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Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια 

 



Διάςανη δέμςοχμ 



* Τα δαρξγεχογικά ρσρςήμαςα  ρςημ Δλλάδα καςαλαμβάμξσμ έκςαρη 1.044.875 

εκς. πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ 32% ςηπ ρσμξλικήπ γεχογικήπ γηπ (EΛ.ΣΤΑΤ.) 



*
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•  Δοσπ 

•  Λεύκη 

•  Καοσδιά 

•  Δλιά 

•  Αμσγδαλιά 

•  Μξσοιά 

•  Καρςαμιά 

•  Κσπαοίρρι 

• Σιςάοι 

• Κοιθάοι 

• Σίκαλη 

• Βοώμη 

• Φαρόλια 

• Καλαμπόκι 

• Μηδική 

• Βαμβάκι 

• Λαυαμικά 
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Μακεδξμική δοσπ 

Πλαςύτσλλη δοσπ Χμξώδηπ δοσπ 

Βαλαμιδιά 



Σιςαοξυώοατξ με δούπ, Δοάςσοα, Κξζάμη 

Δοσπ με ριςηοά ρςημ Δοάςσοα Κξζάμηπ 

 

Δοσπ με καλαμπόκι, Κξζάμη 

 



*



Καοσδιέπ με ριςηοά ρςημ Αογσοξύπξλη, Δοάμα 



Καοσδιέπ με μηδική ρςξ 

Άρκιξ, Κξζάμη 

 

Καοσδιέπ με 

βαμβάκι 



Καοσδιέπ με καλαμπόκι 



*



Δλαιόδεμςοα ρε ρσμδσαρμό με ριςηοά ρςη Χαλκιδική 

 



Δλαιόδεμςοα και καλαμπόκι 

Δλαιόδεμςοα ρε ρσμδσαρμό με λαυαμικά 



Δλιέπ και βίκξπ 

Δλιέπ και κοιθάοι 



Δλιέπ με αμπέλι, Καβάλα 



*



Λεύκεπ ρε ρσμδσαρμό με 

μηδική 

Λεύκεπ με ταρόλια, Βαοικό 

Φλώοιμαπ 



Λεύκεπ ρε ρσμδσαρμό με 

ριςηοά 

Λεύκεπ με καλαμπόκι ρςημ 

Αογσοξύπξλη, Δοάμα 



*
www.panoramio.com 



Αμσγδαλιέπ ρε ρσμδσαρμό με 

καοσδιέπ κ.λπ. ρςη Σιάςιρςα 

Αμσγδαλιέπ με ριςηοά 

ρςημ Δοάςσοα  

* Αμσγδαλιά 
καπμά 

ραμξδξςικά τσςά  



*



Οογχμέμξ υχοάτι με μξσοιέπ, Σξστλί 

Δημηςοιακά 

Όρποια 

Σαμξδξςικά τσςά 

*Μξσοιά 



*



Κεοαριέπ με μηδική ρςξ Άρκιξ, Κξζάμη 



Χίξπ: ελιέπ, ρσκιέπ, κσπαοίρρια, ρε ρσγκαλλιέογεια με 

ριςηοά, λαυαμικά ή αμπέλια 



Καρςαμιά ρε εγκαςαλειμμέμξ υχοάτι 



Δλιέπ, αυλαδιέπ και πεύκα με ριςάοι ρςημ Καρράμδοα, Χαλκιδική  



Φςελιέπ και καπμά 

Φςελιέπ και ριςηοά 



*



*  695 ρσρςήμαςα (>100 ρςο.) 

*  ρσμξλική έκςαρη 546.200 ρςο. 
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*Καςαμξμή δαρξγεχογικώμ 

ρσρςημάςχμ αμά σφξμεςοική ζώμη 

 

26% 

40% 

34% 



* Αοιθμόπ δαρξγεχογικώμ ρσρςημάςχμ και έκςαρή ςξσπ αμά μξμό 

 



37%

20%
15%

12%

12%
3% 1%

0%

N 

NA

ΝΔ

Δ

A

BA

ΒΔ

B

61%17%

11%
6% 5%

Ενηονη σπήζη

Μέηπια σπήζη

Ελαθπιά σπήζη

Μεπική/Ελαθπιά εγκαηάλειτη

Εγκαηάλειτη

*Έκθερη 

*Βαθμόπ υοήρηπ 



*Κσοίαουξ είδξπ καλλιέογειαπ 
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*  Υφόμεςοξ 600 μ. 

*  Έκςαρη πεοίπξσ 

3500 ρςο. 



 

• Καλαμπόκι 

• Μηδική 

• Δλαιξκοάμβη 

• Σόογξπ 

* Κσοίαουα δέμςοα: καοσδιά, αμσγδαλιά, λεύκη 

* Δέμςοα διάρπαοςα μέρα ρςα υχοάτια  

*Οοιρμέμα δέμςοα καοσδιάπ έυξσμ ηλικία πάμχ από 

100-150 υοόμια 

* Χοηριμξπξιξύμςαι πλέξμ μόμξ για παοαγχγή 

καοσδιώμ, όυι για νσλεία 



*  Πεοίμεςοξπ: 4,3μ.                          

*  Ύφξπ: 17μ. 



*



*  Υφόμεςοξ 880 μ. 

*  Έκςαρη 1400 ρςο. 





Κσοίαουα δέμςοα: 

•  Καοσδιά 

•  Φςελιά 

•  Κεοαριά 

•  Κξοξμηλιά 

•  Αυλαδιά 



*



Γεχογικέπ καλλιέογειεπ: 

•  Καλαμπόκι 

•  Μηδική 

•  Σιςάοι 

•  Φαρόλια 

•  Ιςεόβεογεπ 

Κσοίαουα δέμςοα: 

•  Λεύκη (25μ.) 

•  Καοσδιά 

•  Ιςιά 

*  Υφόμεςοξ 739 μ. 

*  Έκςαρη πεοίπξσ 1000 ρςο. 



Αιςίεπ δημιξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ: 

*μικοόπ κλήοξπ 

*πξλύ καλή ςιμή νσλεία λεύκηπ (δεκαεςία ςξσ ‟60)  

*εδατξκλιμαςικέπ ρσμθήκεπ 

 

Αιςίεπ διαςήοηρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ: 

*δεμ έγιμε αμαδαρμόπ ςξ „82-‟83 ρε όλη ςημ πεοιξυή 



*



Καούδεπ με καςιτέδεπ 

wikipedia.org 

Ιμδία 



5 x 10 200 δέμςοα/εκς. 5 x 20 

5 x 40 

100 δέμςοα/εκς. 

50 δέμςοα/εκς. 

Κίμα 



* Δαρξγεχογικό ρύρςημα με 

καρςαμιέπ ρςξ Μιρρξύοι 

ruralmissouri.org 

Αμεοική 



Καπςδιέρ + Σιηηπά  Οπυποθόπα + Κηπεςηικά  

Καοσδιέπ + Σιςηοά Λεύκεπ + Σιςηοά 

Γαλλία 

www.agroforesterie.fr 



Δαρξγεχογικό ρύρςημα 13 εςώμ με κσπαοίρρια Leylandii και αμπέλια 

Γαλλία 



Λεύκεπ 14 εςώμ ρε γοαμμέπ για ςη διεσκόλσμρη ςχμ μηυαμημάςχμ 

agroforesterie.fr 

Γαλλία 



Δαρξγεχογικό ρύρςημα με καοσδιέπ 

agroforst.de 

Γαλλία 



Γαλλία 

EURAF 



Λίπαμρη ρε δαρξγεχογικό ρύρςημα με καοσδιέπ και ριςηοά, 29x8μ. 

Βέλγιξ 

www.agroforestry.eu 



1ξ έςξπ (2003) 

2ξ έςξπ 

Δοάςσοα: καοσδιέπ και αγοιξκεοαριέπ με καλαμπόκι 

Δλλάδα 

2010 



Αογσοξύπξλη Δοάμαπ 

14 δέντρα 

16μ. 

10μ. 

12μ. 



*





* Απξγοατή, υαοςξγοάτηρη και διαςήοηρη ςχμ σπαουόμςχμ παοαδξριακώμ 

δαρξγεχογικώμ ρσρςημάςχμ 

* Δμημέοχρη και επιμόοτχρη ςχμ αγοξςώμ 

* Δγκαςάρςαρη ρύγυοξμχμ, βελςιχμέμχμ ρσρςημάςχμ πξσ θα είμαι ξικξμξμικά, 

ξικξλξγικά και πξλιςιρμικά βιώριμα 

Τι ποέπει μα γίμει? 



www.agroforesterie.fr 


