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ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ;

Σκόπιμη συγκαλλιέργεια ξυλωδών και ποωδών φυτών 
στο ίδιο μέρος γης

Μορφές αγροδασοπονίας ή αγροδασικών

συστημάτων

α. - Δασογεωργία ή δασογεωργικά συστήματα

β. - Δασολιβαδοπονία ή δασολιβαδικά συστήματα

γ. – Αγροδασολιβαδοπονία ή αγροδασολιβαδικά

συστήματα



Αγροδασικά συστήματα

Δασολιβαδικά Αγροδασολιβαδικά Δασογεωργικά



Διατήρηση βιοποικιλότητας

• Πουλιά
• Νυχτερίδες
• Γαιοσκώληκες
• Έντομα
• Αραχνοειδή
• Ακάρεα
• Λειχήνες
• Μικρά θηλαστικά
• Μικροπανίδα και μικροχλωρίδα του εδάφους
• Κλπ…

Επίπτωση των δέντρων στη βιοποικιλότητα
(συμπεριλαμβανομένης και της συνοδού βλάστησης κάτω από το 

δέντρο)



ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ;

Συνύπαρξη δασικών δένδρων, λιβαδικών φυτών και 
ζώων στην ίδια επιφάνεια

v Δασικά δένδρα: Διάφορα είδη δρυός, πεύκης, λεύκης, οξυάς, 
καστανιάς, ελαιόδεντρα, αγριοκερασιές κ.ά. 

v Λιβαδικά φυτά: Ετήσια ή πολυετή ποώδη φυτά (αγρωστώδη, 
ψυχανθή και πλατύφυλλα), ξυλώδη φυτά σε μορφή θάμνων 
(πουρνάρι, αγριελιά, φιλύκι, γαύρος κ.ά.)

v Ζώα: Πρόβατα, αίγες, βοοειδή, χοίροι, κότες κ.ά.











ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ;

Συγκαλλιέργεια δασικών δένδρων & γεωργικών 
φυτών στο ίδιο χωράφι

v Δασικά δένδρα: οποιαδήποτε δένδρα, κυρίως όμως εκείνα που 
παράγουν υψηλής ποιότητας τεχνική ξυλεία (δρυς, καρυδιά, 
αγριοκερασιά, ψευδοπλάτανος, φράξος, σορβιά κ.ά.)

v Γεωργικά φυτά: Ετήσια ή πολυετή (σιτηρά, καλαμπόκι, βαμβάκι, 
αμπέλι, λαχανικά, σανοδοτικά φυτά)

Δασογεωργικά είναι και τα συστήματα που 
περιλαμβάνουν οπωροφόρα αντί για δασικά δένδρα



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα δέντρα των παραδοσιακών συστημάτων
είναι:

• δασικά, απομεινάρια παλαιότερων δασικών
εκτάσεων και βρίσκονται διάσπαρτα ή στα
όρια του αγρού

• οπωροφόρα τα οποία φυτεύτηκαν πριν
πολλά χρόνια για την παραγωγή καρπών και
καυσόξυλων









ΝΕΑ ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Στα νέα συστήματα τα δέντρα 
φυτεύονται για την παραγωγή 
καρπών και τεχνικής ξυλείας







ΣΚΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οικονομικοί

Α) Αύξηση εισοδήματος

Β) Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων (ασφάλεια σε
μεταβαλλόμενες κλιματικές και οικονομικές
συνθήκες-εφάπαξ)

Γ) Άλλες δραστηριότητες (π.χ. αγροτουρισμός,
μελισσοκομία)



ΣΚΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Περιβαλλοντικοί

Α) Αλατότητα

Β) Έκπλυση νιτρικών αλάτων

Γ) Υδρολογική ισορροπία

Δ) Βελτίωση γονιμότητας του εδάφους

Ε) Βελτίωση μικροπεριβάλλοντος

ΣΤ) Βελτίωση του τοπίου



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α) Να είναι αρκετά μεγάλο σε έκταση

Β) Να είναι παραγωγικό χωράφι με μεγάλο βάθος
εδάφους

Γ) Επένδυση στο μέλλον

Δ) Αναπροσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών

Ε) Επιδοτήσεις



ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Α) Κλιματεδαφικές συνθήκες

Β) Επιδιωκόμενοι σκοποί (είδος δέντρου για
παραγωγή ξυλείας, καρπών ή άλλες χρήσεις)

Γ) Συμβατότητα με γεωργική καλλιέργεια
(ανταγωνισμός για φως και υγρασία-
συμπληρωματικές καλλιέργειες)





ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

556 x 30

5 x 10 200

5 x 40 50

5 x 20 100



Δέντρα σε ποικίλες δομές 
αγροτεμαχίων

Όταν τα αγροτεμάχια είναι μικρά (< 0.5 ha), τα δέντρα 
είναι καλύτερα να βρίσκονται στα όρια

100 m









ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑΦΙΟΥ

Εδαφολογική ανάλυση

Απομάκρυνση βλάστησης

Άροση

Καταστροφή τυχόν 
υπάρχοντος αργιλικού 
ορίζοντα με ρίπερ



Επιλογή φυτευτικού υλικού
Γυμνόρριζα (1-3 ετών)

Βωλόφυτα (διατηρούνται καλύτερα)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ









ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ











ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ (ΚΛΑΔΕΜΑ)







ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Πολυετείς καλλιέργειες

Χορτοδοτικά
Αρωματικά
Σπαράγγι

Αμπέλι
Μικρά οπωροφόρα





ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Ετήσιες καλλιέργειες

Σιτηρά
Ψυχανθή (φασόλια, μπιζέλι, βίκος κ.α.)

Καλαμπόκι
Βαμβάκι







Κυριότερα είδη δέντρων κατάλληλα για 
αγροδασικά συστήματα

Καλλιεργούμενα

Αχλαδιά
Ελιά

Καρυδιά
Κερασιά
Μουριά
Μηλιά

Χαρουπιά

Δασικά

Κυπαρίσσι
Σορβιά

Βαλανιδιά
Καστανιά

Λεύκη
Μακεδονική δρυς

Μελικουκιά
Παυλώνια

Σφενδάμι πεδινό
Σφενδάμι πλατανοειδές

Πλατύφυλλη δρυς
Ποδισκοφόρος δρυς

Σκλήθρο
Φλαμουριά

Φτελιά
Φράξος



Αναλογία ισοδύναμης επιφάνειας (LER): Η έκταση που 
απαιτείται  με μονοκαλλιέργεια σε αναλογία με την έκταση 
με συγκαλλιέργεια για ισόποση παραγωγή  κάτω από τις 

ίδιες διαχειριστικές συνθήκες. 

Γεωργικές εκτάσεις



Ποιο είναι το μέλλον της αγροδασοπονίας;
Η περίπτωση της Γαλλίας

• Θεωρείται στη Γαλλία ότι το 20% των αγροτών είναι
δυνατόν να εισαγάγουν την αγροδασοπονία στο 10% των
αγροκτημάτων τους μέχρι το 2025. Αυτό θα έχει σαν
αποτέλεσμα 500.000 ha αγροδασοπονίας

• Πιθανό να μειώσει τη γεωργική παραγωγή λιγότερο από
2%

• Πιθανόν να παράγει αρκετή ξυλεία υψηλής ποιότητας για
να καλυφθούν οι ανάγκες της Γαλλίας σε ξυλεία υψηλής
ποιότητας το 2050.

• Η περιβαλλοντική επίπτωση θα είναι πολύ θετική



Ποιο είναι το μέλλον της αγροδασοπονίας

στην Ελλάδα;

• Προσαρμογή παραδοσιακών πρακτικών στις σύγχρονες

συνθήκες

• Αποφυγή καταστροφής των υπαρχόντων συστημάτων ή

αντικατάσταση των υπαρχόντων με βελτιωμένα (βελτίωση

δέντρων, σχεδίου, διαχείρισης)

• Να ληφθούν υπόψη τα αγροδασικά συστήματα με

οπωροφόρα δέντρα (ελιές, αμυγδαλιές, συκιές…) ή

αυτοφυή είδη (Pyrus)



Ποιο είναι το μέλλον της αγροδασοπονίας
στην Ελλάδα;

Εγκατάσταση νέων δασογεωργικών και δασολιβαδικών
συστημάτων που να μπορούν να συνδυάσουν δασική και
γεωργική παραγωγή και να καταστούν οικονομικά βιώσιμα
και περιβαλλοντικά ωφέλιμα

Άρθρο 23 του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1305/2013



ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2380/12.07.2017 

Oρισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών
και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και εκχώρηση
αρμοδιοτήτων σε αυτήν.

Α/Α Μέτρα ΠΑΑ 2014-2020 

1 ΜΕΤΡΟ 8.1 «Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων» 

2 ΜΕΤΡΟ 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» 

3 ΜΕΤΡΟ 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 

καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» 

4 ΜΕΤΡΟ 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 

φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» 

5 ΜΕΤΡΟ 8.6 «Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη 

μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων» 

6 ΜΕΤΡΟ 12.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του 

δικτύου Natura 2000» 

 



ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ



Δράσεις
Εγκατάσταση αγροδασικών συστημάτων 

Συντήρηση αγροδασικών συστημάτων που 
εγκαταστάθηκαν

Δράσεις και δικαιούχοι

Δικαιούχοι
Ιδιώτες που κατέχουν γη (γεωργοί)

Δήμοι 

Ενώσεις γεωργών ή Δήμων

Δημόσιο δάσος ή δασική έκταση με την προϋπόθεση,
ότι ο διαχειριστής τους είναι ιδιώτης ή Δήμος



Για εγκατάσταση αγροδασικών συστημάτων
Φυτεία  δασικών δένδρων (φυτευτικό υλικό, κόστος φύτευσης, κόστος 

αποθήκευσης υλικού και προστασίας από ασθένειες) 

Αραίωση δένδρων υπαρχόντων δασών και δασικών εκτάσεων (υλοτομία, 
αραίωση, κλάδεμα, προστασία από ζώα)

Μελέτες σκοπιμότητας, σχέδια εγκατάστασης, αναλύσεις εδάφους, 
προετοιμασία του εδάφους

Ποτίστρες και  επιτόπιες προστατευτικές εγκαταστάσεις για  ζώα

Απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες 

Αναπλήρωση φυτείας σε περίπτωση  αποτυχίας το πρώτο έτος εξαιτίας 
καταστροφής από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες

Συμπλήρωση  δασικής φυτείας με παλιές ποικιλίες οπωροφόρων δένδρων

Επιλέξιμες δαπάνες



Για συντήρηση αγροδασικών συστημάτων 
που   εγκαταστάθηκαν

Αποζημίωση ανά εκτάριο  σε ετήσια βάση για τα 
πρώτα 5 έτη.

Συμπληρωματική αναγέννηση, βοτάνισμα, κλάδεμα, 
αραίωση

Δράσεις προστασίας , όπως  περιφράξεις, 
προστατευτικοί σωλήνες, συντήρηση ποτιστρών 

Επιλέξιμες δαπάνες

Ποσό ενίσχυσης

Μέχρι 80% της επιλέξιμης δαπάνης  

Στα νησιά του Αιγαίου μπορεί να φτάσει το 85%



Η αναλογία δένδρων/γεωργικής καλλιέργειας θα αποφασιστεί από κάθε 
χώρα-μέλος. Προϋπόθεση, η συνέχιση χρήσης της γεωργικής γης 

Προτίμηση στα είδη πολλαπλών σκοπών και σε μικτές φυτείες

Ο μέγιστος και ελάχιστος αριθμός των δένδρων ανά εκτάριο θα 
αποφασιστεί από κάθε χώρα-μέλος, αλλά το μέγιστο πρέπει να είναι 250 
περίπου

Στόχος η δημιουργία πολυλειτουργικών συστημάτων 

Η φυτεία δένδρων σε χωράφια μπορεί να γίνει σε γραμμές που να 
επιτρέπουν την κυκλοφορία των γεωργικών μηχανημάτων ή σε λωρίδες
μέσα ή στα όρια του χωραφιού για αντιανεμικούς σκοπούς

Τα δασικά είδη μπορούν να παράγουν ξυλεία και φρούτα (π.χ. καρυδιά)

Αναγκαίες συνθήκες



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ø Σε γεωργικές εκτάσεις

Ø Σε δασικές εκτάσεις



Περιοχές εγκατάστασης :
Οι μεγάλες πεδιάδες της χώρας 

(π.χ. Θεσσαλίας, Μακεδονίας, 
Θράκης, Πελοποννήσου).

Ορισμένες ημιορεινές εκτάσεις.
Ακατάλληλες οι ορεινές 
περιοχές.

Γεωργικές εκτάσεις

Πεδινή

Ημιορεινή Ορεινή



Κατάλληλα χωράφια :

Όσα  δεν έχουν  δένδρα. 
Όσα έχουν σχετικά μεγάλο μέγεθος 
(π.χ. πάνω από 10 στρέμματα).
Όσα έχουν κατάλληλες συνθήκες 
υγρασίας ή μπορούν να αρδευθούν.
Όσα έχουν περιβαλλοντικά 
προβλήματα (π.χ. αλάτωση, 
νιτρικά).

Γεωργικές εκτάσεις



Συμπεράσματα

Ø Υπάρχουν ευρείες δυνατότητες εφαρμογής του αγροδασικού
μέτρου στη χώρα μας για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς
σκοπούς, τόσο σε γεωργικές, όσο και σε δασικές εκτάσεις

Ø Στις γεωργικές εκτάσεις, αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά
στη βελτίωση του αγροτικού περιβάλλοντος στις άδενδρες πεδιάδες
της χώρας, στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών και στην
παραγωγή πολύτιμης τεχνικής ξυλείας υψηλής ποιότητας

Ø Στις δασικές εκτάσεις, αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της
παραγωγικότητας των δασικών βοσκοτόπων, στην αύξηση της
ζωικής παραγωγής, στη μείωση του κινδύνου των πυρκαγιών και
στην αύξηση της βιοποικιλότητας



Απαιτείται:

1) Ενημέρωση όλων των φορέων και ιδιαίτερα των γεωργών για 
τη σπουδαιότητα του αγροδασικού μέτρου στην αγροτική 
ανάπτυξη και το περιβάλλον.

2) Άμεση υλοποίηση του αγροδασικού περιβαλλοντικού μέτρου 
στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Προτάσεις



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

www.agroforestry.gr
https://www.facebook.com/agrodasikodiktuo/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

http://www.agroforestry.gr/
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