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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Σην παξειζφλ, ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) επλννχζε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο κε απνηέιεζκα λα πξνσζεζνχλ ζε φιε ηελ Δπξψπε νη 

κνλνθαιιηέξγεηεο ησλ γεσξγηθψλ θπηψλ, πνσδψλ ή μπισδψλ. Η πνιηηηθή απηή 

νδήγεζε ζε αδηέμνδν, γηαηί δεκηνχξγεζε πιενλάζκαηα  ζε πνιιά αγξνηηθά πξντφληα, 

ελψ είρε δπζκελείο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ εληαηηθή ρξήζε ιηπαζκάησλ 

θαη θπηνθηφλσλ. Με ηελ αλακφξθσζή ηεο ζηε 10εηία ηνπ 1990 θαη ηδηαίηεξα ην 

2003, ε ΚΑΠ άιιαμε ξηδηθά ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ κε απνηέιεζκα λα πηνζεηεζνχλ  πεξηζζφηεξν αεηθνξηθέο κνξθέο ρξήζεο 

ηεο γεσξγηθήο γεο κε παξάιιειε πξνζηαζία ηνπ αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σηα 

πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ απηψλ θαηεπζχλζεσλ πινπνηνχληαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

πνπ έρνπλ σο ζηφρν ην ηξίπηπρν: αληαγσληζηηθφηεηα-βηψζηκε αλάπηπμε-πεξηβάιινλ.  

 

Απφ ηε άιιε κεξηά, ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ειιεηκκαηηθή ζε ηερληθή μπιεία 

πςειήο πνηφηεηαο. Οη κεγάιεο ηεο αλάγθεο ζε πνηνηηθφ μχιν θαιχπηνληαη κε 

εηζαγσγέο απφ ηηο ηξνπηθέο θπξίσο ρψξεο, νη νπνίεο εθπνηνχλ ηα δάζε ηνπο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ πνιχηηκν ζπλάιιαγκα θαη λα ζηεξίμνπλ έηζη ηηο θησρέο νηθνλνκίεο 

ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, πέξαλ ηνπ φηη δελ είλαη γλσζηφ αλ ζα ζπλερίζεη λα είλαη ζην 

κέιινλ εχθνιε θαη ζπκθέξνπζα γηα ηελ Δπξψπε ε αγνξά ζηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ 

θφζκνπ, ε εηζαγσγή μπιείαο απφ ηηο θησρέο ρψξεο ηνπ Νφηνπ ζπκβάιιεη θαη ζηελ 

θαηαζηξνθή ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ. 

 

Η πνιηηηθή ηεο δάζσζεο ησλ γεσξγηθψλ γαηψλ πνπ πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

κέηξνπ 221 κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία ιχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ηερληθή μπιεία πςειήο πνηφηεηαο. Η πνιηηηθή απηή, αλ θαη 

εθαξκφδεηαη ήδε απφ ην ηέινο ηεο 10εηίαο ηνπ 1980, δελ έθεξε ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα, επεηδή νη θπηείεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηα ρσξάθηα δε δεκηνχξγεζαλ 

δάζε νχηε θξάηεζαλ ηνπο γεσξγνχο ζηνλ νξεηλφ ρψξν. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο απηήο ηεο 

εμέιημεο είλαη ην γεγνλφο νη γεσξγνί  απνζπλδένληαη απφ ην ρσξάθη ηνπο κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο, αθνχ δηαθφπηνπλ ηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη δελ έρνπλ 

ζνβαξφ θίλεηξν νχηε λα πεξηπνηεζνχλ ηε θπηεία νχηε κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ ηελ 

απφδνζε ηεο κεηά απφ 20 ή 30 έηε. Δπηπιένλ, ηα πεξηζζφηεξα δαζνπνληθά είδε πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ηεο δάζσζεο ησλ γεσξγηθψλ γαηψλ δελ παξάγνπλ 

μπιεία πςειήο πνηφηεηαο. 

 

Τα αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα  απνηεινχλ ηδαληθή ιχζε, γηαηί ζπλδπάδνπλ γεσξγία θαη 

μπινπνλία θαη, ην ζπνπδαηφηεξν, κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ ηνπο θαηνίθνπο ζηνλ νξεηλφ 

ρψξν. Με ηα ζπζηήκαηα απηά, ν παξαγσγφο ζπλερίδεη λα θαιιηεξγεί ηελ αγξνηηθή γε, 

αιιά παξάιιεια θπηεχεη θαη νξηζκέλα δαζηθά δέλδξα κε πςειήο πνηφηεηαο ηερληθή 

μπιεία, ηα νπνία ζα ηνπ απνδψζνπλ κεηά απφ θάπνηα έηε, επελδχνληαο έηζη γηα ην 
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κέιινλ ην δηθφ ηνπ θαη ησλ απνγφλσλ ηνπ. Απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2004, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε πηνζέηεζε ηελ αγξνδαζνπνλία σο ελαιιαθηηθή πξφηαζε ρξήζεο γεο γηα ηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε, αιιά ζηελ Διιάδα δελ έρεη γίλεη αθφκα απνδεθηή ζε πνιηηηθφ 

επίπεδν, ελψ ππάξρνπλ επηθπιάμεηο ηφζν απφ ηνπο γεσηερληθνχο επηζηήκνλεο, φζν 

θαη, θπξίσο, απφ ηνπο γεσξγνχο.  

 

 

ΑΓΡΟΓΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΗΝ ΚΑΠ   

 

Προγραμμαηική περίοδος 2007-2013 

Η αγξνδαζνπνλία πεξηιήθζεθε ζηνλ 2
ν
 Ππιψλα  ηεο ΚΑΠ γηα πξψηε θνξά ζηελ 

ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013. Σπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 44 ηνπ 

Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 1698/2005 αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ «πξψηε εγθαηάζηαζε αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

γεσξγηθή γε»  απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε 

(ΔΓΤΑΑ) κε 80% επηδφηεζε. Πξφθεηηαη γηα ην αγξνπεξηβαιινληηθφ κέηξν 222 ηνπ 

δεχηεξνπ άμνλα γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε «Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

ππαίζξνπ». 

 

Σηηο αξρέο ηνπ 2007, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

αλέζεζε, χζηεξα απφ εηζήγεζή καο, ηελ αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ κέηξνπ απηνχ 

ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα καο δήηεζε (Δξγαζηήξην 

Ληβαδηθήο Οηθνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ.) λα ζπληάμνπκε ηνλ ζρεηηθφ θαλνληζκφ. Ο 

θαλνληζκφο απηφο ζπληάρζεθε θαη ππήξρε ε βεβαηφηεηα, φηη ην κέηξν ζα εθαξκνζηεί 

θαη ζηελ Διιάδα. Πξνέβιεπε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε 30.000 ζηξέκκαηα κε επηδφηεζε 

3.300.000 επξψ ή 100€/ζηξέκκα. Γπζηπρψο, φκσο, ην θζηλφπσξν ηνπ 2007 ην κέηξν 

απνζχξζεθε απφ ην πξφγξακκα «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία 

ηνπ Υπνπξγείνπ, πξνθαλψο ιφγσ ηεο αλάγθεο δηάζεζεο απμεκέλσλ εζληθψλ πφξσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηεηακέλσλ ηφηε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

Έηζη, ράζεθε ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζχγρξνλσλ αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ 

ζηελ Διιάδα ζηα πιαίζηα ηνπ 2
νπ

 Ππιψλα  ηεο ΚΑΠ θαηά ηελ ηξέρνπζα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

 

Πξφβιεκα, φκσο, ππήξμε θαη κε ηνλ 1
ν
 Ππιψλα. Με δεδνκέλε ηελ πξφηαζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  λα κε ζεσξνχληαη επηιέμηκα ηα αγξνηεκάρηα πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ 50 δέλδξα ζην εθηάξην, πνιιά ππάξρνληα (παξαδνζηαθά) 

αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα εμαηξέζεθαλ απφ ηηο  άκεζεο εληζρχζεηο (επηδνηήζεηο). 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ πνιινί γεσξγνί λα θφςνπλ ηα δέλδξα πνπ 

ππήξραλ παξαδνζηαθά  ζηα ρσξάθηα ηνπο,  πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα 

πάξνπλ ηελ επηδφηεζε. Δπηπρψο, ε θαηαζηξνθή απηή ησλ παξαδνζηαθψλ 

αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ ακβιχλζεθε απφ ην 2006 θαη κεηά, φηαλ άξρηζε λα 

εθαξκφδεηαη ε εληαία ελίζρπζε, νπφηε νη γεσξγνί δελ είραλ ιφγν λα θαζαξίδνπλ ηα 

δέλδξα απφ ηα ρσξάθηα ηνπο γηα λα πάξνπλ ηελ επηδφηεζε ηνπ 1
νπ

 Ππιψλα, γηαηί 

απηή είρε απνζπλδεζεί απφ ηελ παξαγσγή θαη θαζνξίζηεθε κε βάζε ηηο εληζρχζεηο 

πνπ είραλ πάξεη ζην παξειζφλ (π.ρ. ηελ 3εηία 2000-2002).  

 

Προγραμμαηική περίοδος 2014-2020 

Αλ θαη δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί αθφκα νη ξπζκίζεηο ηεο ΚΑΠ γηα ηε ζχγρξνλα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, εληνχηνηο νη πξννπηηθέο γηα ηελ αγξνδαζνπνλία 
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είλαη πεξηζζφηεξν επνίσλεο, απφ φ,ηη ήηαλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο: 

1. Γηα ηνλ1
ν
 Ππιψλα. Η αγξνδαζνπνλία δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο επηιέμηκεο 

αγξνηηθέο εθηάζεηο γηα άκεζε ελίζρπζε σο μερσξηζηή ρξήζε γεο. Γελ 

απνθιείεηαη φκσο, γηαηί ην φξην ησλ δέλδξσλ ζην εθηάξην έρεη αλεβεί ζηε 

ζχγρξνλα πεξίνδν. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ ηξέρνπζα ΚΑΠ, δελ είλαη επηιέμηκν 

έλα ρσξάθη πνπ έρεη πάλσ απφ 50 δέλδξα ζην εθηάξην, ελψ ζηε ζχγρξνλα 

ΚΑΠ ην φξην απηφ αλεβαίλεη ζηα 250 δέλδξα, ην νπνίν θαιχπηεη φια ζρεδφλ 

ηα παξαδνζηαθά αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ έλα ρσξάθη 

έρεη κέρξη 25 δέλδξα ζην ζηξέκκα, δε ρξεηάδεηαη λα ηα θφςεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

γηα λα πάξεη επηδφηεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα πνπ έρεη θάησ απφ ηα δέλδξα. 

Δπίζεο, κηα επλντθή ξχζκηζε γηα ηελ αγξνδαζνπνλία ζηε ζχγρξνλα ΚΑΠ 

είλαη φηη ζηελ πεξηνρή νηθνινγηθήο εζηίαζεο (7% ηεο θαιιηεξγνχκελεο 

έθηαζεο) κπνξνχλ λα εληάζζνληαη θαη αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. ηκήκαηα 

αγξψλ ή ηα φξηά ηνπο πνπ έρνπλ δέλδξα). 

2. Γηα ην 2
ν
 Ππιψλα. Τν αγξνπεξηβαιινληηθφ κέηξν γηα ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε 

αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ ζε γεσξγηθή γε πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνηάζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη γηα ηε ζχγρξνλα πεξίνδν θαη κάιηζηα ζαθψο 

βειηησκέλν. Κη απηφ γηαηί, πέξαλ ησλ ηδησηψλ, δίλεη ην δηθαίσκα 

εγθαηάζηαζεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ θαη ζε Γήκνπο θαζψο θαη ζε νξγαλψζεηο 

(π.ρ. ζπλεηαηξηζκνχο). Δπίζεο, πξνβιέπεη επηδφηεζε γηα ηε θξνληίδα ηεο 

θπηείαο θαηά ηα πξψηα 5 έηε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε πνπ δελ 

πξνβιεπφηαλ ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ 2005. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη, φηη κε ηε ζχγρξνλα αγξνηηθή πνιηηηθή ηεο πεξηφδνπ 

2014-2020 ν γεσξγφο απνθηά νηθνλνκηθά θίλεηξα, φρη κφλν λα κελ θφςεη δέλδξα ζηα 

ρσξάθηα ηνπ, αιιά θαη λα θπηέςεη ζχγρξνλα κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηφο 

ηνπ. 

 

 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Παραδοζιακά ζσζηήμαηα 

Γεδνκέλνπ φηη ε Διιάδα δηαζέηεη πνιιά θαη ζεκαληηθά παξαδνζηαθά αγξνδαζηθά 

ζπζηήκαηα, ηφζν ζε γεσξγηθέο, φζν θαη ζε δαζηθέο εθηάζεηο, ίζσο ν πξψηνο εζληθφο 

ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε απηψλ ησλ πνιχηηκσλ 

ζπζηεκάησλ. Τέηνηα ζπζηήκαηα είλαη ηεο ειηάο, ηεο θαξπδηάο, ηεο ακπγδαιηάο, ηεο 

κειηάο, ηεο ιεχθεο θαη ηνπ θππαξηζζηνχ ζηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη ηεο βαιαληδηάο, 

ηνπ πνπξλαξηνχ, ηεο καθεδνληθήο δξπφο θαη ησλ πεχθσλ ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο. 

Σρεηηθέο δξάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα είλαη ε 

πεξηπνίεζε ησλ δέλδξσλ (π.ρ. θιάδεκα), ε αξαίσζε αλ ε ππθλφηεηα είλαη πνιχ 

κεγάιε, ε θπηεία ζχγρξνλσλ δέλδξσλ ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ κε 

πην παξαγσγηθά είδε. Δηδηθφ αγξνπεξηβαιινληηθφ κέηξν γηα ηέηνηεο παξεκβάζεηο δελ 

πξνβιέπεηαη ζηε ζχγρξνλα ΚΑΠ. Μπνξνχλ, φκσο, λα πεξηιεθζνχλ ζε άιια κέηξα 

(π.ρ. ζην κέηξν ησλ γεσξγηθψλ εληζρχζεσλ), αλ απνθαζίζνπκε σο ρψξα λα 

αλαβαζκίζνπκε απηά ηα ζπζηήκαηα. Μάιηζηα, κπνξνχκε λα πηέζνπκε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε καδί κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο λα θαζηεξσζεί  ηέηνην κέηξν ζε 

κειινληηθέο αλακνξθψζεηο ηεο ΚΑΠ.  Όια απηά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

πάξνπκε ζηα ζνβαξά ην κνλαδηθφ αγξνηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηαζέηνπκε θαη ηελ 

αλάγθε πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζήο ηνπ.  
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Σύγτρονα ζσζηήμαηα 

 

Αλεμάξηεηα ηεο χπαξμεο πιεζψξαο παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο αλάγθεο 

δηαηήξεζεο θαη αλάδεημήο ηνπο, πξέπεη λα επηδηψμνπκε σο ρψξα ηελ ίδξπζε 

ζχγρξνλσλ, παξαγσγηθψλ θαη βηψζηκσλ, αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ 

εθκεηαιιεπφκελνη ην ζρεηηθφ αγξνπεξηβαιινληηθφ κέηξν ηεο λέαο ΚΑΠ. 

 

1. Λφγνη εγθαηάζηαζεο ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ 

Ο πξψηνο ιφγνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη  

οικονομικός. Οη γεσξγνί πνπ ζα εληαρζνχλ ζην αγξνπεξηβαιινληηθφ απηφ 

κέηξν ζα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ην εηζφδεκά ηνπο, γηαηί ζα επελδχζνπλ ζε 

έλα δεχηεξν, κεγάιεο αμίαο, πξντφλ απφ ην ρσξάθη ηνπο, ηελ ηερληθή μπιεία, 

ην νπνίν δελ αληηζηξαηεχεηαη ην θχξην γεσξγηθφ πξντφλ πνπ ήδε παξάγνπλ. 

Απφ πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζηε Γαιιία έρεη βξεζεί, φηη ζε έλα θαιά 

νξγαλσκέλν αγξνδαζηθφ ζχζηεκα ε αναλογία ιζοδύναμης έκηαζης κπνξεί λα 

θηάζεη κέρξη ην 1,4. Απηφ ζεκαίλεη φηη, γηα λα απνδψζεη φζν έλα εθηάξην 

κηθηήο θαιιηέξγεηαο (αγξνδάζνπο), ε κνλνθαιιηέξγεηα (κφλν γεσξγηθά θπηά 

ή κφλν δαζηθά δέλδξα γηα παξαγσγή μπιείαο) ζα ρξεηαζηεί  40% πεξηζζφηεξε 

έθηαζε. Η ρψξα καο είλαη ειιεηκκαηηθή ζε ηερληθή μπιεία πςειήο πνηφηεηαο. 

Η εηήζηα παξαγσγή ππνινγίδεηαη ζε 390.000 κ
3
 πεξίπνπ, ελψ νη εηζαγσγέο 

αλέξρνληαη ζε 2.660.000 κ
3 

πεξίπνπ. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εηζαγσγψλ 

απηψλ θαιχπηεη  ε μπιεία επηπινπνηίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηερληθή μπιεία 

πςειήο πνηφηεηαο. Έηζη, δαπαλψληαη ηεξάζηηα πνζά ζπλαιιάγκαηνο (ηξίηα ζε 

κέγεζνο κεηά ην πεηξέιαην θαη ηα δσηθά πξντφληα) γηα ηελ εηζαγσγή 

πξντφλησλ μχινπ. Τν κέηξν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θάιπςε κεγάινπ 

κέξνπο ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ηερληθή μπιεία πςειήο πνηφηεηαο θαη λα 

κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο αλάγθεο ζε ζπλάιιαγκα. 

 

Ο δεχηεξνο ιφγνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη  

περιβαλλονηικός. Η θπηεία δέλδξσλ ζε ρσξάθηα ακβιχλεη ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο θαη  ηελ θαζηζηά πεξηβαιινληηθά βηψζηκε. 

Απηφ γηαηί ηα δέλδξα εκπνδίδνπλ ηελ αιάησζε ησλ εδαθψλ, απνξξνθνχλ ηα 

ληηξηθά πνπ εθπιχλνληαη απφ ηηο εληαηηθέο ιηπάλζεηο θαη ξππαίλνπλ ηα 

ππφγεηα λεξά,  βειηηψλνπλ ηε γνληκφηεηα ησλ εδαθψλ κε ηελ απνξξφθεζε 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα βαζχηεξα ζηξψκαηα, δεζκεχνπλ ηνλ άλζξαθα 

απφ ηελ αηκφζθαηξα ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, απμάλνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα, βειηηψλνπλ αηζζεηηθά ην 

ηνπίν θαη ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ πξνζβνιψλ απφ έληνκα θαη αζζέλεηεο 

ζηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα δέλδξα, φρη κφλν 

απνηξέπνπλ ηελ ππνβάζκηζε ησλ γεσξγηθψλ εδαθψλ απφ ηελ εληαηηθή 

θαιιηέξγεηα, αιιά απμάλνπλ θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο. Έηζη, βειηηψλεηαη 

εληππσζηαθά ην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. 

 

        2.  Πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ 

Τα ζχγρξνλα αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε 

πεξηνρέο πνπ: 

 Γελ ππάξρνπλ δέλδξα ζηα ρσξάθηα, 

 Τα ρσξάθηα έρνπλ ζρεηηθά κεγάιν κέγεζνο (π.ρ. πάλσ απφ 10 

ζηξέκκαηα), 
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 Οη ζπλζήθεο πγξαζίαο είλαη επλντθέο ή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

άξδεπζεο θαη 

 Τα ρσξάθηα παξνπζηάδνπλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (π.ρ. 

αιάησζε, πνιιά ληηξηθά θ.ιπ.). 

Τέηνηα ρσξάθηα ππάξρνπλ ζηηο κεγάιεο πεδηάδεο ηεο ρψξαο πνπ 

θαιιηεξγνχληαη εληαηηθά (π.ρ. Θεζζαιίαο, Μαθεδνλίαο, Θξάθεο θαη 

Πεινπνλλήζνπ). Δπίζεο, θαηάιιειεο εθηάζεηο κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη ζε 

νξηζκέλεο εκηνξεηλέο πεξηνρέο, αιιά φρη ζηηο νξεηλέο, φπνπ ηα ρσξάθηα έρνπλ 

δέλδξα θαηά θαλφλα θαη είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο κηθξνχ κεγέζνπο. 

 

2. Δίδε δέλδξσλ θαη θαιιηεξγεηψλ 

Τα δέλδξα ησλ ζχγρξνλσλ αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα είλαη 

μπινπαξαγσγά θαη κάιηζηα  λα παξάγνπλ πςειήο πνηφηεηαο ηερληθή μπιεία, 

γηα λα έρνπλ πςειή απφδνζε. Με άιια ιφγηα, ην κέηξν δελ ζηνρεχεη ζηελ 

παξαγσγή θαξπψλ, νπφηε δελ πξνβιέπεη ηε θπηεία νπσξνθφξσλ δέλδξσλ, 

εθηφο αλ ηα είδε απηά θπηεπηνχλ γηα μπινπαξαγσγηθνχο ζθνπνχο. Κη απηφ 

γηαηί ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ειιεηκκαηηθή ζε ηερληθή μπιεία θαη φρη ζε 

θξνχηα. Γηα ην ιφγν απηφ θαηάιιεια δέλδξα είλαη ηα δαζηθά θαη κάιηζηα ηα 

ιεγφκελα «επγελή» πιαηχθπιια. Τέηνηα είδε είλαη ε θαξπδηά 

(μπινπαξαγσγηθέο πνηθηιίεο), ε αγξηνθεξαζηά, ν ςεπδνπιάηαλνο, ε  ζνξβηά,  ε 

θιακνπξηά,  ν θξάμνο, ε θαζηαληά, ε κειηθνθηά, ην θαξαγάηζη θαη ην 

ζθιήζξν. Πέξα απφ απηά, κπνξνχλ αθφκα λα θπηεπηνχλ δηάθνξα είδε δξπφο- 

αλ θαη νη δξχεο είλαη ζρεηηθά βξαδπαπμείο- ην θππαξίζζη θαη ε ιεχθε. Γηα ηηο 

γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, φιεο είλαη δπλαηέο, ηδηαίηεξα θαηάιιεια φκσο είλαη 

ηα θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο (π.ρ. ζηηεξά, θαιακπφθη, βακβάθη) θαη 

δεπηεξεπφλησο ηα θεπεπηηθά θαη ην ακπέιη. Απφ ηηο θαιιηέξγεηεο απηέο 

κπνξνχλ λα παξαρζνχλ εηδηθά (αγξνδαζηθά) πξντφληα, ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ θαη πξντφληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ), 

πξνο φθεινο ηνπ αγξνδαζνθαιιηεξγεηή. 

 

3. Ππθλφηεηα θαη δηάηαμε ησλ δέλδξσλ 

Η αγξνδαζνπνλία δελ είλαη νχηε γεσξγία, νχηε δαζνπνλία. Πνιχ πεξηζζφηεξν 

δελ είλαη αλαδάζσζε, νπφηε ην αγξνδαζηθφ κέηξν δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην 

αγξνπεξηβαιινληηθφ κέηξν ηεο δάζσζεο ησλ αγξψλ πνπ εθαξκφδεηαη εδψ θαη 

πνιιά έηε ζηε ρψξα καο. Σην ηειεπηαίν απηφ κέηξν, ηα δαζηθά δέλδξα 

θπηεχνληαη ζε φιν ην ρσξάθη, νπφηε παχεη θάζε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Σην 

αγξνδαζηθφ κέηξν, αληίζεηα, ν γεσξγφο δελ παχεη λα θαιιηεξγεί ην ρσξάθη 

ηνπ (κφλνο ηνπ ή ν ελνηθηαζηήο ηνπ)  κεηά ηε θπηεία ησλ δέλδξσλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ν αξηζκφο ησλ δέλδξσλ δε ζα πξέπεη λα είλαη κεγάινο. Μπνξεί λα 

θπκαίλεηαη απφ 30 έσο 150 δέλδξα ζην εθηάξην κε ηα 100 δέλδξα ζην εθηάξην 

(10 ζην ζηξέκκα) λα απνηεινχλ έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ κέζν φξν. Η θπηεία ησλ 

δέλδξσλ απηψλ πξέπεη λα γίλεη ζε  γξακκέο πνπ απέρνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο, 

νχησο ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε ρξήζε γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. Οη 

απνζηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην ίζεο κε ην δηπιάζην χςνο ησλ 

δέλδξσλ ζηελ σξηκφηεηά ηνπο, δει. 25-35 κέηξα. Οη απνζηάζεηο ησλ δέλδξσλ 

κέζα ζηε γξακκή πξέπεη λα είλαη 4 κέρξη 10 κέηξα. Σηα κηθξά αγξνηεκάρηα, 

ηα δέλδξα είλαη θαιχηεξα λα θπηεχνληαη ζηα φξηα γηα λα κελ εκπνδίδνπλ ηα 

κεραλήκαηα. Δπεηδή φκσο κηα ηέηνηα δηάηαμε ζα ελνριήζεη ην γεηηνληθφ 

αγξνηεκάρην, θαιά είλαη λα πξνυπάξμεη ζπλελλφεζε κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ.  

Μεηά ηε θπηεία ηνπο, ηα δέλδξα ζα πξέπεη λα θιαδεχνληαη ηαθηηθά ηα   
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επφκελα 5-10 έηε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ άθιαδνη θνξκνί 4 κέηξσλ 

πεξίπνπ χςνπο. Μάιηζηα κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη ε ρξήζε εηδηθψλ 

πιαζηηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ ζσιήλσλ γηα ηα δέλδξα θαηά ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηα δψα θαη λα δηεπθνιπλζεί ε 

αχμεζή ηνπο.  

 

4. Οηθνλνκηθή απφδνζε 

Η νηθνλνκηθή  απφδνζε ηεο αγξνδαζνπνλίαο εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο, ηδηαίηεξα ην δαζνπνληθφ είδνο πνπ ζα θπηεπηεί, ηηο 

εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρσξαθηνχ  θαη ηε θξνληίδα ηνπ γεσξγνχ ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ πεξηπνίεζε ησλ δέλδξσλ. Γηα ηελ θαξπδηά, γηα παξάδεηγκα, ε 

απφδνζή ηεο εμαξηάηαη απφ ην αλ ζα θπηεπηεί ζε μεξηθά ή πνηηζηηθά 

ρσξάθηα. Σε κηα μεξηθή θαιιηέξγεηα κε 100 δέλδξα ζην εθηάξην, ε παξαγσγή 

1 θ.κ. ηερληθήο μπιείαο (3 κέηξα άθιαδνο θνξκφο θαη 65 εθ. δηάκεηξνο) αλά 

δέλδξν  ζα επηηεπρζεί ζηα 45 έηε, ελψ ζηελ πνηηζηηθή ζηα 35 έηε  κεηά ηε 

θπηεία. Παίξλνληαο σο παξάδεηγκα ηελ μεξηθή θπηεία θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε ηξέρνπζα ηηκή ηεο μπιείαο ηεο θαξπδηάο είλαη 1000€ ην θπβηθφ,   

ηφηε ε νηθνλνκηθή απφδνζε ζα αλέιζεη ζε 100.000 € ην εθηάξην. Σην 

αγξνδαζηθφ ζχζηεκα, ε θπηεία απηή ζα δεζκεχζεη ην 5% ζηελ αξρή 

(εγθαηάζηαζε) θαη ζην ηέινο (πινηνκία) ην 15% πεξίπνπ ηεο έθηαζεο ηνπ 

ρσξαθηνχ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε παξαγσγή απηή ζα πξνέιζεη απφ έλα κηθξφ 

πνζνζηφ ηνπ ρσξαθηνχ, ην νπνίν ζα ζπλερίζεη λα θαιιηεξγείηαη θαη λα 

παξάγεη γεσξγηθά πξντφληα ζε φιε απηή ηε δηάξθεηα παξνπζίαο ησλ δέλδξσλ 

κέζα ζην ρσξάθη. Με άιια ιφγηα, ε εηζαγσγή δέλδξσλ ζηα ρσξάθηα ζπληζηά 

γηα ην γεσξγφ κηα αζθαιή επέλδπζε γηα ηη κέιινλ. Μεγάιε είλαη θαη ε 

πεξηβαιινληηθή αμία ησλ δέλδξσλ, αιιά δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα λα 

απνηηκεζεί απηή νηθνλνκηθά. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Η αγξνδαζνπνλία είλαη πξνο φθεινο ηνπ αγξφηε, αιιά θαη ηνπ αγξνηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. Δηδηθά ζηνλ αγξφηε: 

- εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξν εηζφδεκα ζε ζρέζε  κε ηε γεσξγία ή ηε δαζνπνλία 

(μπινπνλία) μερσξηζηά,  

- δηαθνξνπνηεί ην εηζφδεκά ηνπ θαη ηνλ πξνζηαηεχεη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ 

αγνξάο ησλ γεσξγηθψλ ή δαζηθψλ πξντφλησλ, 

- εμαζθαιίδεη κηα κειινληηθή επέλδπζε γηα ηελ θάιπςε νηθνγελεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ 

(π.ρ. γάκνο ησλ παηδηψλ ή ηε ζχληαμή ηνπ), 

- βειηηψλεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ρσξαθηνχ ηνπ θαη ηνπ ρψξνπ δηακνλήο ηνπ γεληθφηεξα 

θαη  

- εμαζθαιίδεη βηνινγηθά πξντφληα θαη, ελδερνκέλσο, πξντφληα νλνκαζίαο 

πξνέιεπζεο. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη κέξνο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο κε 

ηελ πηνζέηεζε ηνπ αγξνδαζηθνχ  πεξηβαιινληηθνχ κέηξνπ ζηε ζχγρξνλα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηεο ΚΑΠ θαη ηελ εμεχξεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη 

εξγαιείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιχηηκσλ παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο. 

 

 

 


