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Δαςολιβαδικό Σφςτθμα  

Προοπτικι εφαρμογισ ςτουσ 
βοςκότοπουσ των θμίξθρων περιοχϊν 

τθσ Ελλάδασ 



Δαςολιβαδικό ςφςτθμα εκμετάλλευςθσ τθσ γθσ  
είναι μια επιςτθμονικά ςχεδιαςμζνθ πρακτικι, όπου 
από τθν ίδια επιφάνεια παράγονται ξυλεία, βοςκιςιμθ 
φλθ για τα ηώα, κτθνοτροφικά προϊόντα και άλλα 
αγακά και υπθρεςίεσ. 



Η ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ αυτοφ  
προιλκε από τθν ικανότθτα που ζχει να προςφζρει 
αυξθμζνθ ςυνολικι παραγωγι ανά μονάδα 
επιφανείασ, κακώσ ςυνδυάηει τθ ςυνφπαρξθ ξυλωδών 
και ποωδών φυτών με βόςκθςθ. 

 



Βοςκότοποι των Πεδινϊν και Ημιορεινϊν Περιοχϊν 
• Χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ 

Μεγάλθ πίεςθ βοςκισ 
Χριςθ όλο το χρόνο –  
  Σθμαντικι υποβάκμιςθ  
Μειωμζνθ παραγωγι 
Μειωμζνθ ποιότθτα  
  βοςκιςιμθσ φλθσ 

• Πυκνά καμνολίβαδα 
 Υψθλι πυκνότθτα βλάςτθςθσ –  
  αδυναμία πρόςβαςθσ  
  των ηϊων 
 Μειωμζνθ βοςκθςιμότθτα 
 Αδυναμία αξιοποίθςθσ  
  τθσ παραγωγισ 
 



Αίτια των παραπάνω επιπτϊςεων: 

• Η εγκατάλειψθ του 
παραδοςιακοφ 
νομαδικοφ 
ςυςτιματοσ 
βόςκθςθσ 

• Η διατιρθςθ και 
ανάπτυξθ του 
κοπαδιάρικου μθ 
νομαδικοφ 
ςυςτιματοσ 

• Η επικράτθςθ των 
ανεπικφμθτων για τα 
ηϊα λιβαδικϊν φυτϊν 

 



Στθ διαχείριςθ του Δαςολιβαδικοφ Συςτιματοσ  

• Διαμορφϊνεται  θ δράςθ πρωτογενϊν παραγόντων 

▫Δάςοσ – Λιβάδι – Ζϊα 
(δθμιουργοφνται ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ και προςαρμοςτικότθτασ) 

• Προςφζρεται θ δυνατότθτα για αειφορικι εξζλιξθ, 
οικολογικι ςυντιρθςθ, οικονομικι αυτοτζλεια και 
κοινωνικι κάλυψθ (Clason and Sharrow 2000) 

• Δίνεται θ δυνατότθτα βαρφτθτασ ςε ζναν από τουσ 
κφριουσ παράγοντεσ παραγωγισ 



Η εφαρμογι του δαςολιβαδικοφ ςυςτιματοσ 
μπορεί να προςφζρει: 

Προςταςία από τθν επιφανειακι υδατοαπορροι 

Αποτροπι τθσ διάβρωςθσ 

Αποτροπι τθσ ερθμοποίθςθσ 

Διαφοροποίθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ γθσ (λόγω 
εμπλουτιςμοφ με ςτοιχεία, όπωσ N, P, K, S, κ.λπ.) 

Ποικιλία πρωτογενϊν προϊόντων (ξυλεία, καρποφσ, 
βοςκιςιμθ φλθ, κ.λπ. 

Ανάδειξθ ευαίςκθτων τομζων (θ βιοποικιλότθτα, το 
περιβάλλον καταφυγίου άγριασ πανίδασ, τθ ςτακερότθτα 
των εδαφϊν, τθν υδατοδιαπερατότθτα, τθ μείωςθ τθσ 
μόλυνςθσ ςτθν ατμόςφαιρα και τθν ανόρκωςθ τθσ 
αιςκθτικισ του τοπίου).  



Στθν εφαρμογι του δαςολιβαδικοφ ςυςτιματοσ 
δίνεται θ δυνατότθτα να λθφκοφν υπόψθ: 

• Οι ανάγκεσ κάκε περιοχισ 

• Η υπάρχουςα αυτοφυισ βλάςτθςθ τθσ περιοχισ 

• Το είδοσ ι τα είδθ των ηϊων που βιϊνουν 

• Τα είδθ που προςφζρονται για εγκατάςταςθ 

Δθμιουργείται μια πρότυπα ςχεδιαςμζνθ επιφάνεια, 
ςτθν οποία θ αλλθλεπίδραςθ των φυτϊν και των ηϊων 
ςχθματίηει ζνα παραγωγικό δαςολιβαδικό 
οικοςφςτθμα. 



Δθμιουργία του Δαςολιβαδικοφ Συςτιματοσ - 
Εγκατάςταςθ Ανωρόφου Ξυλώδουσ Βλάςτθςθσ 

Αϋ δαςολιβαδικι πρακτικι:  

λαμβάνεται ωσ κφρια χριςθ των ειδϊν, θ κάλυψθ μζρουσ 
τθσ τροφισ των ηϊων κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςιμθσ 
κερινισ περιόδου, όταν οι υπόλοιποι πόροι πράςινθσ και 
τρυφερισ βοςκιςιμθσ φλθσ είναι ανεπαρκείσ 

Βϋ δαςολιβαδικι πρακτικι: 

λαμβάνεται ωσ κφρια χριςθ των ειδϊν, θ εγκατάςταςθ 
δζντρων ςε ςειρζσ ι κατά κζςεισ με ςκοπό τθν παραγωγι 
ξυλείασ, αλλά και τθ διαμόρφωςθ κατάλλθλου 
περιβάλλοντοσ προςταςίασ.  



Εγκατάςταςθ Ανωρόφου Ξυλώδουσ Βλάςτθςθσ 
Α΄ δαςολιβαδικι πρακτικι 

Ο ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ 
φυλλικισ επιφάνειασ 
ιταν κατά 120% 
μεγαλφτεροσ 

Διατθρικθκε θ 
περιεκτικότθτα ςε ολικζσ 
πρωτεΐνεσ  

Αυξικθκε θ in vitro 
πεπτικότθτα 
 

Αποτελζςματα πειραματικϊν εργαςιϊν,  με εφαρμογι 
κανονικισ βόςκθςθσ, ζδειξαν ότι: 



Εγκατάςταςθ Ανωρόφου Ξυλώδουσ Βλάςτθςθσ 
Α΄ δαςολιβαδικι πρακτικι 

Μετά από 22 ζτθ από 
τθ φφτευςθ θ 
βοςκιςιμθ φλθ τθσ 
ποϊδουσ βλάςτθςθσ 
ζφταςε ςε ςθμαντικά 
υψθλά επίπεδα (1400 
kg/ha) 

Σε πειραματικι εργαςία εγκαταςτάκθκαν φυτείεσ 
ψευδακακίασ και μουριάσ ςε τρεισ (3) φυτευτικοφσ 
ςυνδζςμουσ (4x4μ., 8x8μ.και 12x12μ.)  



Εγκατάςταςθ Ανωρόφου Ξυλώδουσ Βλάςτθςθσ 
Β΄ δαςολιβαδικι πρακτικι 

βαςικι προχπόκεςθ είναι είτε θ τοποκζτθςθ πλαςτικϊν 
ςωλινων ςε κάκε δζνδρο, είτε θ ατομικι ι ομαδικι 
περίφραξθ τα πρϊτα ζτθ εγκατάςταςθσ 



Δθμιουργία του Δαςολιβαδικοφ Συςτιματοσ - 
Εγκατάςταςθ Υπορόφου Ποώδουσ Βλάςτθςθσ 

• Η επιλογι τθσ ποϊδουσ βλάςτθςθσ, που κα εγκαταςτακεί 
ςε ζνα δαςολιβαδικό ςφςτθμα, πρζπει να παρουςιάηει 
οριςμζνα κριτιρια, όπωσ:  

να είναι είδθ επικυμθτά για βόςκθςθ από τα ηϊα,  

να είναι είδθ προςαρμοςμζνα ςτθν περιοχι 
ανάπτυξθσ του δαςολιβαδικοφ ςχθματιςμοφ 
(ζδαφοσ, κερμοκραςία, κλίμα), 

να είναι είδθ ανκεκτικά ςε ςυνκικεσ ςκιάσ και 
υδατικοφ stress και 

να αντζχουν ςτθ βόςκθςθ. 

 



Ποώδθ είδθ κατάλλθλα ςτθ Δαςολιβαδικι πρακτικι 

πολυετζσ λόλιο (Lolium 
perenne) 

φεςτοφκα θ υψθλι 
(Festuca arundinacea) δακτυλίδα (Dactylis glomerata)  

υπόγειο τριφφλλι (Trifolium subterraneum) τριφφλλι ζρπον (Trifolium repens) 



Κακοριςμόσ προδιαγραφϊν 

 Διατιρθςθ τθσ πυκνότθτασ φφτευςθσ τθσ δενδρϊδουσ 
βλάςτθςθσ ςε ποςοςτό 35 – 40 %, γιατί τα δζνδρα είναι 
ζνασ δφςκολοσ ανταγωνιςτισ για τθν ποϊδθ βλάςτθςθ.  

 Διατιρθςθ καλλιεργθτικϊν υλοτομιϊν για ζλεγχο του 
ανταγωνιςμοφ. 

 Διατιρθςθ τθσ ελεγχόμενθσ βόςκθςθσ, θ οποία ενεργεί 
ωσ όργανο αςφάλειασ ςτθ διαχείριςθ τθσ νζασ φυτείασ. 

 Διατιρθςθ ποωδϊν φυτϊν που αναπτφςςονται κυρίωσ 
κατά τισ περιόδουσ των βροχοπτϊςεων κακϊσ και 
εκείνων που αντζχουν ςτθν ξθραςία και τθ ςκίαςθ. 



Επιπτϊςεισ του Δαςολιβαδικοφ Συςτιματοσ 
Θετικζσ και Αρνθτικζσ 
Οικονομικζσ 
• Απόδοςθ για μεγαλφτερο 

χρονικό διάςτθμα μζςα από 
το ςφςτθμα «Δζνδρα – 
Βοςκιςιμθ φλθ – Ζϊα» 

• Δαπάνθ εγκατάςταςθσ 
• Απόδοςθ ςε τεχνικι ξυλεία, 

καυςόξυλα, λοιπά προϊόντα 
ξφλου, καρποφσ, φροφτα, 
κ.λπ. 

• Αξιοποίθςθ εκτάςεων από 
φορείσ  



Επιπτϊςεισ του Δαςολιβαδικοφ Συςτιματοσ 
Θετικζσ και Αρνθτικζσ 
 Κοινωνικζσ 

• Αναβάκμιςθ και ανάδειξθ, υποβακμιςμζνων 
βοςκοτόπων λόγω του κοπαδιάρικου (μθ νομαδικό) 
ςυςτιματοσ βόςκθςθσ που επικρατεί. 

• Η εφαρμογι του μπορεί να προςφζρει πζρα από τισ 
κφριεσ πθγζσ ειςοδιματοσ και δευτερεφουςεσ, όπωσ 
μελιςςοτροφικζσ, αιςκθτικισ ανάδειξθσ, κ.λπ. 

• Μπορεί να διαμορφϊςει ζνα περιβάλλον κλιματικισ 
ςτακερότθτασ και κα μειϊςει αιςκθτά το Stress 
(καταπόνθςθ) ξθραςίασ κακϊσ και τθν επίδραςθ των 
ψυχρϊν αζριων μαηϊν ςτα ηϊα 



Επιπτϊςεισ του Δαςολιβαδικοφ Συςτιματοσ 
Θετικζσ και Αρνθτικζσ 

 Περιβαλλοντικζσ 

• Η εγκατάςταςθ ξυλϊδουσ βλάςτθςθσ δίνει τθ 
δυνατότθτα για επαναφορά τθσ βιοποικιλότθτασ και τθσ 
ιςορροπίασ του οικοςυςτιματοσ 

• Συμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ, ςτθ 
μείωςθ τθσ διάβρωςθσ και τθσ απϊλειασ του πολφτιμου 
επιφανειακοφ εδάφουσ, ςτθν απορρόφθςθ οςμϊν και 
ςκόνθσ ι άλλων πθγϊν μόλυνςθσ επικίνδυνων για τθ 
δθμόςια υγεία, ςτθ μείωςθ ενοχλθτικϊν κορφβων, ςτθ 
μείωςθ τθσ διάδοςθσ αςκενειϊν αλλάηοντασ το 
περιβάλλον του χϊρου 



Προοπτικές Εφαρμογής του Δασολιβαδικού 

Συστήματος 

• Η ζνταξθ υποβακμιςμζνων περιοχϊν, με οριακι εδαφικι 
γονιμότθτα, ςτο ςφςτθμα κα διαφοροποιιςει και κα 
αναπλάςει τισ περιοχζσ αυτζσ που ςιμερα ζχουν μθδενικι 
ςχεδόν απόδοςθ.  

 

• Η διαφοροποίθςθ τθσ χριςθσ των λιβαδικϊν εκτάςεων 
κατά χϊρο και χρόνο κα δϊςει τθ δυνατότθτα και ςτισ 
περιοχζσ αυτζσ να παρζχουν επικυμθτά ξυλϊδθ και ποϊδθ 
είδθ ςε κρίςιμεσ χρονικζσ περιόδουσ και να καλφψουν ζνα 
ςθμαντικό μζροσ τθσ τροφισ των αγροτικϊν ηϊων. 



Προοπτικζσ Εφαρμογισ του Δαςολιβαδικοφ 
Συςτιματοσ 

• Η εφαρμογι του ςυςτιματοσ κα προςφζρει ςτουσ μεν 
κτθνοτρόφουσ τθν ευκαιρία να αντιμετωπίςουν μζροσ  του 
προβλιματοσ διατροφισ των ηϊων, θ οποία ςιμερα 
καλφπτεται με ζτοιμεσ ηωοτροφζσ, ςτθ δε κτθνοτροφία 
μασ να αναπτυχκεί μζςα από ςφγχρονεσ μεκόδουσ 
διαχείριςθσ των βοςκιςιμων εκτάςεων. 

• Στα πλαίςια τθσ ςφνταξθσ και υλοποίθςθσ των 
διαχειριςτικϊν ςχεδίων βόςκθςθσ, με το διαχωριςμό ςε 
αυτοδφναμεσ λιβαδικζσ μονάδεσ και με τθν εφαρμογι του 
κατάλλθλου ςυςτιματοσ βόςκθςθσ, κα δοκεί θ 
δυνατότθτα εφαρμογισ του ςε υποβακμιςμζνεσ 
βοςκιςιμεσ εκτάςεισ τθσ χϊρασ. 
 



Σασ ευχαριςτϊ 


