασμάτων N & P δηλαδή Kg/ha, ενώ υποστηρίζεται από τους δείκτες: 

• ΥΔ 1: Απόλυτοι όγκοι λιπασμάτων (tn) N/P 

• ΥΔ 2: Ένταση εφαρμογής οργανικών λιπασμάτων (Kg/ha Ν & P) 

 

Ο δείκτης ΑΠΔ 6 «Κατανάλωση φυτοπροστατευτικών ουσιών» υποστηρίζει τον ΑΠΔ 17, αφού 

προκειμένου να υπολογιστεί η τοξικότητα των φυτοφαρμάκων για κάθε δραστική ουσία 

θα πρέπει να γίνει αντιστοίχιση με τον τύπο φυτοφαρμάκου και τις χρησιμοποιούμενες 

ποσότητες. Ο κύριος δείκτης ΑΠΔ 6 είναι η ένταση εφαρμογής (kg/ha) των διαφορετικών 

κατηγοριών φυτοφαρμάκων. Οι δύο υποστηρικτικοί δείκτες του είναι: 

• ΥΔ 1: χρησιμοποιούμενες ποσότητες διαφορετικών κατηγοριών φυτοφαρμάκων 

• ΥΔ 2: πωλούμενες ποσότητες διαφορετικών κατηγοριών φυτοφαρμάκων 

 

Ο υπολογισμός του δείκτη ΑΠΔ 15 «Πλεόνασμα αζώτου στη γεωργική γη» στηρίζεται σε 

δεδομένα εισροών και εκροών αζώτου στη γεωργική γη. Ο κύριος δείκτης περιγράφεται ως 

kg Ν που πλεονάζει ανά εκτάριο ανά έτος. Προκειμένου να υπολογιστεί απαιτείται να 

αθροιστούν όλες οι πιθανές εισροές και εκροές Ν στο έδαφος. Η διαφορά των εισροών – 

εκροών δίνει το πιθανό πλεόνασμα αζώτου. Στις εισροές υπολογίζονται οι ποσότητες 

ανόργανων και οργανικών λιπασμάτων, ζωικών και άλλων τύπων λιπασμάτων (π.χ. 
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λυματολάσπη).  Άλλες εισροές περιλαμβάνουν την εναπόθεση από την ατμόσφαιρα, για την 

οποία για παράδειγμα μπορούν να συγκεντρωθούν στοιχεία από ατμοσφαιρικούς 

σταθμούς μέτρησης και υπολογισμούς παραγωγής αζώτου από την ίδια την καλλιέργεια.    

Όσον αφορά στις εκροές, αυτές αφορούν στις καταναλώσεις αζώτου που έχει κάθε είδος 

καλλιέργειας και υπολογίζονται θεωρητικά με στοιχεία που αφορούν το είδος και την 

έκταση της καλλιέργειας, τις πρακτικές άροσης και αγρανάπαυσης. 

 

Ο υπολογισμός του ΑΠΔ 16 «Κίνδυνος ρύπανσης από φώσφορο» στηρίζεται σε δεδομένα 

εισροών και εκροών φωσφόρου στη γεωργική γη και οι υπολογισμοί του αντιστοιχούν στη 

μεθοδολογία που περιγράφεται στον προηγούμενο δείκτη (ΑΠΔ 15). Ο κύριος δείκτης 

περιγράφεται ως kg P που πλεονάζει ανά εκτάριο ανά έτος. Προκειμένου να υπολογιστεί 

απαιτείται να αθροιστούν όλες οι πιθανές εισροές και εκροές P στο έδαφος. Η διαφορά των 

εισροών – εκροών δίνει το πιθανό πλεόνασμα φωσφόρου. Τα δεδομένα εισροών – εκροών 

είναι αντίστοιχα του προηγούμενου δείκτη, ενώ χρήσιμη εκτιμάται και η ευαισθησία του 

εδάφους στην έκπλυση / απορροή του φωσφόρου.  

 

Στόχος του ΑΠΔ 17 «Κίνδυνος από φυτοπροστατευτικά προϊόντα» είναι να προσδιοριστούν οι 

επιπτώσεις από την τοξικότητα και την έκθεση σε φυτοφάρμακα. Δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη από την 

EUROSTAT και κατά συνέπεια η μέθοδος αξιολόγησης έγινε από τον ανάδοχο ποιοτικά 

καταρχήν με τα στοιχεία του ΑΠΔ 6: Κατανάλωση φυτοπροστατευτικών ουσιών και κάνοντας 

χρήση στοιχείων και άλλων συνδεδεμένων δεικτών: π.χ. ΑΠΔ 04 - Έκταση βιολογικής 

γεωργίας, ΑΠΔ 10.1 – Τύποι καλλιεργειών, ΑΠΔ 11.2 - Πρακτικές άροσης, ΑΠΔ 12 - Εντατικοποίηση 

/ εκτατικοποίηση, ΑΠΔ 13 – Εξειδίκευση και ΑΠΔ 27.2 Ποιότητα νερού - ρύπανση από 

φυτοφάρμακα.  

 

Στο Μέρος Α της Έκθεσης για τους αγρο-περιβαλλοντικούς δείκτες (χρόνος παράδοσης 

Οκτώβριος 2017) εξειδικεύτηκε η μεθοδολογία και τα ειδικότερα στάδια εφαρμογής της, 

καθώς και σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο που θα απευθύνονταν στο δείγμα των 

γεωργών. Το δείγμα θα έπρεπε να είναι αντιπροσωπευτικό των κύριων καλλιεργειών και 

κατάλληλης γεωγραφικής διασποράς (επαρχίες, ορεινές, πεδινές περιοχές), να 
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συμπεριλαμβάνονται και οι ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές (νιτρορρύπανσης), αλλά 

και οι διαφορετικοί τύποι καλλιεργειών (συμβατική, ολοκληρωμένη διαχείριση και 

βιολογική). 

 

Σε ότι αφορά στη δειγματοληψία, επί του συνόλου των εκμεταλλεύσεων φυτικής 

παραγωγής, καθώς και των μικτών εκμεταλλεύσεων (ήτοι με καλλιεργούμενη γεωργική 

γη), ζητούμενο ήταν ο προσδιορισμός ενός αντιπροσωπευτικού, ως προς τον εν λόγω 

συνολικό πληθυσμό, μεγέθους δείγματος που κύρια θα απηχεί τα είδη καλλιεργειών με 

όρους εκτάσεων. Τα χαρακτηριστικά του εν λόγω δείγματος, πέραν του ικανού μεγέθους 

του, θα έπρεπε να είναι η ορθή σύνθεση / διάρθρωση του. Η εν λόγω διάρθρωση, θα έπρεπε 

να προκύψει βάσει των κριτηρίων που εκτιμήθηκαν ως τα κατάλληλα στο πλαίσιο των 

σκοπών της έρευνας και ταυτόχρονα είναι «εντοπίσιμα» στο Μητρώο του ΚΟΑΠ: 

 Α. Επαρχία, με την έννοια της αντιπροσώπευσης στο δείγμα όλων των Επαρχιών. 

 Β. Τύπος καλλιέργειας, δηλαδή συμβατική ή βιολογική ή ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

 Γ. Ορεινή ή πεδινή περιοχή θέσης του αγροτεμαχίου 

 Δ. Περιοχή νιτρορύπανσης ή όχι. Δηλαδή επιβαρυμμένη ή μη περιοχή. 

 Ε. Είδος καλλιέργειας (επιλογή ειδών καλλιεργειών που σχηματίζουν την 

πλειονότητα των εκτάσεων φυτικής παραγωγής).  

 

Κριτήρια διαχωρισμού / διάρθρωσης των εκτάσεων και του συνολικού πληθυσμού εκμεταλλεύσεων 

φυτικής παραγωγής και μικτών εκμεταλλεύσεων 

 

     

Είδος 

καλλιέργειας 

Τύπος 

καλλιέργειας 
Επαρχία Ορεινή / Πεδινή 

Περιοχή 

νιτρορύπανσης 

 

Ως μείζον κριτήριο επιλέχτηκε το είδος καλλιέργειας συναρτήσει δηλαδή της 

αντιπροσώπευσης καθενός είδους στις συνολικές εκτάσεις. Με άλλα λόγια προκειμένου η 

έρευνα να συλλέξει δεδομένα από το πεδίο, έκανε χρήση δείγματος εκτάσεων όμοια 

διαρθρωμένου όπως το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας.  
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Το κύριο κριτήριο του είδους των εκτάσεων ανά καλλιέργεια, εφαρμόστηκε ως στρώμα 

εξειδίκευσης. Εν συνεχεία, με τυχαίο τρόπο επιλέγηκαν εκμεταλλεύσεις εις τρόπον ώστε να 

«διορθωθούν» σύμφωνα με την παρουσία τους ανά Επαρχία.  

 

Εν τέλει σχηματίστηκε ένα δείγμα 524 εκμεταλλεύσεων το οποίο ικανοποιούσε τα 

επιμέρους κριτήρια (ήτοι τον τύπο καλλιέργειας - συμβατική ή βιολογική ή ολοκληρωμένης 

διαχείρισης, την ορεινότητα του αγροτεμαχίου - ορεινό ή πεδινό και την περιοχή ή μη 

νιτρορύπανσης).  

 

Πιο αναλυτικά, κατά την έναρξη της συνεργασίας ΚΟΑΠ και αναδόχου, ζητήθηκαν από τον 

ΚΟΑΠ τα κάτωθι αριθμητικά δεδομένα: 

 Αριθμός εκμεταλλεύσεων αμιγώς φυτικής και μικτής κατεύθυνσης και συνολικός αριθμός 

εκμεταλλεύσεων. 

 Εκτάσεις (εκτάρια) αμιγώς φυτικής και μικτής κατεύθυνσης και συνολικός αριθμός 

εκταρίων. 

 Εκτάσεις (εκτάρια) αμιγώς φυτικής και μικτής κατεύθυνσης και συνολικός αριθμός 

εκταρίων με διάκριση ανά Επαρχία. 

 Εκτάσεις (εκτάρια) αμιγώς φυτικής και μικτής κατεύθυνσης και συνολικός αριθμός 

εκταρίων με διάκριση συμβατικής, βιολογικής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειας. 

 Εκτάσεις (εκτάρια) αμιγώς φυτικής και μικτής κατεύθυνσης και συνολικός αριθμός 

εκταρίων με διάκριση ορεινών και πεδινών περιοχών. 

 Εκτάσεις (εκτάρια) αμιγώς φυτικής και μικτής κατεύθυνσης και συνολικός αριθμός 

εκταρίων με διάκριση περιοχής νιτρορύπανσης ή μη. 

 Εκτάσεις (εκτάρια) αμιγώς φυτικής και μικτής κατεύθυνσης και συνολικός αριθμός 

εκταρίων με διάκριση ανά είδος καλλιέργειας. 

 

Ο ΚΟΑΠ παρέδωσε στοιχεία του μητρώου του τα οποία περιλάμβαναν: α) μοναδικό αριθμό 

εκμετάλλευσης, β) χαρακτηρισμό  για το εάν η εκμετάλλευση έχει ζώα, γ) επαρχία, δ) 

κωδικό καλλιέργειας και καλλιέργεια, ε) έκταση, στ) χαρακτηρισμό αν η έκταση είναι σε 
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περιοχή ευαίσθητη στη νιτρορύπανση, ζ) χαρακτηρισμό βιολογικής ή ολοκληρωμένης 

διαχείρισης καλλιέργεια, καθώς και η) χαρακτηρισμό ορεινότητας. 

 

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία, μετά από 6 διαδοχικές διαφοροποιήσεις (ήτοι προσθήκες 

και αντικαταστάσεις) του 1ου τυχαίου δείγματος παρήχθηκε η 7η έκδοση του δείγματος με 

μέγεθος 524 μοναδικούς αριθμούς εκμετάλλευσης η διάρθρωση των οποίων ανά Επαρχία 

ήταν: Λευκωσία 164, Αμμόχωστος 36, Λάρνακα 130, Λεμεσός 85 και Πάφος 109. 

Το εν λόγω δείγμα είχε τις παρακάτω πολύ οριακές αποκλίσεις σχέση με το συνολικό 

πληθυσμό των εκμεταλλεύσεων φυτικής και μικτής κατεύθυνσης της χώρας. Ειδικότερα: 

 

Παράμετρος Επαρχίας  

• Λευκωσία 0,37 της μονάδας 

• Αμμόχωστος 0,45 

• Λάρνακα 0,14 

• Λεμεσός 0,00 

• Πάφος 0,05 

Παράμετρος νιτρορύπανσης 0,37 της μονάδας 

Παράμετρος βιολογικής γεωργίας 0,36 της μονάδας 

Παράμετρος ολοκληρωμένης διαχείρισης 0,04 της μονάδας 

Παράμετρος ορεινότητας 0,27 της μονάδας 

Παράμετρος είδους καλλιεργειών 

• Σιτηρά 0,99 της μονάδας 

• Ελιές 0,32  

• Αμπέλια 0,25  

• Εσπεριδοειδή 0,30  

• Κτηνοτροφικά φυτά 0,27  

• Πατάτες 0,10  

• Ακρόδρυα 0,10  

• Λαχανικά 0,18  

• Φυλλοβόλα-οπωροφόρα 0,17  
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• Δενδρώδεις διάφορες 0,02  

• Χλωρή λίπανση 0,02  

• Υποτροπικά- τροπικά 0,06  

• Πεπονοειδή 0,10  

• Όσπρια 0,09  

• Θαμνώδεις-φαρμακευτικά 0,09  

• Άνθη 0,09  

• Βιομηχανικά φυτά 0,19 

 

Ο ΚΟΑΠ έδωσε στο Τμήμα Γεωργίας την ταυτότητα των αιτητών και τεμαχίων και στοιχεία 

επικοινωνίας προκειμένου οι Περιφερειακοί Γεωπόνοι να προχωρήσουν στη συμπλήρωση 

των ερωτηματολογίων. 

 

Ειδικότερα, σχετικά με τη μέθοδο συγκέντρωσης των δεδομένων η έρευνα εκτελέστηκε 

αξιοποιώντας τους Περιφερειακούς Γεωπόνους οι οποίοι ανέλαβαν τις επαφές - 

συνεντεύξεις με τους παραγωγούς και την ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  

 

Πριν την έναρξη της έρευνας προηγήθηκε ημερίδα ενημέρωσης των Περιφερειακών 

Γεωπόνων από τον ανάδοχο που οργάνωσε το Τμήμα Γεωργίας (21/2/2018) στην οποία 

προσήλθαν συνολικά 35 άτομα και έγινε υποδοχή διευκρινιστικών ερωτήσεων.  

 

Εν συνεχεία, για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της κατανόησης των 

ερωτηματολογίων στην πράξη, έγινε πιλοτική συμπλήρωση 16 ερωτηματολογίων η οποία 

επικύρωσε την καταλληλότητα του.  

 

Μετά το πρώτο «κύμα» των επίσημα συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που εξέτασε ο 

ανάδοχος, ακολούθησαν συστάσεις για λίγες πλην όμως ουσιώδεις λεπτομέρειες της 

διαδικασίας. 
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Μετά το πέρας της έρευνας, έγινε σύγκριση του τελικού δείγματος (425) με τον πληθυσμό 

και προέκυψαν οι βασικές δομικές παρατηρήσεις.  

Πιο αναλυτικά: 

Συγκρίνοντας τη γεωγραφική παράμετρο ως προς τις Επαρχίες διαπιστώθηκαν οι εξής 

αποκλίσεις λόγω των έκτακτων δυσκολιών που παρουσιάστηκαν στην εκτέλεση της 

έρευνας στην Επαρχία Πάφου: Επαρχία Λευκωσίας 3,86 μονάδες, Αμμοχώστου 2,05 

Λάρνακας 4,46 Λεμεσού 3,54 και Πάφου 13,93 μονάδες. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ % 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΑΠ 
% ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 35,53% ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 31,67% 3,86 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 8,47% ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 6,42% 2,05 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ 29,41% ΛΑΡΝΑΚΑΣ 24,95% 4,46 

ΛΕΜΕΣΟΥ 19,76% ΛΕΜΕΣΟΥ 16,22% 3,54 

ΠΑΦΟΥ 6,82% ΠΑΦΟΥ 20,75% -13,93 

 

Έτσι, η εισήγηση του αναδόχου, την οποία απεδέχθη η αναθέτουσα αρχή, ήταν να 

αφαιρεθεί από το δείγμα η Επαρχία Πάφου (ήτοι 29 ερωτηματολόγια εκ των 425), για να μην 

αλλοιωθεί η εικόνα και κατά συνέπεια το δείγμα να αντικατοπτρίσει την επικράτεια βάσει 

μόνο 4 Επαρχιών. 

 

Στον τύπο της καλλιέργειας (που διακρίνεται σε βιολογικής γεωργίας, ολοκληρωμένης 

διαχείρισης και συμβατικής καλλιέργειας) δεν προέκυψε απόκλιση στη μείζονα κατηγορία 

(η διαφορά ήταν πολύ μικρή, 92% έναντι 94%). Από την άλλη, επιθυμητό ήταν η βιολογική να 

μην υπεραντιπροσωπεύεται όπως προέκυψε. Όμως, μαζί, βιολογικής και ολοκληρωμένης 

διαχείρισης, ως «ήπιες» δεν είχαν διαφορά μεταξύ τελικού δείγματος και πληθυσμού. Κατά 

συνέπεια ο ανάδοχος εισηγήθηκε να θεωρηθεί ανεκτή αυτή η απόκλιση. Με τη σύγκριση  

λοιπόν του τύπου καλλιέργειας η εικόνα ήταν η παρακάτω. 

ΤΕΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΑΠ 

 ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 6,69% ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 3,03% 3,66 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 1,74% ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 3,22% -1,48 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 91,59% ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 93,75% -2,16 
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Στη σύγκριση του είδους καλλιέργειας, προέκυψαν οριακές αποκλίσεις από 0,01 έως 1,9 

μονάδες. 

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΚΟΑΠ 
ΤΕΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΙΤΗΡΑ 57,03% 55,98% -1,04 

ΕΛΙΕΣ 9,48% 9,81% 0,32 

ΑΜΠΕΛΙΑ 9,22% 8,61% -0,61 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 4,85% 5,02% 0,18 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ 4,08% 5,98% 1,90 

ΠΑΤΑΤΕΣ 3,15% 3,59% 0,44 

ΑΚΡΟΔΡΥΑ 2,58% 1,67% -0,90 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2,47% 3,59% 1,11 

ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ-ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 2,46% 2,63% 0,17 

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2,31% 1,91% -0,40 

ΧΛΩΡΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 0,93% 0,24% -0,69 

ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ-ΤΡΟΠΙΚΑ 0,64% 
 

-0,64 

ΠΕΠΟΝΟΕΙΔΗ 0,29% 
 

-0,29 

ΟΣΠΡΙΑ 0,28% 0,72% 0,43 

ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 0,11% 
 

-0,11 

ΑΝΘΗ 0,10% 0,24% 0,14 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ 0,01% 
 

-0,01 

 

Τέλος, επειδή οι παράμετροι νιτρορύπανσης και ορεινότητας (ορεινή-μη ορεινή) δεν 

καταγράφονταν στο ερωτηματολόγιο, αλλά είχαν εξ αρχής προβλεφθεί στο δείγμα ακριβώς 

όπως και στον πληθυσμό, δεν παρατίθεται σύγκριση. 
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Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους 5 δείκτες 

 
 

ΑΠΔ 5  Mineral fertiliser 
consumption Χρήση 
συνθετικών λιπασμάτων 

Application rates (kg/ha) of N and P:  

65,4 kg/ha of N and 6,9 kg/ha of P (2015) 
41,96 kg/ha of N and 13,77 kg/ha of P (2017) 
 
Ένταση εφαρμογής (kg/ha) αζώτου και φωσφόρου 

 

 

ΑΠΔ 6  Consumption of 
pesticides Κατανάλωση 
φυτοπροστατευτικών 
ουσιών 

Application rates of different pesticide categories  

Σύνολο φυτοπροστατευτικών ουσιών: 11,65 kg/ha 
(2017) 
Μυκητοκτόνα: 7,08  kg/ha (2017) 
Ζιζανιοκτόνα: 4,33 kg/ha (2017) 
Εντομοκτόνα: 0,24 kg/ha (2017) 
 
Ένταση εφαρμογής διαφορετικών ομάδων 
φυτοπροστατευτικών ουσιών 

 
 

ΑΠΔ 15 Gross nitrogen 
balance  
Ισοζύγιο αζώτου 

Gross nitrogen balance on agricultural land, kg N per ha 

UAA: 194 (2015),  75,02 (2017) 
 
Πλεόνασμα αζώτου στη γεωργική γη (kg N/ha) 

 
 

ΑΠΔ 16 Risk of pollution by 
phosphorus  
Κίνδυνος ρύπανσης από 
φώσφορο 

Potential surplus of phosphorus on agricultural land (kg P/ha 

per year): 32 (2014),  7,96 (2017) 
 
Δυνητικό πλεόνασμα φωσφόρου σε γεωργική γη (kg 
P/ha/έτος) 

 

 

ΑΠΔ 17  Pesticide risk  
Κίνδυνος από 
φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα 

Index of risk of damage from pesticide toxicity and exposure: 

6,97% 
 
Δείκτης επικινδυνότητας από την έκθεση και την τοξικότητα 
φυτοπροστατευτικών ουσιών 

 

  



  

Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  
και ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017 

Μέρος Β της Έκθεσης για τους δείκτες: 5, 6, 15, 16 και 17 

 

 
 

 
 

 

 

Σελίδα | 10  
 

 

ΑΠΔ 5: Χρήση συνθετικών λιπασμάτων (Mineral fertiliser consumption) 
 

Η εκτίμηση του ΑΠΔ 5 που δημοσιεύει η Eurostat βασίζεται σε εκτιμήσεις των κρατών μελών 

για τη χρήση αζώτου (N) και φωσφόρου (P) στη γεωργία, αλλά και σε στοιχεία εκτιμώμενης 

κατανάλωσης με βάση τις πωλήσεις ανόργανων λιπασμάτων που επεξεργάζεται η Fertilizers 

Europe (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Λιπασμάτων).  

Ο υπολογισμός των ποσοτήτων αζώτου και φωσφόρου βάσει της έρευνας πεδίου έγινε 

εξάγοντας καταρχήν το ποσοστό περιεκτικότητας τους από τη συνολική εφαρμοζόμενη 

ποσότητα λιπάσματος.  

 

 Απόλυτες ποσότητες αζώτου και φωσφόρου 

Για τον υπολογισμό λοιπόν της ποσότητας του αζώτου και φωσφόρου υπολογίστηκαν τα 

kg N & P που περιέχονταν στην κάθε κατηγορία λιπάσματος που εφαρμόστηκε στην έκταση 

του δείγματος. Έτσι για μεν το άζωτο οι ποσότητες κυμάνθηκαν μεταξύ 9,51 και 10,09tn και 

για το φώσφορο μεταξύ 3,16 και 3,33 tn καθαρής περιεκτικότητας.  

 

Ποσότητες (τόνοι) χρήσης αζώτου και φωσφόρου  

στην έκταση του δείγματος 

Έτος 2015 2016 2017 

N 9,51 9,84 10,09 

P 3,16 3,33 3,31 

 

 

 Ένταση εφαρμογής (kg/ha) αζώτου και φωσφόρου 

Για τον υπολογισμό της έντασης εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκαν οι ανωτέρω τιμές της 

απόλυτης ποσότητας αζώτου και φωσφόρου δια της έκτασης του δείγματος (240,605 ha1). 

Σύμφωνα με το πηλίκο του δείκτη (kg/ha) το 2017 υπολογίστηκε ένταση εφαρμογής 41,96 

για το άζωτο και 13,77 για το φώσφορο. 

 

  

                                                   
1 Δεν περιλαμβάνεται αυτή της Επαρχίας Πάφου. 
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Κύριος δείκτης: Ένταση εφαρμογής (kg/ha) αζώτου και φωσφόρου  

στην έκταση του δείγματος 

Έτος 2015 2016 2017 

N 39,54 40,88 41,96 

P 13,14 13,83 13,77 

 

 

 Εφαρμογές  αζώτου και φωσφόρου μέσω οργανικών  λιπασμάτων  (kg/ha) 

Στα οργανικά λιπάσματα περιλαμβάνονται τα οργανικά λιπάσματα του εμπορίου, το 

compost, η λυματολάσπη και η κοπριά. Από το δείγμα δε τεκμηριώνεται διαδεδομένη χρήση 

οργανικών λιπασμάτων εμπορίου. 

 

Ποσότητες οργανικών λιπασμάτων και περιεκτικότητα Ν & P (kg) 

Έτος 2015 2016 2017 

Ποσότητες οργανικών λιπασμάτων 850 1.665 2.040 

Ποσότητα Ν 99,75 186,225 231,1 

Ποσότητα P 3,48 7,32 5,14 

 

Οι παραπάνω ποσότητες είναι μικρές έως αμελητέες και χρησιμεύουν για τον υπολογισμό 

των ΑΠΔ 15 & 16. 

 

Όσον αφορά στις ποσότητες λυματολάσπης δεν αναφέρεται χρήση της, ενώ μόνο σε δύο 

περιπτώσεις έχει καταγραφεί η χρήση compost (2016: 10.800kg και 2017: 9.300kg). 

Δεδομένου ότι η μέση περιεκτικότητα Ν & P, ανάλογα με τον τύπο του compost, κυμαίνεται 

από 0,5%-2%  επί της ξηρής ουσίας, οι ποσότητες αυτές επίσης χρησιμεύουν για τον 

υπολογισμό των ΑΠΔ 15 & 16. 

 

Η περιεκτικότητα της κοπριάς εκτιμήθηκε με βάση τη μέση περιεκτικότητα των κυριότερων 

τύπων κοπριάς (βοοειδών – αιγοπροβάτων – χοιρινών – πουλερικών) σε συστατικά αζώτου 

και φωσφόρου. 
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Ποσότητες κοπριάς, περιεκτικότητα Ν & P (kg) και ένταση εφαρμογής 

Έτος 2015 2016 2017 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΠΡΙΑΣ (kg) 42.4993 1.156.426 432.368 

Ν (kg) 3.240,57 8.817,75 3.296,81 

P (kg) 453,39 1.236,55 462,323 

Ν kg/ha 13,47 36,65 13,70 

P kg/ha 1,88 5,14 1,92 

 

Βάσει της σύγκρισης των παραπάνω αποτελεσμάτων με τα δημοσιευμένα στοιχεία της 

Eurostat και της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2015, σημειώνονται τα εξής.  

 

Σύγκριση διαθέσιμων αποτελεσμάτων από διαφορετικές πηγές (έτος αναφοράς 2015) 

Δείκτης Πηγή Τιμή Μονάδα Μέτρησης 

Απόλυτες 
ποσότητες 

αζώτου 

EUROSTAT2 7.500 Τόνοι 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ CYSTAT 7.533 Τόνοι 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ (αναγωγή) 3.349,0 Τόνοι 

Ένταση 
εφαρμογής Ν 

EUROSTAT 65,4 kg/ha 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ (αναγωγή) 39,53 kg/ha 

Απόλυτες 
ποσότητες 
φωσφόρου 

EUROSTAT 800 Τόνοι 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ CYSTAT 1.725,69 Τόνοι 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ (αναγωγή) 1.227,7 Τόνοι 

Ένταση 
εφαρμογής P 

EUROSTAT 6,9 kg/ha 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 13,14 kg/ha 

 

Τα στοιχεία από τις στατιστικές παραγωγής / πώλησης ενδέχεται να υπερεκτιμούν τη χρήση 

ανόργανων λιπασμάτων λόγω του ότι συμπεριλαμβάνουν ενδιάμεσα αγαθά μη γεωργικής 

χρήσης. Τα στοιχεία της έρευνας επί της ουσίας δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα με τα 

δεδομένα που λαμβάνονται από τις χώρες, λόγω των διαφορών στις πηγές δεδομένων και 

τη μεθοδολογία. 

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι: 

 Εμφανίζεται η αναμενόμενη διαφορετική ένταση λίπανσης ανά εκτάριο / δεκάριο, ήτοι 

κάποιες καλλιέργειες εμφανίζονται εντατικές και κάποιες λιγότερο εντατικές. 

                                                   
2 Εκτιμήσεις Κρατών Μελών και Ποσότητες Πωλήσεων Fertilisers Europe 
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 Σε κάποιες περιπτώσεις εντατικών καλλιεργειών εμφανίζεται μεταξύ τους διαφορετική 

ένταση λίπανσης. 

 Η καταγραφή των δεδομένων λιπάνσεων σε κάποιες περιπτώσεις δεν αντιστοιχούσε 

στη ζητούμενη αποτύπωση (π.χ. η συνολική ποσότητα αφορούσε άλλοτε στη συνολική 

ποσότητα, άλλοτε στην ποσότητα μιας μόνο καλλιεργητικής περιόδου ή μιας μόνο 

λίπανσης). Κατά συνέπεια, παρά τις αναγκαίες διορθώσεις (cleaning) που έγιναν στα 

δεδομένα υπάρχει σχετική αβεβαιότητα ως προς τη σωστή καταχώρηση των 

δεδομένων καθώς δεν ήταν πάντα εφικτή η ερμηνεία της αντίληψης του συντάκτη.  

 Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις εξ’ ορισμού εντατικών καλλιεργειών όπου έχει 

καταγραφεί μη χρήση λιπασμάτων, γεγονός που εγείρει ερωτηματικά σχετικά με την 

αντικειμενικότητα των απαντήσεων. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ποσοτήτων και της έντασης 

εφαρμογής περιλαμβάνοντας στους υπολογισμούς τα ερωτηματολόγια της Επαρχίας 

Πάφου. 

 

Ποσότητες (τόνοι) χρήσης αζώτου και φωσφόρου σε γεωργικές χρήσεις 

Έτος 2015 2016 2017 

N 10,26 10,54 10,93 

P 3,38 3,58 3,36 

 

Ένταση εφαρμογής (kg/ha)3 αζώτου και φωσφόρου σε γεωργικές χρήσεις 

Έτος 2015 2016 2017 

N 38,65 39,71 41,20 

P 12,76 13,49 13,33 

 

 

  

                                                   
3 Υπολογίστηκε με το μέγεθος έκτασης 265,335 ha που συνιστά την έκταση του δείγματος περιλαμβάνοντας τα 
ερωτηματολόγια της Επαρχίας Πάφου. 
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Η ένταση εφαρμογής Ν & P περιλαμβάνοντας την Επαρχία Πάφου εμφανίζεται ελαφρώς 

μικρότερη κατά τα παρακάτω ποσοστά ανά έτος:  

 

Έτος 2015 2016 2017 

N 2,25% 2,86% 1,81% 

P 2,89% 2,46% 3,20% 

 

Η απόκλιση των τιμών στο δείγμα, με και χωρίς την Επαρχία Πάφου, εμφανίζει σχετικά 

σταθερή διακύμανση (2-3%), ενώ οι τιμές της έντασης εφαρμογής δε μεταβάλλουν το 

αποτέλεσμα, απ’ όπου προκύπτει η μικρότερη εφαρμογή αζώτου και η υψηλότερη 

φωσφόρου τόσο σε σχέση με στοιχεία προηγούμενων ετών, όσο και σε σχέση με άλλα 

ευρωπαϊκά κράτη. 

 

 

 

 

  



  

Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  
και ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017 

Μέρος Β της Έκθεσης για τους δείκτες: 5, 6, 15, 16 και 17 

 

 
 

 
 

 

 

Σελίδα | 15  
 

 

ΑΠΔ 6: Κατανάλωση φυτοπροστατευτικών ουσιών  
(Consumption of pesticides) 

 
Μέχρι σήμερα οι τιμές του ΑΠΔ 6 δεν είναι διαθέσιμες βάσει του κύριου δείκτη (“Ένταση 

εφαρμογής διαφορετικών ομάδων φυτοπροστατευτικών ουσιών”). Η αποτύπωση του 

δείκτη από τη Eurostat στηρίζεται στις πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα 

κράτη μέλη. Τα βασικά δεδομένα παρουσιάζονται σε kg δραστικού συστατικού που 

πωλείται ετησίως για κάθε μία από τις κύριες κατηγορίες προϊόντων («ζιζανιοκτόνα, 

καταστροφείς και βότανα», «μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα», «εντομοκτόνα και 

ακαριοκτόνα» κ.λπ.). Τα στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων κάλυπταν τόσο 

τις γεωργικές, όσο και τις μη γεωργικές χρήσεις. 

 

Για τον υπολογισμό του κύριου δείκτη από τα στοιχεία της έρευνας, έγινε καταρχήν 

εκτίμηση των ποσοτήτων και κατηγοριών φυτοφαρμάκων βάσει της περιεκτικότητας τους 

σε δραστικές ουσίες (used quantities of different pesticide categories).  Σημειώνεται ότι για 

τον υποστηρικτικό δείκτη επίσης δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία από τη Eurostat για τα 

παρελθόντα έτη. 

 

 Χρησιμοποιηθείσες ποσότητες διαφορετικών κατηγοριών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απόλυτες ποσότητες των σκευασμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν ανά κατηγορία φυτοπροστατευτικού προϊόντος και οι κατά αντιστοιχία 

απόλυτες ποσότητες των δραστικών που περιείχαν. 
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Χρησιμοποιηθείσες ποσότητες διαφορετικών κατηγοριών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά 
δραστική  (kg) 

Κατηγορίες 

Ποσότητες σκευασμάτων  Ποσότητες δραστικών  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα 2.148,25 2.200,82 2.206,77 1.672,49 1.701,79 1.704,28 

Ζιζανιοκτόνα. Καταστροφείς 
υπολειμμάτων καλλιέργειας και 
καταστροφείς βρύων 

197,59 206,19 1.753,13 105,49 114,62 1.040,80 

Εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα 490,22 434,43 634,18 83,20 58,74 58,62 

Μαλακιοκτόνα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Άλλα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα 0,66 0,66 0,66 0,26 0,26 0,26 

Σύνολο 2.836,71 2.842,08 4.594,74 1.861,44 1.875,42 2.803,96 

 

 

 Ένταση εφαρμογής διαφορετικών ομάδων φυτοπροστατευτικών ουσιών 

Για τον υπολογισμό της έντασης εφαρμογής του κυρίου δείκτη χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές 

της απόλυτης ποσότητας δραστικών συνολικά και ανά κατηγορία φυτοπροστατευτικού, 

δια της έκτασης του δείγματος (240,605ha). 

 

Κύριος δείκτης: Ένταση εφαρμογής (kg/ha) δραστικών διαφορετικών ομάδων 
φυτοπροστατευτικών ουσιών  στην έκταση του δείγματος 

Έτος  2015 2016 2017 

Μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα 6,95 7,07 7,08 

Ζιζανιοκτόνα. Καταστροφείς υπολειμμάτων καλλιέργειας 
και καταστροφείς βρύων 0,44 0,48 4,33 

Εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα 0,35 0,24 0,24 

Μαλακιοκτόνα 0,00 0,00 0,00 

Ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών 0,00 0,00 0,00 

Άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο φυτοπροστατευτικών ουσιών (kg/ha) 7,74 7,79 11,65 
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Βάσει του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται για το 2017 ένταση εφαρμογής στο σύνολο των 

ουσιών της τάξεως των 11,65kg/ha, ενώ για τα μυκητοκτόνα 7,08kg/ha, για τα ζιζανιοκτόνα 

4,33kg/ha και τα εντομοκτόνα 0,24kg/ha.  

 

 Πωλούμενες ποσότητες διαφορετικών ομάδων φυτοπροστατευτικών ουσιών  (kg 

δραστικής) 

Τα αποτελέσματα των πωλήσεων φυτοφαρμάκων για την υπό εξέταση τριετία δεν 

μπορούν να συγκριθούν με τα δεδομένα χρήσης παρότι είναι διαθέσιμα, εξαιτίας σειράς 

περιορισμών, όπως: 

 Ο κατάλογος των δραστικών ουσιών που συγκέντρωσε η Eurostat για στατιστική 

ανάλυση των πωλήσεων φυτοφαρμάκων τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 2017/269 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2017. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα 

μετά το έτος 2016 διαφέρουν από τα προηγούμενα έτη (δίνονται πωλήσεις για το 

2014) εξαιτίας του γεγονότος ότι ορισμένες δραστικές ουσίες ανακατατάχθηκαν 

μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών (για παράδειγμα μεταβλήθηκε από την κύρια 

ομάδα "Εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα" στην "Άλλα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα" ή από την τελευταία ομάδα στη σημαντική ομάδα "Μυκητοκτόνα και 

βακτηριοκτόνα"), ενώ προστέθηκαν και ορισμένες νέες ουσίες. 

 Επιπλέον ορισμένες νεοεγκεκριμένες ουσίες συμπεριλήφθηκαν στη συλλογή 

δεδομένων. 

 Ένας παράγοντας που περιπλέκει επιπλέον τη σύγκριση είναι ότι π.χ. ορισμένα 

ζιζανιοκτόνα λειτουργούν επίσης ως εντομοκτόνα και ορισμένα νέα εντομοκτόνα 

είναι αποτελεσματικά σε χαμηλότερο όγκο από αυτά που αντικαθιστούν (EEA, 

Pesticide Sales, 29 Nov 2018). 

 Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για άλλους 

σκοπούς εκτός από τη γεωργία, όπως στη δασοκομία, σε δημόσιους χώρους, 

οικιακές χρήσεις (κήπους, γκαζόν) και χώρους αναψυχής (γήπεδα, ξενοδοχεία). 

 Το σύστημα ελέγχων στην πράσινη γραμμή δεν είναι επαρκές ώστε να αποφευχθεί 

η λαθραία εισαγωγή μικρών ποσοτήτων παράνομων φυτοφαρμάκων στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι 
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μόνο τα εξουσιοδοτημένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χρησιμοποιούνται από 

τους καλλιεργητές, ή ό,τι τα επίσημα στοιχεία πωλήσεων εμφανίζουν τις συνολικές 

ποσότητες που διακινούνται. 

 Σημειώνεται επίσης ότι η υποχρέωση με βάση τις κείμενες διατάξεις, να πωλούνται 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα μόνο σε επαγγελματίες χρήστες, άρχισε να ισχύει την 

26η Νοεμβρίου 2015. 

 

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι: 

 Εμφανίζεται αυτονόητα διαφορετική ένταση εφαρμογής φυτοπροστατευτικών ανά 

εκτάριο / δεκάριο μεταξύ εντατικών και μη εντατικών καλλιεργειών. 

 Επιπλέον και σε περιπτώσεις εντατικών καλλιεργειών εμφανίζεται διαφορετική 

ένταση εφαρμογής. 

 Η καταγραφή των δεδομένων δεν αντιστοιχούσε πάντοτε στη ζητούμενη αποτύπωση 

(π.χ. σε κάποιες περιπτώσεις η συνολική εφαρμοθείσα ποσότητα αφορούσε άλλοτε σε 

όγκο ψεκαστικού υγρού, άλλοτε σε ποσότητες και άλλοτε σε δοσολογία). Κατά 

συνέπεια υπάρχει μερική αβεβαιότητα ως προς τη σωστή καταχώρηση των δεδομένων, 

καθώς δεν ήταν πάντα εφικτή η ερμηνεία της αντίληψης του συντάκτη.  

 Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις εντατικών καλλιεργειών όπου έχει καταγραφεί η μη 

χρήση φυτοφαρμάκων, γεγονός που μερικώς εγείρει ερωτηματικά σχετικά με την 

αντικειμενικότητα των απαντήσεων. 

 Παρατηρήθηκε κατά κόρον εσφαλμένη αποτύπωση εμπορικών ονομασιών ή 

παραπλήσιων τρόπων καταγραφής των ίδιων σκευασμάτων. 

 Εντοπίστηκαν επίσης κάποιες λανθασμένες καταγραφές στις μονάδες μέτρησης. 

 

Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα και συχνότητα τους στο δείγμα 

Σκευάσματα Συχνότητα 

ALIETTE 1,34% 

ANTIPERON EU 68 WG 2,01% 

CHALKOVIT 50 WP 1,21% 

DECIS 2,5 EC 3,08% 

DENOK AMINE 1,21% 

DESORMONE 60 SL 1,47% 
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Σκευάσματα Συχνότητα 

DIMERAN 40 EC 1,34% 

DURSBAN 480 EC 1,88% 

FASTAC 10EC 2,14% 

FASTAC 10SC 1,07% 

FURY 10EW 1,21% 

GRANSTAR 50SG 1,34% 

PLATYFON EXTRA 13,94% 

PYRINEX 48EC 1,34% 

RADEX 100EW 1,07% 

RIDOMIL GOLD MZ 68WG 1,88% 

SENCOR 600 SC 2,55% 

TOPAS 10 EC 2,01% 

TRIANOL 25EC 2,14% 

VALIANT 5 EC 1,21% 

ΛΟΙΠΑ 54,56% 

 

 

Κυριότερες δραστικές ουσίες και συχνότητα τους στο δείγμα 

Δραστικές ουσίες Συχνότητα 

2,4-D οξύ 15,32% 

abamectin 1,69% 

alpha-cypermethrin 3,74% 

chlorpyrifos 4,34% 

copper oxychloride  2,05% 

cymoxanil 3,14% 

cypermethrin 3,14% 

deltamethrin 3,38% 

dimethoate 7,60% 

dimethomorph 1,33% 

fosetyl-Al 1,21% 

imidacloprid 1,21% 

lambda cyhalothrin 1,45% 

mancozeb  8,56% 

metalaxyl 2,29% 

metribuzin  2,65% 
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Δραστικές ουσίες Συχνότητα 

parafinic oil  1,09% 

penconazole 2,17% 

thiophanate-methyl 1,09% 

triadimenol 2,17% 

tribenuron-methyl  1,21% 

zeta-cypermethrin 1,09% 

Λοιπές 28,11% 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ποσοτήτων (kg) και της έντασης 

εφαρμογής (kg/ha) δραστικών διαφορετικών ομάδων φυτοπροστατευτικών ουσιών  στην 

έκταση του δείγματος περιλαμβάνοντας τα ερωτηματολόγια της Επαρχίας Πάφου. 

 

Χρησιμοποιηθείσες ποσότητες διαφορετικών κατηγοριών φυτοπροστατευτικών προϊόντων  

ανά δραστική  (kg) 

Κατηγορίες 
Ποσότητες σκευάσματος Ποσότητες δραστικών 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα 2.149,25 2.201,82 2.208,61 1.672,99 1.702,29 1.704,91 

Ζιζανιοκτόνα. Καταστροφείς 
υπολειμμάτων καλλιέργειας και 

καταστροφείς βρύων 
855,13 216,16 1.771,84 500,02 119,95 1.051,30 

Εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα 497,31 441,52 634,98 85,90 61,45 58,88 

Μαλακιοκτόνα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 0,66 0,66 0,66 0,26 0,26 0,26 

Σύνολο 3.502,34 2.860,15 4.616,08 2.259,16 1.883,94 2.815,36 
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Ένταση εφαρμογής (kg/ha) δραστικών ουσιών διαφορετικών ομάδων φυτοπροστατευτικών στην 
έκταση του δείγματος 

Έτος  2015 2016 2017 

Μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα 6,31 6,42 6,43 

Ζιζανιοκτόνα. Καταστροφείς υπολειμμάτων καλλιέργειας και 
καταστροφείς βρύων 

1,88 0,45 3,96 

Εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα 0,32 0,23 0,22 

Μαλακιοκτόνα 0,00 0,00 0,00 

Ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών 0,00 0,00 0,00 

Άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο φυτοπροστατευτικών ουσιών (kg/ha) 8,51 7,10 10,61 

 

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ένταση εφαρμογής στο σύνολο των ουσιών της 

τάξεως των 10,61kg/ha, ενώ για τα μυκητοκτόνα 6,43kg/ha για τα ζιζανιοκτόνα 3,96kg/ha και 

τα εντομοκτόνα 0,22kg/ha. 

 

Η διαφορά της έντασης εφαρμογής των διαφορετικών κατηγοριών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων με και χωρίς την Επαρχία Πάφου εμφανίζει απόκλιση κατά τα παρακάτω 

ποσοστά ανά έτος και μη ομοιόμορφη κατεύθυνση της απόκλισης. 

 

Έτος  2015 2016 2017 

Σύνολο φυτοπροστατευτικών ουσιών (kg/ha) 9,95% -8,86% -8,93% 

 

Έτσι μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ορθά αποκλείστηκε επί της αρχής η χρήση των 

ερωτηματολογίων της Πάφου. Εν προκειμένω, η απόκλιση εξηγείται λόγω της 

πολυπλοκότητας (άρα και δυσκολίας) των καταγραφών των φυτοφαρμάκων και της 

αδυναμίας, λόγω των έκτακτων συνθηκών που ανέκυψαν, των Υπηρεσιών να 

ανταποκριθούν επαρκώς ως προς το δείγμα που τους αναλογούσε.  
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ΑΠΔ 15 Ισοζύγιο αζώτου (Gross nitrogen balance) 

 
 

Ο υπολογισμός του δείκτη στηρίχτηκε στις προτάσεις του Methodology and Handbook, 

Nutrient Budgets, Eurostat / OECD4. Έτσι ο υπολογισμός του πλεονάσματος – ισοζυγίου 

αζώτου στη γεωργική γη (kg N/ha) γίνεται αφαιρώντας τις εκροές αζώτου από τις εισροές 

του. 

 

Οι κύριες εισροές αζώτου είναι: 

 ανόργανα λιπάσματα (η τιμή δίνεται από τον ΑΠΔ 5) 

 οργανικά λιπάσματα (η τιμή δίνεται από το βοηθητικό δείκτη του ΑΠΔ 5) 

 κοπριά (η τιμή δίνεται από το βοηθητικό δείκτη του ΑΠΔ 5). Για τη συγκεκριμένη εισροή 

δίνεται μεθοδολογία θεωρητικού υπολογισμού ποσοτήτων, όμως εν προκειμένω έχει γίνει 

ακριβής καταγραφή των ποσοτήτων στην έρευνα πεδίου. 

 

Άλλες εισροές αζώτου είναι:  

 σπόροι φύτευσης 

 βιολογική σταθεροποίηση του αζώτου (από αγρωστώδη και ψυχανθή). Στη μεθοδολογία 

αναφέρεται και ο υπολογισμός της παραγωγής αζώτου από χορτολιβαδικές εκτάσεις που 

όμως δεν υπάρχουν στο δείγμα της έρευνας πεδίου.  

 ατμοσφαιρική εναπόθεση  

 

Οι εκροές αζώτου είναι: 

 Συνολική απομάκρυνση του αζώτου με τη συγκομιδή των καλλιεργειών  

 Τα υπολείμματα καλλιέργειας που αφαιρούνται από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Βάσει 

της μεθοδολογίας του ΟΟΣΑ εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά δεδομένα για τη χώρα, δε 

συνυπολογίζονται και κατά συνέπεια δεν έγινε σχετικός υπολογισμός. 

 

                                                   
4 Methodology and Handbook, Eurostat / OECD, Nutrient Budgets (17-05-2013) 
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Ο υπολογισμός της παραγωγής αζώτου από σπόρους φύτευσης έγινε βάσει της 

προτεινόμενης από τον ΟΟΣΑ1  προσέγγισης του υπολογισμού κατ’ ελάχιστον για σιτηρά και 

πατάτες. Στο Annex 3 Default Values Seeds του Οδηγού, δίνονται δεδομένα για τις μέσες 

τιμές εισροών αζώτου (kg/ha) για μια σειρά σπόρων. Στον υπολογισμό περιλήφθηκαν και 

τα ψυχανθή (δεδομένου ότι υπήρχαν διαθέσιμες τιμές). 

 

Ο υπολογισμός της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης έγινε μέσω της προτεινόμενης από τον 

ΟΟΣΑ1 προσέγγισης υπολογισμού κάνοντας χρήση διαθέσιμων δεδομένων του EMEP (The 

European Monitoring and Evaluation Programme) για την Κύπρο (2013) με αναγωγή στην υπό 

εξέταση έκταση. 

Όσον αφορά στη βιολογική σταθεροποίηση του αζώτου (BNF – Biological Nitrogen Fixation) 

έγινε χρήση της εξίσωσης 505 (Annex 2) της προτεινόμενης διαδικασίας εκτίμησης του ΟΟΣΑ 

και χρήση των τιμών του Πίνακα 15.  

 

Στην εξίσωση 50 είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τη συνολική βιομάζα της φυτικής 

παραγωγής (σιτηρών και ψυχανθών), τιμές οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες, ενώ ο θεωρητικός 

υπολογισμός τους δεν είναι εφικτός καθώς εξαρτάται από ειδικές συνθήκες για κάθε 

καλλιέργεια (π.χ. υγρασία). Προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ένα στατιστικά 

ακριβές μέγεθος έγινε χρήση της παραγόμενης ποσότητας προϊόντος. Ο υπολογισμός έγινε 

για μια κοινή μέση περίοδο καλλιέργειας, αφαιρώντας ταυτόχρονα και το Ν της εκροής για 

το διάστημα της συγκομιδής.  

 

Οι υπολογισμοί, προκειμένου να δίνουν την απολύτως ακριβή εικόνα, θα έπρεπε να 

συνυπολογίζουν ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του εδάφους, τις μεθόδους 

καλλιέργειας και τις αποδόσεις των συγκομιδών ανά αγροτεμάχιο. Παρόλα αυτά δεδομένου 

ότι οι κύριες εισροές έχουν καταγραφεί στην έρευνα πεδίου θεωρείται ότι αποτυπώνεται 

σχετικά επαρκής τιμή του δείκτη (βάσει της έκθεσης της EUROSTAT για τον εν λόγω ΑΠΔ σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, 45% των εισροών Ν προέρχονται από συνθετικά λιπάσματα, 38% από 

                                                   
5 Στην εξίσωση συνυπολογίζονται η βιομάζα της παραγωγής, η ξηρά ουσία και ο συντελεστής αζώτου ανά 
καλλιέργεια. 
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κοπριά, ενώ η βιοσταθεροποίηση αζώτου – BNF υπολογίζεται στο 6% των συνολικών 

εισροών – τιμές που προσεγγίζουν σε αναλογία τα αποτελέσματα της έρευνας).   

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πλεόνασμα αζώτου που υπολογίστηκε ανά 

έτος. 

Κύριος δείκτης: Πλεόνασμα αζώτου στην έκταση του δείγματος (kg N/ha) 

 2015 2016 2017 

N surplus (kg/ha) 63,82 97,67 75,02 

 

Σύμφωνα με το πηλίκο του δείκτη (kg/ha) το 2017 υπολογίστηκε πλεόνασμα αζώτου 75,02, 

το 2016 97,67 και 63,82 το 2015. Η εικόνα αυτή φαίνεται να συγκλίνει πλέον προς τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο (49kg/ha 2013-2015, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της 

Eurostat), δηλαδή είναι σαφώς χαμηλότερο από την εκτίμηση της Eurostat (194kg/ha, για το 

2015) για την Κύπρο που την κατέτασσε στα υψηλότερα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Το γεγονός ότι το άζωτο αποθηκεύεται στο έδαφος σημαίνει ότι μπορεί ακόμα να αποτελεί 

πηγή αυξημένων νιτρικών επιπέδων, σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Τα νιτρικά άλατα 

δημιουργούνται από τη διάσπαση του αζώτου που συσσωρεύεται στα υπόγεια ύδατα, κάτω 

από το έδαφος που χρησιμοποιείται για τη φύτευση των καλλιεργειών. Τα επίπεδα νιτρικών 

αλάτων είναι υψηλά σε ποτάμια και λίμνες λόγω της απορροής λιπασμάτων αζώτου από 

γεωργικές εκτάσεις. 

 

Υποστηρικτικά λοιπόν στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων του κύριου δείκτη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ο ΑΠΔ 27.1 Ποιότητα νερού – νιτρορύπανση (Nitrate pollution of water), που 

παρακολουθείται μέσω της συγκέντρωσης νιτρικών σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. 

Στις παραμέτρους αυτές που στηρίζονται σε αποτελέσματα αναλύσεων σταθμών 

παρακολούθησης, η Κύπρος βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων της EUROSTAT, βρίσκεται 

ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα επιβάρυνσης. 
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Επιπλέον βάσει των αναλύσεων των σταθμών υδροληψίας για την άρδευση των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων, οι συγκεντρώσεις νιτρικών βρίσκονται εντός των 

θεσπισμένων ορίων. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πλεονάσματος αζώτου περιλαμβάνοντας 

στους υπολογισμούς τα ερωτηματολόγια της Επαρχίας Πάφου. 

 

Πλεόνασμα αζώτου στην έκταση6 του δείγματος (kg N/ha) 

 2015 2016 2017 

N surplus (kg/ha) 61,81 84,69 64,66 

 

Το πλεόνασμα αζώτου μη περιλαμβάνοντας την Επαρχία Πάφου εμφανίζεται μεγαλύτερο 

κατά τα παρακάτω ποσοστά ανά έτος:  

 

 2015 2016 2017 

N surplus 3,15% 13,29% 13,81% 

 

Οι παραπάνω διαφορές όμως δεν επηρεάζουν την εικόνα που διαμορφώνεται για το 

πλεόνασμα αζώτου στη γεωργική γη και τη συγκριτικά με τα παρελθόντα έτη βελτιωμένη 

εξέλιξη, καθώς η εικόνα που προκύπτει τεκμηριώνει σύγκλιση προς τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο. 

 

 

 

 

  

                                                   
6 Υπολογίστηκε με το μέγεθος έκτασης 265,335 ha που συνιστά την έκταση του δείγματος περιλαμβάνοντας τα 
ερωτηματολόγια της Επαρχίας Πάφου. 
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ΑΠΔ 16 Κίνδυνος ρύπανσης από φώσφορο (Risk of pollution by phosphorus) 

 
 

Ο υπολογισμός και αυτού του δείκτη στηρίχτηκε στις προτάσεις του Methodology and 

Handbook, Nutrient Budgets, Eurostat / OECD7. Έτσι οι υπολογισμοί του δυνητικού 

πλεονάσματος φωσφόρου στη γεωργική γη (kg N/ha) γίνεται αφαιρώντας τις εκροές 

φωσφόρου από τις εισροές του. 

 

Οι κύριες εισροές φωσφόρου περιλαμβάνουν ανόργανα και οργανικά λιπάσματα (η τιμή 

δίνεται από τον ΑΠΔ 5). Στις εισροές φωσφόρου περιλαμβάνεται επίσης η κοπριά (η τιμή 

δίνεται από το βοηθητικό δείκτη του ΑΠΔ 5). Για τη συγκεκριμένη εισροή δίνεται 

μεθοδολογία θεωρητικού υπολογισμού ποσοτήτων, όμως εν προκειμένω έχει γίνει ακριβής 

καταγραφή των ποσοτήτων στην έρευνα πεδίου. Τέλος στις εισροές φωσφόρου 

περιλαμβάνεται και η παραγωγή φωσφόρου από σπόρους και υλικά φύτευσης. 

 

Οι εκροές φωσφόρου είναι η συνολική απομάκρυνση του φωσφόρου με τη συγκομιδή των 

καλλιεργειών και τα υπολείμματα καλλιέργειας που αφαιρούνται από τις καλλιεργούμενες 

εκτάσεις. Βάσει της μεθοδολογίας του ΟΟΣΑ εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά δεδομένα 

για τη χώρα, δε συνυπολογίζονται και κατά συνέπεια δεν έγινε σχετικός υπολογισμός. 

 

Ο υπολογισμός της παραγωγής φωσφόρου από σπόρους φύτευσης έγινε μέσω της 

προτεινόμενης από τον ΟΟΣΑ προσέγγισης υπολογισμού κατ’ ελάχιστον για σιτηρά και 

πατάτες. Στο Annex 3, Default Values Seeds του Οδηγού δίνονται δεδομένα για τις μέσες 

τιμές εισροών φωσφόρου (kg/ha) για μια σειρά σπόρων. Στον υπολογισμό περιλήφθηκαν 

και τα ψυχανθή δεδομένου ότι υπήρχαν διαθέσιμες τιμές. 

 

Η συνολική απομάκρυνση του φωσφόρου με τη συγκομιδή των καλλιεργειών στηρίχτηκε 

στην εξίσωση 268 της προτεινόμενης από τον ΟΟΣΑ πρακτικής προσέγγισης υπολογισμού. 

                                                   
7 Methodology and Handbook, Eurostat / OECD, Nutrient Budgets (17-05-2013) 
8 Στην εξίσωση συνυπολογίζονται η βιομάζα της παραγωγής και ο συντελεστής φωσφόρου ανά 
καλλιέργεια 
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Δεδομένου ότι δεν είναι διαθέσιμοι οι συντελεστές περιεκτικότητας φωσφόρου της φυτικής 

παραγωγής χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές τιμές (βάσει της απόδοσης ανά εκτάριο, IPNI 

– International Plant Nutrition Institute). 

 

Οι υπολογισμοί για το δυνητικό πλεόνασμα φωσφόρου σε γεωργική γη (kg P/ha/έτος) 

προκειμένου να δίνουν την ακριβή εικόνα θα έπρεπε να συνυπολογίζουν ειδικές 

πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του εδάφους, τις μεθόδους καλλιέργειας και τις 

αποδόσεις των συγκομιδών ανά αγροτεμάχιο. Παρόλα αυτά δεδομένου ότι οι κύριες εισροές 

έχουν καταγραφεί στην έρευνα πεδίου, θεωρείται ότι αποτυπώνεται επαρκώς η τιμή του 

δείκτη (βάσει της έκθεσης της EUROSTAT για τον εν λόγω ΑΠΔ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 93% 

των εισροών προέρχονται από συνθετικά λιπάσματα – τιμή που προσεγγίζει τα 

αποτελέσματα της έρευνας). 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πλεόνασμα φωσφόρου που υπολογίστηκε 

ανά έτος. 

Κύριος δείκτης: Πλεόνασμα φωσφόρου στην έκταση του δείγματος (kg P/ha) 

 2015 2016 2017 

P surplus (kg/ha) 6,11 10,78 7,96 

 

Σύμφωνα με το πηλίκο του δείκτη (kg/ha) το 2017 υπολογίστηκε πλεόνασμα φωσφόρου 

7,96, το 2016 10,78 και 6,11 το 2015. Η εικόνα είναι υψηλότερη από το ευρωπαϊκό μέσο όρο 

(1,5kg/ha 2013-2015, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat) αλλά είναι σαφώς 

βελτιωμένη σε σχέση με την εκτίμηση της Eurostat (32 kg/ha, για το 2015) για την Κύπρο που 

την κατέτασσε ανάμεσα στα υψηλότερα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτιολογείται 

κατ’ αναλογία από τα υψηλά επίπεδα εισροών P από τα συνθετικά λιπάσματα.  

 

Το ολικό ποσοστό του φωσφόρου στο έδαφος είναι σχετικά μικρό σε σχέση με τα υπόλοιπα 

βασικά στοιχεία. Τις τελευταίες δεκαετίες, συστηματική λίπανση με ανόργανα φωσφορικά 

λιπάσματα και με οργανικά υπολείμματα, έχει αυξήσει τα επίπεδα του φωσφόρου στα 

περισσότερα καλλιεργούμενα εδάφη. Το μητρικό υλικό, τα πρωτογενή και δευτερογενή 

ορυκτά που βρίσκονται στο έδαφος καθώς και το pH, επηρεάζουν τις μορφές με τις οποίες 
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εμφανίζεται ο φώσφορος στο έδαφος. Η χαμηλή περιεκτικότητα του εδαφικού διαλύματος 

σε φώσφορο και η μικρή διαλυτότητα των φωσφορικών συμπλόκων του εδάφους, είναι οι 

κυριότεροι παράγοντες που μειώνουν τη διαθεσιμότητα του. 

 

Λόγω του ότι, ο φωσφόρος είναι δυσκίνητος µέσα στο έδαφος θα πρέπει να εφαρμόζεται 

κατά κύριο λόγο σε αρδευόμενα χωράφια ή σε χωράφια όπου εφαρμόζεται βαθειά άροση 

προκειμένου να επιτυγχάνεται η μετακίνηση του σε μεγαλύτερα βάθη. Σημειώνεται ότι ο 

τρόπος λίπανσης των εδαφών, όπου στη συντριπτική πλειοψηφία των καλλιεργειών του 

δείγματος γίνεται με ενσωμάτωση στο χώμα, μειώνει μεν το κίνδυνο απωλειών από το 

έδαφος, αλλά δεν ενισχύει την εφαρμογή του σε μεγαλύτερα βάθη, όπως και ο τρόπος 

άροσης που κυριαρχεί (αβαθής). Η πρακτική της αμειψισποράς και της αγρανάπαυσης που 

θα συνέβαλλαν στο φυσικό εμπλουτισμό των εδαφών, σε φώσφορο δεν εφαρμόζεται 

ευρέως (μόλις 10% του δείγματος) και κατά συνέπεια εμφανίζεται η ανάγκη λίπανσης με 

ανόργανο φώσφορο που όμως δεν απορροφάται αποτελεσματικά από τις καλλιέργειες. Οι 

χαμηλοί δείκτες παραγωγικότητας και βαθμού ανταπόκρισης στη λίπανση σε επίπεδο ΕΕ 

που παρακολουθούνται για τον καθορισμό του ΑΠΔ 26 «Ποιότητα εδάφους» υποστηρίζουν 

αυτόν τον ισχυρισμό καθώς τα εδάφη της Κύπρου βρίσκονται στη χαμηλότερη κλίμακα 

κατάταξης. 

 

Ποσοστιαία κατανομή των εφαρμοζόμενων πρακτικών λίπανσης βάσει της έρευνας πεδίου 

Επιφανειακή 
Ενσωμάτωση στο 

χώμα 
Υδρολίπανση Διαφυλλική 

23% 69% 7% 1% 

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι αν και το φωσφόρο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο, τόσο η 

έλλειψή του, όσο και η περίσσεια του µπορεί να οδηγήσει τα γεωργικά προϊόντα στην 

υποβάθµιση. Για σωστή χρήση των φωσφορούχων λιπάνσεων πρέπει να προηγείται 

ανάλυση τόσο του εδάφους, όσο και των φύλλων του φυτού, έτσι ώστε να παρέχεται σε 

κατάλληλες και ισοζυγισµένες ποσότητες, στο κατάλληλο στάδιο και εκεί όπου υπάρχει 

ανάγκη. Σημειώνεται ότι δεν προσκομίστηκαν παρά ελάχιστες εδαφολογικές και καθόλου 

φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πλεονάσματος φωσφόρου 

περιλαμβάνοντας στους υπολογισμούς τα ερωτηματολόγια της Επαρχίας Πάφου. 

 

Πλεόνασμα φωσφόρου στην έκταση του δείγματος (kg P/ha) 

 2015 2016 2017 

P surplus (kg/ha) 5,98 10,21 7,55 

 

Η διαφορά του πλεονάσματος φωσφόρου μη περιλαμβάνοντας την Επαρχία Πάφου 

εμφανίζεται μεγαλύτερη κατά τα παρακάτω ποσοστά ανά έτος. 

 

 2015 2016 2017 

P surplus 2,13% 5,29% 5,15% 

 

Οι παραπάνω διαφορές δεν επηρεάζουν την εικόνα που διαμορφώνεται για το πλεόνασμα 

φωσφόρου στη γεωργική γη (π.χ. 7,55 έναντι 7,96Kg/ha). 
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ΑΠΔ 17: Κίνδυνος από φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Pesticide risk) 

 
 

Με δεδομένο ότι στην ΕΕ δεν έχει προσδιοριστεί δείκτης αξιολόγησης της επικινδυνότητας 

από την έκθεση και την τοξικότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ελλείψει 

συγκεκριμένου μεθοδολογικού πλαισίου προτεινόμενου από τη Eurostat για την εκτίμηση 

του ΑΠΔ 17, έγινε προσπάθεια προσέγγισης του κινδύνου μέσω αποδεκτών και 

εφαρμοζόμενων προσεγγιστικών μεθοδολογιών. Κύριο ζητούμενο στο δείκτη 

προσδιορισμού του κινδύνου από τα φυτοφάρμακα είναι η ύπαρξη λεπτομερών δεδομένων 

σχετικά με τη χρήση των δραστικών συστατικών τους, του προφίλ τους όσον αφορά στο 

περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και ενδείξεις ή τεκμήρια 

σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους. 

 

Όσον αφορά στην ύπαρξη λεπτομερών δεδομένων σχετικά με τη χρήση των δραστικών 

συστατικών έχει γίνει αποτύπωση στην έρευνα πεδίου και υπολογίστηκε η ένταση 

εφαρμογής στα πλαίσια του ΑΠΔ 6. Ο τρόπος εφαρμογής τους, δεν προκύπτει ότι 

υπερβαίνει τις συνιστώμενες δοσολογίες.  

 

Επιπλέον σε μεγάλο ποσοστό των απαντημένων ερωτηματολογίων αποτυπώνεται μη 

χρήση φυτοφαρμάκων στην υπό έρευνα τριετία παρότι πολύ μικρό ποσοστό των 

καλλιεργειών είναι βιολογικές. Τα δεδομένα αυτά συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι οι 

πρακτικές φυτοπροστασίας είναι εν γένει συντηρητικές και κατά συνέπεια περιορίζουν το 

δείκτη επικινδυνότητας. 

 

Προκειμένου να δοθεί μια ποσοτική αξιολόγηση σχετικά με το προφίλ των 

χρησιμοποιούμενων δραστικών όσον αφορά στο περιβάλλον και στην υγεία των 

ανθρώπων και των ζώων αξιοποιήθηκε το κοινά αποδεκτό στην ΕΕ σύστημα αξιολόγησης 

των ουσιών και μειγμάτων (όπως ορίζεται από τον Κανονισμό 1272/2008) βάσει της δήλωσης 

επικινδυνότητας τους. Η τοξικότητα των φυτοφαρμάκων κατατάσσεται σε κατηγορίες 

επικινδυνότητας σύμφωνα με τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και στο 

περιβάλλον. Για την ανθρώπινη υγεία οι ουσίες ταξινομούνται ως: 
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• Οξείας τοξικότητας 

• Διάβρωσης / ερεθισμού του δέρματος 

• Πρόκλησης σοβαρής οφθαλμικής βλάβης / ερεθισμού οφθαλμών 

• Ευαισθητοποιητικές του αναπνευστικού  

• Μεταλλαξιγένεσης γεννητικών κυττάρων 

• Καρκινογένεσης 

• Τοξικότητας στην αναπαραγωγή 

• Ειδικής τοξικότητας σε όργανα στόχους 

• Ειδικής τοξικότητας σε όργανα στόχους έπειτα από χρόνια έκθεση 

• Τοξικότητας από αναρρόφηση 

 

Οι κίνδυνοι που εµφανίζουν τα φυτοφάρµακα για τον άνθρωπο είναι παρόµοιοι µε εκείνους 

για τα υπόλοιπα θερµόαιµα ζώα. Έτσι οι τοξικολογικοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο που είναι 

γνωστοί για κάθε ουσία είναι το αποτέλεσµα πειραµατισµού πάνω σε θερµόαιµα 

πειραµατόζωα (ινδικά χοιρίδια, ποντίκια, κουνέλια, κ.α.) και αντίστροφα, ό,τι είναι γνωστό 

σχετικά µε την τοξικολογία μίας ουσίας για τον άνθρωπο έχει ισχύ και στα άλλα θερµόαιµα 

ζώα. 

 

Η κατηγοριοποίηση για το περιβάλλον αφορά στις επιπτώσεις των ουσιών στο υδάτινο 

περιβάλλον και στη στοιβάδα του όζοντος.  

 

Το σύνολο των σκευασμάτων (172) που χρησιμοποιήθηκαν, αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα 

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας τους ως προς τις επιπτώσεις στις παραπάνω κατηγορίες και 

το βαθμό επικινδυνότητας στον οποίο εντάσσονται ανά κατηγορία κινδύνου. Ως 

προσεγγιστικός δείκτης αποτίμησης της επικινδυνότητας ορίστηκε το ποσοστό των 

σκευασμάτων που ανήκουν στην Κατηγορία 1 (υψηλού κινδύνου). 
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Ποσοστό των σκευασμάτων Κατηγορίας 1 (υψηλού κινδύνου) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΠΟΣΟΣΤΟ 

H 300: Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης (οξεία τοξικότητα) 1,16% 

H 304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 
διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς 19,19% 

H 318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 15,70% 

H 330: Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής 0,58% 

H 360: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο 1,74% 

H 372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή 
χρόνια έκθεση 0,58% 

H 400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς (οξεία τοξικότητα) 5,81% 

H 410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις 65,12% 

 

Έτσι προκύπτει ότι το 6,97% των εφαρμοζόμενων φυτοπροστατευτικών ανήκουν στην 

κατηγορία 1 οξείας τοξικότητας (Η300 & Η400). Αντίστοιχα το ποσοστό των προϊόντων που 

έχουν επιπτώσεις στον άνθρωπο (Η3) αγγίζει το 38,95%, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 

σκευασμάτων, σε ποσοστό 70,93% είναι πολύ τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς, είτε 

κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης ή είναι οξείας τοξικότητας (Η4). 

 

Σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση βάσει του Κανονισμού περιλαμβάνει και την έννοια της 

τοξικότητας μειγμάτων που συνδέεται άμεσα με τη τοξικότητα του προϊόντος σε σχέση με 

τον χαρακτηρισμό κινδύνου της δραστικής ουσίας. Το γεγονός αυτό δηλαδή δίνει 

αντιπροσωπευτικότερα αποτελέσματα, καθώς η τοξικότητα μιας ουσίας για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον διαφοροποιείται όταν δρα συνδυαστικά με μια άλλη.  

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε πέντε (5) σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν γίνεται ειδική 

αναφορά για την τοξικότητα τους στις μέλισσες, καθώς ήδη ο EFSA (European Food Safety 

Authority) αναπτύσσει μεθοδολογία για να περιγράψει τη διαδικασία με την οποία τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορούν να αξιολογηθούν για τον δυνητικό κίνδυνο ως προς 

μη στοχευόμενους οργανισμούς (μέλισσες).  
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Η τοξικότητα των φυτοφαρμάκων θα πρέπει να αξιολογείται συνεπώς και σε συνάρτηση 

των επιπτώσεων τους επί των μη στοχευόμενων οργανισμών. 

 

Τα έντομα είναι η πολυπληθέστερη και πολυποίκιλη ομοταξία των αρθροπόδων αλλά και 

ολόκληρου του ζωικού βασιλείου, με τουλάχιστον ένα εκατομμύριο καταγεγραμμένα είδη. 

Η χρήση οργανοφωσφορικών και πυρεθρινοειδών δυστυχώς οδηγεί στην πλήρη εξόντωση 

των εντόμων και δηλώνει την αδυναμία της κάθε χημικής ουσίας ή της ομάδας που ανήκει 

να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα επιλεκτικά. 

 

Η μείωση των πληθυσμών άγριων πτηνών, από συμπύκνωση και μεγιστοποίηση 

υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στην τροφική αλυσίδα, οι μαζικοί θάνατοι ψαριών, η 

διαφοροποίηση και ελάττωση των ειδών από αύξηση επιπέδων φυτοφαρμάκων, μέχρι και 

η περιορισμένη φωτοσύνθεση φυτοπλαγκτού αποτελούν μερικά παραδείγματα των 

αποτελεσμάτων της τοξικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία χρήζουν 

αξιολόγησης. Επίσης η έξαρση προσβολών κοκκοειδών, όπως του λεκανίου της ελιάς, πολύ 

συχνά αποδίδονται στη χρήση φυτοφαρµάκων που µειώνουν τον πληθυσµό των 

παρασίτων τους. Η αξιολόγηση συνεπώς της τοξικότητας θα πρέπει να στηρίζεται επίσης 

στην εκλεκτικότητα ως προς τους βιολογικούς εχθρούς των παρασίτων της καλλιέργειας. 

 

Σημειώνεται επίσης ως ιδιαιτερότητα η ειδική κατηγορία των ενδοκρινικών διαταράκτων 

(endocrine disruptors) για τους οποίους δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο το αποτέλεσμα αλλά 

και ο τρόπος δράσης τους. Πράγματι, η ενδοκρινική διατάραξη αποτελεί έναν σχετικά 

πρόσφατο τρόπο εξέτασης της τοξικότητας των χημικών προϊόντων, ο οποίος βοηθά να 

κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο επέρχονται δυσμενείς επιδράσεις. Η συνήθης 

προσέγγιση για τον προσδιορισμό της τοξικότητας των χημικών ουσιών είναι τα «τελικά 

σημεία» — δηλαδή το κατά πόσον υπάρχει δυσμενής επίδραση. Το νέο, πρόσθετο, στοιχείο 

είναι η έννοια του «τρόπου δράσης», δηλαδή ο τρόπος κατά τον οποίο ορισμένη χημική 

ουσία προκαλεί ζημία. 

 

Ένα άλλο κριτήριο που επίσης επηρεάζει την τοξικότητα των φυτοπροστατευτικών ουσιών 

είναι ο σωρευτικός κίνδυνος που δημιουργείται από τη χρήση διαφορετικών ομάδων. Η 
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μεθοδολογία αυτή διερευνάται επίσης από τον EFSA και βασίζεται στην υπόθεση ότι 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που προκαλούν τα ίδια τοξικά αποτελέσματα στους ιστούς 

και τα όργανα μπορούν να προκαλέσουν κοινή, σωρευτική τοξικότητα, ακόμη και αν δεν 

έχουν παρόμοιους τρόπους δράσης. 

 

Επιπλέον, για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας από την έκθεση και την τοξικότητα 

φυτοπροστατευτικών ουσιών θα πρέπει να διερευνηθούν και οι εφαρμοζόμενες πρακτικές 

στον αγρό. Πηγή έκθεσης σε φυτοπροστατευτικές ουσίες αποτελεί η διασπορά του 

ψεκαστικού νέφους του φυτοφαρμάκου  που μεταφέρεται εκτός της ψεκαζόμενης 

επιφάνειας λόγω της επίδρασης των ρευμάτων του αέρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

εφαρμογής, αλλά και η απορροή λόγω καιρικών συνθηκών ή της κατάστασης του εδάφους. 

Η απορροή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μερικοί από τους οποίους μπορούν να 

ανασχεθούν από τον γεωργό εφαρμόζοντας πρακτικές όπως η αμειψισπορά, η δημιουργία 

φυτικών ζωνών ανάσχεσης και η δημιουργία δομών συγκράτησης εδαφών. Επίσης, 

σημειακές πηγές ρύπανσης δημιουργούνται από λανθασμένες πρακτικές πλήρωσης βυτίων 

και ψεκαστήρων, διαχείρισης κενών συσκευασιών, υπολειπόμενου ψεκαστικού όγκου κλπ. 

 

Αξιοποιώντας τα δεδομένα του ΑΠΔ 27.2: Ποιότητα νερού – ρύπανση από φυτοφάρμακα 

(Water quality - Pesticide pollution) εκτιμάται ότι οι παραπάνω πρακτικές δεν αυξάνουν το 

δείκτη επικινδυνότητας καθώς οι συγκεντρώσεις δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα βρισκόταν κάτω από τα όρια ανίχνευσης. 

 

Σύμφωνα με το Έγγραφο Προσανατολισμού της ΕΕ σχετικά με την παρακολούθηση και την 

επιτήρηση των επιπτώσεων που έχει η χρήση γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του 

ανθρώπου και στο περιβάλλον (10.10.2017, C(2017) 6766 final), απαιτείται εποπτική 

(συστηματική δηλαδή) παρακολούθηση για την εκτίμηση των επιπτώσεων των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ειδικότερα, απαραίτητα δεδομένα για την 

παρακολούθηση της υγείας του ανθρώπου περιλαμβάνουν την παρακολούθηση για 

κατάλοιπα σε τρόφιμα και ζωοτροφές, τις χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία που ενδέχεται να 

προκαλούνται από έκθεση σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον προδιορισμό σχετικών 

περιστατικών δηλητηριάσεων [άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009]. Η 
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περιβαλλοντική εποπτική παρακολούθηση συνδέεται με την άμεση παρακολούθηση 

παραγωγής, διάθεσης και χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την κατάσταση 

των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, αλλά και των προστατευόμενων περιοχών (όπως 

απαιτείται από την οδηγία για τα ενδιαιτήματα). Περαιτέρω και σε συνέχεια των οδηγιών 

της ΕΕ (π.χ.: 1. μέλισσες: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 415/201331, 2. βιοποικιλότητα: Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους, 3. οδηγία 2009/147/ΕΚ για τα πτηνά 4. οδηγία-πλαίσιο 

2000/60/ΕΚ για τα ύδατα) κρίσιμα δεδομένα παρέχονται από την περιβαλλοντική 

παρακολούθηση πληθυσμών. Δεδομένα χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 

άλλων συμπληρωματικών στοιχείων (π.χ. διατροφή, γεωγραφική κατανομή διαφορετικών 

πληθυσμιακών ομάδων, περιβαλλοντικές συνθήκες, στοιχεία χρήσης γης, επιπρόσθετα 

στοιχεία παρακολούθησης και περιβαλλοντικά στοιχεία) μπορεί να χρειάζονται σε 

ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να αξιολογηθεί συγκεκριμένη υπόθεση ή να 

εντοπιστούν π.χ. πληθυσμιακές ομάδες που εκτέθηκαν ιδιαίτερα.  

 

Συνοψίζοντας, παρότι η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν μπορεί να καλύψει το πλήρες 

φάσμα των επιπτώσεων της τοξικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην υγεία 

του ανθρώπου και το φυσικό περιβάλλον, το χαμηλό σχετικά ποσοστό εφαρμογής 

προϊόντων υψηλής επικινδυνότητας, όπως και το νεοεφαρμοζόμενο πλαίσιο για την ορθή 

χρήση φυτοφαρμάκων τεκμηριώνουν χαμηλή σχετικά επικινδυνότητα. Την εκτίμηση αυτή 

υποστηρίζουν διάφοροι υποστηρικτικοί ΑΠΔ που αναδεικνύουν την εν γένει καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση τόσο των ενδιαιτημάτων, όσο και των υπόγειων και 

επιφανειακών υδάτων. 
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Επικαιροποιημένοι 27 Αγρο-περιβαλλοντικοί Δείκτες 

 

Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

1  Agri-environmental 
commitments /  
Αγροπεριβαλλοντικές 
δεσμεύσεις 

Share (%) of area under agri-environmental 
commitments in Priority 4 on total utilised 
agricultural area (UAA): 8.8% (2013),  14.22% (2017) 

 

Ποσοστό γης υπό αγροπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις 
στην Προτεραιότητα 4 επί του συνόλου της 
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΣΧΓΕ)  

 

Area (ha) in Priority 4 under agri-environmental-climate commitments 
(Measure 10.1): 9,445 ha (2013), 14,358.31 ha (2017) 

Area (ha) in Priority 4 in conversion to organic farming (Measure 11.1): 
10,660 ha (2013), 2,237 ha (2017) 

Area (ha) in Priority 4 in maintenance of organic farming (Measure 11.2): 
30,340 ha (2013), 2,991 ha (2017) 

 

Γη (ha) υπό αγροπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις της Προτεραιότητας 4 
(Μέτρο 10.1) 

Γη (ha) σταδίου μετατροπής οργανικής γεωργίας της Προτεραιότητας 4 
(Μέτρο 11.1) 

Γη (ha) σταδίου συντήρησης οργανικής γεωργίας της Προτεραιότητας 4 
(Μέτρο 11.1) 

2 Agricultural areas under 
Natura 2000 / Γεωργική γη σε 
περιοχές Natura 2000 

% UAA under Natura 2000: 5.6% (2016), (6.1% when 
including natural grassland) 

 

% ΧΓΕ εντός περιοχών Natura 2000 επί του συνόλου της 
ΧΓΕ 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

3  Farmers' training level and 
use of environmental farm 
advisory services / Επίπεδο 
κατάρτισης καλλιεργητών και 
χρήση περιβαλλοντικών 
συμβουλευτικών υπηρεσιών 

 

% Farm managers with basic training: 7% (2013) 

% Farm managers with full training: 0,5% (2013) 

% Farm managers with practical experience only: 
92,5% (2013) 

 

% Καλλιεργητών με βασική κατάρτιση 

% Καλλιεργητών με πλήρη κατάρτιση 

% Καλλιεργητών με μόνο πρακτική εμπειρία 

 

--- 

4  Area under organic farming 
Έκταση υπό βιολογική 
γεωργία 

 

Area under organic farming: 5.550 ha (2016) 

 

Έκταση υπό βιολογική γεωργία 

 

--- 

5  Mineral fertiliser 
consumption Χρήση 
συνθετικών λιπασμάτων 

Application rates (kg/ha) of N and P:  

65,4 kg/ha of N and 6,9 kg/ha of P (2015) 

41,96 kg/ha of N and 13,77 kg/ha of P (2017) 

 

Ένταση εφαρμογής (kg/ha) αζώτου και φωσφόρου 

Absolute volumes (tonnes) of N and P: 7.500 tonnes of N and 800 tonnes 
of P (2015) 

Application rates of organic fertilisers (kg/ha) of N and P: μη διαθέσιμα 

 

Απόλυτες ποσότητες (τόνοι) αζώτου και φωσφόρου 

Εφαρμογές  αζώτου  και  φωσφόρου  μέσω  οργανικών  λιπασμάτων  
(kg/ha) 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

6  Consumption of pesticides 
Κατανάλωση 
φυτοπροστατευτικών ουσιών 

Application rates of different pesticide categories 
Σύνολο φυτοπροστατευτικών ουσιών: 11,65 kg/ha 
(2017) 

Μυκητοκτόνα: 7,08  kg/ha (2017) 

Ζιζανιοκτόνα: 4,33 kg/ha (2017) 

Εντομοκτόνα: 0,24 kg/ha (2017) 

 

Ένταση εφαρμογής διαφορετικών ομάδων 
φυτοπροστατευτικών ουσιών 

 

Used quantities of different pesticide categories: : (not available) 

 

Sold quantities of different pesticide categories 

• Sales of pesticides:  1,047 tonnes of active ingredient (2014) 

• Sales of fungicides: 0.7 thousand tonnes of active ingredient 
(2014) 

• Sales of herbicides: 0.15 thousand tonnes of active ingredient 
(2014) 

• Sales of insecticides: 0.18 thousand tonnes of active ingredient 
(2014) 

 

Χρησιμοποιηθείσες ποσότητες φυτοπροστατευτικών ουσιών  

Πωληθείσες ποσότητες φυτοπροστατευτικών ουσιών  
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7  Irrigation  

Άρδευση  

Share of irrigable area in utilised agricultural area 
(UAA) (and its trend):  

34.9 in 2013, while 28.9 in 2003 

 

Ποσοστό των αρδεύσιμων εκτάσεων επί της ΣΧΓΕ (και 
η τάση του) 

Irrigable area: 38.1 thousand hectares (2013) 

Irrigated area: 24.7 thousand hectares (2013) 

Share of irrigated area in total UAA: 22.6% (2013) 

Share of irrigated crop area in total area with that crop: 

• Irrigated crop area of extensive crops (citrus): 100% (2010) 

• Irrigated crop area of extensive crops (vineyards): 22% (2010) 

• Irrigated crop area of semi-intensive crops (Cereals excl. maize 
and rice): 5.6% (2010) 

• Irrigated crop area of semi-intensive crops (Maize, grain and 
green): 7.5% (2010) 

• Irrigated crop area of intensive crops (potatoes): 100% (2010) 

• Irrigated crop area of intensive crops (sugar beet): 0% (2010) 

 

Share of holdings using surface, sprinkler or drοp irrigation systems: 
surface 19.70%, sprinkler 4.35%, drοp 75.95% (2010) 

Volume of water used for irrigation: 91,510 thousand m3 (2010) 

Water source used for irrigation: 3.2 m³ per ha (2010) 

 

Αρδεύσιμες εκτάσεις  

Αρδευθείσες εκτάσεις  

Ποσοστό αρδευθείσας έκτασης επί της ΣΧΓΕ 

Ποσοστό αρδευθείσας έκτασης επί του συνόλου της έκτασης της 
συγκεκριμένης καλλιέργειας. 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

Ποσοστό εκμεταλλεύσεων που εφαρμόζουν ένα η περισσότερους από 
τους 3 τύπους  συστημάτων  άρδευσης  (επιφανειακή, ψεκασμού, 
στάγδην) 

Ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται για άρδευση 

 

8  Energy use  

Χρήση ενέργειας  

 

Total direct energy use at farm level in KgOE per ha 
per year: 385.54 (2016) 

 

Συνολική   χρήση   ενέργειας στο επίπεδο της 
εκμετάλλευσης ως KgOE ανά εκτάριο ανά έτος 

 

Annual direct use of energy at farm level by fuel type (KgOE/ha): 0.39 
tonnes of oil equivalent per ha of UAA (2016) 

 

Ετήσια  χρήση  ενέργειας  σε  επίπεδο  γεωργικής  εκμετάλλευσης  ανά  
τύπο καυσίμου (KgOE/ha) 

9  Land use change  

Αλλαγή χρήσης γης 

Percentage of the total agricultural area that has 
changed to artificial surfaces compared to a 
reference period: 1.74% between 2000 and 2006 as a 
percentage of agricultural area in 2000 

 

Ποσοστό της ΣΧΓΕ που μετατράπηκε σε τεχνητές 
επιφάνειες σε σχέση με συγκεκριμένη περίοδο 
αναφοράς 

 

Land use change from agricultural land to artificial surfaces (ha) 
between 2000 and 2006: 7,782 

 

Αλλαγή χρήσης από γεωργική γη σε τεχνητές επιφάνειες (ha) μεταξύ 2000 
και 2006 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

10.1  Cropping patterns  

Τύποι καλλιεργειών 

 

Share (%) of main agricultural land types (arable land, 
permanent grassland and land under permanent 
crops) in total UAA: Arable land 73,28%, Permanent 
grassland and meadow 1,69%, Permanent crops 
24,99% (2013) 

    

Ποσοστό (%) των κύριων τύπων καλλιεργειών 
(αροτραίες καλλιέργειες, μόνιμοι βοσκότοποι και 
πολυετείς καλλιέργειες) επί της ΣΧΓΕ. 

 

Areas (in hectares) occupied by arable crops, permanent grassland and 
permanent crops: Arable land 80,120, Permanent grassland and 
meadow 1,850, Permanent crops 27,320 (2013) 

 

Γεωργική έκταση (σε εκτάρια) χρησιμοποιούμενη σε αροτραίες 
καλλιέργειες, μόνιμους βοσκότοπους και πολυετείς καλλιέργειες 

10.2 Livestock patterns  

Τυπολογία κτηνοτροφίας 

Total livestock density (LSU/ha of utilised agricultural 
area (UAA)): 1.6 LSU/ha (2013) 

 

Συνολική πυκνότητα ζωικών μονάδων (ΖΜ/ha επί της 
ΣΧΓΕ) 

Number of animals of cattle, equidae, sheep, pigs and poultry: cattle 
53,270, equidae 570, sheep 257,170, pigs 290,930 and poultry 1,240,000 
(2013) 

Share (%) of major livestock types (cattle, equidae, sheep, pigs and 
poultry) in total livestock population: cattle 22.5%, equidae 0.3%, sheep 
14.7%, pigs 41.1% and poultry 11.3% (2013) 

Grazing livestock density (grazing LSU/ha of fodder area): 2.6% (2013) 

 

Αριθμός ζώων (βοοειδών, χοίρων, προβάτων, πουλερικών) 

Ποσοστό (%) των κυριότερων ειδών κτηνοτροφικών ζώων (βοοειδών, 
χοίρων, προβάτων, πουλερικών) 

Πυκνότητα βόσκησης (ΖΜ/ha) 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

11.1 Soil cover  

Εδαφοκάλυψη 

 

Share of the year when the arable area is covered by 
plants or plant residues: 90.49% (2010) 

 

Ποσοστό του έτους κατά το οποίο η αροτραία έκταση 
καλύπτεται από φυτά ή φυτικά υπολείμματα 

Share of arable area covered by winter crops, i.e., winter cereals and 
winter rape, or grass: 90.17% (2010) 

Share of arable area covered by annual green crops: Ν.Α. 

Share of arable area covered with maize: 0.54% (2010) 

 

Ποσοστό αροτραίας έκτασης που καλύπτεται από χειμερινά φυτά, π.χ. 
χειμερινά δημητριακά και αγρωστώδη 

Ποσοστό αροτραίας έκτασης που καλύπτεται από ετήσια πράσινα φυτά 

Ποσοστό αροτραίας έκτασης που καλύπτεται από αραβόσιτο 

11.2 Tillage practices  

Πρακτικές επεξεργασίας του 
εδάφους 

 

Share of arable areas under conventional, 
conservation and zero tillage: 32.22%, 52.52% and 
0.25% respectively (2010) 

 

Ποσοστό της αροτραίας έκτασης υπό συνήθη άροση, 
άροση συντηρήσεως και μηδενική άροση 

 

Arable areas under convention, conservation and zero tillage: 34, 370  
56,020  270 hectares respectively (2010) 

 

Αροτραία έκταση υπό συνήθη άροση, άροση συντηρήσεως και μηδενική 
άροση  
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

11.3 Manure storage  

Αποθήκευση κοπριάς 

 

Share of holdings with livestock which have manure 
storage facilities in total holdings with livestock: 1.31% 
(2010) 

Share of holdings with different manure storage 
facilities 

• Holdings with storage facilities for solid dung: 
92% (2010) 

• Holdings with storage facilities for liquid 
manure: 23% (2010) 

• Holdings with storage facilities for slurry: 
tank: 15% (2010) 

• Holdings with storage facilities for slurry: 
lagoon: 0% (2010) 

 

Ποσοστό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που έχουν 
υποδομές αποθήκευσης κοπριάς επί του συνολικού 
αριθμού κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

Ποσοστά εκμεταλλεύσεων υπό διαφορετικές 
υποδομές αποθήκευσης κοπριάς (στερεή κοπριά, υγρή 
κοπριά, ρευστή) 

 

 

Share of manure applied with different application techniques and 
manure incorporation time: not available 

 

Share of animals in different housing systems 

• Stanchion tied stable with solid dung and manure: 2.23% (2010) 

• Stanchion tied stable with slurry: 32.39% (2010) 

• Loose housing with solid dung and liquid manure: 11.89% (2010) 

• Loose housing with slurry: 49.86% (2010) 

• Other: 3.62% (2010) 

 

Ποσοστό κοπριάς που εφαρμόζεται με διαφορετικές τεχνικές εφαρμογής 
και περίοδο ενσωμάτωσης 

Ποσοστό ζώων ανά τύπο συστημάτων στέγασης 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

12   Intensification / 
extensification  

Εκτατικοποίηση / 
Εντατικοποίηση 

 

Trend in the shares of UAA managed by low, medium 
and high intensity farm 

• Low: 40.4% (2015) 

• Medium: 21.2% (2015) 

• High: 38.4% (2015) 

 

Τάση στα ποσοστά της ΣΧΓΕ υπό γεωργία χαμηλής, 
μέτριας και υψηλής έντασης 

Average input expenditure per hectare in constant input prices: 943.8 
euro per ha in constant input prices (2015) 

 

Μέση δαπάνη εισροών ανά εκτάριο σε σταθερές τιμές εισροών 

13  Specialisation  

Εξειδίκευση 

 

Share of the utilised agricultural area (UAA) managed 
by specialised farming, i.e. a farm where a single type 
of production or service dominates farm income: 
Crop-specialist 60.14%, Livestock-specialist 24.45%, 
Mixed farming 15.18%, Non-classifiable holdings 0.23% 
(2013) 

 

Ποσοστό της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης (ΧΓΓ) 
στο οποίο εφαρμόζεται εξειδικευμένη γεωργία, 
δηλαδή μια γεωργική εκμετάλλευση στην οποία ένας 
τύπος παραγωγής ή υπηρεσίας συνεισφέρει σχεδόν εξ’ 
ολοκλήρου στο εισόδημα της εκμετάλλευσης 

 

Number and share of specialised holdings, i.e. the farms where a single 
type of production or service dominates farm income: Crop-specialist 
27,770 (78.49%), Livestock-specialist 2,430 (6.87%), Mixed farming 5,010 
(14.16%), Non-classifiable holdings 160 (0.45%) (2013) 

 

Αριθμός και μερίδιο των εξειδικευμένων εκμεταλλεύσεων, ήτοι 
εκμεταλλεύσεων στις οποίες ένας τύπος παραγωγής ή υπηρεσίας 
συνεισφέρει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στο εισόδημα της εκμετάλλευσης 
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14  Risk of land abandonment  

Κίνδυνος εγκατάλειψης γης 

The risk of farmland abandonment is estimated 
through statistical analysis of key drivers (see 
supporting indicators) combined into a composite 
index indicator: 0.695 (2006-2008) 

 

O κίνδυνος εγκατάλειψης γεωργικής γης εκτιμάται με 
στατιστική ανάλυση των κυριότερων αιτιών (βλ. 
υποστηρικτικούς δείκτες), οι οποίες συνδυάζονται 
στον σύνθετο δείκτη 

Weak land market Weighted average value of the rent per ha paid by 
holding (EUR/ha): 196,86 (2006-2008) 

 

Low farm income Ratio of agricultural income and national GDP 
(weighted average): 0.29 (2006-2008) 

 

Lack of investment in the farm Average level of investment per holding 
(normalised by physical size) (EUR/ha of UAA): 293,38 (2006-2008) 

 

High share of farm holders over the age of 65 years Share of farm holders 
aged more than 65 years (%): 41.9% (2013) on very small and small farms 
in economic terms, 11.1% (2013) on very large farms in economic terms) 

 

High share of farm holders with low qualification: farmers with only 
practical experience: ≥ 80% (2005)  

 

Low farm size: Less than 2 ha: 74.4% (2013) 

 

Remoteness and low population density Share of UAA with low 
population density and remote from urban centre: 5.7% (2007) 

 

Low share of farms committed to specific schemes linked to continue 
farming: New investments are a signal of a medium/long term strategy 
and can be a proxy for the willingness to continue farming activity. 
Average level of investment per holding (normalised by physical size) 
(EUR/ha of UAA): 293,38 (2006-2008). Moreover, the risk of land 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

abandonment is lower in the case of presence of payments linked to a 
commitment to continue farming. UAA under Organic farming: 4.9% 
(2016) 

 

Αδύναμη αγορά γης 

Χαμηλό γεωργικό εισόδημα  

Έλλειψη επενδύσεων στην εκμετάλλευση 

Υψηλό ποσοστό κατόχων εκμεταλλεύσεων πάνω των 65 ετών 

Υψηλό ποσοστό κατόχων εκμεταλλεύσεων με χαμηλά προσόντα 

Μικρό μέγεθος εκμετάλλευσης 

Απόμακρες περιοχές και χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού 

Μικρό μερίδιο εκμεταλλεύσεων που δεσμεύονται σε συγκεκριμένα μέτρα 
για τη συνέχιση της γεωργίας 

15 Gross nitrogen balance  

Ισοζύγιο αζώτου 

 

Gross nitrogen balance on agricultural land, kg N per 
ha UAA: 194 (2015),  75,02 (2017) 

 

Πλεόνασμα αζώτου στη γεωργική γη (kg N/ha) 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

16 Risk of pollution by 
phosphorus  

Κίνδυνος ρύπανσης από 
φώσφορο 

 

Potential surplus of phosphorus on agricultural land 
(kg P/ha per year): 32 (2014),  7,96 (2017) 

 

Δυνητικό πλεόνασμα φωσφόρου σε γεωργική γη (kg 
P/ha/έτος) 

 

Vulnerability to phosphorus leaching/run-off  (to be developed) 

 

Ευαισθησία στην έκπλυση / απορροή φωσφόρου (προς ανάπτυξη) 

17  Pesticide risk  

Κίνδυνος από 
φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα 

 

Index of risk of damage from pesticide toxicity and 
exposure: 6,97% 

 

Δείκτης επικινδυνότητας από την έκθεση και την 
τοξικότητα φυτοπροστατευτικών ουσιών 

 

 

 

18   Ammonia emissions  

Εκπομπές αμμωνίας 

 

Ammonia emissions from agriculture (kilotonnes per 
year): 4 (2015) 

 

Εκπομπές αμμωνίας από τη γεωργία (ktonnes/έτος) 

 

Share of agriculture in total ammonia emissions (%): 94.9% (2015) 

 

Μερίδιο της γεωργίας στις συνολικές εκπομπές αμμωνίας (%) 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

19  Greenhouse gases  

Εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου 

 

GHG emissions from agriculture (kilotonnes of CO2 
equivalents per year): 559 (2015) 

 

Εκπομπές  αεριών  θερμοκηπίου από τη γεωργία 
(ktonnes ισοδύναμα CO2/έτος) 

 

Share (%) of agriculture in GHG emissions: 8.77% (2015) 

 

Μερίδιο της γεωργίας (%) στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου  

20  Water abstraction  

Χρήση νερού 

 

Water abstraction for irrigation (million m3): 164.2 
(2015) 

 

Χρήση νερού για σκοπούς άρδευσης (εκατ. κυβικά) 

 

21  Soil erosion  

Διάβρωση εδάφους 

 

Areas with a certain level of erosion (aggregated to 
NUTS 3 regions): 33.5 ha (2012) 

 

Εκτάσεις με συγκεκριμένο επίπεδο διάβρωσης 
(αθροισμένες σε επίπεδο NUTS3) 

 

Estimated soil loss by water erosion (tonnes per ha per year): 2.94% 
(2012) 

 

Εκτίμηση απώλειας εδάφους λόγω διάβρωσης από νερό (τόνοι ανά 
εκτάριο ανά έτος) 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

22   Genetic diversity  

Γενετική ποικιλότητα 

 

No data. 

 

Δεν υπάρχουν δεδομένα. 

 

 

23  High Nature Value 
farmland  

Αγροτικές Περιοχές Υψηλής 
Φυσικής Αξίας 

 

Share of estimated high nature value (HNV) farmland 
in utilised agricultural area (UAA): 54.5% (2012) 

 

Ποσοστό της εκτιμώμενης γης υψηλής φυσικής αξίας 
επί της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης   

 

 

 

Estimated area of HNV farmland: 343,209 million ha (2012) 

 

Εκτιμώμενη έκταση γεωργικής γης υψηλής φυσικής αξίας 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

24  Renewable energy 
production  

Παραγωγή ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές 

Share of primary energy production of renewable 
energy from agriculture and forestry to total energy 
production in the EU-27: 13.5% (total, 2010), 7.4% 
(agriculture, 2010), 7.1% (forestry, 2010) 

 

Μερίδιο της παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές από τη γεωργία και τη δασοκομία 
επί της συνολικής παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ-27. 

Share of primary energy production of renewable energy from agriculture 
and forestry to total renewable energy production: 15.8% (total, 2010), 8.1% 
(agriculture, 2010), 7.7% (forestry, 2010) 

Production of renewable energy from agriculture, calculated by summing 
fuel bioethanol production, biodiesel production and biogas production: 
6.3 ktoe (2010) 

Production of renewable energy from forestry: 6 ktoe (2010) 

Estimation of the agricultural area of energy crops (utilised agricultural 
area (UAA) devoted to the production of renewable energy): 0 (2007) 

 

Μερίδιο της παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
από τη γεωργία και τη δασοκομία επί της συνολικής παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας 

Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από τη γεωργία, υπολογιζόμενη 
αθροίζοντας την παραγωγή καυσίμου βιοαιθανόλης, την παραγωγή 
βιοντίζελ και την παραγωγή βιοαερίου 

Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τη δασοκομία 

Εκτίμηση της γεωργικής έκτασης των ενεργειακών καλλιεργειών 
(χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) για την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας) 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

25 Population trends of 
farmland birds  

Τάσεις πληθυσμού πουλιών 
γεωργικών περιοχών (Δείκτης 
Πουλιών Γεωργικών 
Περιοχών) 

 

Population trends of 39 selected bird species that are 
common and characteristic of European farmland 
landscapes: 106 (2017), 115 (2013), 62 (2009), 100 
(2006) 

 

Τάσεις πληθυσμού 39 επιλεγμένων ειδών πουλιών που 
είναι κοινά και χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών 
γεωργικών περιοχών 

 

 

26 Soil quality  

Ποιότητα εδάφους 

Agri-environmental soil quality index: composite 
indicator that consists of 4 sub-indicators (supporting 
indicators) of similar weight which have relevance 
either to the agricultural and/or to environmental 
performance of soil. 

 

Αγρο-περιβαλλοντικός δείκτης ποιότητας εδάφους 

Productivity index (1-10): 3 (2006) 

Fertiliser response rate (1-10): 3 (2006) 

Production stability index (1-10): 2 (2006) 

Soil environmental services index: not available 

 

Δείκτης παραγωγικότητας 

Βαθμός ανταπόκρισης στη λίπανση 

Δείκτης σταθερότητας παραγωγής 

Δείκτης περιβαλλοντικών υπηρεσιών εδάφους 
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27.1 Water quality - Nitrate 
pollution  

Ποιότητα νερού - 
νιτρορύπανση 

 

Rivers and groundwater with nitrate concentration 
above 50 mg NO3/l (equivalent to 11.3 mg N/l): Surface 
water 0% (2012), Groundwater 21.6% (2012) 

Rivers and groundwater with nitrate concentration 
above 25 mg NO3/l reflecting a threshold of concern: 
Surface water 10.7% (2012), Groundwater 31.8% (2012) 

 

Ποτάμια και υπόγεια ύδατα με συγκέντρωση νιτρικών 
άνω των 50 mg NO3/l (ισοδύναμο με 11,3 mg N/l).  

Ποτάμια και υπόγεια ύδατα με συγκέντρωση νιτρικών 
άνω των 25 mg NO3/l που αντικατοπτρίζουν ένα 
κατώφλι ανησυχίας. 

 

Time series of groundwater and rivers nitrate concentrations:  

 2004-2007 

• Groundwater quality (Nitrates concentration) ≥ 25 mg nitrate/L : 
24.3% 

• Groundwater quality (Nitrates concentration) ≥ 40mg nitrate/L: 
16.2% 

• Groundwater quality (Nitrates concentration) ≥ 50 mg nitrate/L: 
13.5% 

2008-2011 

• Groundwater quality (Nitrates concentration) ≥ 25 mg nitrate/L : 
24.2% 

• Groundwater quality (Nitrates concentration) ≥ 40mg nitrate/L: 
17.6% 

• Groundwater quality (Nitrates concentration) ≥ 50 mg nitrate/L: 
15.2% 

2012-2015 

• Groundwater quality (Nitrates concentration) ≥ 25 mg nitrate/L : 
26.1% 

• Groundwater quality (Nitrates concentration) ≥ 40mg nitrate/L: 
20.4% 

• Groundwater quality (Nitrates concentration) ≥ 50 mg nitrate/L: 
17.4% 

 

2004-2007 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

• Surface water quality (Nitrates concentration) ≥ 25 mg nitrate/L 
: 10% 

• Surface water quality (Nitrates concentration) ≥ 40mg nitrate/L:  
0% 

• Surface water quality (Nitrates concentration) ≥ 50 mg nitrate/L:  
0% 

2008-2011 

• Surface water quality (Nitrates concentration) ≥ 25 mg nitrate/L 
:  0% 

• Surface water quality (Nitrates concentration) ≥ 40mg nitrate/L:  
0% 

• Surface water quality (Nitrates concentration) ≥ 50 mg nitrate/L:  
0% 

2012-2015 

• Surface water quality (Nitrates concentration) ≥ 25 mg nitrate/L 
: 0% 

• Surface water quality (Nitrates concentration) ≥ 40mg nitrate/L:  
0% 

• Surface water quality (Nitrates concentration) ≥ 50 mg nitrate/L:  
0% 

 

Χρονολογικές σειρές συγκεντρώσεων νιτρικών στα υπόγεια ύδατα και 
ποτάμια. 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

27.2  Water quality - Pesticide 
pollution  

Ποιότητα νερού – ρύπανση 
από φυτοφάρμακα 

 

Groundwater with pesticide concentrations above 
Environmental Quality Standards (EQS): < limit of 
quantification (2010-2011) 

Rivers with annual average pesticide concentrations 
above Environmental Quality Standards (EQS): 
exceedance only for Trifluralin (2009). Currently, the 
dataset is replaced by Waterbase - Water Quality 
dataset, which combines Waterbase - Rivers, Lakes 
and Groundwater into one. However, the published 
information was archived on 10 Apr 2018 due to errors 
that have been detected in the database. Revised 
database is expected to be published in the near 
future by the European Environment Agency. 

 

Υπόγεια ύδατα με συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων 
πάνω από τα πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας 
(ΠΠΠ) 

Ποτάμια με ετήσιες μέσες συγκεντρώσεις 
φυτοφαρμάκων πάνω από τα πρότυπα 
περιβαλλοντικής ποιότητας (ΠΠΠ) 
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28 Landscape - state and 
diversity  

Κατάσταση και ποικιλότητα 
τοπίου 

Landscape physical structure (Structure of the 
agrarian landscape according to the degree of 
dominance of agricultural land use and its diversity in 
terms of number of crops (%), 1996-2005) 

• low dominance mid diversity: 40% (1996-2005) 

• mid dominance mid diversity: 22% (1996-2005) 

• high dominance mid diversity: 28 (1996-2005) 

 

Hemeroby index 

• Hemeroby level 3 (Semi-natural): 6.7% (1996-
2005) 

• Hemeroby level 4a (Relatively far from 
natural): 0.2% (1996-2005) 

• Hemeroby level 4b (Relatively far from 
natural): 37.5% (1996-2005) 

• Hemeroby level 5a (Far from natural): 55.6% 
(1996-2005) 

 

Societal awareness of agrarian landscape: 5 (1996-
2005) (Quality schemes 1, Protected agriculture 3, 
Tourism 1) 

Φυσική δομή τοπίου (Δομή του αγροτικού τοπίου 
ανάλογα με το βαθμό δεσπόζουσας χρήσης της 
γεωργικής γης και την ποικιλομορφία της ως προς τον 
αριθμό των καλλιεργειών (%), 1996-2005) 
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Indicator  

Δείκτης 

Main indicator 

Κύριος δείκτης 

Supporting indicators 

Υποστηρικτικοί δείκτες 

Δείκτης ανθρώπινης επίδρασης στο φυσικό 
περιβάλλον (ημι-φυσικό, σχετικά μη φυσικό, μη 
φυσικό τοπίο) 

Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για το αγροτικό τοπίο 
(Συστήματα ποιότητας, Προστατευόμενη γεωργία, 
Τουρισμός) 

 

Ερωτηματολόγιο της έρευνας 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αριθμός μητρώου παραγωγού / αριθμός μητρώου ΚΟΑΠ:   Έκταση αγροτεμαχίου (δεκάρια):  

Επαρχία  -  Κοινότητα -  Φ/Σχ  –  Τμήμα - Αριθμός τεμαχίου: ……            ……            ……            ……            …… 

Είδος καλλιέργειας: (π.χ. κηπευτικά, πατάτες, σιτηρά, εσπεριδοειδή, σταφύλια) 

Τύπος καλλιέργειας:    ❑ συμβατική     ❑ βιολογική  ❑ ολοκληρωμένης διαχείρισης 
 

 

ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
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Εμπορικό όνομα λιπάσματος και σύσταση 
(Ν,P,Κ ή άλλη) 

Ποσότητα που εφαρμόσθηκε, μονάδα μέτρησης και αριθμός λιπάνσεων κατ’ έτος 

2015 2016 2017 

Αριθμός 
καλλιεργητικών 

περιόδων* 

Συνολική 
Ποσότητα 

Μονάδα 
μέτρησης 

** 

Συνολικός 
αριθμός 

λιπάνσεων 

Αριθμός 
καλλιεργητικών 

περιόδων* 

Συνολική 
Ποσότητα 

Μονάδα 
μέτρησης 

** 

Συνολικός 
αριθμός 

λιπάνσεων 

Αριθμός 
καλλιεργητικών 

περιόδων* 

Συνολική 
Ποσότητα 

Μονάδα 
μέτρησης 

** 

Συνολικός 
αριθμός 

λιπάνσεων 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

*Σημείωση: στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά είδη καλλιεργειών στο ίδιο έτος, ανατρέξτε στο Παράρτημα Ι συμπληρώνοντας διαφορετικό πίνακα ανά καλλιέργεια. 
** κιλά ή λίτρα.  
 

Τρόπος λίπανσης επιφανειακή ενσωμάτωση στο χώμα υδρολίπανση διαφυλλική 

[ζητείτε απαραίτητα αντίγραφο από το 
ημερολόγιο λιπάνσεων] 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 

 

Κάνετε χρήση άλλων τύπων εδαφοβελτιωτικών; 
Ποσότητα λυματολάσπης ανά 

δεκάριο 
Ποσότητα για κάθε είδος 

κοπριάς ανά δεκάριο 
Compost (προέλευση) 

ανά δεκάριο 
Άλλο  
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(π.χ. λυματολάσπη, κοπριά κ.α.)   ………… 

❑ ΝΑΙ      ❑ ΟΧΙ    
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

            
 

ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ* 

Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου 

2015 2016 2017 

Αριθμός 
εφαρμογών 

Συνολική 
εφαρμοσθείσα 

ποσότητα** 

Μέση 
εφαρμοσθείσα 

δοσολογία 

Αριθμός 
εφαρμογών 

Συνολική 
εφαρμοσθείσα 

ποσότητα** 

Μέση 
εφαρμοσθείσα 

δοσολογία 

Αριθμός 
εφαρμογών 

Συνολική 
εφαρμοσθείσα 

ποσότητα** 

Μέση 
εφαρμοσθείσα 

δοσολογία 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

*Σημείωση: στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά είδη καλλιεργειών στο ίδιο έτος, ανατρέξτε στο Παράρτημα ΙΙ συμπληρώνοντας διαφορετικό πίνακα ανά 
καλλιέργεια. 

** κιλά ή λίτρα. 

 [ζητείτε απαραίτητα αντίγραφο ημερολογίου γεωργικής εκμετάλλευσης] 



  

Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  
και ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017 

Μέρος Β της Έκθεσης για τους δείκτες: 5, 6, 15, 16 και 17 

 

 
 

 
 

 

 

Σελίδα | 59  
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τρόπος άρδευσης αγροτεμαχίου:      ❑  επιφανειακή ❑μικροεκτοξευτήρες ❑σταγόνες ❑  υπόγεια ❑  τεχνητή βροχή 

Τύπος άροσης: ❑  μειωμένη κατεργασία ❑  αβαθής ❑  βαθειά   

Έτος τελευταίας αγρανάπαυσης:   

Έτη εφαρμογής (από-έως) αμειψισποράς και είδος καλλιέργειας ανά έτος: 

 
 

Κάνετε χρήση νερού από κυβερνητικό έργο;  ❑ ΝΑΙ       ❑ΟΧΙ 

Αν ναι, από ποιο; ……………………………………………….. 

Κάνετε χρήση ανακυκλωμένου νερού;             ❑ ΝΑΙ       ❑ΟΧΙ 
Αν ναι, από ποιο σταθμό επεξεργασίας; ……………………… 

Αν απαντήσετε όχι και στις δυο περιπτώσεις, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα ή επισυνάψτε 
χημική ανάλυση νερού 

 

Υπάρχουν διαθέσιμες φυλλοδιαγνωστικές εξετάσεις; ❑ ΝΑΙ       ❑ ΟΧΙ 

  Αντίγραφο της φυλλοδιαγνωστικής εξέτασης ή  συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα 

Έτος   Έτος  

 τιμή μονάδα μέτρησης   τιμή μονάδα μέτρησης 

pH    Άζωτο ολικό   

Αγωγιμότητα    Φωσφόρος   

Αλκαλικότητα    Κάλιο   

Ανθρακικά    Ασβέστιο   

Όξινα ανθρακικά    Μαγνήσιο   

Θειικά    Σίδηρος   



  

Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  
και ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017 

Μέρος Β της Έκθεσης για τους δείκτες: 5, 6, 15, 16 και 17 

 

 
 

 
 

 

 

Σελίδα | 61  
 

 

Χλωριούχα    Ψευδάργυρος   

Ασβέστιο    Μαγγάνιο   

Μαγνήσιο    Χαλκός   

Νάτριο    Βόριο   

 
 

Υπάρχουν διαθέσιμες εδαφολογικές αναλύσεις; ❑ ΝΑΙ       ❑ ΟΧΙ  

Αντίγραφο της εδαφολογικής ανάλυσης ή  συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα:  

Έτος    

 τιμή μονάδα μέτρησης  τιμή μονάδα μέτρησης 

pH   Άζωτο ολικό   

Αγωγιμότητα   Άζωτο αμμωνιακό   

Μηχανική σύσταση   Άζωτο νιτρικό   

Ανθρακικό ασβέστιο   Αλατότητα   

Οργανική ουσία   Βαθμός αλκαλίωσης   

Φωσφόρος   Ενεργό ανθρακικό ασβέστιο   

Κάλιο   Κατιονανταλλακτική ικανότητα   

Μαγνήσιο   Κάλιο ανταλλάξιμο   
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Βόριο   Νάτριο ανταλλάξιμο   

Ιχνοστοιχεία (Σίδηρος, 
Ψευδάργυρος, Χαλκός, Μαγγάνιο) 

  Υδατοκορεσμός   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

Εμπορικό όνομα λιπάσματος και σύσταση 
(Ν,P,Κ ή άλλη) 

Ποσότητα που εφαρμόσθηκε, μονάδα μέτρησης και αριθμός λιπάνσεων κατ’ έτος 

2015 2016 2017 

Αριθμός 
καλλιεργητικών 

περιόδων 

Συνολική 
Ποσότητα 

Μονάδα 
μέτρησης 

Συνολικός 
αριθμός 

λιπάνσεων 

Αριθμός 
καλλιεργητικών 

περιόδων* 

Συνολική 
Ποσότητα 

Μονάδα 
μέτρησης 

Συνολικός 
αριθμός 

λιπάνσεων 

Αριθμός 
καλλιεργητικών 

περιόδων 

Συνολική 
Ποσότητα 

Μονάδα 
μέτρησης 

Συνολικός 
αριθμός 

λιπάνσεων 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 
 

ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου 

2015 2016 2017 

Αριθμός 
εφαρμογών 

Συνολική 
εφαρμοσθείσα 

ποσότητα 

Μέση 
εφαρμοσθείσα 

δοσολογία 

Αριθμός 
εφαρμογών 

Συνολική 
εφαρμοσθείσα 

ποσότητα 

Μέση 
εφαρμοσθείσα 

δοσολογία 

Αριθμός 
εφαρμογών 

Συνολική 
εφαρμοσθείσα 

ποσότητα 

Μέση 
εφαρμοσθείσα 

δοσολογία 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

[ζητείτε απαραίτητα αντίγραφο ημερολογίου γεωργικής εκμετάλλευσης] 
 
 

 

 

 



 

 
 

 


