
 

 

 

  

  

     

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Βασικές γνώσεις γύρω από την Περμακουλτούρα – Τα 

περιβαλλοντικά γνωρίσματα μιας καλλιέργειας της 

Περμακουλτούρας 

 



 

1 Σελίδα  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ – ΥΦΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ 

Μάθημα 2 

Πίνακας περιεχομένων 

1. ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΥΔΡΕΥΣΗ 3 

2. ΤΥΠΟΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 3 

3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΟΥΜΟΣ; 5 

4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ; 5 

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤ; 6 

6. ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 7 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 8 

 

  



 

2 Σελίδα  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε συστήματος 

επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπαιδευτές ΕΕΚ χρειάζεται να έχουν ένα ισορροπημένο συνδυασμό τεχνικών, 

μεθοδολογικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων για να μπορούν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευομένων και να διευκολύνουν τις μαθησιακές διαδικασίες. Η επιλογή της 

διδακτικής μεθοδολογίας καθορίστηκε από την αρχική ανάλυση των μαθησιακών αναγκών 

και των ειδικών χαρακτηριστικών της ομάδα-στόχου. 

Η ενότητα κατάρτισης για εκπαιδευόμενους στην μαγειρική/γαστρονομία περιέχει τις 

διδακτικές μεθόδους που μπορούν να εφαρμόσουν όσοι επιθυμούν να διδάξουν στον τομέα 

των βιολογικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων της περμακουλτούρας. Στην 

ενότητα αυτή, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την ποιότητα και τις 

γευστικές διαφορές μεταξύ των οικολογικά παραγόμενων προϊόντων και των συμβατικά 

παραγόμενων προϊόντων. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν επίσης πώς να χρησιμοποιούν 

αυτά τα προϊόντα, πώς να τα πλένουν σωστά, πώς να ρυθμίζουν την ποσότητα των 

συστατικών με βάση την πιο έντονη γεύση τους και πώς να παρασκευάζουν τρόφιμα με 

οικολογικό και βιώσιμο τρόπο. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν επίσης σημαντικές δεξιότητες 

για να μπορούν να εργαστούν σε εστιατόρια υψηλής κατηγορίας με υψηλό ποσοστό 

βιολογικών τροφίμων.  

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η μέθοδος διδασκαλίας και το 

περιεχόμενο να μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ανεξάρτητα από 

τα προϊόντα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές.  

Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί κυρίως τη μέθοδο της βιωματικής και διαδραστικής 

μάθησης, με έμφαση στην οικοδόμηση γνώσης και την πρόσκτηση δεξιοτήτων μέσω 

πρακτικών ασκήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη 

μαθησιακή διαδικασία για να δημιουργήσουν τις δικές τους εμπειρίες και να αποκτήσουν 

σημαντικές γνώσεις και νέες δεξιότητες. 

 



 

3 Σελίδα  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗ 

Η κατανόηση της μηχανικής σύστασης του εδάφους είναι ζωτικής σημασίας στα συστήματα 

της περμακουλτούρας. Το έδαφος αποτελεί τη θεμελιώδη βάση της ζωής και του 

ενδιαιτήματος των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και των οργανισμών που ζουν στο 

χώμα. Το έδαφος είναι το ανώτερο τμήμα του φλοιού της γης. Το στρώμα του εδάφους 

μπορεί να είναι εκατομμυρίων ετών. Το χώμα είναι ένας ζωντανός οργανισμός και βρίσκεται 

σε μια διαρκώς εναλλασσόμενη διαδικασία υποβάθμισης και ανανέωσης.  

 

2. ΕΙΔΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Το έδαφος αποτελείται από ορυκτά σωματίδια όπως πέτρες, χαλίκια και λεπτόκοκκο χώμα. 

Το λεπτόκοκκο χώμα είναι η άμμος, η ιλύ και ο άργιλος. Η ποσοστιαία αναλογία των 

διάφορων ορυκτών σωματιδίων που απαρτίζουν το έδαφος καθορίζει και τους τύπους του 

εδάφους που υπάρχουν.  

 

Σχήμα 1. Soil Pyramide, Πηγή: The Soil Texture Pyramid – ameliamurtha (wordpress.com) 

 

 

 

https://ameliamurtha.wordpress.com/2016/02/28/the-soil-texture-pyramid/


 

4 Σελίδα  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Χουμοπηλώδες ή ιλυώδες έδαφος 

Το χουμοπηλώδες έδαφος αποτελείται από αργιλικά ορυκτά και περίπου ίσες ποσότητες 

άμμου, αργιλίου και ιλύ. Η περιεκτικότητά του σε χούμο (οργανική ύλη) κυμαίνεται από 4-

5%. Ανάλογα με την περιεκτικότητα του σε άργιλο, το έδαφος μπορεί να είναι τραχύ και να 

έχει λιγότερη ή περισσότερη κολλοειδή υφή. Ανάλογα με την περιεκτικότητα του σε υγρασία, 

το χώμα μπορεί να ζυμωθεί αναλόγως της πλαστικότητας του. Εάν το αργιλώδες χώμα είναι 

στεγνό, οι σβώλοι της γης μπορούν να θρυμματιστούν σχετικά εύκολα με το χέρι. 

Αμμώδες έδαφος 

Το γκριζο-καφέ αμμώδες έδαφος είναι τραχύ. Οι κόκκοι που το απαρτίζουν είναι ευδιάκριτοι 

και ψηλαφητοί. Είναι εύθραυστο όταν είναι ξηρό και ρευστό όταν είναι υγρό. Το αμμώδες 

χώμα δεν πλάθεται αφού δεν έχει πλαστικότητα.  

 

Αργιλώδες έδαφος. 

Το ανοιχτό καφέ-γκρι αργιλώδες έδαφος μπορεί εύκολα να πλαστεί και έχει κολλοειδή υφή 

όταν είναι υγρό. Σε ξηρή κατάσταση, το αργιλώδες έδαφος είναι σκληρό και δύσκολα μπορεί 

να το ζυμώσει κανείς επειδή έχει την ιδιότητα να συμπυκνώνεται σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

 

Καλλιεργητική αποδοτικότητα στο χουμοπηλώδες έδαφος 

Το χουμοπηλώδες έδαφος είναι πρόσφορο έδαφος, η καλλιεργητική αποδοτικότητά του 

είναι πολύ υψηλή. Ο κύκλος ζωής του εδάφους μπορεί να αναπτυχθεί κατά τρόπο βέλτιστο, 

κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη συσσώρευση του χούμου / των οργανικών ουσιών στον 

οποίο οφείλεται και η γονιμότητα του εδάφους. Το χουμοπηλώδες έδαφος είναι το 

ιδανικότερο έδαφος για κήπους.  

 

 

 

 

 

Βίντεο 



 

5 Σελίδα  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=dsfJRwZXaVk 

 

  



 

6 Σελίδα  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΟΥΜΟΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ; 

Ο χούμος είναι οργανική ύλη που αποσυντίθεται και μετασχηματίζεται από βακτηρίδια και 

μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο έδαφος. Αποτελείται κυρίως από άνθρακα, οξυγόνο, 

υδρογόνο, άζωτο, φώσφορο και θείο. 

Στο έδαφος, ο χούμος διασπάται, μετασχηματίζεται και συσσωρεύεται συνεχώς. Το έδαφος 

περιέχει συνήθως την υψηλότερη αναλογία χούμου ακριβώς στην επιφάνειά του. Ο χούμος 

μπορεί να δημιουργήσει δεσμούς - γέφυρες μεταξύ των πρωτογενών κόκκων και να 

συγκρατήσει ύδατα και θρεπτικά συστατικά. Επομένως, αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. 

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε χούμο, πρέπει να προσθέσετε περισσότερη οργανική ύλη στο 

έδαφος από αυτή που διασπάται φυσικά (εξισορρόπηση χούμου). Η κατασκευή χούμου 

μπορεί να γίνει με τις ακόλουθες μεθόδους: 

● Ενσωμάτωση κομπόστ ή κοπριάς στο έδαφος 

● Οργανική εδαφοκάλυψη: Επικάλυψη του εδάφους με οργανική ύλη 

● Χλωρή λίπανση (βλ. μάθημα 1) 

 

4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ; 

Η οργανική εδαφοκάλυψη αναφέρεται στην κάλυψη του εδάφους με μη αποσυντεθειμένο 

οργανικό υλικό (mulch). Αυτό περιλαμβάνει την επικάλυψη του εδάφους μεταξύ των 

καλλιεργούμενων φυτών με σάπια φύλλα όπως άχυρο, υπολείμματα καλλιεργειών, φύλλα, 

γρασίδι ή παρόμοια. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σάπια φύλλα 

● Προστασία του εδάφους: Η επικάλυψη με σάπια φύλλα προστατεύει το έδαφος από 

την ξήρανση και τη διάβρωση, διατηρεί τη θερμότητα στο έδαφος, αλλά το 

προστατεύει παράλληλα και από την υπερθέρμανση. Την άνοιξη, η επικάλυψη με 

σάπια φύλλα μπορεί να επιβραδύνει την αποστράγγιση του εδάφους.  

● Ανάπτυξη θρεπτικών συστατικών: το υλικό από τα σάπια φύλλα αποσυντίθεται 

σταδιακά (κομπόστ). Αυτό καθιστά τα θρεπτικά συστατικά διαθέσιμα σε συνεχή 

βάση. 



 

7 Σελίδα  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

● Αποτρέπει την ανάπτυξη των ζιζανίων: Εάν το έδαφος είναι καλυμμένο, η έλλειψη 

έκθεσης στο ηλιακό φως μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη ανεπιθύμητων φυτών.  

● Συγκράτηση υδάτων: το υλικό από την οργανική εδαφοκάλυψη του εδάφους μειώνει 

την εξάτμιση του νερού, έτσι το χώμα παραμένει υγρό για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα.  

● Σχηματισμός χούμου: Το υλικό από σάπια φύλλα αποσυντίθεται και μετατρέπεται 

σε χούμο/ οργανική ύλη. 

● Ανάπτυξη της ζωής του εδάφους: Το υλικό από σάπια φύλλα χρησιμεύει ως τροφή 

και ενδιαίτημα για τους οργανισμούς του εδάφους. 

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΕΝΑ ΚΟΜΠΟΣΤ 

 

Εικόνα 2, Πώς να φτιάξετε ένα κομπόστ. Πηγή: https://www.best-garden-composters.com/how-to-make-a-compost-heap/ 

 

Από τι μπορεί να αποτελείται το κομπόστ; 

● Κοπριά από ζωικό κεφάλαιο  

● Απορρίμματα κουζίνας (π.χ. υπολείμματα φρούτων και λαχανικών, κατακάθια καφέ, 

τσόφλια αυγών) 

● Απορρίμματα κήπων (π.χ. φύλλα, υπολείμματα κλαδέματος, μοσχεύματα γκαζόν και 

θάμνων, άγρια βότανα) 



 

8 Σελίδα  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

● Στάχτη από ξύλα/ Ροκανίδια ξύλου (μέγιστο ποσοστό 3% του συνολικού μείγματος) 

 

Τι θα ήταν καλύτερο να μην προσθέσεις; 

● οργανικά λιπάσματα από αστικά απόβλητα 

● απορρίμματα από ηλεκτρική σκούπα 

● Γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα 

● Υπολείμματα κρέατος ή ψαριού, μη επεξεργασμένα τρόφιμα 

 

Για να φτιάξετε ένα καλό κομπόστ, τα ακόλουθα βήματα είναι σημαντικά: 

● Το κομπόστ πρέπει να αερίζεται καλά. Για το σκοπό αυτό, είναι χρήσιμο να 

αναμιγνύονται μικρά με μεγάλα υλικά - δηλαδή, είναι καλύτερο να επεξεργάζεστε 

δομικά αδύναμα υλικά όπως αποκόμματα από μαρούλι ή γκαζόν με μοσχεύματα 

θάμνων. 

● Επιπλέον, το επίπεδο υγρασίας στο σωρό κομποστοποίησης πρέπει να είναι σωστό. 

Το πολύ υγρό υλικό πρέπει να αναμιχθεί με στεγνό. Το καλοκαίρι, μπορείτε να 

σκεπάσετε το κομπόστ λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Ίσως χρειαστεί να 

προστεθεί και νερό για να υγραίνεται.  

● Εάν υπάρχουν πολλά απορρίμματα κουζίνας, μπορείτε να αναμίξετε λίγο φρέσκο 

χούμο από την επιφάνεια του εδάφους. 

● Εάν υπάρχουν πολλά μοσχεύματα χόρτου, φροντίστε να έχουν στεγνώσει 

προηγουμένως (αφήστε τα να στεγνώσουν πριν τα τσουγκράψετε). 

● Τα υπολείμματα ξύλου και τα χοντρά μοσχεύματα θάμνων πρέπει να διαμελιστούν 

και να τεμαχιστούν εκ των προτέρων. Η ινώδης δομή μειώνει τις πιθανότητες 

προσβολής ανεπιθύμητων βακτηρίων στους μικροοργανισμούς.  

● Ολόκληρο το κομπόστ πρέπει να αναποδογυρίζεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 

Αυτό εξασφαλίζει καλή ανάμειξη και αερισμό. 

 

 

 

 



 

9 Σελίδα  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

6. ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ  

Το νερό στο σύστημα της περμακουλτούρας  

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή. Χωρίς νερό, ούτε τα ζώα ούτε τα φυτά αλλά ούτε και 

εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να ζήσουμε. Η καλοσχεδιασμένη διαχείριση των υδάτων είναι 

βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένα σύστημα περμακουλτούρας.  

 

Αυτή η πτυχή είναι σημαντική για τη διαχείριση των υδάτων σε μια φάρμα 

περμακουλτούρας: 

● Συγκρατείστε και αποθηκεύστε νερό: Για να διατηρήσετε το νερό σε μια καλλιέργεια 

περμακουλτούρας όσο το δυνατόν περισσότερο, διοχετεύστε το σε μεγάλες 

αποστάσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε νερό στο έδαφος, σε απορροές, λίμνες, 

βαρέλια βροχής και δεξαμενές νερού. Οι λόφοι ή τα αναχώματα συλλαμβάνουν την 

απορροή των υδάτων στην επιφάνεια και το βοηθούν να απορροφηθεί στο έδαφος. 

Η ποσότητα νερού που μπορεί να αποθηκευτεί στο χώμα εξαρτάται από τη δομή του. 

● Χρησιμοποιήστε το νερό με πολλούς τρόπους: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

νερό για πολλά στοιχεία και λειτουργίες στο σύστημά σας. Για παράδειγμα, το νερό 

μπορεί να θερμάνει το περιβάλλον μιας λίμνης: Αφενός, αυτό συμβαίνει κατά τη 

διάρκεια της ημέρας μέσω της ισχυρής ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας και, 

αφετέρου, μέσω της αργής απελευθέρωσης θερμότητας από το θερμαινόμενο νερό 

κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τις κρύες μέρες. Εκτός από την παροχή νερού στα ζώα 

και στα φυτά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το νερό για σκοπούς 

αποθήκευσης και παραγωγής ενέργειας. 

● Προστατέψτε το έδαφος από την αποστράγγιση και τη διάβρωση: για παράδειγμα, 

σχεδιάστε μικτές καλλιέργειες, καλύψτε το χώμα σας με οργανική ύλη, 

χρησιμοποιήστε βασικούς σχεδιασμούς (χρησιμοποιήστε φυσική ροή νερού στον 

κήπο) και συστήματα αγροδασοκομίας (δέντρα και καλλιέργειες, λιβάδια ή 

βοσκοτόπια που μπορούν να συνδυαστούν με τρόπο που να ωφελούν την γεωργία, 

τη φύση και το κλίμα). 

 

 



 

10 Σελίδα  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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