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ΡΗ  ΔΗΛΑΗ  ΑΓΟΝΓΑΠΝΞΝΛΗΑ; 

Σθόπηκε ζπγθαιιηέξγεηα μπισδώλ θαη πνσδώλ θπηώλ 

ζην ίδην κέξνο γεο 

 

Μνξθέο αγξνδαζνπνλίαο ή αγξνδαζηθώλ 

ζπζηεκάησλ 

α. - Γαζνγεσξγία ή δαζνγεσξγηθά ζπζηήκαηα 

β. - Γαζνιηβαδνπνλία ή δαζνιηβαδηθά ζπζηήκαηα 

γ. – Αγξνδαζνιηβαδνπνλία ή αγξνδαζνιηβαδηθά 

ζπζηήκαηα 

 



Αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα 

Γαζνιηβαδηθά Αγξνδαζνιηβαδηθά Γαζνγεσξγηθά 



ΡΗ  ΔΗΛΑΗ  ΓΑΠΝΙΗΒΑΓΗΘΑ  ΠΠΡΖΚΑΡΑ; 

Σπλύπαξμε δαζηθώλ δέλδξσλ, ιηβαδηθώλ θπηώλ θαη 

δώσλ ζηελ ίδηα επηθάλεηα 
 

 Γαζηθά δέλδξα: Γηάθνξα είδε δξπόο, πεύθεο, ιεύθεο, νμπάο, 

θαζηαληάο, ειαηόδεληξα, αγξηνθεξαζηέο θ.ά.  

 

 Ληβαδηθά θπηά: Δηήζηα ή πνιπεηή πνώδε θπηά (αγξσζηώδε, 

ςπραλζή θαη πιαηύθπιια), μπιώδε θπηά ζε κνξθή ζάκλσλ 

(πνπξλάξη, αγξηειηά, θηιύθη, γαύξνο θ.ά.) 

 

 Εώα: Πξόβαηα, αίγεο, βννεηδή, ρνίξνη, θόηεο θ.ά. 
 













ΡΗ  ΔΗΛΑΗ  ΓΑΠΝΓΔΩΟΓΗΘΑ  ΠΠΡΖΚΑΡΑ; 

Σπγθαιιηέξγεηα δαζηθώλ δέλδξσλ & γεσξγηθώλ 

θπηώλ ζην ίδην ρσξάθη 
 

 Γαζηθά δέλδξα: νπνηαδήπνηε δέλδξα, θπξίσο όκσο εθείλα πνπ 

παξάγνπλ πςειήο πνηόηεηαο ηερληθή μπιεία (δξπο, θαξπδηά, 

αγξηνθεξαζηά, ςεπδνπιάηαλνο, θξάμνο, ζνξβηά θ.ά.) 
 

 Γεσξγηθά θπηά: Δηήζηα ή πνιπεηή (ζηηεξά, θαιακπόθη, βακβάθη, 

ακπέιη, ιαραληθά, ζαλνδνηηθά θπηά) 
 

Γαζνγεσξγηθά είλαη θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ νπσξνθόξα αληί γηα δαζηθά δέλδξα 















ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ 

Τα δέληξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
ζε ζπζηήκαηα 
ζπγθαιιηεξγεηώλ από ηα 
πξώηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο 
ηεο γεσξγίαο ζε νιόθιεξν 
ηνλ πιαλήηε. 
Από εηθνλνγξαθεκέλνπο 
πάππξνπο θαη πεξηγξαθέο 
ηεθκεξηώλεηαη ε ύπαξμε 
πνιύπινθσλ πεξηβνιηώλ-
θήπσλ ζηελ Δγγύο Αλαηνιή, 
όπσο θαη ζηηο ηξνπηθέο 
πεξηνρέο, πνπ έιθνπλ ηελ 
θαηαγσγή ηνπο από ην 7.000 
π.Χ. 
 

Αηγππηηαθό πεξηβόιη 



ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ  
Ζ αγξνδαζνπνλία ζηελ Διιάδα 

Σηελ Οδύζζεηα, αλαγλσξίδνπκε αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα ζηηο πεξηγξαθέο 
ησλ πεξηβνιηώλ ηνπ Λαέξηε θαη ηνπ Αιθίλννπ  

(σ: 240-245) 
«Έλα δεληξάθη ζθάιηδε ζθπκκέλνο ν Λαέξηεο 

θη αθνύ θνληά ηνπ ζίκσζε, ηνπ’ πε ν ιεβέληεο γηνο ηνπ. 
Έη γέξν, βιέπσ ηε θπηεία πσο μέξεηο λα θξνληίδεηο 
θη  όια θαιά ηα λνηάδεζαη, κήηε έρεη έλα δεληξάθη, 

κήηε ζπθηά, κήηε αριαδηά, πξαζηά θη ειηά θαη θιήκα, 
πνπ λα’ λαη απεξηπνίεην ζ’ όιν ηνλ θήπν κέζα»                    

θαη (σ: 332-339) 
«θη αθόκα ζηάζνπ λα ζνπ πσ ηνπ πεξβνιηνύ ηα δέληξα, 

πνπ κηα θνξά κνπ ράξηζεο θη εγώ ζνπ ηα δεηνύζα 
κηθξό παηδάθη πίζσ ζνπ, ζηνλ θήπν αθνινπζώληαο. 

Αλάκεζα πεξλνύζακε θαη ζπ κνπ ηα κεηξνύζεο. 
Μνπ’ δσζεο δώδεθα αριαδηέο, ζπθηέο καδί ζαξάληα, 
δέθα κειηέο θαη κνπ’ ιεγεο θιήκαηα λα κνπ δώζεηο 
όξγνπο πελήληα κε ινγήο ζηαθύιηα θνξησκέλνπο, 
όηαλ εξρόηαλε ν θαηξόο πνπ ζα θαξπνθνξνύζαλ» 

 



Από ηνλ πξώην Μηλσηθό πνιηηηζκό ζηελ Κξήηε (2000 π.ρ.) 
ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο όηη 100.000 γηδνπξόβαηα αλήθαλ ζην 
παιάηη ηεο Κλσζζνύ, όπνπ ε γεσξγία αζθνύληαλ κε ηε 
κνξθή ηεο αγξνδαζνπνλίαο. Ζ αλάγθε όκσο γηα κεγάιεο 
πνζόηεηεο μπιείαο δελ εμέιεηπε πνηέ. Ζ δηαξθήο απηή αλάγθε 
γηα θαπζόμπια, παζζάινπο θιπ., γηα ζθηά θαη πξντόληα από ηα 
δέληξα, θαζώο θαη ε πεπνίζεζε θαη γλώζε όηη ηα δέληξα 
βειηηώλνπλ ην έδαθνο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο νδήγεζε ηνπο 
αγξόηεο όρη κόλν λα κελ θόβνπλ αιιά θαη λα θπηεύνπλ θη 
άιια δέληξα είηε ληόπηα είηε εηζαγόκελα. Απηό πξέπεη λα 
απνηέιεζε ηελ απαξρή ηεο παξάδνζεο πνπ πθίζηαηαη  αθόκε 
θαη ζήκεξα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 

ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ  
Ζ αγξνδαζνπνλία ζηελ Διιάδα 



Οη ειηέο, όπσο θαη νη γθνξηζηέο, 
πνπ αλαπηύζζνληαλ άγξηεο, 
εκβνιηάδνληαλ κε πιηθό από θαιέο 
πνηθηιίεο – κηα ηερληθή ήδε 
γλσζηή απηή ηελ πεξίνδν. 
 



ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ  
Ζ αγξνδαζνπνλία ζηελ Διιάδα 

Ο Φ. Κόληνγινπ, δσγξάθνο βπδαληηλώλ ηνπίσλ, απεηθνλίδεη δέληξα ζε 
ζεηξέο, πνπ αλαπηύζζνληαη κέζα ζε αγξνύο. Σηα βπδαληηλά ρξόληα 

αλαπηύζζεηαη ε ζεξνηξνθία, επνκέλσο ε θαιιηέξγεηα κνπξηάο 
θαηαιακβάλεη ζεκαληηθό κέξνο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, 
όπνπ ζπγθαιιηεξγνύληαλ δεκεηξηαθά, όζπξηα ή ρνξηνδνηηθά θπηά.  

 
Πιεξνθνξίεο από ηελ Οζσκαληθή  πεξίνδν είλαη δηάζπαξηεο, όπσο π.ρ. 
γηα ηελ πεξηνρή ηεο Πύιεο Τξηθάισλ γηα ηελ νπνία από καξηπξίεο γηα 
ηε βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο γηα ηα ρξόληα ηεο Τνπξθνθξαηίαο, θαίλεηαη 
λα θπξηαξρνύλ θαξπδηέο, κνπξηέο θαη δακαζθεληέο ζε δαζνγεσξγηθά 

ζπζηήκαηα. 
 



ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ  
Ζ αγξνδαζνπνλία ζηελ Διιάδα 

Μεγάιεο εθηάζεηο ζηελ επεηξσηηθή 
Διιάδα θαιύπηνληαλ από 
αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα όπνπ 
θπξηαξρνύζαλ δξύεο γλσζηέο από 
ηελ αξραηόηεηα. Ο Θεόθξαζηνο 
κλεκνλεύεη ηέζζεξα είδε δξπόο 
αλάινγα κε ηε γεύζε ησλ 
βειαληδηώλ ηνπο. 

Τν θππαξίζζη, ε θαζηαληά, ε 
κειηθθνθηά, ε γθνξηζηά, ην θαβάθη, 
ε ραξνππηά θ.ά. ρξεζηκνπνηνύληαλ 
ζε αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα ζε όιε 
ηελ Διιάδα, ζηα νπνία 
ζπκκεηέρνπλ αθόκα, πξνζδίδνληαο 
έλα ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ζηα ηνπία 
ηεο ρώξαο. 

 



Ξιενλεθηήκαηα αγξνδαζηθώλ ζπζηεκάηωλ 

Ξεξηβαιινληηθά 

1. Κεηξίαζε ηωλ επηδξάζεωλ ηωλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ 

2. Απνξξνή, δηάβξωζε 

3. Αύμεζε γνληκόηεηαο 

4. Ππγθξάηεζε ηνπ άλζξαθα 

5. Βειηίωζε ηνπίνπ 

6. Βηνπνηθηιόηεηα 

7. Πηαζεξό ζύζηεκα 



Βειηίωζε ηνπ θιίκαηνο 



Απνθπγή επηθαλεηαθήο απνξξνήο 
θαη δηάβξωζεο εδαθώλ 



Βειηίωζε ηεο δηήζεζεο ηνπ λεξνύ 

Αύμεζε ηνπ πνξώδνπο ηνπ εδάθνπο, 

βαζκίδσζε, αύμεζε ησλ δεμακελώλ 

νξγαληθήο νπζίαο ζην έδαθνο 

Πξνζηαζία ηνπ λεξνύ ηνπ 

ππεδάθνπο από ηε δηαρεόκελε 

ξύπαλζε αδσηνύρσλ ιηπαζκάησλ  



Τν πξσηόθνιιν ηνπ Κπόην αλαγλσξίδεη ηα ΑΓ αγξνηεκάρηα σο 
πνιύηηκα γηα ηελ δέζκεπζε ηνπ C 

 
Ζ δέζκεπζε ηνπ C είλαη πεξίπνπ: 

 
1 T/ha/έηνο γηα έλα αλνηρηό ιηβάδη 

 
 2.7 T/ha/έηνο γηα έλα δαζνιίβαδν (κε 100 ιεύθεο/ha) 

 
Τα δέληξα εκπινπηίδνπλ κε C ηα βαζύηεξα εδαθηθά ζηξώκαηα 

(δηείζδπζε ξηδώλ) όπνπ πεξηνξίδεηαη γηα κεγάιεο πεξηόδνπο. 

Γέζκεπζε ηνπ C 



Βειηίωζε ηνπ ηνπίνπ 



Γηαηήξεζε βηνπνηθηιόηεηαο 

• Πνπιηά 

• Νπρηεξίδεο 

• Γαηνζθώιεθεο 

• Έληνκα  

• Αξαρλνεηδή 

• Αθάξεα 

• Λεηρήλεο 

• Μηθξά ζειαζηηθά 

• Μηθξνπαλίδα θαη κηθξνρισξίδα ηνπ εδάθνπο 

• Κιπ… 

 

 

 

Δπίπηωζε ηωλ δέληξωλ ζηε βηνπνηθηιόηεηα 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπλνδνύ βιάζηεζεο θάηω από ην 

δέληξν) 



Πηαζεξόηεηα ζπζηήκαηνο 

Βηνινγηθόο έιεγρνο ησλ επηβιαβώλ 

Βηνινγηθόο έιεγρνο ηωλ αθίδωλ ηνπ ζηηαξηνύ ζηελ 
αγξνδαζνπνλία 



Νηθνλνκηθά 

1. Πηαζεξό εηζόδεκα από μπιεία, 
    θαη γεωξγηθέο θαιιηέξγεηεο 
 
2. Γηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήηωλ 
 
3. Εωληαλή θιεξνλνκηά 
 
4. Ξξννπηηθέο αλάπηπμεο 

Ξιενλεθηήκαηα αγξνδαζηθώλ ζπζηεκάηωλ 



Οόινο ηωλ δέληξωλ ζηα αγξνδαζηθά 
ζπζηήκαηα 

• Μπιεία 

• Θαπζόμπια 

• Ξάζζαινη 

• Μπινθάξβνπλα 

• Ρξνθή γηα ηα δώα 

• Φξνύηα θαη θαξπνί 

• Άιια πξνϊόληα 

Ξξνϊόληα  



• Απνξξόθεζε λεξνύ θαη 
ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

•  Γέζκεπζε ηνπ αδώηνπ 

•  Πθίαζε 

•  Αλεκνθξάθηεο 

•  Πήκαλζε νξίωλ 

•  Ξξνζηαζία από ηε 
δηάβξωζε 

Οόινο ηωλ δέληξωλ ζηα αγξνδαζηθά 
ζπζηήκαηα 

πεξεζίεο  



Απνξξόθεζε λεξνύ θαη ζξεπηηθώλ 
νπζηώλ από βαζύηεξα ζηξώκαηα 

ηνπ εδάθνπο  



Σθίαζε θαη δεκηνπξγία κηθξνθιίκαηνο  



Σηζάλη  Βαξηθό  

Πξέζπεο  



Νηθνινγηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζηα 
αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα 

• Από ηνλ αλώξνθν ζηνλ ππόξνθν 

• Από ηνλ ππόξνθν ζηνλ αλώξνθν 

• Αιιειεπηδξάζεηο πάλσ από ην έδαθνο 

(κηθξνθιίκα θαη θσο) 

• Αιιειεπηδξάζεηο θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο (λεξό θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία) 

 



Επίδξαζε ηνπ αλώξνθνπ ζηελ 

παξαγσγηθόηεηα ησλ πνσδώλ θπηώλ 

• Ππθλόηεηα δέληξσλ 

• Μνξθή ησλ δέληξσλ 

• Γηαρείξηζε δέληξσλ 

• Δίδνο θαιιηέξγεηαο 

 

 

Χεηκεξηλέο θαιιηέξγεηεο  

Σπκπιεξσκαηηθόηεηα 

 



Επίδξαζε ησλ πνσδώλ θπηώλ ζηελ 

αύμεζε ησλ δέληξσλ 

Αληαγσληζκόο γηα λεξό θαη 
ζξεπηηθά ζηνηρεία ζηα 
πξώηα ζηάδηα 
εγθαηάζηαζεο ησλ δέληξσλ 

 



Αιιειεπηδξάζεηο πάλσ από ην έδαθνο 

(κηθξνθιίκα θαη θσο) 

Μείσζε ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ 

 

Μείσζε ζεξκνθξαζίαο ηε ζεξηλή πεξίνδν 

 

Σθίαζε-αύμεζε δηαζέζηκεο πγξαζίαο ζηα 

πνώδε θπηά 



Αιιειεπηδξάζεηο θάησ από ηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο (λεξό θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία) 

• Τα δέληξα βειηηώλνπλ ηηο 

εδαθηθέο παξακέηξνπο θαη 
απμάλνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 
εδάθνπο λα απνζεθεύεη 
πεξηζζόηεξν λεξό 

• Τα δέληξα κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ κεγάιε 
πνζόηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνύ 

•  Τα δέληξα βειηηώλνπλ ηε 
γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο (Ν, Ca, 
Mg, P, K) 

 

 

 



Λίγες ρίζες ηωμ δέμηρωμ ζηη 
ζώμη ηωμ ριζώμ ηης γεωργικής 

καλλιέργειας 

Αγξνδαζνπνλία Γαζηθή θπηεία 



Τα δέληξα αλαπηύζζνληαη γξεγνξόηεξα ζηελ αγξνδαζνπνλία 

ζε ζύγθξηζε κε ηηο αλαδαζώζεηο (ζηελ ίδηα πνηόηεηα ηόπνπ) 

 

Δηαπηζηώζεηο γηα ηελ αγξνδαζνπνλία από 

ηελ έξεπλα ζε Επξσπατθό επίπεδν 

Σεηξέο δέληξσλ από βνξά πξνο 

Νόην ζα πξέπεη λα πξνηηκνύληαη 

όπνπ είλαη δπλαηό (νκνηνγελείο 

ελδηάκεζεο θαιιηέξγεηεο) 

 

 



Δηαπηζηώζεηο γηα ηελ αγξνδαζνπνλία από 

ηελ έξεπλα ζε Επξσπατθό επίπεδν 

Γηα λα δηαηεξεζεί ε παξαγσγηθόηεηα ηεο ελδηάκεζεο 

θαιιηέξγεηαο καθξνπξόζεζκα, νη ζεηξέο ησλ δέληξσλ 

ζα πξέπεη λα είλαη δηαηαγκέλεο επξέσο (15 έσο 40 m).  

 

Σηελ πεξίπησζε κηθξώλ αγξνηεκαρίσλ ηα δέληξα λα 

δηαηεξνύληαη ζηα όξηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ 



Δηαπηζηώζεηο γηα ηελ αγξνδαζνπνλία από 

ηελ έξεπλα ζε Επξσπατθό επίπεδν 

Πεηπρεκέλε αγξνδαζνπνλία απαηηεί ζπκπιεξσκαηηθόηεηα 

ζηελ απόθηεζε πόξσλ από ηα δέληξα θαη ηηο ελδηάκεζεο 

θαιιηέξγεηεο  

(Απνθπγή πνιύ ξερώλ εδαθώλ, θαιή δνκή εδαθηθώλ 

νξηδόλησλ, δηαρείξηζε ησλ ξηδηθώλ ζπζηεκάησλ) 

Πνηέ λα κε βιάπηνληαη ηα δέληξα από απόηνκεο αιιαγέο ζην 

δηαρεηξηζηηθό ζρήκα  

(απόζηαζε δέληξσλ, πνηόηεηα γεσξγηθώλ θπηώλ, όξγσκα, 

απνθνπή ησλ ξηδώλ) 

 

 



Δηαπηζηώζεηο γηα ηελ αγξνδαζνπνλία από 

ηελ έξεπλα ζε Επξσπατθό επίπεδν 

Μεξηθέο απνηειεζκαηηθέο κείμεηο : 

 

Καξπδηά ή Σνξβηά 

 – Χεηκεξηλέο θαιιηέξγεηεο (δεκεηξηαθά) 

 

Κεξαζηά, Σθελδάκη, Φξάμνο, Αριαδηά, Δξπο 

 – Θεξηλέο θαιιηέξγεηεο (θαιακπόθη, βακβάθη) 

 

 

 

 

 



• 90 εθαηνκκύξηα εθηάξηα 

θαηάιιεια γηα 

δαζνγεσξγηθή 

αγξνδαζνπνλία 

 

• Πεξηιακβάλνληαη 63 

εθαηνκκύξηα εθηάξηα κε 

πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα 

(ληηξνξύπαλζε, 

δηάβξσζε εδαθώλ) 

πνπ ε αγξνδαζνπνλία 

κπνξεί λα κεηξηάζεη 

Πνηεο νη δπλαηόηεηεο ζηελ Επξώπε; 



Πνην είλαη ην κέιινλ ηεο αγξνδαζνπνλίαο; 

Η πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο 

• Θεσξείηαη ζηε Γαιιία όηη ην 20% ησλ αγξνηώλ είλαη 
δπλαηόλ λα εηζαγάγνπλ ηελ αγξνδαζνπνλία ζην 10% ησλ 
αγξνθηεκάησλ ηνπο κέρξη ην 2025. Απηό ζα έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα 500.000 ha αγξνδαζνπνλίαο  

 

• Πηζαλό λα κεηώζεη ηε γεσξγηθή παξαγσγή ιηγόηεξν από 
2% 

 

• Πηζαλόλ λα παξάγεη αξθεηή μπιεία πςειήο πνηόηεηαο γηα 
λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηεο Γαιιίαο ζε μπιεία πςειήο 
πνηόηεηαο ην 2050.  

 

• Η πεξηβαιινληηθή επίπησζε ζα είλαη πνιύ ζεηηθή 



Πνην είλαη ην κέιινλ ηεο αγξνδαζνπνλίαο 

ζηελ Ειιάδα;  

• Πξνζαξκνγή παξαδνζηαθώλ πξαθηηθώλ ζηηο ζύγρξνλεο 

ζπλζήθεο 

 

• Απνθπγή θαηαζηξνθήο ησλ ππαξρόλησλ ζπζηεκάησλ ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρόλησλ κε βειηησκέλα (βειηίσζε 

δέληξσλ, ζρεδίνπ, δηαρείξηζεο) 

 

• Να ιεθζνύλ ππόςε ηα αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα κε 

νπσξνθόξα δέληξα (ειηέο, ακπγδαιηέο, ζπθηέο…) ή 

απηνθπή είδε (Pyrus) 



Πνην είλαη ην κέιινλ ηεο αγξνδαζνπνλίαο 

ζηελ Ειιάδα;  

     Εγθαηάζηαζε λέσλ δαζνγεσξγηθώλ θαη δαζνιηβαδηθώλ 

ζπζηεκάησλ πνπ λα κπνξνύλ λα ζπλδπάζνπλ δαζηθή θαη 

γεσξγηθή παξαγσγή θαη λα θαηαζηνύλ νηθνλνκηθά βηώζηκα 

θαη πεξηβαιινληηθά σθέιηκα 

 

     Άξζξν 23 ηνπ λένπ Επξσπατθνύ Καλνληζκνύ 1305/2013 
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