
Δήλωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αγροδασοπονίας 
(EURAF) από το Συνέδριο των Βρυξελλών.

ΤΩΡΑ είναι η Ώρα για 
Αγροδασοπονία στην Ευρώπη

Βρυξέλλες, 10/10/2012

Η Αγροδασοπονία, ή αλλιώς η συστηματική μίξη δέντρων με γεωργικές καλλιέργειες / ζώα, μπορεί 
να  αποτελέσει  ένα  βασικό  συστατικό  διασφάλισης  τροφής  και  ενέργειας  σε  έναν  απρόβλεπτο 
κόσμο επηρεασμένο από την κλιματική αλλαγή και την έλλειψη ορυκτών καυσίμων.

Η  EURAF,  η  Ευρωπαϊκή  Ομοσπονδία  Αγροδασοπονίας,  διοργάνωσε  το  πρώτο  Ευρωπαϊκό 
Επιστημονικό Συνέδριο σχετικά με την αγροδασοπονία στις Βρυξέλλες στις 9 και 10 Οκτωβρίου 
2012, με συνέδρους από 17 Ευρωπαϊκές χώρες,  την Αμερική και την Αφρική.   Στο συνέδριο  
παρουσιάστηκαν περισσότερα από 50 άρθρα και  συζητήθηκαν τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα 
υψηλής  παραγωγικότητας  καθώς  και  τα  πολλαπλά περιβαλλοντικά  οφέλη  που προσφέρουν  τα 
συστήματα αυτά.

Τα αγροδασικά συστήματα περιλαμβάνουν όλες τις μορφές των δέντρων, είτε περιφερειακά είτε 
εσωτερικά  σε  καλλιεργούμενους  ή  βοσκόμενους  αγρούς.  Η  υψηλή  παραγωγικότητα  των 
αγροδασικών συστημάτων έχει αποδειχτεί επιστημονικά αλλά και μέσω μαρτυριών από αγρότες, 
με  αύξηση  της  παραγωγής  έως  40%  χωρίς  επιπλέον  εισροές.   Η  αγροδασοπονία  μπορεί  να 
προσφέρει λύσεις στην πρόκληση της βιο-ενέργειας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και μπορεί να 
προσφέρει  αποκλειστικές  θέσεις  εργασίας.  Οι  περιβαλλοντικές  υπηρεσίες  που  προσφέρουν  τα 
αγροδασικά  συστήματα  περιλαμβάνουν  την  ελαχιστοποίηση  των  επιπτώσεων  της  κλιματικής 
αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή, τον έλεγχο της διάβρωσης του εδάφους, την προστασία 
των υδάτινων πόρων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την πρόληψη πυρκαγιών σε ξερές 
περιοχές.

Παρακάτω ακολουθούν τα 7 κύρια συμπεράσματα του συνεδρίου τα οποία συμφωνήθηκαν από 
όλα τα παρόντα μέλη της EURAF: 

1. Τα παραδοσιακά αγροδασικά συστήματα πρέπει να αναγνωριστούν και να ανανεωθούν ενώ 
πρέπει να ενισχυθεί η υιοθέτηση καινοτόμων αγροδασικών πρακτικών. 

2. Τα αγροδασικά συστήματα πρέπει να είναι πλήρως επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τον πρώτο 
πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και  ο περιορισμός των 50 δέντρων ανά 
εκτάριο θα πρέπει να αρθεί.

3. Ένα διευρυμένο αγροδασικό μέτρο θα πρέπει να διατηρηθεί στο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ με 
σκοπό  να  βοηθήσει  τους  αγρότες  να  εγκαταστήσουν  αγροδασικά  συστήματα 
(συμπεριλαμβανομένων φρακτών), προσαρμοσμένα στο περιβάλλον τους.

4. Ένα μέτρο που θα αφορά τα αγροδασικά συστήματα θα πρέπει να ενσωματωθεί στο δεύτερο 
πυλώνα με σκοπό να βοηθήσει τους αγρότες στη διαχείριση αλλά και στην ανανέωση υπό 
εξαφάνιση παραδοσιακών αγροδασικών συστημάτων.

5. Καθώς η αγροδασοπονία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη, τα αγροδασικά μέτρα του 
πυλώνα  2  θα  μπορούσαν  να  είναι  υποχρεωτικά  για  όλα  τα  κράτη  μέλη  στον  επόμενο 
Κανονισμό για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου.

6. Τα αγροδασικά συστήματα θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για ένταξη στις Περιοχές Οικολογικής 
Προτεραιότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

7. Τα  πλεονεκτήματα  των  αγροδασικών  συστημάτων  για  την  προσαρμογή  και  μετρίαση  των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής πρέπει  να αναγνωριστούν και να υπολογιστούν στην 
Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική για το Κλίμα.

Περισσότερες  αναλυτικές  πληροφορίες  για  μία  Κοινή  Αγροτική  Πολιτική  φιλική  προς  την 
αγροδασοπονία δίνονται στην ιστοσελίδα της EURAF: www  .  agroforestry  .  eu  

http://www.agroforestry.eu/

