
Παραμονή ασυγκόμιστης παραγωγής σε ποσοστό 15%

Καλλιέργεια Ακαθάριστη Πρόσοδος (€/ha)

i Κριθάρι για σανό 730,00

ii Δεματοποίηση σανού 106,70

Ακάθάριστη Πρόσοδος μείον κόστος παλαρίσματος 623,30

Α
Κόστος παραμονής ασυγκόμιστης παραγωγής σε 

ποσοστό 15%  
93,49

Κριθάρι για σανό 730,00

Β
Απώλεια εισοδήματος για διατήρηση λωρίδας 3% 

της συνολικής έκτασης

Έσοδα μείον το κόστος συγκομιδής 6,54

Κόστος σποράς του 3% με ψυχανθή 9,97

Συνολικό κόστος για το Β 16,51

Συνολικό κόστος ανά έτος (Α+Β) 110,00

A/A Περιγραφή Δαπάνης Επιβάρυνση (€/ha)

A Μηχανική Αντιμετώπιση Ζιζανίων

i

Κόστος μηχανικής εργασίας για καλλιέργεια μεταξύ 

των γραμμών – Χρήση ελκυστήρα 47 hp & σβάρνα (3 

φόρες × 6 hours/ha × 4,50 €/hour)

81,00

ii

Κόστος μηχανικής εργασίας με χορτοκοπτικό 

μηχάνημα 3hp επί των γραμμών (3 φόρες × 20 

hours/ha × 0,74 €/hour) *

44,40

iii

Αμοιβή ανθρώπινης εργασίας για τη μηχανική 

καταπολέμηση (3 φορές × 20 hours/ha + 3 φορές × 6 

hours/ha × 6,85 €/hour)

534,30

Σύνολο (i + ii + iii) 659,70

B Χημική Ζιζανιοκτονία

i Κόστος αγοράς ζιζανιοκτόνων 215,50

10.1.11 Περιβαλλοντικές δράσεις σε γεωργικούς τύπους χρήσης γης, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται ως Υψηλής Φυσικής Αξίας για την Κύπρο

Αρόσιμες Καλλιέργειες

Το ύψος ενίσχυσης για τους σκοπούς του μέτρου ανέρχεται στα €110 /ha

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για διπλή χρηματοδότηση σχετικά με το πρασίνισμα, καθώς 

ο αιτητής υποχρεούται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του πρασινίσματος στα πλαίσια του 

Πυλώνα Ι. Η συγκεκριμένη δράση δεν θεωρείται ως ισοδύναμη πρακτική.

Δενδρώδεις - Πολυετείς καλλιέργειες

Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών Ζιζανιοκτόνων στην Καλλιέργεια της Ελιάς



ii

Κόστος μηχανικής εργασίας για εφαρμογή των 

ζιζανιοκτόνων (μηχανοκίνητος ψεκαστήρας 0,5 

hours/ha × 4 φορές = 2 hours/ha, και ψεκαστήρας 

πλάτης 17 hours/ha, 7% του συνόλου δαπανών 

μηχανικής εργασίας)

14,01

iii
Αμοιβή ανθρώπινης εργασίας για την εφαρμογή των 

ζιζανιοκτόνων (19 hours × 6,85 €/hour)
130,10

Σύνολο (i + ii + iii) 359,61

A-B 300,09

Ύψος της Ενίσχυσης για σκοπούς του μέτρου 300,00

* Χορτοκοπτικό μηχάνημα με μισίνα 3hp:

Κατανάλωση βενζίνης: 0,2 L/h × 1,20 €/L = 0,24 €/h 0,24

Κατανάλωση μισίνας: 0,50 €/h 0,50

Σύνολο: 0,74 €/h 0,74

A/A Περιγραφή Δαπάνης Επιβάρυνση (€/ha)

A Μηχανική Αντιμετώπιση Ζιζανίων

i

Κόστος μηχανικής εργασίας για καλλιέργεια μεταξύ 

των γραμμών – Χρήση ελκυστήρα 47 hp & φρέζα (2 

φόρες × 12 hours/ha × 5,25 €/hour)

126,00

ii

Κόστος μηχανικής εργασίας με χορτοκοπτικό 

μηχάνημα 3hp επί των γραμμών (1 φoρά × 20 

hours/ha × 0,74 €/hour και 2η φορά × 13,2 hours/ha 

× 0,74 €/hour)

24,57

iii

Αμοιβή ανθρώπινης εργασίας για τη μηχανική 

καταπολέμηση (2 φορές × 12 hours/ha × 6,85 €/hour 

+ 1 φορά × 20 hours/ha × 6,85 €/hour + 2η φορά × 

13,2 hours/ha × 6,85 €/hour)

391,82

Σύνολο (i + ii + iii) 542,39

B Χημική Ζιζανιοκτονία

i Κόστος αγοράς ζιζανιοκτόνων 32,00

ii
Κόστος μηχανικής εργασίας για εφαρμογή  των 

ζιζανιοκτόνων
2,00

iii
Αμοιβή ανθρώπινης εργασίας για την εφαρμογή των 

ζιζανιοκτόνων (16 hours × 6,85 €/hour) 
109,60

Σύνολο (i + ii + iii) 143,60

A-B 398,79

Ύψος της Ενίσχυσης για σκοπούς του μέτρου 320,00

* Χορτοκοπτικό μηχάνημα με μισίνα 3hp:

Κατανάλωση βενζίνης: 0,2 L/h × 1,20 €/L = 0,24 €/h 0,24

Κατανάλωση μισίνας: 0,50 €/h 0,50

Σύνολο: 0,74 €/h 0,74

Αγορά, μεταφορά και εφαρμογή κόμποστ Επιβάρυνση €/ha

Α/Α Περιγραφή Δαπάνης

Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών Ζιζανιοκτόνων στην Καλλιέργεια της χαρουπιάς, 

αμυγδαλιάς και φουντουκιάς



i Αγορά υλικού (30€/m3 x 12m3/ha) 335

ii
Αμοιβή ανθρώπινης εργασίας για την εφαρμογή του 

υλικού (16h/ ha x 6,85€/ ha)  
109,6

Σύνολο (i + ii) 444,6

Ύψος της Ενίσχυσης= 440,00 €/ha


