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Αγξνδαζνπνλία είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα. Αγξνδαζηθά 

νλνκάδνληαη ηα ζπζηήκαηα, πνπ ζπλδπάδνπλ δέληξα κε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ή θαη ιηβαδηθά θπηά/δψα 

ζηελ ίδηα επηθάλεηα. Η βιάζηεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη πνιχ πινχζηα θαη απνηειείηαη απφ 

δηάθνξα είδε θαη ιεηηνπξγηθνχο ηχπνπο. Σα δέληξα ηνπ αλσξφθνπ βξίζθνληαη ζε δπλακηθή ηζνξξνπία κε 

ηνπ ζάκλνπο θαη ηα θπηά ηνπ ππνξφθνπ. Σα αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα είλαη παξαδνζηαθή κνξθή ρξήζεο 

ηεο γεο θαη δηαρεηξίδνληαλ απφ ηελ αξραηφηεηα ζηε ρψξα καο. Αλάινγα κε ηε δηαρείξηζε πνπ αζθείηαη ζε 

απηά κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε παξαδνζηαθά θαη λέα ζπζηήκαηα.  Σα δέληξα ησλ παξαδνζηαθψλ 

ζπζηεκάησλ είηε είλαη δαζηθά (απνκεηλάξηα παιαηφηεξσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ) θαη βξίζθνληαη δηάζπαξηα 

ή ζηα φξηα ηνπ αγξνχ είηε είλαη νπσξνθφξα ηα νπνία θπηεχηεθαλ πξηλ πνιιά ρξφληα γηα ηελ παξαγσγή 

θαξπψλ θαη θαπζφμπισλ. ηα λέα ζπζηήκαηα ηα δέληξα θπηεχνληαη γηα ηελ παξαγσγή θαξπψλ θαη 

ηερληθήο μπιείαο. Σα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή αμία. Η νηθνλνκηθή αθνξά 

ηελ παξαγσγή μχινπ θαη θαξπψλ ελψ ε πεξηβαιινληηθή αθνξά ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ηνπίνπ θαη ηελ θαιχηεξε αλαθχθισζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ κέζα ζην ίδην ην ζχζηεκα. Σα 

ζπζηήκαηα απηά είλαη ζηαζεξφηεξα απφ νπνηαδήπνηε κνξθή ζπκβαηηθήο γεσξγίαο, σο πξνο ηελ 

πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ βηνηφπσλ θαη ηελ άγξηα παλίδα, ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ή θαη 

βειηίσζε ησλ ηνπίσλ ηεο ρψξαο καο. Η δηαηήξεζε ησλ αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ίζσο ε δεκηνπξγία 

λέσλ θξίλεηαη επηηαθηηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ εδαθψλ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

ηνπ ηνπίνπ θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ πνπ αζθεί 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Η πξνζπάζεηα απηή απαηηεί ηελ αθξηβή γλψζε ησλ ηχπσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ φπσο θαη ηεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ. 

 
 

Γαζνιηβαδηθό ύζηεκα: Πξννπηηθή Δθαξκνγήο ζηνπο βνζθόηνπνπο ηωλ Ηκίμεξωλ 

Πεξηνρώλ ηεο Διιάδαο 

Απόζηνινο Αϊλαιήο, Γαζνιόγνο, Γηεπζπληήο Γαζώλ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

Η επηθξάηεζε ηεο ειεχζεξεο, ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ θαη ζχζηεκα βφζθεζεο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ζηηο 

πεδηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο νδεγεί ζηελ ππεξβφζθεζε ησλ εθηάζεσλ απηψλ θαη ηε 

ζπλερή ππνβάζκηζή ηνπο. Η ππεξβφζθεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππξθαγηέο, νδεγεί ζε ππνβάζκηζε ηεο 

βιάζηεζεο θαη ζε δηαβξψζεηο δεκηνπξγψληαο νξηαθέο ζπλζήθεο εξεκνπνίεζεο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Η 

αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ηεο ρξήζεο ησλ βνζθφηνπσλ απηψλ, γίλεηαη ζπλερψο εληνλφηεξε θαη απαηηεί 

ιχζεηο πνπ ζα απνθαηαζηήζνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζα αλαδείμνπλ ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ ελψ ζπγρξφλσο ζα δηαηεξήζνπλ ηελ θαλνληθή βφζθεζε. Η εθαξκνγή ηνπ 

δαζνιηβαδηθνχ ζπζηήκαηνο, κέζα απφ έλα πξνγξακκαηηζκφ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα νδεγήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο βηνινγηθήο θαη νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζε αζθεπείο 

ππνβαζκηζκέλεο ιηβαδηθέο εθηάζεηο.  ην δαζνιηβαδηθφ ζχζηεκα, ε δξάζε ησλ πξσηνγελψλ παξαγφλησλ 

– δάζος, λιβάδι, δώα - δηακνξθψλεηαη έηζη ψζηε θάζε παξάγνληαο λα ζπκβάιιεη ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε 

δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Μέζα ζηα δαζνιηβαδηθά ζπζηήκαηα δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο 

πνιιαπιψλ ζθνπψλ θαη ρξήζεσλ φπσο βφζθεζεο, παξαγσγήο μχινπ, αηζζεηηθήο αλάδεημεο, θαηαθπγίνπ 

άγξηαο παλίδαο, θ.ι.π.. Σν δαζνιηβαδηθφ ζχζηεκα πξνζθέξεη αθελφο ηελ επθαηξία λα αληηκεησπηζηνχλ 

πξνβιήκαηα δηαηξνθήο ησλ δψσλ, ηα νπνία ζήκεξα αληηκεησπίδνληαη κε έηνηκεο δσνηξνθέο θαη 

αθεηέξνπ λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά ε ειιεληθή θηελνηξνθία κέζα απφ ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο δηαρείξηζεο ηεο ιηβαδηθήο γεο. 

 



 

 

 

Γαζνγεωξγηθά ζπζηήκαηα 
 

Άλλα ηδεξνπνύινπ, Γαζνιόγνο, ρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Α.Π.Θ. 

 

Tα δαζνγεωξγηθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ηχπνπο ηεο αγξνδαζνπνλίαο. Πξφθεηηαη 

γηα ηνλ ζπλδπαζκφ δέληξσλ θαη γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ ίδηα επηθάλεηα. ηελ Ειιάδα 

θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 1.044.875 εθη. πνπ αληηζηνηρεί ζην 30% ηεο ζπλνιηθήο γεσξγηθήο γεο. Είλαη 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο παξαδνζηαθά θαη απαληψληαη ζε κηα επξεία πνηθηιία νηθνινγηθψλ θαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ απφ ακλεκφλεπηνπο ρξφλνπο. Σα θπξίαξρα δέληξα ζηα ζπζηήκαηα απηά είλαη 

είηε δαζηθά φπσο δξπο, ιεχθεο, θαζηαληέο, θππαξίζζηα είηε νπνξσθφξα φπσο θαξπδηέο, ειηέο, ακπγδαιηέο 

θ.ά. ηα νπνία βξίζθνληαη δηάζπαξηα ή ζηα φξηα ησλ ρσξαθηψλ. Κάησ απφ ηα δέληξα ππάξρνπλ 

θαιιηέξγεηεο κε ζηηεξά, φζπξηα, ιαραληθά, βηνκεραληθά θαη ζαλνδνηηθά θπηά θ.ά.  

ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε ππάξρνπλ 695 δαζνγεσξγηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ 

ζπλνιηθά 54.620 εθη. Σε κεγαιχηεξε έθηαζε κε δαζνγεσξγηθά ζπζηήκαηα έρεη ν λνκφο εξξψλ (8.967 

εθη.) ελψ ν λνκφο κε ηα πεξηζζφηεξα ζε αξηζκφ (98) ζπζηήκαηα είλαη ν λνκφο Ρνδφπεο. Σα ζπζηήκαηα 

απηά απνηεινχληαη απφ κεγάιε πνηθηιία δέληξσλ θαη γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, σζηφζν ην 39% 

εκθαλίδεη κέηξηα έσο πιήξε εγθαηάιεηςε. Σα παξαδνζηαθά δαζνγεσξγηθά ζπζηήκαηα ζήκεξα, ζε φιε ηε 

ρψξα, θηλδπλεχνπλ λα εγθαηαιεηθζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ ζε εληαηηθέο κνλνθαιιηέξγεηεο. Γηα απηφ ην 

ιφγν απηφ ε απνγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο είλαη επηηαθηηθή, απνζθνπψληαο πάληνηε ζηελ αεηθνξηθή 

δηαρείξηζή ηνπο. Πεξηνρέο κε αληηπξνζσπεπηηθά, ραξαθηεξηζηηθά, παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα 

δηαζσζνχλ, λα πξνζηαηεπζνχλ θαη λα αλαθεξπρζνχλ σο πξνζηαηεπφκελα ηνπία. 

 

 

Σν αγξνδαζηθό κέηξν ζηα πιαίζηα ηεο λέαο ΚΑΠ θαη νη πξννπηηθέο 

 εθαξκνγήο ηνπ ζηελ Διιάδα  
 

Βαζίιεηνο Π. Παπαλαζηάζεο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Ληβαδνπνλίαο ηνπ Α.Π.Θ. 

 

Σελ 17
ε
 Δεθεκβξίνπ 2013 δεκνζηεχηεθε ν θαλνληζκφο 1305/2013 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

πκβνπιίνπ πνπ έρεη σο ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζηε λέα πεξίνδν ηεο ΚΑΠ (2014-

2020). ην άξζξν 23 ηνπ θαλνληζκνχ πεξηιακβάλεηαη ην γεσξγνπεξηβαιινληηθφ κέηξν «Εγκαηάζηαζε 

αγροδαζικών ζσζηεμάηων», ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ κε θάιπςε κέρξη ην 80% ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο  θαη εηήζηα πξηκνδφηεζε 

γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ζπληήξεζήο ηνπο ηα πξψηα 5 έηε. χκθσλα κε ηνλ ίδην θαλνληζκφ, σο 

«αγροδαζικά  ζσζηήμαηα νοούνηαι ζσζηήμαηα τρήζες ηες γες, ζηα οποία καλλιεργούνηαι δένδρα ζε 

ζσνδσαζμό με ηε γεωργία ζηεν ίδια έκηαζε». Δηθαηνχρνη ηνπ κέηξνπ είλαη ηδηψηεο πνπ θαηέρνπλ γε 

(γεσξγνί), Δήκνη θαη ελψζεηο γεσξγψλ ή Δήκσλ. Επηιέμηκεο δαπάλεο είλαη ε θπηεία δαζηθψλ δέλδξσλ ζε 

ρσξάθηα, ε αξαίσζε δέλδξσλ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, ην θφζηνο ζχληαμεο ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ, 

θαηαζθεπήο πνηηζηξψλ θαη πξφρεηξσλ θαηαιπκάησλ γηα δψα, αλαγθαίσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

εξγαζηψλ, αλαπιήξσζεο ηεο θπηείαο ζε πεξίπησζε δεκηψλ απφ αθξαίεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, 

βνηαλίζκαηνο ηήο θπηείαο, πξνζηαζίαο θαη θιαδέκαηνο ησλ δέλδξσλ. Σν κέηξν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

γεσξγηθέο εθηάζεηο απφ ηδηψηεο (γεσξγνχο) θαζψο θαη ζε δαζηθέο απφ Δήκνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

είλαη δηαρεηξηζηέο ησλ εθηάζεσλ απηψλ. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ δέλδξσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 

250 άηνκα ην εθηάξην, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε γεσξγηθή θαιιηέξγεηα ή βφζθεζε. ηηο 

γεσξγηθέο εθηάζεηο, ε θπηεία ησλ δέλδξσλ κπνξεί λα γίλεη ζε γξακκέο ή ισξίδεο, ψζηε λα κελ 

παξεκπνδίδεηαη ε ρξήζε γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. Σν κέηξν απηφ ππήξρε θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηεο ΚΑΠ (2004-2013), αιιά δελ εθαξκφζηεθε ζηελ Ειιάδα. ηε λέα ΚΑΠ είλαη 

ζαθψο βειηησκέλν θαη πξέπεη λα εθαξκνζηεί, γηαηί ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο γεσξγνχο 

θαη θηελνηξφθνπο, ελψ ζα βειηησζνχλ ζεκαληηθά ην αγξνηηθφ θαη δαζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξα καο. 

 


