Βεληίωζη ενδιαιηημάηων ζηοσς Νομούς Θεζζαλονίκης και Υαλκιδικής
Φξήζηνο Σώθνο
Γαζνιόγνο
ΜΓΔ Οηθνινγία Άγξηαο Παλίδαο
Σύκθσλα κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο Σπλαληήζεηο ε θαηαλνκή ησλ ρξεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βειηίσζεο
Δλδηαηηεκάησλ ηεο Κπλεγεηηθήο Σπλνκνζπνλδίαο Διιάδαο (7.650/Ννκό) γίλεηαη ηζόπνζα ζηνλ θάζε
Κπλεγεηηθό Σύιινγν θαη αλέξρεηαη ζηα 1530€/ΚΣ ζην Ννκό Φαιθηδηθήο θαη 955€/ΚΣ ζην Ννκό
Θεζζαινλίθεο. Από εθεί θαη πέξα κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ησλ ζπιιόγσλ γηα θνηλέο
δξάζεηο. Ο θάζε ζύιινγνο γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί ζα πξέπεη λα εθηειέζεη έξγα ησλ θάησζη
ππνπξνγξακκάησλ:
1ο Τποπρόγραμμα: «ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΝΙΓΑ»
Ο ζπλσζηηζκόο ησλ θπλεγώλ ζε ινθώδεηο πεξηνρέο είλαη έλα πξόβιεκα, γηα ην ζθνπό απηό ε αύμεζε
ησλ ζεξακάησλ ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ζα πξνζειθύζεη θπλεγνύο κε απνηέιεζκα ηε δηαζπνξά ηνπο θαη ηελ
αύμεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο ζήξαο.
Σην πιαίζην απηό, θαη ζύκθσλα κε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί έσο ηώξα, πξνηείλεηαη ζηηο πεδηλέο
πεξηνρέο λα εθαξκνζηεί ην ππνπξόγξακκα «ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΙΓΑ». Η ηδέα απηή έρεη
εθαξκνζηεί ζηηο ΗΠΑ ζε πεξηνρέο κε εληαηηθή γεσξγία γηα ην θαζηαλό, θαη πεξηιακβάλεη:
Φπηεύζεηο ζάκλσλ θαη θαξπνθόξσλ δέληξσλ
Σε ηξάθνπο, απνζηξαγγηζηηθά θαλάιηα θαη άθξεο αγξνηηθώλ δξόκσλ κπνξεί λα γίλεη ε θύηεπζε κηθξώλ
ζάκλσλ γηα ηελ πξνζθνξά θάιπςεο θαη ηξνθήο ζηελ παλίδα. Από ηα δαζηθά θπηώξηα είλαη δπλαηή ε
δσξεάλ πξνκήζεηα ζπάξηνπ θαη ππξάθαλζνπ (κεηά από ζρεηηθό αίηεκα πξνο ην ηνπηθό Γαζαξρείν ην νπνίν
ην πξνσζεί ζηε ζπλέρεηα ζηε Γηεύζπλζε Αλαδαζώζεσλ). Από ηα ηδησηηθά θπηώξηα κπνξεί λα γίλεη
πξνκήζεηα θαξπνθόξσλ, όπσο αριαδηάο, θνξνκειηάο, ζπθηάο θαη θνπκαξηάο, κε ηηκή 2-5€ ην δελδξύιιην
αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ ειηθία.
Σηα δέληξα απηά ζα γίλεη πξνζεθηηθή επηινγή ηεο ζέζεο πνπ ζα θπηεπηνύλ ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
κειινληηθή θαξπνθνξία ηνπο, γηα παξάδεηγκα εάλ ζε γεηηνληθέο ζέζεηο ππάξρνπλ αριαδηέο ηόηε ππάξρνπλ
πνιιέο πηζαλόηεηεο νη αριαδηέο πνπ ζα θπηεπηνύλ λα πηάζνπλ.
Τν κέηξν ηεο θύηεπζεο δέληξσλ θαη ζάκλσλ έρεη καθξνρξόληα νθέιε γηα ην ζήξακα, αιιά θαη ην
πεξηβάιινλ γεληθόηεξα.
Πνιπεηή ζπνξά ζε γσλίεο ρσξαθηώλ
Σε γσλίεο ησλ ρσξαθηώλ, κηζνύ πεξίπνπ ζηξέκκαηνο, όπνπ ε παξαγσγή δελ είλαη κεγάιε, κπνξεί λα
γίλεη ζπκθσλία κε ηνλ γεσξγό γηα πνιπεηή παξαρώξεζε, όπνπ ζα απνδεκηώλεηαη θάζε έηνο από ην
Πξόγξακκα Βειηίσζεο Δλδηαηηεκάησλ. Η ζπνξά πξνηείλεηαη λα γίλεη:
Με κείγκα θπηώλ όπσο ν βίθνο, ε κεδηθή, ην θξηζάξη, ε βξώκε θαη ην καιαθό ζηηάξη θαη λα
κείλεη σο έρεη γηα ηξία πεξίπνπ έηε.
Με αγξηαγθηλάξα, βίθν θαη θξηζάξη γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε.
Τα αλσηέξσ κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ θαη λα πξνζθέξνπλ πνιιαπιά νθέιε θάιπςεο, ζέζεσλ
θσιενπνίεζεο θαη ηξνθήο ζην κηθξό ζήξακα.

Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξνύλ λα ζπαξζνύλ αξθεηέο δεθάδεο θνκκάηηα κηζνύ πεξίπνπ ζηξέκκαηνο θαη λα
επλνεζεί ην ζήξακα ζε κηα πεξηνρή πέληε πεξίπνπ ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ ζύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα
ρξήκαηα.
Τν ππνπξόγξακκα «ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΙΓΑ» είλαη πξσηνπνξηαθό γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα.
Αλακέλεηαη λα απμήζεη πιεζπζκνύο, ζεξακαηηθνύο θαη κε, ηεο παλίδαο θαη λα ηύρεη επξείαο αλαγλώξηζεο.
Ο Κ.Σ. Μνπδαληώλ εθαξκόδεη κε επηηπρία ην αλσηέξσ πξόγξακκα κε ζπνξέο κείγκαηνο θξηζαξηνύ θαη
βίθνπ γηα λα επλνήζεη ην ιαγό, ηελ πεδηλή πέξδηθα θαη ην νξηύθη ζηελ πεξηνρή ηνπ. Οη εθηάζεηο πνπ ζπέξλεη
είλαη «γσληέο» ρσξαθηώλ θαη αθαιιηέξγεηα ώζηε λα κελ πιεξώλεη ελνίθην.

Αζπγθόκηζηε ζπνξά ζηηεξώλ θαη βίθνπ

2ο Τποπρόγραμμα: «ΔΛΑΙΩΝΔ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΝΙΓΑ»
Η εληαηηθή θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο (θξεδάξηζκα) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ δελ είλαη όηη ην
θαιύηεξν γηα ηνλ ειαηνπαξαγσγό αιιά θαη γηα ηνλ θπλεγό. Τν θξεδάξηζκα κπνξεί λα ζαλαηώζεη κηθξνύο
ιαγνύο θαη λα ππνβαζκίζεη ηε ζξεπηηθή αμία ηεο ηξνθήο. Τα αλσηέξσ πξνβιήκαηα γηα ηνλ ειαηνπαξαγσγό
θαη ηνλ ιαγνθπλεγό κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηε ζπνξά ςπραλζώλ (βίθνπ θαη κεδηθήο). Τα ςπραλζή
δεζκεύνπλ άδσην από ηελ αηκόζθαηξα κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο γνληκόηεηαο ηνπ εδάθνπο.
Υπάξρεη ινηπόλ ιακπξό πεδίν ζπλεξγαζίαο κεηαμύ θπλεγώλ θαη αγξνηώλ. Σπγθεθξηκέλα ηέηνηα δξάζε
έρεη αλαπηπρζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Καζζάλδξαο όπνπ ν Κ.Σ. έδσζε δσξεάλ κείγκα ζπόξνπ ζε
ειαηνθαιιηεξγεηέο γηα ζπνξά ζην ειαηώλα ηνπο, πξνβάιινληαο παξάιιεια ηε δξάζε απηή ζηα ηνπηθά
ΜΜΔ. Η δξάζε απηή πξέπεη λα ζπλερηζηεί κε ηελ ππνρξέσζε βέβαηα ησλ ειαηνθαιιηεξγεηώλ λα κελ
θαηαζηξέθνπλ ηε ζπνξά γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε. Η ζπνξά πξνηείλεηαη λα γίλεηαη ην θζηλόπσξν.

Σαθνπιάθη κε κείγκα ζπόξσλ γηα δηαλνκή
ζε γεσξγνύο θαη θπλεγνύο

3ο Τποπρόγραμμα: «ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΑ ΓΑΗ ΠΛΟΤΣΟ ΣΑ ΘΗΡΑΜΑΣΑ»
Σε εθηεηακέλα δάζε ρσξίο δηάθελα θαη κε ιίγα είδε δέληξσλ ή ζάκλσλ, όπσο κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζε
δάζε νμηάο, δξπόο θαη πεύθεο, ηα ζεξάκαηα ζπρλά αληηκεησπίδνπλ κεησκέλε πνηόηεηα ηξνθήο. Γηα ην
ζθνπό απηό πξνηείλνληαη νη εμήο επεκβάζεηο:
Φπηεύζεηο θαξπνθόξσλ δέληξσλ
Από ηα δαζηθά θπηώξηα είλαη δπλαηή ε δσξεάλ πξνκήζεηα θαξπδηώλ, θαζηαληώλ θαη θξαληάο (κεηά από
ζρεηηθό αίηεκα πξνο ην ηνπηθό Γαζαξρείν ην νπνίν ην πξνσζεί ζηε ζπλέρεηα ζηε Γηεύζπλζε
Αλαδαζώζεσλ). Από ηα ηδησηηθά θπηώξηα κπνξεί λα γίλεη πξνκήζεηα κειηάο, θεξαζηάο, αριαδηάο θαη άιισλ
θαξπνθόξσλ κε κέζε ηηκή 5€ ην δεληξύιιην αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ ειηθία.
Σηα δέληξα απηά ζα γίλεη πξνζεθηηθή επηινγή ηεο ζέζεο πνπ ζα θπηεπηνύλ ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
κειινληηθή θαξπνθνξία ηνπο, γηα παξάδεηγκα εάλ ζε γεηηνληθέο ζέζεηο ππάξρνπλ θεξαζηέο ηόηε ππάξρνπλ
πνιιέο πηζαλόηεηεο νη θεξαζηέο πνπ ζα θπηεπηνύλ λα πηάζνπλ.
Δπίζεο απηνλόεην είλαη πσο εάλ ζηελ πεξηνρή ππάξρεη ζε αθζνλία ην είδνο δελ ζα γίλνπλ θπηεύζεηο ηνπ
είδνπο απηνύ, γηα παξάδεηγκα ζε θαζηαλνδάζε δελ ζα πάκε λα θπηέςνπκε θαζηαληέο.
Τν κέηξν ηεο θύηεπζεο δέληξσλ έρεη καθξνρξόληα νθέιε γηα ην ζήξακα, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ
γεληθόηεξα, θαη βξίζθεη επξεία απνδνρή.

Γεληξνθύηεπζε
Σπνξέο δηαθέλσλ θαη εγθαηαιεηκκέλσλ αγξώλ
Απηή ε επέκβαζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πεξηνρέο πνπ δελ γίλεηαη εληαηηθή βόζθεζε ή λα ππάξμεη
ζπγθαηάβαζε ηνπ θηελνηξόθνπ ώζηε λα κελ καο θαηαζηξέςεη ηε ζπνξά. Κύξηνο ζθνπόο είλαη λα
επσθειεζνύλ ν ιαγόο, ε νξεηλή πέξδηθα θαη θαηά δεύηεξνλ ν αγξηόρνηξνο θαη ηα ππόινηπα ζεξάκαηα.
Δπεηδή ην έδαθνο αλακέλεηαη λα πεξηέρεη πέηξεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ξίπεξ.
Η ζπνξά πξνηείλεηαη λα γίλεη κε κείγκα θπηώλ όπσο ν βίθνο, ην θηελνηξνθηθό κπηδέιη, ην καιαθό
ζηηάξη, ην θξηζάξη, ελώ ζε ςπρξέο πεξηνρέο πξνηείλεηαη ην ηξηηηθάιε (πβξίδην ζίθαιεο κε ζηηάξη). Με ηνλ
ηξόπν απηό κπνξνύλ λα ζπαξζνύλ αξθεηέο δεθάδεο θνκκάηηα κηζνύ πεξίπνπ ζηξέκκαηνο.
Τηο αλσηέξσ δξάζεηο ηηο εθαξκόδεη κε επηηπρία ν Κ.Σ. Πνιπγύξνπ.

4ο Τποπρόγραμμα: «ΔΙΓΙΚΑ ΔΡΓΑ ΓΙΑ ΣΑ ΘΗΡΑΜΑΣΑ»
Σην πξόγξακκα κπνξνύλ λα εληαρζνύλ θαη δξάζεηο πνπ έρνπλ έκκεζν όθεινο γηα ην ελδηαίηεκα, όπσο
ζπλέβε κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ από ηνλ Κ.Σ. Δπαλνκήο γηα ηε κε είζνδν νρεκάησλ ζε πγξόηνπν.

Απαγόξεπζε δηέιεπζεο ζε θαηαθύγην

