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ΚΤΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΜΦΑΗ ΣΟ ΓΔΝΓΡΟ
Όζνη ζπνπδάζακε δαζνινγία έρνπκε δηδαρζεί λα βιέπνπκε ην
δάζνο σο έλα ζύλνιν δέλδξσλ, ηα νπνία, ιόγσ ηεο θνληηλήο
απόζηαζεο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο, δεκηνπξγνύλ έλα εηδηθό
πεξηβάιινλ πνπ νλνκάδεηαη δαζνγελέο. Με άιια ιόγηα, έρνπκε
εθπαηδεπηεί λα βιέπνπκε θαηά πξνηεξαηόηεηα ην δάζνο θαη όρη ηα
επηκέξνπο δέλδξα. Σηελ αγξνδαζνπνλία, όκσο, δελ ηζρύεη ε αξρή
απηή, γηαηί πξνηεξαηόηεηα έρνπλ ηα δέλδξα θαη όρη ην δάζνο, ην
νπνίν δελ ππάξρεη. Κη απηό γηαηί ηα δέλδξα θπηεύνληαη αξαηά, ζε κεγάιεο απνζηάζεηο
κεηαμύ ηνπο, νπόηε είλαη αδύλαην λα δεκηνπξγήζνπλ «δαζνγελέο» πεξηβάιινλ.
Δεκηνπξγνύλ, βέβαηα, καδί κε ηα γεσξγηθά θπηά ή ην ιηβάδη θαη ηα δώα έλα ζύζηεκα,
ην αγξνδαζηθό ζύζηεκα, ην νπνίν, όκσο, δελ έρεη ζρέζε κε ην δάζνο. Καηά ζπλέπεηα,
ε αγξνδαζνπνλία δελ ηαπηίδεηαη κε ηε δαζνπνλία.
Ο όξνο «αγξνδαζνπνλία» απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ δηεζλή όξνπ agroforestry, ν
νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ζηε Νέα Ζειαλδία γηα ηελ πξαθηηθή ηεο
θπηείαο αθηηλσηήο πεύθεο (Pinus radiata) ζε πννιίβαδα κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε
δηπινύ εηζνδήκαηνο από ηνπο θηελνηξόθνπο (από ηε βόζθεζε θαη ηελ μπιεία). Με
άιια ιόγηα, ε αγξνδαζνπνλία μεθίλεζε σο δαζνιηβαδνπνλία. Σηε ζπλέρεηα, ε
πξαθηηθή απηή θαζηεξώζεθε σο κνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θησρώλ ρσξώλ ηνπ
Τξίηνπ Κόζκνπ ηε 10εηία ηνπ 1970, επεηδή εμαζθάιηδε δύν πνιύηηκα πξντόληα από
ην ίδην θνκκάηη γεο, δει. δσηθά θαη μπιεία/θαπζόμπια. Σηε 10εηία ηνπ 1990ε
επηζηήκε εκθαλίζηεθε θαη ζηελ Επξώπε. Σηελ πνξεία απηή, ν όξνο
«αγξνδαζνπνλία» δηεπξύλζεθε γηα λα πεξηιάβεη ζπγθαιιηέξγεηα θαη γεσξγηθώλ
θπηώλ κε δαζηθά δέλδξα, θαζώο θαη δέλδξα πνπ, πέξαλ ηεο μπιείαο, παξάγνπλ θαη
άιια πξντόληα (π.ρ. νπσξνθόξα), θαζώο θαη ζάκλνπο.
Τν δέλδξν είλαη ην θύξην δνκηθό ζηνηρείν ζε έλα αγξνδαζηθό ζύζηεκα. Φσξίο δέλδξν
δε κπνξεί λα ππάξμεη ηέηνην ζύζηεκα, νπόηε ζ’ απηό πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε
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έκθαζε. Απηό ζεκαίλεη, όηη ην είδνο ή ηα είδε δέλδξσλ πνπ πξόθεηηαη λα
εγθαηαζηαζνύλ πξέπεη λα επηιεγνύλ κε κεγάιε πξνζνρή, ώζηε, όρη κόλν λα
πξνζαξκόδνληαη ζηηο θιηκαηεδαθηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ή ηνπ «ζηαζκνύ»
εγθαηάζηαζεο -θάηη πνπ γίλεηαη θαη ζηηο αλαδαζώζεηο – αιιά λα κπνξνύλ λα
ζπλππάξμνπλ κε ηα γεσξγηθά θπηά θαη κε ηα δώα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα βηώζηκν
αγξνδαζηθό ζύζηεκα. Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα επηιεγεί θαη ε θαηάιιειε πνηθηιία
ηνπ δέλδξνπ πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαιύηεξα ζην ζύζηεκα πνπ επηδηώθεηαη
λα εγθαηαζηαζεί.
Εθείλν, όκσο, πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αγξνδαζνπνλία είλαη ε δηαρείξηζε
ησλ δέλδξσλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί, πξάγκα πνπ ηε δηαθνξνπνηεί πιήξσο από ηε
δαζνπνλία, όπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο θαη όρη ησλ επηκέξνπο
δέλδξσλ. Απηό ζεκαίλεη, όηη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηα δέλδξα πξέπεη λα
πεξηπνηνύληαη ζε αηνκηθή βάζε, δει. λα βνηαλίδνληαη, ελδερνκέλσο λα ιηπαίλνληαη
θαη λα πνηίδνληαη, ηδηαίηεξα, όκσο, λα θιαδεύνληαη. Τν θιάδεκα είλαη απαξαίηεην,
αθελόο κελ γηα λα δεκηνπξγεζνύλ άθιαδνη θνξκνί ύςνπο ηνπιάρηζην ηξηώλ κέηξσλ,
πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε πνηόηεηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε ρξεκαηηθή αμία ηνπ
μύινπ θαη αθεηέξνπ λα απνηξαπεί ε ππεξβνιηθή αύμεζε ηεο θόκεο θαη λα κεησζεί,
έηζη, ν βαζκόο ζθίαζεο ηεο ππόξνθεο θαιιηέξγεηαο. Πξόθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλε
ηερληθή από ηελ νπνία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό ε νηθνλνκηθή απόδνζε ηνπ
αγξνδαζηθνύ ζπζηήκαηνο.
Σην αγξνπεξηβαιινληηθό κέηξν Μ08.2 ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ ηεο
Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο «Ελίζρπζε γηα γεσξγνδαζνθνκηθά ζπζηήκαηα»
πξνηείλνληαη πνιιά είδε δέλδξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αγξνδαζηθώλ ζπζηεκάησλ
πνπ εθπιεξώλνπλ δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο, όπσο:






Για ξςλεία: ιεύθε, κειηθθνθηά, ζνπξβηέο, ζθεληάκηα, θηειηά, θιακνπξηά,
θξάμνο.
Για ξςλεία και καππούρ: αριαδηά, θαξπδηά, θαζηαληά, θεξαζηά, ζπθηά,
βαηνκνπξηά, θξάηαηγνο, θξαληά, κνπξηά, θνπθνπλαξηά, κειηά.
Για ξςλεία και ηποθή για ζώα: αξηά, θπιινβόιεο δξύεο, πνπξλάξη,
ραξνππηά.
Για ξςλεία και ανηιανεμική πποζηαζία: θππαξίζζη, ηηηέο.
Για ξςλεία και άλλα πποϊόνηα: καζηηρόδελδξν, ζρίλνο, θνθνξεβηζηά.

Από όια απηά ηα είδε πξέπεη λα επηιεγνύλ ηα θαηαιιειόηεξα πνπ κπνξνύλ λα
πξνζαξκνζηνύλ ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο θαη πνπ εμππεξεηνύλ ην ζθνπό ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ ζέιεη λα εγθαηαζηήζεη ν γεσξγόο. Υπάξρνπλ όκσο δύν ζνβαξά
πξνβιήκαηα. Τν έλα έγθεηηαη ζην γεγνλόο, όηη δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δελδξύιιηα
ζην εκπόξην γηα ηα πεξηζζόηεξα από ηα είδε απηά θαη ην δεύηεξν, όηη, αθόκα θαη αλ
ππάξρνπλ, πξόθεηηαη γηα εηζαγόκελα από άιιεο ρώξεο κε ηηο νπνίεο είλαη πηζαλόλ ε
Ειιάδα λα κελ έρεη ην ίδην θιηκαηεδαθηθό πεξηβάιινλ. Γηα ην ιόγν απηό, ν γεσξγόο
ή ν θνξέαο πνπ επηζπκεί λα εγθαηαζηήζεη έλα αγξνδαζηθό ζύζηεκα ζηα πιαίζηα ηνπ
Καλνληζκνύ, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα θάλεη κηα πξνζεθηηθή έξεπλα αγνξάο θαη
λα δεη πνηα είδε δέλδξσλ ή πνηθηιηώλ ππάξρνπλ ζην εκπόξην θαη αλ απηά είλαη
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θαηάιιεια λα εγθαηαζηαζνύλ ζηε δηθηά ηνπ πεξηνρή. Σην κεηαμύ, ην Υπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Παλεπηζηήκηα,
ηα ΤΕΙ θαη ηνλ ΕΛΓΟ Δήκεηξα, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί εγρώξην γελεηηθό πιηθό γηα
ηα θπξηόηεξα ηνπιάρηζην είδε δέλδξσλ πνπ πξνηείλεη ν Καλνληζκόο.
Β.Π.Παπαναζηάζηρ
Ππόεδπορ ηος ΔΑΓ

ΤΜΜΕΣΟΧΕ ΣΟΤ ΕΑΔ Ε
ΕΘΝΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ
υμπόςιο για τθ Γεωργία τθσ Θεςςαλίασ
τισ 2 Μαρτίου 2018 πραγματοποιικθκε ςτθ Λάριςα ειδικό υμπόςιο με κζμα:
«Ευάλωτθ Γεωργία τθσ Κεςςαλίασ: Παρόν –Προοπτικζσ», το οποίο οργανϊκθκε από
το Σμιμα Γεωπονίασ Φυτικισ Παραγωγισ και Αγροτικοφ Περιβάλλοντοσ τθσ χολισ
Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ υπό τθν αιγίδα του
Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, τθσ Περιφζρειασ Κεςςαλίασ και
τθσ ΠΕΔ (Περιφερειακι Ζνωςθ Διμων) Κεςςαλίασ. το υμπόςιο προςκλικθκε και
το ΕΑΔ, το οποίο ζλαβε μζροσ με τθν ειςιγθςθ: «Αγροδαςοπονία: ζνα ςθμαντικό
εργαλείο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ». Θ ειςιγθςθ εντάχκθκε
ςτθν κεματικι ενότθτα «Κλιματικι Μεταβλθτότθτα και Αλλαγι» και παρουςιάςτθκε
από τον πρόεδρο και τθν αντιπρόεδρο του ΕΑΔ κ. Β. Παπαναςτάςθ και κα Α.
Παντζρα, αντίςτοιχα, οι οποίοι ετοίμαςαν επίςθσ και αναρτθμζνθ ανακοίνωςθ
(πόςτερ) με κζμα «Σο αγροδαςικό μζτρο ςτα πλαίςια τθσ νζασ ΚΑΠ (2015-2020)»

9ο Πανελλινιο Λιβαδοπονικό υνζδριο
το 9ο Πανελλινιο Λιβαδοπονικό υνζδριο που ζγινε ςτισ 9-12 Οκτωβρίου 2018 ςτθ
Λάριςα το Ελλθνικό Αγροδαςικό Δίκτυο ςυμμετείχε με τρεισ εργαςίεσ και
ςυγκεκριμζνα:
1. ιδθροποφλου Α, Λςπικοφδθσ Λ, Καψάλθσ Δ. 2018. Θ κτθνοτροφία ωσ παράγοντασ
διαμόρφωςθσ τθσ χωροταξίασ του τοπίου ςτισ πεδινζσ περιοχζσ τθσ Κεςςαλίασ. «Θ
Ελλθνικι Λιβαδοπονία μπροςτά ςε νζεσ προκλιςεισ. Διαχειριςτικά ςχζδια
βόςκθςθσ-Αειφορία και βιοοικονομία-Τπθρεςίεσ οικοςυςτθμάτων» (Παρίςθ Η και
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Κακοφροσ Π, εκδ.). Πρακτικά 9ου Πανελλινιου Λιβαδοπονικοφ υνεδρίου. Λάριςα,
9-12 Οκτωβρίου 2018. Ελλθνικι Λιβαδοπονικι Εταιρεία, ςελ. 67-74.
2 .Μαντηανάσ Κ, Παπαδθμθτρίου Μ, ιδθροποφλου Α, κλάβου Π, Χουβαρδάσ Δ.
2018. Αγροδαςολιβαδικά ςυςτιματα ελιάσ ςτο Νομό Χαλκιδικισ. «Θ Ελλθνικι
Λιβαδοπονία μπροςτά ςε νζεσ προκλιςεισ. Διαχειριςτικά ςχζδια βόςκθςθσΑειφορία και βιοοικονομία-Τπθρεςίεσ οικοςυςτθμάτων» (Παρίςθ Η και Κακοφροσ Π,
εκδ.). Πρακτικά 9ου Πανελλινιου Λιβαδοπονικοφ υνεδρίου. Λάριςα, 9-12
Οκτωβρίου 2018. Ελλθνικι Λιβαδοπονικι Εταιρεία, ςελ. 401-408.
3. Παντζρα Ν, Παπαδόπουλοσ Α, Φωτιάδθσ Γ, Δανιιλ Γ, Μαντηανάσ Κ,
Παπαπορφυρίου Π, Καψάλθσ Δ, Burgess P. 2018. Δυνατότθτεσ και προκλιςεισ
ςυγκαλλιζργειασ πορτοκαλεϊνων ςτθν Ελλάδα: το παράδειγμα τθσ Κριτθσ. «Θ
Ελλθνικι Λιβαδοπονία μπροςτά ςε νζεσ προκλιςεισ. Διαχειριςτικά ςχζδια
βόςκθςθσ-Αειφορία και βιοοικονομία-Τπθρεςίεσ οικοςυςτθμάτων» (Παρίςθ Η και
Κακοφροσ Π, εκδ.). Πρακτικά 9ου Πανελλινιου Λιβαδοπονικοφ υνεδρίου. Λάριςα,
9-12 Οκτωβρίου 2018. Ελλθνικι Λιβαδοπονικι Εταιρεία, ςελ. 417-424.
Κ. Μαντηανάσ
Γ. Γραμματζασ ΕΑΔ

ΤΜΜΕΣΟΧΕ ΣΟΤ ΕΑΔ Ε
ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΔΗΛΩΕΙ
Σο 4ο Ευρωπαϊκό υνζδριο Αγροδαςοπονίασ με κζμα “Agroforestry as Sustainable
Land Use” ζγινε ςτο Nijmegen, τθσ Ολλανδίασ ςτισ 28-30 Μαΐου 2018. Σο ςυνζδριο
παρακολοφκθςαν 250 ςφνεδροι από πολλζσ χϊρεσ του κόςμου. Οι εργαςίεσ που
παρουςιάςτθκαν περιελάμβαναν μία ευρεία κεματολογία που περιελάμβανε τουσ
παράγοντεσ επιτυχίασ και αποτυχίασ για τθν εφαρμογι αγροδαςοπονίασ ζωσ το
ρόλο τθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και βρίςκονται όλεσ ςτα
πρακτικά του ςυνεδρίου. το ςυνζδριο ςυμμετείχε θ κακθγιτρια του ΣΕΛ τερεάσ
Ελλάδασ Α. Παντζρα όπου παρουςίαςε εργαςίεσ από τα προγράμματα AGFORWARD
και AGROF MM.
Adaptive Management for Forested Landscapes in transformation IUFRO 2018,
Posadas, Argentina (1-5 Οκτωβρίου)
τθ μακρινι Αργεντινι, θ κα Παντζρα παρουςίαςε εργαςία με τίτλο:
αγροδαςοπονία ςτθν Ελλάδα, ςτθν ειδικι ςυνεδρία που οργανϊκθκε με κζμα
«S1.8. Agroforestry: building relationships between human populations and nature
to make forest and agricultural landscapes sustainable». Θ παρουςίαςθ προκάλεςε
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το ενδιαφζρον και τα κετικά ςχόλια των παρευριςκομζνων αναφορικά με τισ
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο αντικείμενο τθσ αγροδαςοπονίασ ςτθν Ελλάδα.

Μερικζσ από τισ διαφάνειεσ ςτθν οποία παρουςιάςτθκε θ χϊρα μασ με ζμφαςθ τισ
πειραματικζσ περιοχζσ του προγράμματοσ AGFORWARD.
Θ ςυνεδρία αποτζλεςε ζνα ενδιαφζρον ερευνθτικό ῾ταξίδι῾ ςτον κόςμο και ςτισ
ομοιότθτεσ και διαφορζσ που υπάρχουν ςτον κοινό μασ ερευνθτικό τομζα, τθν
αγροδαςοπονία. Ιταν μία πολφ καλι ευκαιρία για ανταλλαγι απόψεων,
ερευνθτικϊν απόψεων, ιδεϊν αλλά και μελλοντικϊν ςυνεργαςιϊν.
Α. Παντζρα
Αντιπρόεδροσ του ΕΑΔ

ΝΕΑ ΣΗ EURAF

Θ κα Παντζρα, ςε ςυνεργαςία με τα υπόλοιπα μζλθ τουσ Δ, εκπροςϊπθςε το ΕΑΔ
ςτθν Γενικι υνζλευςθ τθσ EURAF που ζγινε ςτα πλαίςια του 4ου Ευρωπαϊκοφ
υνεδρίου ςτο Nijmegen τθσ Ολλανδίασ ςτισ 28-30 Μαΐου 2018. Σο νζο Διοικθτικό
υμβοφλιο που προζκυψε από τισ εκλογζσ που πραγματοποιικθκαν αποτελείται
από τουσ
1. Patrick Worms (Germany/Belgium) - p.worms at cgiar.org (πρόεδροσ)
2. João Palma (Portugal) - joaopalma at isa.ulisboa.pt (αντιπρόεδροσ)
3. Jo Smith (UK) - jo.s at organicresearchcentre.com (γραμματζασ)
4. Giustino Mezzalira (Italy) - giustino.mezzalira at venetoagricoltura.org
(αναπλθρωτισ γραμματζασ)
5. Christian Dupraz (France) - christian.dupraz at inra.fr (ταμίασ)
6. Andrea Vityi (Hungary) - vityi.andrea at uni-sopron.hu (αναπλθρωτισ ταμίασ)

το τζλοσ του ςυνεδρίου ςυντάχκθκε κείμενο με τα κοινά ςυμπεράςματα και τουσ
ςτόχουσ του ςυνεδρίου, τα οποία μποροφν να βρεκοφν εδϊ. Περιςςότερεσ
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πλθροφορίεσ για το ςυνζδριο μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
EURAFhttps://euraf.isa.utl.pt/conferences/IVEURAFConference_2018_nijmegen
Civil dialogue group on forestry and cork
Ωσ εκπρόςωποσ τθσ EURAF ςυμμετείχε θ κα Παντζρα ςτθν ςυνεδρίαςθ του Civil
dialogue group on forestry and cork τθν 28θ Νοεμβρίου 2018. τθ ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν εκπρόςωποι από πολλζσ ομάδεσ εμπλεκομζνων οι οποίοι
παρουςίαςαν τισ απόψεισ τουσ ενόψει τθσ ςφνταξθσ τθσ νζασ ΚΑΠ. Σο υλικό που
δόκθκε κακϊσ και οι παρουςιάςεισ που ζγιναν είναι προςβάςιμεσ ςτο διαδίκτυο.

Α. Παντζρα
Αντιπρόεδροσ του ΕΑΔ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΝΕΑ
Πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 Agroforesterie – Formation - Mediterannee et
Montagne (Agrof-MM)
Ολοκλθρϊκθκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα AGROF MM. τθν Ελλάδα
οργανϊκθκαν εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ και ςυναντιςεισ ενδιαφερομζνων
(αγροτϊν, μελλοντικϊν αγροτϊν, γεωτεχνικϊν κλπ) ςε διαφορετικζσ τοποκεςίεσ τθσ
χϊρασ μασ και ςε διαφορετικά περιβάλλοντα.
υγκεκριμζνα, οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που οργανϊκθκαν για τα
εκπαιδευτικά επίπεδα L2 / L3 / L4 (ωςτόςο με τθ ςυμμετοχι πολλϊν L5 / L6 και L7)
ιταν:
1. Καςτανιά Ευρυτανίασ με 79 εγγεγραμμζνουσ ςυμμετζχοντεσ (14 Λουλίου 2018)
2. Τπάτθ Φκιϊτιδασ με 21 εγγεγραμμζνουσ ςυμμετζχοντεσ (Μεςογειακζσ
προςτατευόμενεσ
περιοχζσ,
1θ
Λουνίου
2018)
3. τυλίδα Φκιϊτιδασ με 25 εγγεγραμμζνουσ ςυμμετζχοντεσ (Μεςογειακό
περιβάλλον αγροδαςοπονίασ με ζμφαςθ ςτισ ελιζσ, 25 Μαΐου 2018)
4. κουρτοφ Αιτωλοακαρνανίασ με 29 εγγεγραμμζνουσ ςυμμετζχοντεσ (Μεςογειακά
αγροδαςικά ςυςτιματα με ζμφαςθ ςτα δαςολιβαδικά ςυςτιματα βαλανιδιάσ, 3
Οκτωβρίου
2018)
5 Καρπενιςι Ευρυτανίασ με 92 εγγεγραμμζνουσ ςυμμετζχοντεσ (ορεινζσ
αγροδαςκζσ περιοχζσ με ζμφαςθ ςτα τοπικά ςυςτιματα και προϊόντα, 5 Λουνίου
2018)
υνολικά, ςυμμετείχαν 246 ενδιαφερόμενοι, από επαγγελματίεσ αγρότεσ ζωσ
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μελλοντικοφσ αγρότεσ και φοιτθτζσ. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςυμμετείχαν
περιςςότεροι, αλλά δεν εγγράφθκαν.
Επίςθσ, ςτο Καρπενιςι και ςυγκεκριμζνα ςτο ΣΕΛ Δαςοπονίασ & ΔΦΠ διοργανϊκθκε
εκπαίδευςθ για φοιτθτζσ διάρκειασ μίασ εβδομάδασ.
Κατά τθ διάρκεια των εκπαιδεφςεων ζλαβαν όλοι φάκελο με ςχετικό ενθμερωτικό
υλικό.
Από τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευομζνων προζκυψαν χριςιμα ςτοιχεία για τον
τρόπο που αντιμετωπίηουν τθν αγροδαςοπονία οι άμεςα ι ζμμεςα εμπλεκόμενοι.
Σα ςτοιχεία αυτά κα αποτελζςουν τθ βάςθ μελλοντικϊν εκδθλϊςεων και κα
ςυμβάλλουν ςτο ςχεδιαςμό νζων ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων. Θ εμπειρία που
αποκτικθκε από τισ εκπαιδευτικζσ θμερίδεσ είναι πολφ ςθμαντικι, κακϊσ οι
εκπαιδεφςεισ πραγματοποιικθκαν από μία μεγάλθ ομάδα εκπαιδευτικϊν,
ερευνθτϊν αλλά και ανκρϊπων τθσ πράξθσ, πολλοί από τουσ οποίουσ ςυμμετείχαν
εκελοντικά.
Πρόγραμμα FP7 Agroforestry that will advance rural development (AGFORWARD)
Αν και το πρόγραμμα AGFORWARD ζχει ολοκλθρωκεί, τα πειράματα ςτα πλαίςια
του προγράμματοσ ςυνεχίηονται ςτισ μόνιμεσ πειραματικζσ επιφάνειεσ με
χρθματοδότθςθ τθσ ΓΓΕΣ. Επίςθσ, ιδιαίτερα χριςιμεσ είναι θ θλεκτρονικι και θ
ζντυπθ ζκδοςθ των φυλλαδίων με τισ καινοτομίεσ που διερευνικθκαν ςτα πλαίςια
του προγράμματοσ. Θ χρθματοδότθςθ τθσ ΓΓΕΣ ζδωςε τθν ευκαιρία να
απαςχολθκοφν ερευνθτικά ςτο πρόγραμμα δφο νζοι ερευνθτζσ.
Α. Παντζρα
Αντιπρόεδροσ του ΕΑΔ

ΑΛΛΑ ΝΕΑ
Γενικι υνζλευςθ των μελών του ΕΑΔ
Σθν Πζμπτθ, 13 Δεκεμβρίου 2018, ςυνιλκε θ Γενικι υνζλευςθ του ΕΑΔ ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ, φςτερα από ςχετικι πρόςκλθςθ του Δ.. με κζματα θμεριςιασ
διάταξθσ: απολογιςμόσ πεπραγμζνων Δ.., οικονομικόσ απολογιςμόσ, ζγκριςθ του
απολογιςμοφ και απαλλαγι του Δ.., άλλα κζματα και διενζργεια αρχαιρεςιϊν. το
τελευταίο κζμα εξελζγθςαν για το νζο Δ.. τα εξισ μζλθ (κατά ςειρά αρικμοφ
ψιφων): Β. Παπαναςτάςθσ (πρόεδροσ), Κ. Μαντηανάσ (Γ. Γραμματζασ), Α. Παντζρα
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(αντιπρόεδροσ), Γ. Αργυρίου(μζλοσ), Δ. Καψάλθσ (ταμίασ). Για τθν Ελεγκτικι
Επιτροπι εξελζγθςαν τα εξισ μζλθ: Δ. Χουβαρδάσ, . Λςπικοφδθσ, Δ. Ράπτθ.

Ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου: ΠΟΛΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΔΑΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Θ Αγροτικι Πολιτικι ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΚΑΠ) άλλαξε ριηικά κατά τα
τελευταία ζτθ. Ενϊ για τθν περίοδο πριν από τθ δεκαετία του 1990 πρωταρχικόσ τθσ
ςτόχοσ ιταν θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ αγροτικϊν προϊόντων (γεγονόσ που είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν εντατικοποίθςθ τθσ γεωργίασ και τθν εμφάνιςθ πολλαπλϊν
οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν αδιεξόδων), ςιμερα πλζον ο ςτόχοσ τθσ
διαφοροποιικθκε και δεν είναι πια θ ποςότθτα, αλλά θ εξαςφάλιςθ υψθλισ
ποιότθτασ γεωργικϊν προϊόντων με παράλλθλθ προςταςία του αγροτικοφ
περιβάλλοντοσ. Με άλλα λόγια, θ νζα ΚΑΠ ςτοχεφει ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ
υπαίκρου προσ όφελοσ τόςο των παραγωγϊν όςο και των καταναλωτϊν. Για να
επιτευχκεί, όμωσ, ο ςτόχοσ αυτόσ τθσ ΚΑΠ χρειάηονται αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ
που να ςυνδυάηουν τθν παραγωγι ποιοτικϊν προϊόντων με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ. Χρειάηονται δθλαδι πολυλειτουργικά ςυςτιματα καλλιζργειασ τθσ
γθσ που να είναι οικονομικά βιϊςιμα αλλά και φιλικά προσ το περιβάλλον, κάτι που
διαςφαλίηεται με τθν ειςαγωγι του «δαςικοφ» ςτοιχείου.
τα πλαίςια αυτά υλοποιικθκε πρόςφατα από το Σμιμα Δαςοπονίασ και
Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ του ΣΕΛ Κεςςαλίασ ςτθν Καρδίτςα θ
εκπαιδευτικι δράςθ με τίτλο: 4Α.1: «Πολυλειτουργικζσ Καλλιζργειεσ Δαςικϊν
Ειδϊν» υπό τοΠρόγραμμα ΣΡΛΠΣΟΛΕΜΟ που ςυντονίηει θ Δ/νςθ Νζασ Γενιάσ τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Νζασ Γενιάσ του Τπουργείου Παιδείασ,
Ζρευνασ & Κρθςκευμάτων.
Θ εκπαιδευτικι δράςθ ιταν ςε μορφι εντατικοφ ςεμιναρίου βραχείασ εκπαίδευςθσ
και απευκφνονταν ςτθν επιμόρφωςθ νζων θλικίασ 24-40 ετϊν, κατά προτίμθςθ
άνεργουσ.
Με τθν παροφςα δράςθ επιδιϊχκθκε θ προϊκθςθ, μζςω τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ δια βίου μάκθςθσ, τεςςάρων (4) τφπων πολυλειτουργικϊν
καλλιεργειϊν δαςικϊν ειδϊν και θ ανάδειξθ των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και
περιβαλλοντικϊν ωφελειϊν που προκφπτουν από τθν υιοκζτθςι τουσ ςε ζνα
οργανωμζνο πλαίςιο αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ. Επιπλζον τμιμα τθσ δράςθσ
αποτελεί θ ενθμζρωςθ των εκπαιδευόμενων ςε κζματα αγροτικισ
επιχειρθματικότθτασ.
κοπόσ τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ ιταν θ ενςωμάτωςθ τθσ πολυλειτουργικισ
δαςοπονίασ ςτθν αγροτικι επιχειρθματικότθτα και παραγωγι μζςω τθσ μεταφοράσ
τθσ αποκτθκείςασ τεχνογνωςίασ, εμπειρίασ και γνϊςθσ των εκπαιδευτϊν προσ το
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νεανικό ανκρϊπινο δυναμικό τθσ ευρφτερθσ περιοχισ το οποίο ενδιαφζρεται να
δραςτθριοποιθκεί επαγγελματικά ςτον πρωτογενι τομζα, ϊςτε να αποκτιςει το
κατάλλθλο υπόβακρο για τθν επιτυχθμζνθ εναςχόλθςι του με τα αντικείμενα τθσ
παραγωγισ βιομάηασ - καρπϊν - τεχνικοφ ξφλου μζςω τθσ καλλιζργειασ δαςικϊν
ειδϊν ι μζςω μεικτϊν ςυςτθμάτων καλλιζργειασ δαςικϊν δζνδρων και γεωργικϊν
φυτϊν.
υγκεκριμζνα:
Α.

Φυτείεσ δαςικϊν ειδϊν για παραγωγι βιομάηασ

Θ ςταδιακι εξάντλθςθ των ςυμβατικϊν (μθ ανανεϊςιμων) ενεργειακϊν πόρων ςε
ςυνδυαςμό με τθν ολοζνα και περιςςότερο αυξανόμενθ ηιτθςι τουσ, προβάλουν
επιτακτικά τθν ανάγκθ εξεφρεςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, θ εκμετάλλευςθ
των οποίων κα αφινει το ελάχιςτο περιβαλλοντικό αποτφπωμα και κα αποφζρει το
μζγιςτο δυνατόν οικονομικό όφελοσ. Παραδοςιακά θ βιομάηα αποτελοφςε τθν
κφρια πθγι ανανεϊςιμθσ ενζργειασ, μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ καφςθσ τθσ
οργανικισ φλθσ, άλλα με τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ μεκόδουσ προςφζρεται πλζον
και για τθν παραγωγι προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ (π.χ. βιοντίηελ,
βιοαικανόλθ). Οι δαςικζσ ενεργειακζσ φυτείεσ είναι δυνατόν να λειτουργιςουν ωσ
πθγι προζλευςθσ βιομάηασ με δυνθτικι ωφζλιμθ παραγόμενθ κερμότθτα (ανά
ςτρζμμα και ζτοσ) θ οποία ιςοδυναμεί με τθν κερμικι ενζργεια καφςθσ 250 kg
πετρελαίου. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθν Ευρϊπθ των 28 θ ςυνολικι ζκταςθ των
δαςικϊν φυτειϊν για παραγωγι βιομάηασ ανζρχεται μόλισ ςτα 50.000 Ha παρά τθν
30ετι εφαρμογι πολιτικϊν μζτρων για τθ χρθματοδότθςθ αντίςτοιχων δράςεων.
Ωςτόςο, θ ζλλειψθ ενθμερωτικϊν δραςτθριοτιτων για τθν εγκατάςταςθ, παραγωγι
και μεταποίθςθ τθσ οργανικισ φλθσ των δαςικϊν ενεργειακϊν φυτειϊν μικροφ
περίτροπου χρόνου αποτελεί τροχοπζδθ για τθν ορκολογικότερθ εκμετάλλευςθ των
οριακϊν γαιϊν, των εγκαταλειμμζνων καλλιεργειϊν ι των εκτόσ χριςεωσ
γεωργικϊν εκτάςεων. Θ λελογιςμζνθ διαχείριςθ των φυτειϊν δαςικϊν ειδϊν
ςτθρίηεται απαραίτθτα ςτθν εκτίμθςθ τθσ προβλεπόμενθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ
και άμεςα εξαρτάται από τισ μεκόδουσ εκτίμθςθσ ξθρισ βιομάηασ.

Β. Φυτείεσ δαςικϊν ειδϊν για παραγωγι καρπϊν
Θ χϊρα μασ, λόγω των ιδιαίτερων κλιματεδαφικϊν ςυνκθκϊν που διακζτει, μπορεί
να δϊςει εναλλακτικζσ προτάςεισ καλλιζργειασ ςτον πρωτογενι τομζα, όπωσ για
παράδειγμα με τθν εγκατάςταςθ δαςικϊν ειδϊν που παράγουν καρποφσ. Οι
καλλιζργειεσ αυτζσ, λόγω αλλαγισ των διατροφικϊν μασ ςυνθκειϊν (επιςτροφι
ςτθν υγιεινι μεςογειακι διατροφι) ι τα πορίςματα των επιςτθμονικϊν
ανακαλφψεων ςχετικά με τισ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ διαφόρων καλλιεργοφμενων
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δαςικϊν ειδϊν, τθ χριςθ τουσ ςτθ φαρμακευτικι βιομθχανία και ςτθ βιομθχανία
καλλυντικϊν, μπορεί να αποτελζςουν νζεσ ευκαιρίεσ για τθν τόνωςθ τθσ αγροτικισ
οικονομίασ, των δαςόβιων και παραδαςόβιων αγροτικϊν πλθκυςμϊν, με ςθμαντικι
προςτικζμενθ αξία ςτα χαμθλά μζχρι ςιμερα ειςοδιματά τουσ. Οι καλλιζργειεσ
δαςικϊν ειδϊν για παραγωγι καρπϊν ενδείκνυνται για πολλζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ
μασ, αποτελϊντασ καινοτόμεσ προτάςεισ οι οποίεσ προςκζτουν αξία ςτθν
εκμετάλλευςθ. Θ καλλιζργεια των καρποφόρων δαςικϊν ειδϊν χαρακτθρίηεται ωσ
εναλλακτικι, κακϊσ οι καρποί τουσ είναι τροφζσ υψθλισ διατροφικισ αξίασ για τον
άνκρωπο, δεδομζνου ότι προςφζρουν ζνα ςφνολο ευεργετικϊν ιδιοτιτων όπωσ
αντιοξειδωτικι, αντικαρκινικι δράςθ κ.ά. Σα κόςτθ ανάπτυξισ τουσ είναι ςχετικά
μικρά και ςε ςυνδυαςμό με τθν υψθλι απόδοςθ παραγωγισ και τθ ςυνεχϊσ
αυξανόμενθ ηιτθςθ των παραγόμενων προϊόντων εξαςφαλίηουν ςτον παραγωγό
ζνα ικανοποιθτικό ειςόδθμα.
Γ. Φυτείεσ δαςικϊν ειδϊν για παραγωγι τεχνικοφ ξφλου
Σο ξφλο είναι ζνα υλικό που θ ςχζςθ του με τον άνκρωπο είναι ιδιαιτζρωσ ςτενι και
ζχει ςυντελζςει ςτθν επιβίωςι του. Θ ετιςια παγκόςμια παραγωγι ξφλου για τθν
ικανοποίθςθ των ςθμερινϊν αναγκϊν του ανκρϊπου προςεγγίηει τα 4
διςεκατομμφρια κυβικά μζτρα, ενϊ οι προβλζψεισ δείχνουν ότι θ κατανάλωςι του
αυξάνεται ςυνεχϊσ. Θ παραγωγι τεχνικοφ ξφλου μζςα από τθν καλλιζργεια
δαςικϊν ειδϊν είναι μια πρακτικι θ οποία αναπτφχκθκε ςτθ χϊρα μασ κατά τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ. Θ ανάπτυξθ αυτι επιτεφχκθκε κυρίωσ μζςα από τθν
εφαρμογι ςχετικϊν Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν (797/1985, 1609/1989, 2080/1992
και 1257/1999), οι οποίοι παρείχαν οικονομικά κίνθτρα ςε κατόχουσ γεωργικϊν
εκτάςεων και κυρίωσ αυτϊν που θ παραγωγι ςε γεωργικά προϊόντα ιταν μζςου και
μικροφ μεγζκουσ (οριακζσ για τθ γεωργία εκτάςεισ) προκειμζνου να εγκαταςτιςουν
φυτείεσ δαςικϊν ειδϊν με απϊτερο ςτόχο τθν ανάπτυξθ των δαςικϊν πόρων, τθ
βελτίωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, τθν προςταςία και βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ
κακϊσ, επίςθσ, τθ διατιρθςθ του τοπίου και του φυςικοφ χϊρου γενικότερα. Θ
εφαρμογι των Κανονιςμϊν αυτϊν είχε ωσ αποτζλεςμα τθν παροχι
ςυμπλθρωματικοφ ειςοδιματοσ ςτον πλθκυςμό των ορεινϊν (και όχι μόνο)
περιοχϊν, τθν άρςθ τθσ πλθκυςμιακισ απεριμωςθσ ςε μειονεκτικζσ περιοχζσ, τθν
εναλλακτικι χρθςιμοποίθςθ γεωργικϊν γαιϊν για τθν ανάπτυξθ του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και τθ βιϊςιμθ
ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου. Σο ενδιαφζρον των αγροτϊν τθσ χϊρασ μασ κατά τισ
προθγοφμενεσ περιόδουσ εφαρμογισ των Κανονιςμϊν υπιρξε μεγάλο και ςυνεχϊσ
αυξανόμενο. Ενδεικτικά, μπορεί να αναφερκεί ότι ςτθν Περιφζρεια Κεςςαλίασ θ
γεωργικι γθ που δαςϊκθκε ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 1257/1999
ζφταςε ςτα 4069 Ha. το νζο Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (2014-2020) τθσ
χϊρασ μασ ζχει προβλεφκεί θ ςυνζχιςθ του Μζτρου και ςφντομα αναμζνεται θ
προκιρυξθ εφαρμογισ του.
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Δ. Δαςογεωργικζσ καλλιζργειεσ
Σα γεωργοδαςοκομικά (αγροδαςικά) ςυςτιματα αποτελοφν μια πολυλειτουργικι
προςζγγιςθ που ςυνδυάηει τθν παραγωγι εμπορεφςιμων αγακϊν (τρόφιμα,
ηωοτροφζσ, ξυλεία, καφςιμα, ίνεσ, κ.λπ.) και δθμοςίων αγακϊν όπωσ το ζδαφοσ, τα
νερά, θ βιοποικιλότθτα, θ πολιτιςτικι κλθρονομία και τα τοπία. Αποτελοφν μια
παραδοςιακι μορφι χριςθσ τθσ γθσ ςτθν Ελλάδα, ιδιαίτερα ςτισ θμιορεινζσ και
ορεινζσ περιοχζσ. Κοινόσ τόποσ ςε όλα τα ςυςτιματα αυτά, είναι θ εκ προκζςεωσ
ανάπτυξθ (ι διατιρθςθ) δαςικϊν δζνδρων ι και βοςκόντων ηϊων ςε γεωργικζσ
καλλιζργειεσ, ςτθν ίδια μονάδα γθσ και ςε τζτοιο βακμό μίξθσ, ϊςτε να
επιτυγχάνεται μία τριπλζτα οικονομικϊν, κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν
ωφελειϊν. Σα πολλαπλά οφζλθ τθσ Αγροδαςοπονίασ αναγνωρίςτθκαν από τθ νζα
ανακεωρθμζνθ ΚΑΠ (2014-2020) και από το Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.
υγκεκριμζνα, το Τπομζτρο 8.2 «Ενίςχυςθ για τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ
γεωργοδαςοκομικϊν ςυςτθμάτων» προςδιορίηει τουσ επιλζξιμουσ δικαιοφχουσ,
κακϊσ και τισ δαπάνεσ (κόςτοσ εγκατάςταςθσ και κόςτοσ ςυντιρθςθσ) ϊςτε να
ευνοθκεί θ προϊκθςθ των γεωργοδαςοκομικϊν (δαςογεωργικϊν και των
δαςολιβαδικϊν) πρακτικϊν.
Ε. Αγροτικι Επιχειρθματικότθτα
Οι προαναφερκείςεσ εναλλακτικζσ καλλιζργειεσ αποτελοφν καινοτόμεσ βζλτιςτεσ
πρακτικζσ, που ςτθ βάςθ μιασ ςωςτισ επιχειρθματικισ οργάνωςθσ, μπορεί να
αποτελζςουν πεδίο δράςθσ και ανάπτυξθσ, τόςο του πρωτογενοφσ τομζα, όςο του
δευτερογενοφσ, αλλά και του τριτογενοφσ, με ςθμαντικι προςτικζμενθ αξία ςτον
Ζλλθνα καλλιεργθτι, παραγωγό και επιχειρθματία (Papadopoulos etal. 2016).
Επομζνωσ, θ εγκατάςταςι τουσ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ τθσ
υιοκζτθςθσ πρακτικϊν λειτουργικισ ευελιξίασ και οργανωτικισ καινοτομίασ από
τουσ Ζλλθνεσ παραγωγοφσ και τισ επιχειριςεισ, ωσ παράγοντασ που μπορεί αφενόσ
να ςυνειςφζρει αποτελεςματικά ςτθ δθμιουργία ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων
και αφετζρου να ενιςχφςει τθν παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ του απαςχολοφμενου
ανκρϊπινου δυναμικοφ, δθμιουργϊντασ ζτςι ςυνκικεσ για τθ ςυνολικι βελτίωςθ
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και τθν άμβλυνςθ των δυςμενϊν ςυνεπειϊν τθσ
οικονομικισ κρίςθσ των τελευταίων ετϊν.
Σο ςεμινάριο περιελάβανε εκτόσ τθν εκπαίδευςθ εντόσ τθσ αίκουςασ,
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και επιςκζψεισ ςτο πεδίο. Σο ςεμινάριο που ςτζφκθκε με
απόλυτθ επιτυχία το παρακολοφκθςαν λαμβάνοντασ τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ 16
νζοι τθσ περιοχισ τθσ Κεςςαλίασ. Κοινόσ τόποσ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτϊν
ιταν το ενδιαφζρον για να επανάλθψθ αντίςτοιχων τζτοιων εκπαιδευτικϊν
πρωτοβουλιϊν που ςυμβάλλουν ευρφτερα τόςο ςτθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, όςο
και ςτθν προϊκθςθ τθσ εναλλακτικισ Δαςοπονίασ.
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Από τθν επίςκεψθ των εκπαιδευόμενων ςτθ μεταποιθτικι μονάδα βιομάηασ τθσ
Ενεργειακισ Συνεταιριςτικισ Εταιρίασ Καρδίτςασ
Για τθν ομάδα του Σριπτόλεμου
Μιχάλθσ Βραχνάκθσ
ΣΕΙ Θεςςαλίασ
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διεκνζσ
επιςτθμονικό
περιοδικό
Agroforestry
Systems
(https://link.springer.com/journal/10457) υπάρχει ειδικι ζκδοςθ αφιερωμζνθ ςτθν
αγροδαςοποία και το περιβάλλον. Όςοι επικυμοφν να δθμοςιεφςουν τθν
ερευνθτικι τουσ εργαςία ςτο ειδικό τεφχοσ αυτό, παρακαλοφνται να
επικοινωνιςουν με τθν κα Παντζρα.
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ΠΡΟΕΧΗ ΤΝΕΔΡΙΑ
4th World Congress on Agroforestry
υνεχίηονται με γριγορουσ ρυκμοφσ οι προετοιμαςίεσ για το 4ο Παγκόςμιο
υνζδριο Αγροδαςοπονίασ με κζμα “Agroforestry: Strengthening links between
science, society and policy” που κα γίνει ςτο Montpellier τθσ Γαλλίασ ςτισ 20-22
Μαΐου 2019 Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου:
https://agroforestry2019.cirad.fr
16th International Conference on Environmental Science and Technology,
CEST2019, 4-7 September 2019, Rhodes, Greece
τθν όμορφθ Ρόδο διοργανϊνεται για άλλθ μία φορά το 16ο Διεκνζσ ςυνζδριο για
τθν περιβαλλοντικι επιςτιμθ και τεχνολογία. το ςυνζδριο υπάρχει ειδικι
ςυνεδρία θ οποία περιλαμβάνει τθν αγροδαςοπονία. Η προκεςμία για υποβολι
περιλιψεων λιγει ςτισ 30 Ιανουαρίου 2019.
http://cest2019.gnest.org/conference-topics/agroforestry-forest-and-agriculturalsustainability
XXV IUFRO World Congress: Forest Research and Cooperation for Sustainable
Development
τθν μακρινι Βραηιλία οργανϊνεται το επόμενο παγκόςμιο ςυνζδριο του IUFRO
όπου 3000 ςφνεδροι αναμζνονται από 29 Οκτωβρίου ζωσ 5 Νοεμβρίου 2019. Θ
αγροδαςοπονία περιζχεται ωσ κζμα ςε όλεσ τισ ςυνεδρίεσ.
V European Agroforestry Conference, EURAF
τθν Λταλία κα διοργανωκεί το επόμενο ςυνζδριο τθσ EURAF (2020) και
ςυγκεκριμζνα ςτθν πόλθ Nuoro ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ αρδθνίασ με πολλζσ
εκδθλϊςεισ ςε διάφορα ςθμεία κοντινά τθσ πόλθσ. Οι διοργανωτζσ καλοφν τυχόν
μζλθ του ΕΑΔ που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτθν επιςτθμονικι επιτροπι του
ςυνεδρίου, να αποςτείλουν ςχετικι εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςτον Κϊςτα
Μαντηανά. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ςυνζδριο κα ςταλοφν άμεςα ςτα μζλθ
του ΕΑΔ.
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