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ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

ΛιβάδιαΛιβάδια

∆άση∆άση

ΛιβάδιαΛιβάδια

Γεωργικές εκτάσειςΓεωργικές εκτάσεις



Α) Μονοκαλλιέργεια Α) Μονοκαλλιέργεια 
Χαρακτηριστικό:Χαρακτηριστικό: µόνο ποώδη γεωργικά φυτά ή ξυλώδη (αµπέλι, οπωροφόρα)µόνο ποώδη γεωργικά φυτά ή ξυλώδη (αµπέλι, οπωροφόρα)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

Σιτηρά Σιτηρά ΜηδικήΜηδική

ΑµπέλιΑµπέλι ΡοδακινιέςΡοδακινιές



ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Πλεονεκτήµατα
Εύκολη χρήση µηχανηµάτων

Εύκολη χρήση λιπασµάτων, ζιζανιοκτόνων, κ.λπ.

Εντατική εκµετάλλευση

Υψηλές αποδόσεις

Πλεονεκτήµατα
Εύκολη χρήση µηχανηµάτων

Εύκολη χρήση λιπασµάτων, ζιζανιοκτόνων, κ.λπ.

Εντατική εκµετάλλευση

Υψηλές αποδόσειςΥψηλές αποδόσειςΥψηλές αποδόσεις

Μειονεκτήµατα
Μεγάλο κόστος παραγωγής

Ανασφάλεια (από ακραίες καιρικές συνθήκες, ασθένειες κ.λπ.)

Υποβάθµιση του περιβάλλοντος

Μειονεκτήµατα
Μεγάλο κόστος παραγωγής

Ανασφάλεια (από ακραίες καιρικές συνθήκες, ασθένειες κ.λπ.)

Υποβάθµιση του περιβάλλοντος



Β) ΠολυκαλλιέργειαΒ) Πολυκαλλιέργεια
Χαρακτηριστικό:Χαρακτηριστικό: ποώδη γεωργικά φυτά ποώδη γεωργικά φυτά & & δένδρα (δασικά και οπωροφόρα)δένδρα (δασικά και οπωροφόρα)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

Σιτηρά + δρύεςΣιτηρά + δρύες Μηδική + δένδραΜηδική + δένδρα

Αµπέλι + καρυδιέςΑµπέλι + καρυδιές Σιτηρά + αµυγδαλιέςΣιτηρά + αµυγδαλιές



ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Πλεονεκτήµατα
Πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιµων φυσικών 

πόρων (φως, νερό, θρεπτικά στοιχεία)

Πολλαπλή παραγωγή προϊόντων

Εξασφαλίζουν διαφοροποιηµένο εισόδηµα

Εξασφαλίζουν οικολογική σταθερότητα

Πλεονεκτήµατα
Πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιµων φυσικών 

πόρων (φως, νερό, θρεπτικά στοιχεία)

Πολλαπλή παραγωγή προϊόντων

Εξασφαλίζουν διαφοροποιηµένο εισόδηµα

Εξασφαλίζουν οικολογική σταθερότηταΕξασφαλίζουν οικολογική σταθερότηταΕξασφαλίζουν οικολογική σταθερότητα

Μειονεκτήµατα
Βασίζονται στη χειρωνακτική εργασία

∆εν επιδέχονται µεγιστοποίηση της παραγωγής

∆ε µπορούν να µηχανοποιηθούν

Μειονεκτήµατα
Βασίζονται στη χειρωνακτική εργασία

∆εν επιδέχονται µεγιστοποίηση της παραγωγής

∆ε µπορούν να µηχανοποιηθούν



ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΑΓΡΟ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑ;ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΑΓΡΟ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑ;

Σκόπιµη συγκαλλιέργεια ξυλωδών και ποωδών Σκόπιµη συγκαλλιέργεια ξυλωδών και ποωδών 

φυτών στο ίδιο µέρος γηςφυτών στο ίδιο µέρος γης

Μορφές αγροδασοπονίας ή αγροδασικών συστηµάτωνΜορφές αγροδασοπονίας ή αγροδασικών συστηµάτων

Σκόπιµη συγκαλλιέργεια ξυλωδών και ποωδών Σκόπιµη συγκαλλιέργεια ξυλωδών και ποωδών 

φυτών στο ίδιο µέρος γηςφυτών στο ίδιο µέρος γης

Μορφές αγροδασοπονίας ή αγροδασικών συστηµάτωνΜορφές αγροδασοπονίας ή αγροδασικών συστηµάτων

α. α. -- ∆ασογεωργία ή δασογεωργικά συστήµατα∆ασογεωργία ή δασογεωργικά συστήµατα

β. β. -- ∆ασολιβαδοπονία ή δασολιβαδικά συστήµατα∆ασολιβαδοπονία ή δασολιβαδικά συστήµατα

γ. γ. –– Αγροδασολιβαδοπονία ή αγροδασολιβαδικά συστήµαταΑγροδασολιβαδοπονία ή αγροδασολιβαδικά συστήµατα

α. α. -- ∆ασογεωργία ή δασογεωργικά συστήµατα∆ασογεωργία ή δασογεωργικά συστήµατα

β. β. -- ∆ασολιβαδοπονία ή δασολιβαδικά συστήµατα∆ασολιβαδοπονία ή δασολιβαδικά συστήµατα

γ. γ. –– Αγροδασολιβαδοπονία ή αγροδασολιβαδικά συστήµαταΑγροδασολιβαδοπονία ή αγροδασολιβαδικά συστήµατα



Αγροδασικά συστήµατα

∆ασολιβαδικά Αγροδασολιβαδικά ∆ασογεωργικά



Ρόλος των δέντρων στα αγροδασικά 
συστήµατα

Προϊόντα

• Ξυλεία
• Καυσόξυλα

Υπηρεσίες

• Απορρόφηση νερού και 
θρεπτικών ουσιών

• Καυσόξυλα

• Πάσσαλοι

• Ξυλοκάρβουνα

• Τροφή για τα ζώα

• Φρούτα και καρποί

• Άλλα προϊόντα

• ∆έσµευση του αζώτου

• Σκίαση

• Ανεµοφράκτες

• Σήµανση ορίων

• Προστασία από τη διάβρωση



Πλεονεκτήµατα αγροδασικών συστηµάτων

Περιβαλλοντικά Οικονοµικά

1. Απορροή, διάβρωση

2. Αύξηση γονιµότητας

1. Σταθερό εισόδηµα από ξυλεία,
και γεωργικές καλλιέργειες

2. Αύξηση γονιµότητας

3. Βελτίωση τοπίου

4. Βιοποικιλότητα

5. Σταθερό σύστηµα

και γεωργικές καλλιέργειες

2. ∆ιαφοροποίηση δραστηριοτήτων

3. Ζωντανή κληρονοµιά

4. Προοπτικές ανάπτυξης



ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ∆ΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ;ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ∆ΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ;

Συγκαλλιέργεια δασικών δένδρων & γεωργικών Συγκαλλιέργεια δασικών δένδρων & γεωργικών 

φυτών στο ίδιο χωράφιφυτών στο ίδιο χωράφι

� ∆ασικά δένδρα: οποιαδήποτε δένδρα, κυρίως όµως εκείνα που 

παράγουν υψηλής ποιότητας τεχνική ξυλεία (καρυδιά, 

αγριοκερασιά, ψευδοπλάτανος, φράξος, σορβιά, λεύκη κ.ά.)

Συγκαλλιέργεια δασικών δένδρων & γεωργικών Συγκαλλιέργεια δασικών δένδρων & γεωργικών 

φυτών στο ίδιο χωράφιφυτών στο ίδιο χωράφι

� ∆ασικά δένδρα: οποιαδήποτε δένδρα, κυρίως όµως εκείνα που 

παράγουν υψηλής ποιότητας τεχνική ξυλεία (καρυδιά, 

αγριοκερασιά, ψευδοπλάτανος, φράξος, σορβιά, λεύκη κ.ά.)αγριοκερασιά, ψευδοπλάτανος, φράξος, σορβιά, λεύκη κ.ά.)

� Γεωργικά φυτά: Ετήσια ή πολυετή (σιτηρά, καλαµπόκι, αµπέλι, 

λαχανικά, σανοδοτικά φυτά)

∆ασογεωργικά είναι και τα συστήµατα που ∆ασογεωργικά είναι και τα συστήµατα που 

περιλαµβάνουν οπωροφόρα αντί για δασικά δένδραπεριλαµβάνουν οπωροφόρα αντί για δασικά δένδρα

αγριοκερασιά, ψευδοπλάτανος, φράξος, σορβιά, λεύκη κ.ά.)

� Γεωργικά φυτά: Ετήσια ή πολυετή (σιτηρά, καλαµπόκι, αµπέλι, 

λαχανικά, σανοδοτικά φυτά)

∆ασογεωργικά είναι και τα συστήµατα που ∆ασογεωργικά είναι και τα συστήµατα που 

περιλαµβάνουν οπωροφόρα αντί για δασικά δένδραπεριλαµβάνουν οπωροφόρα αντί για δασικά δένδρα



Έκταση των αγροδασικών συστηµάτων στην Ελλάδα

Γεωργικές καλλιέργειες: 
3.483.200 ha

∆ασογεωργικά συστήµατα: 
1.044.875 ha (32% των 
γεωργικών καλλιεργειών)

∆ασικές εκτάσεις: 6.513.069 ha

∆ασολιβαδικά συστήµατα: 
1.079.611 ha (16,5% των 
δασικών εκτάσεων)

γεωργικών καλλιεργειών)

Αυτοφυή δέντρα: 843.700 ha

Φυτεµένα δέντρα: 201.175 ha

Συνολική έκταση αγροδασικών συστηµάτων: 2.124.486 ha



∆ασογεωργικά συστήµατα διαφόρων ειδών δρυός

(Quercus frainneto, Q. pubescens, 
Q. cerris, Q.trojana)



∆ασογεωργικά συστήµατα διαφόρων ειδών δρυός

(Quercus frainneto, Q. pubescens, 
Q. cerris, Q.trojana)



Τύπος οπωροφόρων δέντρων (Μηλιές, καστανιές, καρυδιές, αµυγδαλιές, 
κερασιές) σε συνδυασµό µε σιτηρά, µηδική, αµπέλια, βαµβάκι κ.α.



Τύπος οπωροφόρων δέντρων (Μηλιές, καστανιές, καρυδιές, αµυγδαλιές, 
κερασιές) σε συνδυασµό µε σιτηρά, µηδική, αµπέλια, βαµβάκι κ.α.



Τύπος οπωροφόρων δέντρων (Μηλιές, καστανιές, καρυδιές, αµυγδαλιές, 
κερασιές) σε συνδυασµό µε σιτηρά, µηδική, αµπέλια, βαµβάκι κ.α.



Τύπος της λεύκης σε συνδυασµό µε σιτηρά και µηδική



Τύπος της ελιάς σε συνδυασµό µε διάφορες καλλιέργειες (σιτηρά, αµπέλια, 
λαχανικά, κ.α.)



• Μετακίνηση του πληθυσµού προς τα αστικά κέντρα

∆ιαδικασίες και αίτια µείωσης των δασογεωργικών 
συστηµάτων

Εγκατάλειψη

(ορεινές και ηµιορεινές περιοχές)

Εντατικοποίηση

(πεδινές περιοχές)

• Εισαγωγή νέων προϊόντων ως µέσα θέρµανσης (π.χ.
πετρέλαιο, φυσικό αέριο)

• Εντατική χρήση γεωργικών καλλιεργειών (µηχανοποίηση
εργασιών) και µετατροπή σε µονοκαλλιέργειες

• Έλλειψη Κοινοτικών ενισχύσεων



Σύγχρονα δασογεωργικά συστήµατα

Καρυδιές + ΣιτηράΚαρυδιές + Σιτηρά
Λεύκες + ΣιτηράΛεύκες + Σιτηρά

Καρυδιές + Σιτηρά Καρυδιές + Σιτηρά Οπωροφόρα + Κηπευτικά Οπωροφόρα + Κηπευτικά 

Καρυδιές + ΣιτηράΚαρυδιές + Σιτηρά
Λεύκες + ΣιτηράΛεύκες + Σιτηρά



Σύγχρονα δασογεωργικά συστήµατα

Λεύκες και καρυδιές µε σιτηράΛεύκες και καρυδιές µε σιτηρά



Σύγχρονα δασογεωργικά συστήµατα



Σύγχρονα δασογεωργικά συστήµατα

Αγριοκερασιές και καρυδιές µε σιτηράΑγριοκερασιές και καρυδιές µε σιτηρά



Σύγχρονα δασογεωργικά συστήµατα

∆έντρα σε γραµµές για τη διευκόλυνση των µηχανηµάτων



Σύγχρονα δασογεωργικά συστήµατα

5 x 10 200 5 x 20 100

556 x 30 5 x 40 50

∆ιάφορες πυκνότητες και αποστάσεις µεταξύ των δέντρων



Σύγχρονα δασογεωργικά συστήµατα

Τρέχουσες τιµές ξυλείας διαφόρων ειδών

Καρυδιά: 1000-1300 €/κ.µ.

Αγριοκερασιά: 700-800 €/κ.µ.

Ψευδοπλάτανος: 600-700 €/κ.µ.

Άλλα είδη: 500-700 €/κ.µ.Άλλα είδη: 500-700 €/κ.µ.

Απόδοση στον περίτροπο χρόνο (100 δέντρα/εκτάριο)

Καρυδιά: 100.000 €/εκτάριο

Αγριοκερασιά: 70.000 €/εκτάριο

Ψευδοπλάτανος, άλλα είδη: 60.000 €/εκτάριο



Νέο µέτρο για την εγκατάσταση αγροδασικών 
συστηµάτων στην Ελλάδα (2007-2013)

∆εν εφαρµόστηκε

5.3.2.2.2. Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών (αγροδασικών)
συστηµάτων σε γεωργική γη

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασικών (αγροδασικών) συστηµάτων σε γεωργική

γηγη

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Άρθρο 44 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005
Άρθρο 32 του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 και Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.2.2.2

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

222



Νέο µέτρο για την εγκατάσταση αγροδασικών 
συστηµάτων στην Ελλάδα

ΠΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Το µέτρο θα εφαρµοστεί στην ηπειρωτική Ελλάδα, δηλαδή στην Πελοπόννησο,
Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη, µε έµφαση στις

περιοχές όπου υπάρχουν εκτεταµένες µονοκαλλιέργειες γεωργικών φυτών ή

όπου υπάρχουν σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα . Η ελάχιστη

επιδοτούµενη έκταση ορίζεται σε 0,5 εκτάρια (5 στρέµµατα).
Επιλέξιµες δράσεις:Επιλέξιµες δράσεις:
Το κόστος αγοράς των δενδρυλλίων

Το κόστος αγοράς των πασσάλων για τη στήριξή τους

Το κόστος αγοράς των προστατευτικών σωλήνων για την προστασία των

δέντρων από τα κτηνοτροφικά και άγρια ζώα

Οι εργασίες για τη φύτευση των δενδρυλλίων

Οι εργασίες για την τοποθέτηση των πασσάλων και των προστατευτικών

σωλήνων



Νέο µέτρο για την εγκατάσταση αγροδασικών 
συστηµάτων στην Ελλάδα

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση των αγροδασικών συστηµάτων

τα δέντρα θα πρέπει να φυτεύονται σε γραµµές. Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ

των γραµµών των δέντρων θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 10 µέτρα, ενώ
η απόσταση µεταξύ των δέντρων στην ίδια γραµµή θα πρέπει να είναι

µεγαλύτερη από 4 µέτρα. Ο µέγιστος αριθµός δέντρων που θα εγκατασταθούν

δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 200 δέντρα στο εκτάριο (ειδικά για τιςδεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 200 δέντρα στο εκτάριο (ειδικά για τις

καρυδιές ο µέγιστος αριθµός δέντρων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100
δέντρα στο εκτάριο).

Συνολικό Κόστος: 3.304.669 €

Επιλέξιµη έκταση 3.300 ha



Γιατί πρέπει ο γεωργός να φυτέψει Γιατί πρέπει ο γεωργός να φυτέψει 

δασικά δένδρα στο χωράφι τουδασικά δένδρα στο χωράφι του;;

1.1. Επιπλέον χρήµατα από την ξυλείαΕπιπλέον χρήµατα από την ξυλεία

2.2. Σταθερότερο εισόδηµαΣταθερότερο εισόδηµα

3.3. Βελτίωση του περιβάλλοντοςΒελτίωση του περιβάλλοντος3.3. Βελτίωση του περιβάλλοντοςΒελτίωση του περιβάλλοντος

4.4. Βελτίωση του τοπίουΒελτίωση του τοπίου

5.5. ∆ιαφοροποίηση των δραστηριοτήτων∆ιαφοροποίηση των δραστηριοτήτων

6.6. Απασχόληση µε κλάδεµαΑπασχόληση µε κλάδεµα

7.7. Ζωντανή κληρονοµιά στους απογόνουςΖωντανή κληρονοµιά στους απογόνους



Ελληνικό Αγροδασικό ∆ίκτυο
(www.agroforestry.gr)

Σκοποί του ∆ικτύου

• Συλλογή αναλυτικών πληροφοριών για τα αγροδασικά συστήµατα της

Ελλάδας και προτάσεις για τη διατήρηση και αειφορική διαχείρισή τους.

• Παρακολούθηση των οδηγιών και κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης• Παρακολούθηση των οδηγιών και κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικών µε τα συστήµατα αυτά.

• ∆ιερεύνηση πρακτικών διαχείρισης που σχετίζονται µε τα συστήµατα

αυτά και παροχή πληροφοριών.

• Παροχή τεχνικών οδηγιών σε αγρότες ή οργανισµούς που επιθυµούν

την ενασχόληση τους µε την αγροδασοπονία.






