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Το Διοικθτικό Συμβοφλιο που προιλκε από ταισ αρχαιρεςίεσ 

τθσ τακτικισ γενικισ ςυνζλευςθσ του Ελλθνικοφ Αγροδαςικοφ 

Δικτφου(ΕΑΔ)  τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2016 ανζλαβε τα κακικοντά 

του ςτισ αρχζσ του 2017 με τθν ελπίδα ότι κα είχε τθν ευτυχία 

να δει επιτζλουσ τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του αγροδαςικοφ 

μζτρου τθσ νζασ Κοινισ Αγροτικισ Ρολιτικισ (ΚΑΡ) και ςτθ 

χϊρα μασ. Δυςτυχϊσ, όμωσ, αυτό δεν κατζςτθ δυνατόν μζςα 

ςτο 2017 και όλεσ μασ οι ελπίδεσ μετατίκενται πλζον ςτο 2018! 

Το μόνο που ζγινε  ιταν ο οριςμόσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ 

καιΡροςταςίασ Δαςϊν και Αγροπεριβάλλοντοσ τουΥπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ ωσ Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ  του μζτρου αυτοφ μαηί με τα 

υπόλοιπα δαςικά μζτρα  του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014 - 2020 (ΕΥΔ 

ΡΑΑ) με τθν Κ.Υ.Α. αρικμ.1940/12-7-2017. Ζτςι, είναι ςαφζσ πλζον, ότι το μζτρο κα 

υλοποιθκεί από τθ Δαςικι Υπθρεςία. 

 

Το εξάμθνο που πζραςε από τθ δθμοςίευςθ τθσ Κ.Υ.Α. μζχρι το τζλοσ του 2017 δεν 

ιταν αρκετό για τθ Δαςικι Υπθρεςία να ετοιμάςει και να προκθρφξει το μζτρο. Στο 

μεταξφ, υπάρχουν δεφτερεσ ςκζψεισ για το μικρό προχπολογιςμό που 

προβλζφκθκε (21.000.000 ευρϊ), κακϊσ και για το γεγονόσ, ότι ζχει αποκλειςτεί θ 

εφαρμογι του ςτισ δθμόςιεσ δαςικζσ εκτάςεισ για τθ δθμιουργία δαςολιβαδικϊν 

ςυςτθμάτων. Το ΕΑΔ είχε επιμείνει κατά το χρόνο ςφνταξθσ του μζτρου να 

αξιοποιθκεί θ δυνατότθτα αυτι για να γίνουν υπεραραιϊςεισ ςε πυκνοφσ 

καμνϊνεσ, ιδιαίτερα ςτουσ πρινϊνεσ, με ςκοπό τθ βελτίωςι τουσ για τθν 

κτθνοτροφία. Ζτςι, κα επιτυγχάνονταν αφξθςθ των επιλζξιμων εκτάςεων  

βοςκοτόπων  για τουσ αιγοτρόφουσ  με πιςτϊςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  μια και 

το μζτρο καλφπτει το 80% των δαπανϊν. Ραράλλθλα κα μειϊνονταν και ο κίνδυνοσ  

δαςικϊν πυρκαγιϊν, γιατί οι πρινϊνεσ είναι από τισ πλζον εφφλεκτεσ εκτάςεισ. 

Νο 9,10 Απρίλιοσ  2018 Ενθμερωτικό δελτίο για τα Αγροδαςικά Συςτιματα 

Μία ζκδοςθ του Ελλθνικοφ Αγροδαςικοφ Δικτφου (Τπεφκ. Ζκδοςθσ:  Δ.. ΕΑΔ) 

ΜΘΝΤΜΑ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ 
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Δυςτυχϊσ όμωσ δεν ειςακοφςτθκε, λόγω τθσ προκατάλθψθσ  που ζχουν οριςμζνα 

ςτελζχθ τθσ Δαςικισ Υπθρεςίασ για το ρόλο τθσ βόςκθςθσ και τθσ κτθνοτροφίασ ςτα 

δαςικά οικοςυςτιματα. Ασ ελπίςουμε, ότι το μζτρο κα τροποποιθκεί για να αυξθκεί 

ο προβλεπόμενοσ προχπολογιςμόσ και να περιλάβει τθ δθμιουργία δαςολιβαδικϊν 

ςυςτθμάτων και ςτισ καμνϊδεισ βοςκιςιμεσ γαίεσ τθσ χϊρασ μασ. 

 

Στο μεταξφ, φςτερα από πολφμθνεσ διαβουλεφςεισ, δθμοςιεφτθκε θ Κ.Υ.Α. αρικμ. 

1058/71977 ςχετικι με τον κακοριςμό των προδιαγραφϊν και του περιεχομζνου 

των διαχειριςτικϊν ςχεδίων βόςκθςθσ για τισ βοςκιςιμεσ γαίεσ τθσ χϊρασ μασ,  ςτισ 

οποίεσ  περιλαμβάνονται και τα δαςολιβαδικά ςυςτιματα. Στθν προετοιμαςία των 

προδιαγραφϊν αυτϊν ςυνζβαλαν ςθμαντικά μζλθ του ΕΑΔ που είναι ειδικευμζνα 

ςτθ λιβαδοπονία. Για τθν επιτάχυνςθ τθσ εφαρμογισ των ςχεδίων αυτϊν, το ΕΑΔ 

πιρε από μόνο του πρωτοβουλία και ςυγκρότθςε 3μελι επιτροπι  με ςκοπό τθ 

ςφνταξθ τεχνικϊν οδθγιϊν για τθν ανόρκωςθ των υποβακμιςμζνων καμνολίβαδων 

και φρυγανολίβαδων, όπωσ προβλζπεται ςε ςχετικι παράγραφο των 

προδιαγραφϊν. Θ επιτροπι ολοκλιρωςε ςφντομα το ζργο τθσ  και οι οδθγίεσ 

υποβλικθκαν  ςτα αρμόδια Υπουργεία Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 

Το 2017 ζφερε οριςμζνα ευχάριςτα νζα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Στισ 16 

Οκτωβρίου, τα κράτθ μζλθ που εκπροςωπικθκαν από τθν Ειδικι Επιτροπι 

Γεωργίασ ενζκριναν τον κανονιςμό Omnibus, ο οποίοσ περιζχει οριςμζνεσ 

ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ που αφοροφν το ΕΑΔ. Θ μια αναφζρεται ςτθ διεφρυνςθ του 

οριςμοφ  του μόνιμου βοςκοτόπου (permanentgrassland), ο οποίοσ  περιλαμβάνει 

πλζον και εκτάςεισ που κυριαρχοφνται από ξυλϊδθ φυτά (π.χ. δαςολιβαδικά  

ςυςτιματα ) και όχι μόνο από ποϊδθ φυτά, όπωσ ιταν μζχρι τϊρα. Θ δεφτερθ 

βελτίωςθ ξεκακαρίηει, ότι θ βοςκιςιμθ φλθ των  ξυλωδϊν ειδϊν  των 

δαςολιβαδικϊν ςυςτθμάτων δεν είναι απαραίτθτο να βόςκεται απ’ ευκείασ από τα 

ηϊα, όπωσ ίςχυε μζχρι τϊρα και απζκλειε τα δζνδρα που παράγουν φφλλωμα και 

καρποφσ. Αμφότερεσ αυτζσ οι βελτιϊςεισ ςθμαίνουν, ότι τα δαςολιβαδικά 

ςυςτιματα  μποροφν πλζον να κεωρθκοφν  ωσ επιλζξιμοι βοςκότοποι και να 

πάρουν  οι κάτοχοί τουσ  άμεςθ ενίςχυςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ζτςι, λοιπόν, 

θ  φυτεία δζνδρων ςε ζνα χωράφι ι ςε ζνα ιδιωτικό βοςκότοπο δεν αποτελεί πλζον 

αντικίνθτρο για τον ιδιοκτιτθ του, γιατί δεν του ςτερεί τθν επιδότθςθ που 

δικαιοφται. 

Β.Π. Παπαναςτάςθσ 

Πρόεδροσ του ΕΑΔ 
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18ο Πανελλινιο Δαςολογικό υνζδριο 

 

Στο 18ο Ρανελλινιο Δαςολογικό Συνζδριο που ζγινε ςτισ 8-11 Οκτωβρίου 2017 ςτθν 

Ζδεςςα το Ελλθνικό Αγροδαςικό Δίκτυο ςυμμετείχε με τρεισ εργαςίεσ και 

ςυγκεκριμζνα:  

1.  Μαντηανάσ Κ., Τςατςιάδθσ Ε., Σιδθροποφλου Α., Λςπικοφδθσ Λ. και Β.Ρ. 

Ραπαναςτάςθσ. Εγκατάςταςθ νζων αγροδαςικϊν ςυςτθμάτων ςτο Διμο Βοίου 

Κοηάνθσ. 2017. Θ Ελλθνικι Δαςοπονία μπροςτά ςε ςθμαντικζσ προκλιςεισ. 18ο 

Ρανελλινιο Δαςολογικό Συνζδριο, 100 Χρόνια Δαςολογίασ (1917-2017), 8-11 

Οκτωβρίου 2017, Ζδεςςα. (Ρροφορικι παρουςίαςθ). 

2. Σιδθροποφλου Ά., Λςπικοφδθσ Λ., Βραχνάκθσ Μ., Μαντηανάσ Κ., Ραπαναςτάςθσ Β. 

Λςτορικι εξζλιξθ δαςογεωργικϊν τοπίων τθσ Β. Ελλάδασ. Θ Ελλθνικι Δαςοπονία 

μπροςτά ςε ςθμαντικζσ προκλιςεισ. 18ο Ρανελλινιο Δαςολογικό Συνζδριο, 100 

Χρόνια Δαςολογίασ (1917-2017), 8-11 Οκτωβρίου 2017, Ζδεςςα. (Αναρτθμζνθ 

παρουςίαςθ). 

3. Ραντζρα Α., Ραπαδόπουλοσ Α. «Οικολογικά, δαςοκομικά και διαχειριςτικά 

χαρακτθριςτικά του δαςολίβαδικοφ ςυςτιματοσ βαλανιδιάσ Ξθρομζρου –

Αιτωλακαρνανίασ και προοπτικζσ αξιοποίθςθσ του ςτα πρότυπα τθσ 

αγροδαςοπονίασ». Θ Ελλθνικι Δαςοπονία μπροςτά ςε ςθμαντικζσ προκλιςεισ. 18ο 

Ρανελλινιο Δαςολογικό Συνζδριο, 100 Χρόνια Δαςολογίασ (1917-2017), 8-11 

Οκτωβρίου 2017, Ζδεςςα. (Αναρτθμζνθ παρουςίαςθ). 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ : 
http://www.forestry.gr/assets/pdf/FULL_CONGRESS_PROCEEDINGS_HFS_2017_GRE
EK_PART_1_with_ISBN.pdf  
 

Κ. Μαντηανάσ 

Γ. Γραμματζασ ΕΑΔ 

 

 

 

 

 

15th International Conference on Environmental Science and Technology 31st 

August - 2nd September 2017, Rhodes, Greece 

ΤΜΜΕΣΟΧΕ ΣΟΤ ΕΑΔ Ε 

ΕΘΝΙΚΕ ΕΚΔΘΛΩΕΙ 

ΝΕΑ ΣΘ EURAF 

http://www.forestry.gr/assets/pdf/FULL_CONGRESS_PROCEEDINGS_HFS_2017_GREEK_PART_1_with_ISBN.pdf
http://www.forestry.gr/assets/pdf/FULL_CONGRESS_PROCEEDINGS_HFS_2017_GREEK_PART_1_with_ISBN.pdf
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Στα πλαίςια του ςυνεδρίου υπιρχε ενότθτα με κζμα Agroforestry and the 

Environment. Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάςτθκαν 4 προφορικζσ και 2 αναρτθμζνεσ 

εργαςίεσ από μζλθ του Ελλθνικοφ Αγροδαςικοφ Δικτφου. 

1. Papadopoulos Α., Pantera Α., Fotiadis G., Papaspyropoulos K., Mantzanas K. and 

Papanastasis V.P. 2017. Effects of grazing and understorey clearing on regeneration 

of a valonia oak silvopastoral system in Western Greece. 

2. Goudelis G., Papadopoulos Α., Pantera Α., Fotiadis G., Aıdınıdıs E. and Mosquera-

Losada Mr. 2017. Stand structure analyses of Quercus ithaburensis subsp. macrolepis 

silvopastoral systems in Greece.  

3. Santiago-Freijanes J.J., Rigueiro-Rodríguez A., Aldrey J.A., Pantera A. and 

Mosquera-Losada M.R. 2017.Agri-environment measures and Agroforestry European 

main agricultural driver is the Common Agricultural Policy (CAP). 

4. Pantera Α., Papadopoulos Α., Fotiadis G. and Papaspyropoulos K.2017. The 

traditional agrosilvopastoral valonia oak systems in Kea island - Greece: productivity 

and ecosystem services. 

5. Vrahnakis M., Nasiakou S. and Soutsas K.2017. Public perception on measures 

needed for the ecological restoration of Grecian juniper silvopastoral woodlands 

6. Kaloudis S., Papadopoulos Α., Pantera Α., Papavasiliou Ch. and Galanopoulou 

S.2017. Land cover changes in a valonia oak silvopastoral system in Greece – 

ecological and sociological implications.  

 

Κ. Μαντηανάσ 

Γ. Γραμματζασ ΕΑΔ 

 

 

ΠΡΩΣΘ ΤΝΑΝΣΘΘ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤΜ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ  ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ 

Θ ςυνεδρία με τίτλο  "Αγροοικολογία και αγροδαςοπονία" που διεξιχκθ ςτο 

πλαίςιο του πρϊτου φόρουμ για τθν αγρο-οικολογία ςτθν Ευρϊπθ ςτισ 25-27 

Οκτωβρίου ςτθ Λυϊν τθσ Γαλλίασ, ιταν απόλυτα επιτυχθμζνθ. Θ ςφνοδοσ 

διοργανϊκθκε από τθ María Rosa Mosquera-Losada, τθν Αναςταςία Ραντζρα και τθ 

Nuria Ferreiro-Domínguez και τθν παρακολοφκθςαν πάνω από εκατό άτομα. 

Ξεκίνθςε με τθν παρουςίαςθ τθσ María Rosa Mosquera-Losada "Αγροοικολογία και 

αγροδαςοπονία: ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ξυλϊδουσ βλάςτθςθσ ςτα γεωργικά 

ςυςτιματα", εξθγϊντασ γιατί θ αγροδαςοπονία πρζπει να βαςίηεται ςτθν 

οικολογικι ενίςχυςθ ι ςτθν καλφτερθ χριςθ των πόρων και ςτθν επεξιγθςθ των 

πρακτικϊν αγροδαςοπονίασ και τθν παρουςία τθσ ςτθν Ευρϊπθ. 

Θ κ. Αναςταςία Ραντζρα πραγματοποίθςε μια παρουςίαςθ με τίτλο "Συςτιματα 

αγροδαςοπονίασ υψθλισ αξίασ ςτθν Ευρϊπθ: από τθν παράδοςθ μζχρι τισ 

ςφγχρονεσ περιβαλλοντικζσ και κοινωνικοοικονομικζσ ανάγκεσ" ςχετικά με τα 

https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00924_poster_paper.pdf
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00924_poster_paper.pdf
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00829_poster_paper.pdf
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00829_poster_paper.pdf
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00603_oral_paper.pdf
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00603_oral_paper.pdf
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00927_oral_paper.pdf
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00927_oral_paper.pdf
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00927_oral_paper.pdf
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00628_oral_paper.pdf
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00628_oral_paper.pdf
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00628_oral_paper.pdf
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00686_oral_paper.pdf
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00686_oral_paper.pdf
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βαςικά αγροδαςικά ςυςτιματα που ςυνδζονται με τθν παραγωγι υψθλισ αξίασ 

δζνδρων από το ζργο AGFORWARD.  

 

 

Εικόνεσ από τθ ςυνεδρία. 

 

Θ ΑΓΡΟΔΑΟΠΟΝΙΑ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ 

Ράνω από ογδόντα άτομα από όλθ τθν Ευρϊπθ ςυμμετείχαν ςτθν επιτυχθμζνθ 

ςυνάντθςθ για τθν αγροδαςοπονία ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςτισ 29 Νοεμβρίου 

2017. Θ ςυνάντθςθ με τίτλο "1 + 1 = 3" φιλοξενικθκε από τον ευρωβουλευτι Paul 

Brannen και περιλάμβανε παρουςιάςεισ των αποτελεςμάτων του ζργου 

AGFORWARD και μια ομάδα ςυηιτθςθσ.  

Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ζργου AGFORWARD ξεκίνθςε με τθν 

παρουςίαςθ του Paul Burguess, ςυντονιςτι του ζργου AGFORWARD. Ο Paul 

Burguess (Ρανεπιςτιμιο του Cranfield) εξιγθςε πϊσ θ αγροδαςοπονία ενιςχφει τα 

ζςοδα και τθν ανκεκτικότθτα των Ευρωπαίων αγροτϊν. Άλλεσ παρουςιάςεισ ιταν θ 

«Αγροδαςοπονία: θ ςυηιτθςθ για το μζλλον (και το παρόν!) Τθσ γεωργίασ μασ» που 

πραγματοποίθςε ο Fabien Balaguer (Γαλλικι Ζνωςθ Αγροδαςοπονίασ) και «Ρϊσ 
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μπορεί θ πολιτικι να ςτθρίξει τθν εκμετάλλευςθ τθσ αγροδαςοπονίασ ςτθν 

Ευρϊπθ;» από τθν María Rosa Mosquera-Losada του Σαντιάγκο ντε Κομποςτζλα). 

Θ ομάδα ςυηιτθςθσ εξζταςε τουσ τρόπουσ ενςωμάτωςθσ τθσ αγροδαςοπονίασ ςτθν 

Ευρϊπθ. Θ ομάδα περιελάμβανε τον Olivier De Schutter (Ρρόεδροσ τθσ Διεκνοφσ 

Ομάδασ Εμπειρογνωμόνων για τα Αειφόρα Συςτιματα Τροφίμων), τον Valentin 

Opfermann (Σφμβουλοσ Ρολιτικισ για τθν Αγροτικι και Ρεριβαλλοντικι Ζρευνα και 

τα Ρεριβαλλοντικά Κζματα ςτθν COPA-COGECA), Patrick Worms Ραγκόςμιο Κζντρο 

Αγροδαςοπονίασ) και Frédéric Morand (Αγρότθσ και ιδρυτισ τθσ Vert d'Iris 

International). 

Θ ςυνάντθςθ ολοκλθρϊκθκε με δεξίωςθ ςτθν οποία όλοι οι παρόντεσ ςυνζχιςαν να 

ςυηθτοφν τουσ καλφτερουσ τρόπουσ για τθν ενίςχυςθ τθσ αγροδαςοπονίασ ςε όλθ 

τθν Ευρϊπθ. Τθ χϊρα μασ εκπροςϊπθςε θ Αντιπρόεδροσ του ΕΑΔ κ. Αναςταςία 

Ραντζρα. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςφςκεψθ είναι διακζςιμεσ ςτθν 

ιςτοςελίδα του AGFORWARD. 

 
Εικόνα: Το πάνελ και οι ομιλθτζσ κατά τθ ςυνάντθςθ για τθν αγροδαςοπονία ςτο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ιταν οι Frédéric Morand, Valentin Opfermann, Olivier De 

Schutter, María Rosa Mosquera-Losada, Paul Burgess, Fabien Balaguer και Patrick 

Worms.  

Κ. Μαντηανάσ 

Γ. Γραμματζασ ΕΑΔ 
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AGROF-MM ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΘ ΤΝΑΝΣΘΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Θ τελευταία διακρατικι ςυνάντθςθ Agrof-MM (Εκπαίδευςθ ςτθν Αγροδαςοπονία - 

Μεςόγειοσ - Θμίξθρθ Ηϊνθ – Ορεινζσ περιοχζσ) πραγματοποιικθκε ςτθν Ελλάδα και 

ςυγκεκριμζνα ςτο ΤΕΛ Στερεάσ Ελλάδασ (Λαμία και Καρπενιςι) ςτισ 24-28 Απριλίου 

2017. 

Ιταν θ ευκαιρία όλοι να ακοφςουν τισ παρουςιάςεισ που ζδωςαν εμπειρογνϊμονεσ 

ςε διάφορα κζματα ενδιαφζροντοσ («Αγροδαςοπονία και νζα Κοινι Αγροτικι 

Ρολιτικι», «Ζρευνα Αγροδαςοπονίασ ςτθν Ελλάδα» και «Νζα Αγροδαςικά 

Συςτιματα»). Μεταξφ των Ειςθγθτϊν ςτθ ςυνάντθςθ ιταν και οι Αναςταςία 

Ραντζρα, Βαςίλειοσ Ραπαναςτάςθσ, Κωνςταντίνοσ Μαντηανάσ, Αντρζασ 

Ραπαδόπουλοσ, Γεϊργιοσ Φωτιάδθσ και Σωτιριοσ Κανδρζλθσ. Με διαδραςτικά 

εργαςτιρια και ςυηθτιςεισ, οι εταίροι ςυνζχιςαν να ςθμειϊνουν πρόοδο όςον 

αφορά τον τρόπο με τον οποίο κα πρζπει να προςεγγιςτοφν οι εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ λόγω τθσ καλισ εργαςίασ που 

πραγματοποιικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ διακρατικισ ςυνάντθςθσ Agrof-MM ςτθ 

Βουλγαρία. Αυτι θ ςφνοδοσ ςτθν Ελλάδα ολοκλθρϊκθκε με τθ ςυηιτθςθ και 

ανταλλαγι απόψεων με τουσ νζουσ αγρότεσ πριν τθν επίςκεψθ ςτα αγροκτιματα 

τουσ. 

Θ ζρευνα πεδίου ζγινε ςτθ Λαμία, όπου θ ομάδα ζφταςε ςε ζνα αγρόκτθμα που 

ςυνδυάηει ελαιόδεντρα, ρεβίκια και αρωματικά φυτά. Ο Δθμιτρθσ Κιτςικόπουλοσ 

ζκανε μια μετάβαςθ από τθν πολυκαλλιζργεια ςτθν αγροδαςοπονία το 2014: ςτο 

αγρόκτθμα του, τα μζλθ είδαν ελιζσ και αμυγδαλιζσ ςε ςυνδυαςμό με λεβάντα και 

ρεβίκια. Αυτόσ ο νεαρόσ αγρότθσ ςυλλζγει επίςθσ βιομάηα για να δθμιουργιςει 

παλζτεσ κομπόςτ για ζνα τοπικό ςχολείο. Θ πϊλθςθ των προϊόντων του ςτο τοπικό 

του κατάςτθμα αποτελεί μόνο ζνα μζροσ τθσ δραςτθριότθτάσ του, κακϊσ 

αςχολείται και με τθν απόκτθςθ και τθν ανταλλαγι γνϊςεων με άλλουσ αγρότεσ. 

Στο τζλοσ τθσ εβδομάδασ, οι εταίροι ςχεδίαηαν ιδθ τθν επόμενθ εκπαιδευτικι 

ςυνεδρία.  

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΝΕΑ 
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Εικόνες από ηην επίζκεψη ζηο αγρόκηημα ζηα πλαίζια ηης διακραηικής ζσνάνηηζης 
AGROF-MM ζηην Ελλάδα. 
 

 

 

Κ. Μαντηανάσ 

Γ. Γραμματζασ ΕΑΔ 

 

 

Ζγκριςθ διεξαγωγισ ερευνθτικοφ ζργου για τθν Αγροδαςοπονία ςτθ Θεςςαλία: 

“Ρροοπτικι τθσ Αγροδαςοπονίασ ςτθν περιοχι τθσ Κεςςαλίασ: Ζρευνα για 

κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ και οικονομικζσ πτυχζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ 

ςυμμετοχισ των αγροτϊν” - AGROTHES 

 

Ρρόςφατα εγκρίκθκε ςτα πλαίςια των ζργων ΕΛΛΔΕΚ για τθν ενίςχυςθ 

Μεταδιδακτόρων Ερευνθτϊν/τριϊν το ερευνθτικό ζργο AGROTHES με αντικείμενο 

τθν εφαρμογι τθσ Αγροδαςοπονίασ ςτθ Κεςςαλία. Στο ζργο κα ςυμμετζχουν 

αρκετά μζλθ του Ελλθνικοφ Αγροδαςικοφ Δικτφου και κα ςυντονίηεται από τθ 

βιολόγο Δρ. Βαςιλικι Κλεφτογιάννθ, ενϊ τθ διαχειριςτικι ευκφνθ κα τθν ζχει το ΤΕΛ 

Κεςςαλίασ.   

Θ Κεςςαλία κατζχει περίπου το 15% τθσ γεωργικισ παραγωγισ τθσ χϊρασ, ωςτόςο 

περιλαμβάνει λίγεσ περιοχζσ Υψθλισ Φυςικισ. Επίςθσ, θ Κεςςαλία φιλοξενεί 

τζςςερισ περιβαλλοντικά ςθμαντικοφσ τόπουσ Natura 2000 (GR1420012 – Ρεριοχι 

Φαρςάλων, GR1420011 – Ρεριοχι Κεςςαλικοφ Κάμπου, GR1430007 – Ρεριοχι 

Ταμιευτιρων πρϊθν Λίμνθσ Κάρλασ, GR1420006 – Προσ Μαυροβοφνι). Ωςτόςο, θ 

τοπικι βιοποικιλότθτα ζχει μειωκεί ςθμαντικά λόγω τθσ εντατικισ γεωργίασ που 

κυριαρχείται από μονοκαλλιζργειεσ, ενϊ οι ειςροζσ φυτοφαρμάκων και 

λιπαςμάτων ζχουν αυξθκεί υπερβολικά με πολλζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία 

των κατοίκων. Θ υιοκζτθςθ Αγροδαςοπονίασ κα ενιςχφςει τθν ευρφτερθ περιοχι 
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ςυνδυάηοντασ περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφζλθ, οδθγϊντασ ςε 

αφξθςθ τθσ γθσ Υψθλισ Φυςικισ Αξίασ. Λδιαίτερα για τθν υψθλι ρφπανςθ από 

νιτρικά άλατα ςτθν καλλιεργοφμενθ περιοχι τθσ δυτικισ Κεςςαλίασ, θ εξζλιξθ τθσ 

υπάρχουςασ καλλιεργοφμενθσ γθσ με τθν υιοκζτθςθ γεωργικϊν πρακτικϊν χαμθλισ 

ζνταςθσ με βάςθ τθν Αγροδαςοπονία, που διαςφαλίηει ταυτόχρονα το ςυνολικό 

ειςόδθμα των νοικοκυριϊν, αναδεικνφεται ωσ μια πολλά υποςχόμενθ κατεφκυνςθ 

για τθν αγροτικι ανάπτυξθ.  

 

 
Εγκαταλελειμμζνα παραδοςιακά δαςογεωργικά ςυςτιματα ςτθ Βατςουνιά Ν. 

Καρδίτςασ 

Το ερευνθτικό ζργο AGROTHES κα αναπτφξει ςε όλθ του τθ διάςταςθ τισ 

δυνατότθτεσ εφαρμογισ τθσ Αγροδαςοπονίασ  ςτθν περιοχι, προβλζποντασ τθ 

μετατροπι ειδικϊν τφπων τοπίων ςε δαςογεωργικά ςυςτιματα, παράλλθλα με 

κατάλλθλεσ αναλφςεισ εδάφουσ και οικονομικότθτασ. Λδιαίτερα, ςτα αγροτικά τοπία 

ευαίςκθτων και περιβαλλοντικά υποβακμιςμζνων περιοχϊν, όπωσ και ςτθ 

Κεςςαλία, κακίςταται επιτακτικι θ αποτφπωςθ τθσ εξζλιξθσ του τοπίου και θ 

πρόβλεψθ των επιπτϊςεων που αναμζνεται να οδθγιςουν θ τρζχουςεσ πολιτικζσ 

διαχείριςθσ τθσ γθσ. Εκτόσ από τισ επιςτθμονικζσ και οικονομικζσ πτυχζσ, το 

ερευνθτικό ζργο περιλαμβάνει μια ολοκλθρωμζνθ κοινωνικι ζρευνα που ςτοχεφει 

ςτον εντοπιςμό – μεταξφ άλλων παραγόντων – των δυνθτικϊν ανθςυχιϊν και 

προκαταλιψεων, αλλά και ςτθν ανίχνευςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και ςτθν 

επιςιμανςθ των κινιτρων υιοκζτθςθσ τθσ Αγροδαςοπονίασ. Οι βαςικζσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ (Guidelines) που κα προκφψουν κα ενςωματϊςουν τισ 

γνϊςεισ και τθν εμπειρία που αποκτικθκαν ςε όλεσ τισ επιμζρουσ ζρευνεσ 

αποτελοφν το ςθμείο-κλειδί του ζργου. Θ ςωςτι διάδοςθ αυτϊν των 

κατευκυντιριων γραμμϊν – περιλαμβανομζνων των νζων οδθγιϊν τθσ ΚΑΡ – ςτουσ 

τοπικοφσ ενδιαφερόμενουσ μζςω ενθμερωτικϊν / εκπαιδευτικϊν εκδθλϊςεων κα 

ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ του ζργου. Σχετικά με τθν Ελλάδα, το 

Λνςτιτοφτο για τθν Ευρωπαϊκι Ρεριβαλλοντικι Ρολιτικι ςε πρόςφατθ μελζτθ 

προςδιορίηει τθ βελτίωςθ τθσ μεταφοράσ των ςχετικϊν γνϊςεων ςτουσ αγρότεσ, 
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ιδίωσ τισ ομάδεσ παραγωγϊν και τουσ νζουσ αγρότεσ, ωσ μελλοντικι προτεραιότθτα 

τθσ χϊρασ, προκειμζνου να υποςτθριχκοφν τα γεωργικά ςυςτιματα Υψθλισ 

Φυςικισ Αξίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Αγροδαςικϊν.  

Το AGROTHES προτείνει και ςτθρίηεται ςε μια προςζγγιςθ τριϊν επιμζρουσ 

ερευνθτικϊν πεδίων: α) ολοκλθρωμζνθ τοπικι κοινωνικι ζρευνα που 

αντικατοπτρίηει τθν τρζχουςα κατάςταςθ ςε ςχζςθ με τθν υιοκζτθςθ τθσ 

Αγροδαςοπονίασ, β) περιβαλλοντικι ζρευνα που περιλαμβάνει κατάλλθλεσ χωρικζσ 

αναλφςεισ και μοντελοποίθςθ χριςεων γθσ, και γ) χρθματοοικονομικι ανάλυςθ του 

αναμενόμενου οικονομικοφ αντίκτυπου τθσ υιοκζτθςθσ τθσ Αγροδαςοπονίασ ςε 

επίπεδο νοικοκυριοφ. Ο ςυνδυαςμόσ των αποτελεςμάτων που κα προκφψουν από 

τισ παραπάνω προςεγγίςεισ κα οδθγιςει ςε λεπτομερείσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

για τθν ορκι υιοκζτθςθ τθσ Αγροδαςοπονίασ, οι οποίεσ κα γίνουν διακζςιμεσ ςτουσ 

αγρότεσ μζςω ενθμερωτικϊν / εκπαιδευτικϊν εκδθλϊςεων. 

 

Το AGROTHES χρθςιμοποιεί μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για τθ διαπίςτωςθ του 

βακμοφ υιοκζτθςθσ τθσ Αγροδαςοπονίασ ωσ νζασ χριςθσ γθσ, θ οποία προωκείται 

από τθν Κοινι Αγροτικι Ρολιτικι τθσ ΕΕ για τθ νζα προγραμματικι περίοδο. 

Συνδυάηει κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ και οικονομικζσ πτυχζσ τθσ Αγροδαςοπονίασ 

ςτθν αγροτικι Ρεριφζρεια τθσ Κεςςαλίασ, ζχοντασ τα γεωργικά ςυςτιματα Υψθλισ 

Φυςικισ Αξίασ ωσ πρωτότυπα για τθν υιοκζτθςθ τθσ Αγροδαςοπονίασ. 

Χρθςιμοποιεί καινοτόμεσ προςεγγίςεισ για τθ μοντελοποίθςθ των προβλζψεων τθσ 

χριςθσ γθσ που βαςίηονται τόςο ςτθν κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ ςεναρίων όςο 

και ςτουσ παράγοντεσ εδάφουσ που αποτελοφν ςθμαντικοφσ φορείσ διαμόρφωςθσ 

τοπίου και οι οποίοι κα ςυνδυαςτοφν ςτατιςτικά για να κατανείμουν τθ μελλοντικι 

χριςθ / κάλυψθ τθσ Αγροδαςοπονίασ ςτθν επιμζρουσ περιοχι ζρευνασ. 

 

Το AGROTHES κζτει ωσ κφριουσ ςτόχουσ τθν 

- Αποκάλυψθ του περιβαλλοντικοφ προςανατολιςμοφ των τοπικϊν φορζων 

και τθσ άποψισ τουσ που ςχετίηεται με τθν Αγροδαςοπονία, μζςω μιασ 

ολοκλθρωμζνθσ κοινωνικισ ζρευνασ 

- Καταγραφι τθσ υπάρχουςασ γεωργίασ Υψθλισ Φυςικισ Αξίασ 

- Μοντελοποίθςθ τθσ μελλοντικισ χριςθσ / κάλυψθσ γθσ 

- Οικονομικι ανάλυςθ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ 

Αγροδαςοπονίασ 

- Διερεφνθςθ των ςθμαντικϊν κατευκυντιριων παραγόντων που επθρεάηουν 

το τοπίο, δίδοντασ ζμφαςθ ςτο φυςικοχθμικό χαρακτιρα του εδάφουσ 

- Ενίςχυςθ τθσ ενθμζρωςθσ των αγροτϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ 

πρακτικζσ Αγροδαςοπονίασ, μζςω τθσ διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων 

εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ και τθν ανάπτυξθ ςχετικοφ οδθγοφ 

ορκισ πρακτικισ. 
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Το AGROTHES κα ενςωματϊςει τθ χριςθ τθσ ζννοιασ τθσ γεωργίασ Υψθλισ Φυςικισ 

Αξίασ ςτο επιςτθμονικό πλαίςιο τθσ υιοκζτθςθσ τθσ Αγροδαςοπονίασ. Με αυτόν τον 

τρόπο ςυνδυάηει τθν αναμενόμενθ από τον μεταςχθματιςμό τθσ ΚΑΡ και το 

πραςίνιςμα τθσ εντατικά καλλιεργοφμενθσ γθσ ςε ζνα δυναμικό και κοινωνικά 

αποδεκτό αναπτυξιακό ςφςτθμα. 

Για την ομάδα ζρευνασ του AGROTHES 

Σταματία Ναςιάκου 

Υποψ. Διδάκτορασ 

Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ 

 

 

ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΕΝΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΓΡΟΔΑΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ 

ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΘ ΜΕΩ ΤΝΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΟΣΡΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΕΝΣΡΩΝ, ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΣΘ ΡΤΠΑΝΘ ΣΟΤ ΕΔΑΦΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΤΔΡΟΦΟΡΟΤ ΟΡΙΗΟΝΣΑ ΑΠΟ ΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΗΙΗΑΝΙΟΚΣΟΝΑ  

 

ΕΚΝΛΚΟ ΜΕΤΣΟΒΛΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΛΟ(ςε ςυνεργαςία με το Μπενάκειο 

Φυτοπακολογικό Λνςτιτοφτο ςτα πλαίςια τθσ Διατριβισ του κ. Ραυλίδθ, όςον αφορά 

τισ αναλφςεισ υπολειμμάτων φυτοφαρμάκωνςε δείγματα εδάφουσ) 

Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ: Δρ. Βαςίλειοσ Α. Τςιχριντηισ, Κακθγθτισ ΣΑΤΜ ΕΜΡ 

α. Επιςτθμονικόσ ςτόχοσ 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ και λόγω τθσ διαρκοφσ ανάγκθσ για περιςςότερθ και 
καλφτερθσ ποιότθτασ αγροτικι παραγωγι, θ ρφπανςθ από αγροχθμικά ζχει αναχκεί 
ςε ζνα ηιτθμα καίριο που απαςχολεί παγκοςμίωσ τισ υπθρεςίεσ προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ και τουσ φορείσ αγροτικισ ανάπτυξθσ, που κατά κανόνα απαιτεί 
αντιμετϊπιςθ ςτθν πθγι του. Θ βάςθ του ηθτιματοσ ζγκειται κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ 
εφαρμογισ των Βζλτιςτων Ρρακτικϊν Διαχείριςθσ (BMP) κακϊσ και ςτθ μθ τιρθςθ 
των κανόνων Ορκισ Γεωργικισ Ρρακτικισ (GAP) που προτείνονται για κάκε 
καλλιζργεια ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 1107/2009/EK και 2009/128/EK.Τα 
προβλιματα που προκφπτουν από τισ απορροζσ των λιπαςμάτων και των 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, χριηουν όχι μόνο πρόλθψθσ αλλά και 
αντιμετϊπιςθσ – κακϊσ επθρεάηουν τθν υγεία του οικοςυςτιματοσ,ενϊ, ςε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ,απειλοφν και τθ δθμόςια υγεία. Ζτςι, είμαςτε αντιμζτωποι 
με τθν ανάγκθ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ ενόσ ςυςτιματοσ ικανοφ να προςτατεφει 
ταυτόχρονα το περιβάλλον και να κρατά υψθλι τθν αγροτικι παραγωγικότθτα. 

Τα αγροδαςικά ςυςτιματα καλλιζργειασ, δθλαδι θ ςυνκαλλιζργεια δζντρων με 
κάκε μορφισ καλλιζργειασ,  αποτελοφν μία εναλλακτικι μζκοδο προςταςίασ των 
υπογείων υδάτων και του εδάφουσ, κακϊσ τα δζνδρα, με το εκτεταμζνο και 
βακφτερο ριηικό τουσ ςφςτθμα, είναι ικανά να ςυγκρατοφν ςθμαντικζσ ποςότθτεσ 
αγροχθμικϊν ουςιϊν πριν αυτά μεταφερκοφν ςε βακφτερα ςτρϊματα και τον 
υδροφόρο ορίηοντα. Τα δζντρα ςε ζνα αγροδαςικό ςφςτθμα δφναται να είναι 
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καρποφόρα πολυετι ι δαςικά, και μποροφν να ςυνδυαςτοφν με κάκε μορφισ 
καλλιζργεια (π.χ., λαχανικά, όςπρια, αροτραίεσ καλλιζργειεσ, βιομθχανικά φυτά, 
ηωοτροφζσ ι αμπζλια). 

Στόχοσ τθσ παροφςασ ερευνθτικισ πρόταςθσ αποτελεί ο ςχεδιαςμόσ και ζλεγχοσ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ ενόσ φυςικοφ ςυςτιματοσ αντιρρφπανςθσ τθσ περίςςειασ 
κρεπτικϊν και ηιηανιοκτόνων μετά τθν εφαρμογι τουσ, που υπό φυςιολογικζσ 
ςυνκικεσ κα κατζλθγαν ςτο υπζδαφοσ ι τουσ υπόγειουσ υδροφορείσ.  

Σθμαντικι παράμετροσ που κα εξεταςτεί μζςω αυτοφ του φυςικοφ ςυςτιματοσ 
περιοριςμοφ ρφπων, είναι θ δυνατότθτα περιοριςμοφ τθσ ρφπανςθσ από τθ χριςθ 
των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, που μζχρι ςιμερα παρουςιάηει ζλλειψθ 
πειραματικϊν δεδομζνων ενϊ ταυτόχρονα κα δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε 
ςυνδυαςμοφσ ςθμαντικϊν καλλιεργειϊν για τθν Ελλάδα και τθ Μεςόγειο όπου 
επίςθσ θ διακζςιμθ πλθροφορία είναι περιοριςμζνθ και αφορά αποκλειςτικά τθ 
μείωςθ κρεπτικϊν.  

β.Ρεριγραφι του ερευνθτικοφ ζργου 

Ζνα πλιρεσ αγροδαςικό ςφςτθμα ζχει ςχεδιαςτεί και κα εφαρμοςτεί ςε 
πειραματικό αγρό ςτθν περιοχι τθσ Ανατολικισ Αττικισ προκειμζνου να εξεταςτοφν 
οι αντιρρυπαντικζσ ικανότθτεσ του, όςον αφορά τα κρεπτικά αλλά και τα 
ηιηανιοκτόνα (ζχουν επιλεγεί οι δραςτικζσ ουςίεσ NicosulfuronκαιPendimethalin για 
το πρϊτο ζτοσ του πειράματοσκαι Pendimethalin, s-metolachlorκαι chlorpyrifos για 
το δευτερο ζτοσ του πειράματοσ). Θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι μελζτθσ επιλζχκθκε 
λόγω τθσ υφιςτάμενθσ ρφπανςθσ από νιτρικά που ζχει υποςτεί από τισ γεωργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ τρωτότθτασ τθσ λόγω των καρςτικϊν πετρωμάτων του 
υπεδάφουσ τθσ. Ρροκειμζνου να εξεταςτοφν περιςςότερεσ παράμετροι κα 
αξιοποιθκοφν δφο διακριτζσ καλλιεργθτικζσ περίοδοι, ενϊ ταυτόχρονα κα 
εξεταςτοφν και περιςςότεροι από ζνασ ςυνδυαςμοί καλλιεργειϊν-δζντρων. Θ 
αποτελεςματικότθτα ςτθν απομάκρυνςθ των αγροχθμικϊν κα κρικεί μζςω 
δειγματολθψιϊν χϊματοσ και νεροφ ακόρεςτθσ ηϊνθσ για διαφορετικά βάκθ κακϊσ 
και διαφορετικζσ αποςτάςεισ από τθν δεντροςτοιχία. 

Τζλοσ, βάςει των πειραματικϊν αποτελεςμάτων κα γίνει και μια προςπάκεια 
μακθματικισ μοντελοποίθςθσ/υπολογιςτικισ προςομοίωςθσ, οφτωσ ϊςτε να 
εξθγθκεί θ λειτουργία τουσ. Αναλυτικότερα, αξιοποιϊντασ τα πειραματικά 
ευριματα, κα γίνει χριςθ των μοντζλων PRZM τθσ USEPA (US Environmental 
Protection Agency και DSRM του USDA (US Department of Agriculture) ι/και 
πικανϊσ επιπλζον ςχετικϊν με το αντικείμενο μοντζλων, προκειμζνου να εξθγθκεί θ 
τφχθ και ςυμπεριφορά των ρφπων αυτϊν ςε ζνα αγροδαςικό ςφςτθμα 
καλλιζργειασ. 

γ. Αποτελζςματα 

Από τα αποτελζςματα του Α ζτουσ, παρατθρικθκε θ δυνατότθτα των αγροδαςικϊν 
ςυςτθμάτων καλαμποκιοφ-ελιάσ να μειϊςουν τόςο κρεπτικά όςο και 
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φυτοφάρμακα, με το δυναμικό απομείωςθσ τουσ να φτάνει το 78.9% για τα νιτρικά 
(NO3--N), 100% για τα νιτρϊδθ (NO2-N), τα αμμωνιακά (NH4+-N) και τα φωςφορικά 
ιόντα (PO43--P), και 70-100% για τα εξεταηόμενα φυτοφάρμακα. Αντίςτοιχα, για το 
Β ζτοσ, οι μειϊςει ςτο ςφςτθμα πατάτασ-λεφκθσ ιταν ζωσ 96.5% για το κάλιο (K), 
98.9% για τα νιτρικά (NO3--N),97.9% για τα αμμωνιακά (NH4+-N) και ζωσ το 100% 
για τα νιτρϊδθ (NO2-N) και τα φωςφορικά ιόντα (PO43--P). Ομοίωσ, για το ςφςτθμα 
καλαμποκιοφ-λεφκθσ, θ απομείωςθ τθσ περίςςειασ καλίουζφταςετο95%, 
τωννιτρικϊντο 98.4%, καιζωσκαι100% για τα νιτρϊδθ, αμμωνιακά και φωςφορικά 
ιόντα.  

Τζλοσ, αναφορικά με τισ εξεταηόμενεσ οργανικζσ ουςίεσ φυτοφαρμάκων, θ 

απομείωςθ τουσ ςτα εξεταηόμενα ςυςτιματα ζφταςε το 100% ςτα ςθμεία 

δειγματολθψίασ κοντά ςτθ δεντροςτοιχία – ςε ςφγκριςθ με τα ςθμεία ελζγχου 

(control points, μακριά από τθ δεντροςτοιχία). 

 

Γεϊργιοσ Παυλίδθσ M.sc. 

Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο 

Τποψιφιοσ Διδάκτορασ ΕΜΠ 

 

 

 

 

 

Σα αγροδαςικά ςυςτιματα, ςφμμαχοι ςτθ διατιρθςθ των δαςϊν και τθσ φφςθσ 

 

Τα αγροδαςικά ςυςτιματα είναι ζνα από τα παλαιότερα ςυςτιματα χριςθσ γθσ τθσ 

Μεςογείου. Το ανάγλυφο και θ ςτενότθτα χϊρου ϊκθςαν από τθν αρχαιότθτα ςτθ 

χριςθ τθσ ίδιασ επιφάνειασ για τθν παραγωγι προϊόντων από δαςικά είδθ, 

παράλλθλα με τθ γεωργικι ι τθν κτθνοτροφικι χριςθ. Σιμερα, πλθκϊρα ςτοιχείων 

δείχνουν ότι πολλά από τα δάςθ ςτθν ορεινι και θμιορεινι Ελλάδα διαδζχτθκαν 

δαςολιβαδικά ςυςτιματα. Σφμφωνα με τα δεδομζνα που ςυνζλεξε το ερευνθτικό 

ζργο AGFORWARD (http://www.agforward.eu), θ Ελλάδα ζχει από τα υψθλότερα 

ποςοςτά κάλυψθσ από αγροδαςικά ςυςτιματα, κυρίωσ δαςολιβαδικά ςε δαςικζσ 

εκτάςεισ δθμόςιεσ και δθμοτικζσ (βλ. ςχετ. 

http://www.agforward.eu/index.php/gr/current-extent-and-trends-of-agroforestry-

in-the-eu27.html) 

 

Ρολλζσ από τισ εκτάςεισ αυτζσ είναι πολφτιμεσ για τθ διατιρθςθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ, όχι μόνο των ειδϊν που ηουν αποκλειςτικά ςε αυτζσ, αλλά και 

ειδϊν που φωλιάηουν ςτα γειτονικά δάςθ, με πιο χαρακτθριςτικό παράδειγμα τα 

αρπακτικά πουλιά. Ρολλοί δαςικοί τφποι οικοτόπων εμφανίηονται να ςυμμετζχουν 

ςε τζτοια ςυςτιματα, ςε μερικζσ δε περιπτϊςεισ εμφανίηουν ςε αυτά ιδιαίτερα 

ΑΛΛΑ  ΝΕΑ 
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επικυμθτι δομι, υψθλι βιοποικιλότθτα και αυξθμζνθ ανκεκτικότθτα ςε πιζςεισ και 

απειλζσ. Μια τζτοια περίπτωςθ αποτελεί το δάςοσ τθσ υψθλισ αρκεφκου 

(Juniperusexcelsa) ςτο Εκνικό Ράρκο Ρρεςπϊν που ανικει ςτον τφπο οικοτόπου 

προτεραιότθτασ 9560 – Ενδθμικά δάςθ με Juniperusspp. και για τθ διατιρθςθ του 

οποίου υλοποιείται και ςχετικό ζργο LIFE-Nature (www.junex.gr). Ριο γνωςτά 

ςυςτιματα αυτισ τθσ μορφισ είναι τα βοςκόμενα δάςθ δρυόσ, ιδιαίτερα του 

πρίνου ςτθ Νότια Ελλάδα, οι εκτάςεισ με ελιά και χαρουπιά, παραποτάμια δάςθ 

κ.ά. 

 

 
Χαρουπιζσ ςε παλιό ελαιϊνα ςτθ Λακωνία - Τφποσ οικοτόπου 9320 

Αρχείο ΕΚΒΥ/Ρ. Κακοφροσ 

 

Τα κατάλλθλα μζτρα διατιρθςθσ και διαχείριςισ τουσ όχι μόνο ςυμβάλλουν ςτθ 

διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, αλλά λειτουργοφν και ευεργετικά για τθ ςυνοχι 

των επιμζρουσ περιοχϊν αλλά και του Δικτφου Natura 2000 ςυνολικά. Ρζραν τθσ 

διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ, τα αγροδαςικά ςυςτιματα χαρακτθρίηονται από 

τθν ικανότθτα παροχισ πολλαπλϊν υπθρεςιϊν ςτθν ίδια ζκταςθ (εκτόσ από 

βοςκιςιμθ φλθ, τεχνθτι ξυλεία και καυςόξυλα, παςςάλουσ, φλοιό, φροφτα, 

καρποφσ και φφλλωμα για τα ηϊα, νζκταρ ι γφρθ για τισ μζλιςςεσ κ.λπ.). 

 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, εκτόσ από τθν ζρευνα για τθ διατιρθςθ και αφξθςθ των 

αγροδαςικϊν ςυςτθμάτων ςτθρίηει και τθν εκπαίδευςθ για αυτά ζμμεςα (π.χ. μζςω 

του Κερινοφ Σχολείου ςτισ Ρρζςπεσ το καλοκαίρι του 2016 

http://www.junex.gr/index.php/el/draseis/epikoinonias/53-5) ι άμεςα, μζςω ζργων 

όπωσ το AGROF-MM (http://agrofmm.eu/). Στθρίηει  επίςθσ τθν επζκταςι τουσ ςε 

γεωργικά εδάφθ μζςω ειδικϊν ενιςχφςεων από το Ρρόγραμμα Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ 2014-2020 για τθν παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων υψθλισ αξίασ. Στα 

ςυςτιματα αυτά εμφανίηεται ζνα ευρφ πεδίο ςυνεργειϊν μεταξφ του αγροτικοφ 

τομζα και των πολιτικϊν για τθ φφςθ, τθ βιοποικιλότθτα και τθν αειφορία που είναι 

ςκόπιμο να καλλιεργθκεί. 
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Αυτι είναι άλλωςτε και θ διεκνισ τάςθ. Θ διεκνισ κοινότθτα υπό τθν πίεςθ των 

επιδράςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ και των κινδφνων για τθν αςφάλεια παραγωγισ 

τροφίμων ανακαλφπτει ξανά αγροδαςικά ςυςτιματα και προωκεί τθ διατιρθςθ και 

επζκταςι τουσ ςε γεωργικά εδάφθ (βλ π.χ. http://www.fao.org/in-action/forest-

landscape-restoration-mechanism/en/, http://infoflr.org/). 

 

 

Σο τοπίο των ελαιϊνων ςτθν Πελοπόννθςο 

 

Ζνα πολφ ενδιαφζρον άρκρο για τουσ ελαιϊνεσ και αγροδαςικά ςυςτιματα ςτθν 

Ρελοπόννθςο του κ. Δθμιτρθ Μποφςμπουρα, Βιολόγου. 

Το κείμενο από τθν ζκδοςθ για τθν ελιά και τουσ ελαιϊνεσ ςτθν Ρελοπόννθςο. 

Μποφςμπουρασ Δ. 2007. Το τοπίο των ελαιϊνων ςτθν Ρελοπόννθςο ςελ. 160- 179. 

ςτο: Μπενζκθ Ε. (επιμζλεια) 2007. «Ο δε τόποσ … ελαιοφόροσ». Θ παρουςία τθσ 

ελιάσ ςτθν Ρελοπόννθςο. 204 ςελ. Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ.   

https://www.agroforestry.gr/pages/gr/%CF%84%CE%BF-

%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CF%89%CE%BD-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%8

3/  

 

 

Νζεσ Εναλλακτικζσ  καλλιζργειεσ: το μζλλον τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ  

Οι εναλλακτικζσ καλλιζργειεσ και θ ζρευνα που ζγινε ωσ τϊρα από τον Ερευνθτι του 

Λνςτιτοφτου Δαςικϊν Ερευνϊν Κεςςαλονίκθσ κ. Λωάννθ Σπανό. 

Ρλθροφορίεσ: Λνςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν, 57 006, Βαςιλικά (Ν. Κεςςαλονίκθσ) 

 τθλ.: 231 0 461172 (218 εςωτ.), κινθτό: 6972271989, e-mail: ispanos@fri.gr 

https://www.agroforestry.gr/pages/gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE

%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-

%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%

AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3/  

 

Σα ιερά δάςθ τθσ Θπείρου 

 

Το  Ρανεπιςτιμιο των Λωαννίνων δθμοςίευςε το 2015 τρία πολφ ενδιαφζροντα 

βιβλία για τα αιωνόβια δζνδρα τθσ Θπείρου, ωσ αποτζλεςμα του προγράμματοσ 

ΚΑΛΘΣ - SAGE «Θ διατιρθςθ τθσ Φφςθσ μζςω τθσ Θρθςκείασ - Σα Ιερά Δάςθ τθσ 

Θπείρου», με επιςτθμονικϊσ υπεφκυνο τον κακθγθτι John M. Halley και ςυμμετοχι 

πλειάδασ ειδικϊν επιςτθμόνων. Το κφριο βιβλίο ζχει τίτλο: Τα Μεγαλειϊδθ Δζντρα 

http://infoflr.org/
https://koutsomili.wordpress.com/2018/03/17/%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%80%cf%8c%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%83/
https://www.agroforestry.gr/pages/gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83/
https://www.agroforestry.gr/pages/gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83/
https://www.agroforestry.gr/pages/gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83/
https://www.agroforestry.gr/pages/gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83/
https://www.agroforestry.gr/pages/gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83/
https://www.agroforestry.gr/pages/gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83/
mailto:ispanos@fri.gr
https://www.agroforestry.gr/pages/gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3/
https://www.agroforestry.gr/pages/gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3/
https://www.agroforestry.gr/pages/gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3/
https://www.agroforestry.gr/pages/gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3/
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του Ηαγορίου και τθσ Κόνιτςασ, το οποίο επιμελικθκαν οι κεσΚαλλιόπθ Στάρα και  

Δζςποινα Βϊκου. Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι τα εξισ:  

 Ειςαγωγι: John M. Halley 

 Γνωρίςματα, λειτουργίεσ και αξίεσ των δζντρων: Δζςποινα Βϊκου 

 Δζντρα που αψθφοφν το χρόνο: Καλλιόπθ Στάρα, Άρθσ Κυπαρίςςθσ, 

Δζςποινα Βϊκου 

 Αιωνόβια δζντρα του Ηαγορίου και τθσ Κόνιτςασ: Γιϊργοσ Κοράκθσ, Καλλιόπθ 

Στάρα 

 Θ βιοποικιλότθτα των αιωνόβιων δζντρων και δαςϊν 

 Σα ζντομα: Δθμιτρθσ Αβτηισ 

 Σα πουλιά: Βαςιλικι Κατι, Καλλιόπθ Στάρα 

 Οι νυχτερίδεσ: Ζλενα Ραπαδάτου 

 Οι λειχινεσ; LuciaMuggia, Καλλιόπθ Στάρα 

 Μφκθτεσ και μανιτάρια: Στζφανοσ Διαμαντισ 

 Σο ζδαφοσ: Νίκοσ Μονοκροφςοσ 

 Από τθ φφςθ ςτον πολιτιςμό: Καλλιόπθ Στάρα 

 Αρχαία δζντρα - φγχρονεσ απειλζσ: ιγασ Τςιακίρθσ, Δθμιτρθσ Αβτηισ, 

Καλλιόπθ Στάρα 

 Αναηθτϊντασ τουσ γίγαντεσ: Καλλιόπθ Στάρα 

 

Στθν ειςαγωγι, ο κακθγθτισ Halley γράφει, ότι «ςτθν Ιπειρο, ςτα βουνά του 

Ηαγορίου και τθσ Κόνιτςασ, υπάρχουν πολλοί φυςικοί τόποι αφιερωμζνοι ςε 

εκκλθςίεσ, ξωκλιςια, εικονίςματα, όπου απαντοφν δζντρα υπεριλικα και δάςθ 

αιωνόβια. Ραράλλθλα με τθν προςπάκεια ςυςτθματικισ καταγραφισ τουσ και 

ανάδειξθσ τθσ ςθμαςίασ τουσ ωσ πολφτιμα ςτοιχεία τθσ φυςικισ και πολιτιςμικισ 

κλθρονομιάσ μασ, γεννικθκε θ ιδζα να μελετιςουμε αν οι τόποι αυτοί ζχουν 

ιδιαίτερθ αξία για τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ και τθσ βιοποικιλότθτασ. Θ ιδζα αυτι 

πιρε τελικά μορφι με το ζργο ΚΑΛΘΣ - SAGE «Θ διατιρθςθ τθσ Φφςθσ μζςω τθσ 

Κρθςκείασ - Τα Λερά Δάςθ τθσ Θπείρου», το οποίο ςυντονίηει το Ρανεπιςτιμιο 

Λωαννίνων. Είναι ζνα μεγάλο, διεκνζσ ζργο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν επιςτιμονεσ 

πολλϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων, τόςο των φυςικϊν όςο και των ανκρωπιςτικϊν 

επιςτθμϊν, από πζντε διαφορετικζσ χϊρεσ. Μετά από πζντε χρόνια ςυνεργαςίασ 

και ερευνθτικισ προςπάκειασ, αυτοί οι ερευνθτζσ μοιράηονται μαηί ςασ μερικά από 

τα ευριματά τουσ. Θ ζρευνα ζδωςε ενδιαφζροντα νζα ςτοιχεία για πολλά 

επιμζρουσ αντικείμενα. Μςωσ όμωσ το πιο ςθμαντικό που μάκαμε είναι ότι τα ιερά 

δάςθ τθσ Θπείρου λειτοφργθςαν ωσ καταφφγια διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ, 

πολφ πριν ακουςτοφν λζξεισ όπωσ «αειφορία» ι «προςταςία τθσ φφςθσ» που πια 

ζχουν ενταχκεί ςτο κακθμερινό μασ λεξιλόγιο. Το παράδειγμα αυτϊν των τόπων, 

τόςο ςτθ δικι μασ περιοχι ζρευνασ όςο και αλλοφ ανά τον κόςμο, μασ δείχνει πϊσ 

κατάφερναν οι τοπικζσ κοινότθτεσ του παρελκόντοσ να διατθροφν τθ Φφςθ. 

Χρειαηόντουςαν ζμπνευςθ, ευφυΐα, αλλά και αίςκθςθ ςκοποφ και νοιματοσ ςτθν 
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φπαρξι τουσ για να τα καταφζρουν. Επειδι οι μικρζσ αυτζσ κοινωνίεσ μπόρεςαν να 

διατθριςουν αυτά τα δάςθ για τισ δικζσ τουσ αξίεσ και υπθρετϊντασ τουσ δικοφσ 

τουσ ςτόχουσ, ςιμερα αποκτοφν ιδιαίτερθ ςθμαςία. Μςωσ μασ βοθκιςουν να 

δϊςουμε ζνα πιο ουςιαςτικό περιεχόμενο ςτισ προςπάκειεσ διατιρθςθσ τθσ 

φυςικισ μασ κλθρονομιάσ. Γιατί, αν αδυνατοφμε να αναγνωρίςουμε ιερότθτα ςε 

αυτι τθ Γθ, πωσ κα καταφζρουμε τελικά να τθ διατθριςουμε με τόςεσ πιζςεισ προσ 

το αντίκετο;» 

 

Το δεφτερο βιβλίο περιλαμβάνει παιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, απευκφνεται ςε 

παιδιά κι ζχει τίτλο: Σα αιωνόβια δζντρα, οι αξίεσ τουσ και θ ςθμαςία τουσ για τθ 

διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ. Το τρίτο, τζλοσ, 

βιβλίο απευκφνεται ςτον εκπαιδευτι κι ζχει τίτλο:Σα αιωνόβια δζντρα, οι αξίεσ τουσ 

και θ ςθμαςία τουσ για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ ΟΔΘΓΟ ΓΙΑ ΣΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘ. Τθν ζκδοςθ των δφο τελευταίων βιβλίων ςυντόνιςε θ κα Καλλιόπθ 

Στάρα.  

 

Τα βιβλία είναι πολφ χριςιμα για όςουσ αςχολοφνται με τθν αγροδαςοπονία, γιατί 

περιζχουν πολφτιμεσ και ςε ζνα βακμό άγνωςτεσ πλθροφορίεσ για τον πολλαπλό 

ρόλο των δζνδρων και τισ αναρίκμθτεσ υπθρεςίεσ που προςφζρων, πράγμα που 

οδιγθςε  τον άνκρωπο να τα ςυνδζςει  από αρχαιοτάτων χρόνων ακόμα και με τθ 

κρθςκεία. Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να βρει τα τρία αυτά βιβλία ςτο διαδίκτυο, ςτθ 

διεφκυνςθ:http://forestlife.gr/ta-aionovia-dentra-zagori-konitsa/ 

 

Β.Π. Παπαναςτάςθσ 

 

 

 

 

 

 

Σα δαςολίβαδα τθσ βαλανιδιάσ ςτθν Ελλάδα 

Α. Ραντζρα, Α. Ραπαδόπουλοσ, Β. Ραπαναςτάςθσ 
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10457-018-0220-z?author_access_token=Poa5XJQzjxonB5_4-

HFIG_e4RwlQNchNByi7wbcMAY7_OcU62y-eQvnT60Xso2Qd97OMfSYzF2z1fIb8VYg86U-

K5k0OqaTrlP4qtIJLVYZ1Dh_yfv6nAwDh7CLmo4J9vvW59Ng9oBYEvxUe5i1fiw%3D%3D 

 

Δθμοςιεφτθκε θ ζκκεςθ για τα αγροδαςικά ςυςτιματα ςτθν Ευρϊπθ με τίτλο 

"Currentextent and stratificationofagroforestryintheEuropeanUnion" τθσ ομάδασ 

του ερευνθτικοφ προγράμματοσ Agforward, ςτθν οποία ςυμμετείχαν μζλθ του 

Ελλθνικοφ Αγροδαςικοφ Δικτφου. Τθν δθμοςίευςθ (ςτα αγγλικά) μπορείτε να βρείτε 

ςτο site http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S0167880917301159 

 

ΔΘΜΟΙΕΤΕΙ ΜΕΛΩΝ ΕΑΔ 

http://forestlife.gr/ta-aionovia-dentra-zagori-konitsa/
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10457-018-0220-z?author_access_token=Poa5XJQzjxonB5_4-HFIG_e4RwlQNchNByi7wbcMAY7_OcU62y-eQvnT60Xso2Qd97OMfSYzF2z1fIb8VYg86U-K5k0OqaTrlP4qtIJLVYZ1Dh_yfv6nAwDh7CLmo4J9vvW59Ng9oBYEvxUe5i1fiw%3D%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10457-018-0220-z?author_access_token=Poa5XJQzjxonB5_4-HFIG_e4RwlQNchNByi7wbcMAY7_OcU62y-eQvnT60Xso2Qd97OMfSYzF2z1fIb8VYg86U-K5k0OqaTrlP4qtIJLVYZ1Dh_yfv6nAwDh7CLmo4J9vvW59Ng9oBYEvxUe5i1fiw%3D%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10457-018-0220-z?author_access_token=Poa5XJQzjxonB5_4-HFIG_e4RwlQNchNByi7wbcMAY7_OcU62y-eQvnT60Xso2Qd97OMfSYzF2z1fIb8VYg86U-K5k0OqaTrlP4qtIJLVYZ1Dh_yfv6nAwDh7CLmo4J9vvW59Ng9oBYEvxUe5i1fiw%3D%3D
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9ο Πανελλινιο Λιβαδοπονικό υνζδριο  

Το 9ο Ρανελλινιο Λιβαδοπονικό Συνζδριο με κζμα «Θ Ελλθνικι Λιβαδοπονία 

μπροςτά ςε νζεσ προκλιςεισ. Διαχειριςτικά Σχζδια βόςκθςθσ- Αειφορία και 

Βιοοικονομία – Υπθρεςίεσ Οικοςυςτθμάτων» κα γίνει ςτθ Λάριςα τον Οκτϊβριο του 

2018. 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου :  http://bit.ly/2BB8Lc2 

 

4th European Agroforestry Conference 

Το 4ο Ευρωπαϊκό Συνζδριο Αγροδαςοπονίασ με κζμα “Agroforestry as Sustainable 

Land Use”  κα γίνει ςτο Nijmegen, τθσ Ολλανδίασ ςτισ 28-30 Μαΐου 2018.  

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ κα βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ EURAF 

https://euraf.isa.utl.pt/conferences/IVEURAFConference_2018_nijmegen  
 

4th World Congress on Agroforestry 

Το 4ο Ραγκόςμιο Συνζδριο Αγροδαςοπονίασ με κζμα “Agroforestry: Strengthening 

links between science, society and policy” κα γίνει ςτο Montpellier τθσ Γαλλίασ ςτισ 

20-25 Μαΐου 2019 Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου; 

https://agroforestry2019.cirad.fr/    

ΠΡΟΕΧΘ ΤΝΕΔΡΙΑ 

http://bit.ly/2BB8Lc2
https://euraf.isa.utl.pt/conferences/IVEURAFConference_2018_nijmegen
https://agroforestry2019.cirad.fr/

