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Θέκα: «Απόςεηο καο γηα ηε δηαβνύιεπζε πάλσ ζηνπο Κώδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο γηα 

ηελ Πξνζηαζία ησλ Νεξώλ από ηε Νηηξνξύπαλζε Γεσξγηθήο Πξνέιεπζεο» 

 

 

Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ππεξεηώληαο ηνλ 

επηζηεκνληθό ηνπ ξόιν, πνπ είλαη απηόο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ζπκβνύινπ ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα 

Πξσηνγελνύο Παξαγσγήο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (Ν.1474/1984) κε κέιε ηνπ όινπο ηνπο 

Γεσπόλνπο, Γαζνιόγνπο, Γεσιόγνπο, Κηελίαηξνπο θαη Ηρζπνιόγνπο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, 

ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαβνύιεπζε πνπ έρεηε μεθηλήζεη πάλσ ζηνπο Κώδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο 

Πξαθηηθήο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Νεξώλ από ηε Νηηξνξύπαλζε Γεσξγηθήο Πξνέιεπζεο. 

Σν ζέκα πνπ ζέιεηε λα δηεπζεηήζεηε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ππνπξγηθή απόθαζε, ε νπνία θηλείηαη 

ζε γεληθέο γξακκέο ζηε ζσζηή θαηεύζπλζε, απνηειεί έλα πνιύ ζεκαληηθό ζέκα γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πδάησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθόηεξα. πγθιίλνληαο θαη ζπκβάιινληαο ινηπόλ πξνο απηή 

ηελ θαηεύζπλζε ζέινπκε λα ζαο ζέζνπκε ηα παξαθάησ δεηήκαηα: 

 Άξζξν 3 – Οξηζκνί (άξζξν 3 2ε): Λίπαζμα βραδείας αποδέζμεσζης: Σν ζέκα απηό ηνπ 

νξηζκνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιηπάζκαηνο είλαη πνιύ πην πεξίπινθν θαη πξέπεη λα ιάβεη 

ππόςε ηνπ ηα παξαθάησ: 

Βξαδείαο απνδέζκεπζεο είλαη ηα ιηπάζκαηα - θαηά θαλόλα αδσηνύρα - ζηα νπνία κε θπζηθή ή 

ρεκηθή παξέκβαζε (επεμεξγαζία) επηηπγράλεηαη ε επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ δηαιπηνπνίεζεο ησλ 

θόθθσλ θαη δηέιεπζεο ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ ζην εδαθνδηάιπκα. Σν ελδηαθέξνλ ησλ βξαδείαο 

απνδέζκεπζεο, επηθεληξώλεηαη ζηνπο ιηπαζκαηηθνύο θνξείο αδώηνπ, δεδνκέλνπ όηη νη ζπκβαηηθνί 

θνξείο ησλ Ρ θαη Κ -ιόγσ αιιειεπηδξάζεσλ κε ην εδαθηθό ζύζηεκα - είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ 

βξαδείαο απνδέζκεπζεο. ε έλα ιίπαζκα βξαδείαο απνδέζκεπζεο, όπσο π.ρ., ε δσηθή θνπξηά, ν 

ξπζκόο απόδνζεο είλαη κελ (ζπλήζσο) βξαδύο, αιιά εμαξηάηαη από κε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο. 

Απηό ηζρύεη γηα όιεο ηηο πεγέο νξγαληθνύ αδώηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Οπξίαο).  

Βαζηθό πιενλέθηεκα ησλ βξαδείαο απνδέζκεπζεο ιηπαζκάησλ είλαη ν πεξηνξηζκόο ησλ 

ζξεπηηθώλ απσιεηώλ (πνπ ηζνδπλακεί κε βειηίσζε ηνπ βαζκνύ απνηειεζκαηηθόηεηαο) θαη ε 

κείσζε ησλ ξππνγόλσλ ζην πεξηβάιινλ.  
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Οη όξνη “βξαδείαο” θαη “ειεγρόκελεο” απνδέζκεπζεο δελ είλαη ηαπηόζεκνη. ηα ιηπάζκαηα 

ειεγρόκελεο απνδέζκεπζεο επηδηώθεηαη θαη ελ κέξεη επηηπγράλεηαη ε εληόο νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπεξηερνκέλνπ Ν (ελίνηε θαη ησλ Ρ θαη Κ) ζην εδαθνδηάιπκα.  

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ δηεπθξηλήζεσλ ζηνλ νξηζκό βξαδείαο απνδέζκεπζεο ιηπάζκαηα, καο 

ελδηαθέξεη ζηα βαζηθά ιηπάζκαηα ην Ν λα βξίζθεηαη ζε κνξθή εύθνια αθνκνηώζηκε, αιιά όρη 

άκεζα αθνκνηώζηκε όπσο είλαη ην ληηξηθό Ν, γηαηί όηαλ ελζσκαηώλνληαη ηα βαζηθά ιηπάζκαηα ζην 

έδαθνο, δελ ππάξρεη θαιιηέξγεηα ζην ρσξάθη έηνηκε λα δερζεί ην Ν. Σα θπηά θαηά θύξην ιόγν 

πξνζιακβάλνπλ ην Άδσην πνπ ρξεηάδνληαη ππό ηελ κνξθή ηνπ Νηηξηθνύ Αδώηνπ. Σν Νηηξηθό 

Άδσην είλαη ε πην άκεζα αθνκνηώζηκε θαη απνξξνθήκηζε κνξθή Αδώηνπ από ην ξηδηθό ζύζηεκα 

ησλ θπηώλ. Σν ακκσληαθό Ν ππόθεηηαη ζε ληηξνπνίεζε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη αξγή ή γξήγνξε, 

αλάινγα κε ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο. Δπίζεο ην ακκσληαθό Ν ππόθεηηαη ζε άκεζε απώιεηα 

ακκσλίαο ζηελ αηκόζθαηξα ζε πγξά-αιθαιηθά εδάθε.  

πλεπώο ζα πξέπεη λα γίλεη δηεύξπλζε ηνπ νξηζκνύ θαη λα γίλεηαη αλαθνξά ζην άδσην, 

γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε πνηα κνξθή ζα πξέπεη λα είλαη γηα λα είλαη 

βξαδείαο απνδέζκεπζεο. 

 Άξζξν 4 Παξ. 8 όπνπ νξίδεηαη όηη «Οη παξαγωγνί απαγνξεύεηαη λα εθαξκόδνπλ αδωηνύρα 

ιηπάζκαηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1ε  Ννεκβξίνπ κέρξη 1ε Φεβξνπαξίνπ, θαζόηη γεληθώο ηα 

θπηά θαηά ηελ πεξίνδν απηή έρνπλ ρακεινύο έωο κεδεληθνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο, κε 

απνηέιεζκα ην πξνζηηζέκελν άδωην, εθόζνλ δελ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί – δεζκεπζεί, λα 

ξππαίλεη ηα ππόγεηα θαη επηθαλεηαθά λεξά είηε κέζω επηθαλεηαθήο απνξξνήο είηε κέζω 

δηήζεζεο. Όζνλ αθνξά ηηο εππξόζβιεηεο δώλεο, ζηα Πξνγξάκκαηα Δξάζεο ζα εμεηδηθεπζεί 

αλά πεξηνρή ε πεξίνδνο απαγόξεπζεο δηαζπνξάο ηωλ αδωηνύρωλ ιηπαζκάηωλ, θαζώο θαη ην 

ιηπαληηθό πξόγξακκα ηωλ ζπλεζέζηεξα απαληνύκελωλ θαιιηεξγεηώλ.»: 

ύκθσλα κε ηνπο Κώδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξώλ 

επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή κέρξη θαη 5 κνλάδσλ Αδώηνπ θαηά ηε βαζηθή ιίπαλζε απηώλ. Ζ ζπνξά 

ησλ ζηηεξώλ όκσο ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Β. Διιάδαο θαη αλαιόγσο ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

κπνξεί λα εμειηρζεί νξηαθά όςηκα θαη κέζα ζην παξαπάλσ απαγνξεπηηθό ρξνληθό δηάζηεκα. Ζ 

ρξήζε ηόηε ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο Ακκσληαθώλ βαζηθώλ ιηπαζκάησλ έζησ θαη κε 5 ιηπαληηθέο 

κνλάδεο Αδώηνπ επηβάιιεηαη θαη δελ ζα πξέπεη λα απαγνξεύεηαη. 

πλεπώο πξνηείλνπκε λα κπεη πξνζδηνξηζκόο αλώηαηνπ νξίνπ κνλάδσλ (ίζσο απηό 

ησλ ΚΟΓΠ) θαη κε ζαθή πξνζδηνξηζκό ηεο κνξθήο ηνπ βαζηθνύ ιηπάζκαηνο. Απηό γηαηί 

έρεη παξαηεξεζεί λα ρξεζηκνπνηνύληαη ιηπάζκαηα κε ζρεδόλ 50-50 ακκσλ.-ληηξηθό Ν ζηε 

βαζηθή, πξάγκα απαξάδεθην. 

 Άξζξν 4 Παξ. 8 γηα ην ίδην κε πάλω νξηζκό: 

Γεληθόηεξα ε απαγόξεπζε ρξήζεο αδσηνύρσλ ιηπαζκάησλ από ηνπο παξαγσγνύο θαηά 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (από 1ε Ννεκβξίνπ έσο 1ε Φεβξνπαξίνπ), ζα πεξηνξίζεη ηελ 

δπλαηόηεηα γηα ηελ εθαξκνγή πςεινύ επηπέδνπ θαιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ ην 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Δπεηδή κάιηζηα ηε ζπγθεθξηκέλε απηή πεξίνδν ε 
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θαηεμνρήλ θαιιηέξγεηα πνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε αλάπηπμε ζηε Διιάδα είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ 

ρεηκεξηλώλ ζηηεξώλ, ζεσξνύκε όηη ν ζηόρνο γηα κεγάιεο παξαγσγέο πςειήο πνηόηεηαο είλαη ε 

δηαρείξηζε θαη ε θαηαλνκή ησλ αδσηνύρσλ δόζεσλ ζηα θξίζηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηεο 

θαιιηέξγεηαο θαη όρη ν απζηεξόο ρξνληθόο πεξηνξηζκόο ησλ εθαξκνγώλ αλεμαξηήησο ηεο 

αλάπηπμεο. 

Ζ 1ε βαζηθή εθαξκνγή Αδώηνπ (θαηά ηε ζπνξά), πξέπεη λα γίλεηαη κε Ακκσληαθά βαζηθά 

ιηπάζκαηα Βξαδείαο Απνδέζκεπζεο, πνπ έρνπλ αξγή δξάζε.  

ε θαιιηέξγεηεο ζηηεξώλ όκσο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί πεηπρεκέλεο πξώηκεο ζπνξέο, ε 2ε θαη 3ε 

δόζε εθαξκνγήο Αδώηνπ κέζσ πιένλ ησλ επηθαλεηαθώλ αδσηνύρσλ ιηπάλζεσλ (ε 1ε έρεη 

πξνεγεζεί κε ηε βαζηθή ιίπαλζε), λα γίλνληαη ζηα πνιύ ζεκαληηθά ζηάδηα ηνπ ηέινπο ηνπ 

αδειθώκαηνο έσο ηελ έλαξμε ηνπ θαιακώκαηνο (ε 2ε) θαη ε 3ε ζηελ αξρή ηνπ θαιακώκαηνο (από 

ην 2ν γόλαην) θαη εθόζνλ ππάξρεη επάξθεηα λεξνύ κπνξεί λα γίλεη έσο θαη ιίγν πξηλ ην 

μεζηάρπαζκα. Απηέο νη επηθαλεηαθέο ιηπάλζεηο απαηηνύλ άκεζα αθνκνηώζηκν Άδσην θαη ζα πξέπεη 

λα γίλνληαη κε ιηπάζκαηα γξήγνξεο απειεπζέξσζεο Αδώηνπ όπσο είλαη ηα Νηηξηθά ιηπάζκαηα. 

Γεληθόηεξα είλαη δύζθνιν λα ηεζνύλ απζηεξέο εκεξνκελίεο απαγόξεπζεο όηαλ έρνπκε 

λα δηαρεηξηζηνύκε αγξνηηθή γε ζε πεξηβάιινληα θαη κηθξνθιίκαηα πνιύ δηαθνξεηηθά όπσο 

είλαη ηα Διιεληθά. Σα κηθξνθιίκαηα ηεο Διιάδαο πνηθίινπλ από ην μεξό ηξνπηθό θαη 

ππνηξνπηθό ηεο Κξήηεο θαη θηάλνπκε ζην επεηξσηηθό θιίκα ηεο Β.  Δπξώπεο κε κεγάιν 

ύςνο βξνρνπηώζεσλ, ζε πεξηνρέο όπσο ζηελ Πίλδν ζηε Φιώξηλα, ην Νεπξνθόπη θαη 

αιινύ.  

 

Παξαθαινύκε λα ιάβεηε ππόςε ζαο ηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο καο θαη παξακέλνπκε ζηε 

δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.  
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