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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε συστήματος 

επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπαιδευτές ΣΕΕΚ 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.  



 

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. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

Στην αρχή, παρατίθεται ένας οδηγός αναφορικά με το σχεδιασμό μιας καλλιέργειας της 

περμακουλτούρας σε πέντε ζώνες. Ο οδηγός αυτός δεν είναι χρήσιμος  μόνο από την άποψη 

της δημιουργίας της δικής σας καλλιέργειας περμακουλτούρας αλλά και για την κατανόηση 

των αρχών πίσω από το σχεδιασμό, κάτι που μπορεί να βοηθήσει επίσης στη διοργάνωση 

επισκέψεων των εκπαιδευομένων σε αγροκτήματα περμακουλτούρας ή στην κατανόηση της 

λογικής σχεδιασμού, ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μια γενική εικόνα γύρω 

από αυτή.  

 

1. ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΖΩΝΕΣ 

Όταν σχεδιάζετε μια καλλιέργεια σύμφωνα με τις αρχές της περμακουλτούρας, θα πρέπει 

πρώτα να είστε σε θέση να εμπεδώσετε το όραμα και τους στόχους σας αναφορικά με τον 

τρόπο που θέλετε να αξιοποιήσετε το αγρόκτημά σας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να 

αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα φυσικά χαρακτηριστικά του αγροκτήματός 

σας, ούτως ώστε να δημιουργήσετε ένα βιώσιμο, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σύμφωνα με 

τις αρχές της περμακουλτούρας. Οι ακόλουθες σκέψεις είναι χρήσιμες: Τι μπορεί να 

ευδοκιμήσει στο αγρόκτημά μου; Τι χρειάζονται αυτά τα φυτά για να ευδοκιμήσουν; Ποια 

είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροκτήματός μου; Τι δεν λειτούργησε σωστά στο 

παρελθόν; Ποιες είναι οι οικονομικές μου δυνατότητες; Πόσο χρόνο μπορώ να αφιερώνω 

για την καλλιέργεια της γης; Ποια φυτά και ποιου είδους καλλιέργειες με ευχαριστούν 

περισσότερο; 

Στο σχεδιασμό σας θα πρέπει να φροντίσετε να υπάρχουν μικρές εντατικές καλλιέργειες οι 

οποίες θα εναλλάσσονται με άλλες μεγαλύτερες εκτάσεις ευρύτερης χρήσης. Σχεδιάστε τις 

ζώνες και ενσωματώστε σ' αυτές φυσικές μορφές όπως δίχτυα, μαιάνδρους ή κύματα. 

Ένα ιδανικό μοντέλο περμακουλτούρας αποτελείται από πέντε ζώνες (δαχτύλιους) που 

περιστρέφονται με επίκεντρο την ανθρώπινη δραστηριότητα: 

Ζώνη 0: Σπίτι ή διαμέρισμα 

Ζώνη 1: Λαχανόκηπος, Βοτανόκηπος 
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Η ζώνη 1 αποτελεί την περιοχή που περιβάλλει το σπίτι. Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά αυτής 

της ζώνης είναι η συνεχής μέριμνα και η ανάγκη για καθημερινή επαφή με τα στοιχεία και 

τα συστήματα που ενυπάρχουν σε αυτήν. Θα πρέπει να είστε σε εγρήγορση λόγω των 

αναγκών που απορρέουν για την εφαρμογή σχεδίων πυρασφάλειας στη ζώνη αυτή.   

Να φροντίσετε για τη δημιουργία πολυάριθμων εισόδων στις ζώνες 1 & 0 για να 

διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές, για επιμέρους εξειδικευμένους τομείς 

δραστηριοτήτων που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Οι 

δραστηριότητες που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στη ζώνη αυτή περιλαμβάνουν 

διαλογισμό, άσκηση, εκπαίδευση, μαγείρεμα, εστίαση και επεξεργασία προϊόντων.  

Μερικά από τα συστήματα περμακουλτούρας που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη 

ζώνη αυτή είναι φυτά σε γλάστρες, χώρους πολλαπλασιασμού φυτών, μαγειρικά βότανα, 

παρτέρια κήπου, κουτιά ωοτοκίας, δοχεία κομποστοποίησης και τοποθεσίες για 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Οι επιφάνειες με στάχυ, χονδρόκοκκο, πλίθα, μέταλλο, 

τοιχοποιία, πέτρα και γυψομάρμαρο μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή αυξημένης 

πυροπροστασίας έναντι της εκτεταμένης χρήσης ξύλου ως οικοδομικό υλικό κατά τον 

σχεδιασμό. Η σωστή διαβάθμιση και η χρήση διαπερατών διαδρόμων θα μπορούσε να ήταν 

μια επωφελής πρακτική στη ζώνη αυτή. Επίσης, η σύνθεση του εδάφους στη ζώνη αυτή θα 

πρέπει να διαθέτει κάποια μορφή οργανικού λιπάσματος. Το έδαφος θα μπορούσε να είναι 

ένα ωραίο χαλίκι που προσφέρει άνεση στο περπάτημα, να διατηρείται καθαρό και να 

βοηθά στη μείωση του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, τα παρτέρια της 

καλλιέργειας θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν με οργανικό λίπασμα.  

 

Ζώνη 2: Λαχανόκηπος ή μικρή κτηνοτροφική μονάδα 

Αυτή η ζώνη χρειάζεται ημιεντατική φροντίδα για να καλύπτει τις ανάγκες του ζωικού 

κεφαλαίου και των φυτών που επιλέξατε. Στη ζώνη αυτή ισχύουν οι ίδιες ανάγκες για 

αποτελεσματική διαχείριση πρόκλησης πυρκαγιών. Γι’ αυτό, φροντίστε οι επιλογές που 

κάνετε να είναι κατάλληλα ενημερωμένες, ούτως ώστε να μειώνεται η χρήση καύσιμων υλών 

και η συσσώρευση εύφλεκτων υλικών. Εξετάστε το ενδεχόμενο εγκατάστασης μόνιμων 

συστημάτων πυρόσβεσης. 

Στη Ζώνη 2 μπορεί να προστεθεί ένα ευρύ φάσμα στοιχείων: θερμοκήπια, υπόστεγα, 

αχυρώνες, κάδοι κομποστοποίησης, χώροι πολλαπλασιασμού φυτών και χώροι πολλαπλών 
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χρήσεων. Τo ζωικό κεφάλαιο μπορεί να τοποθετηθεί σε αχυρώνες και στάβλους όπου θα 

αποθηκεύονται τα αποθέματα για την εκτροφή τους. Τα ανθεκτικότερα εδώδιμα μονοετή 

και πολυετή φυτά θα μπορούσαν να καθιερωθούν ως τα κύρια προϊόντα παραγωγής της 

περμακουλτούρας και ειδικά της ζώνης αυτής. Δύο επιπλέον στοιχεία που θα μπορούσαν να 

προστεθούν είναι οι ανεμοφράκτες και οι πολυκαλλιέργειες. Η εγκατάσταση ανεμοφρακτών 

στο αγρόκτημα σας θα μπορούσε να προσφέρει προστασία από τους δυσμενείς ανέμους 

που πνέουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Στην περίπτωση της περμακουλτούρας, ο στόχος 

του καλλιεργητή είναι να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα με πολλά διαφορετικά είδη φυτών 

σε μια συγκεκριμένη έκταση – αυτό που καλείται πολυκαλλιέργεια, ο οποίος εγγυάται 

οικονομική ανεξαρτησία μέσω της αναζωογόνησης του οικοσυστήματος. Οι μονάδες 

περμακουλτούρας πρέπει να είναι μόνιμα και εν δυνάμει ζωντανά συστήματα. 

 

Ζώνη 3: οπωροφόρα ή/και καρυόκαρπα δέντρα  

Γνωστή ως και «αγροτική ζώνη». Μερικά από τα στοιχεία που είναι κατάλληλα στη ζώνη αυτή 

είναι τα μεγάλα οπωροφόρα δέντρα και καρυόκαρπα δέντρα, τα περιβόλια, οι μουριές και 

οι μπράμπλες, τα μακρόβια ξυλώδη πολυετή φυτά, μονοετή φυτά χρήσιμα για τη διαδικασία 

της επικονίασης, βοσκοτόπια για αυτοβόσκοντα ζώα, μεγάλες αποθήκες νερού, 

πολυκαλλιέργειες, και ανεμοφράκτες. 

Και πάλι, φροντίστε να συμπεριλάβετε στον σχεδιασμό τους κινδύνους πρόκλησης 

πυρκαγιάς. Αυτή η ζώνη θα είναι λιγότερο επισκέψιμη από τη Ζώνη 2, και τα στοιχεία εδώ 

θα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε περιπτώσεις 

τυχόν αμέλειας εκ μέρους του γεωργού ή ακραίες καιρικές συνθήκες. Αυτή η ζώνη μπορεί 

να μην έχει καν αρδευτικό εξοπλισμό αλλά να ποτίζεται μόνο από τις βροχοπτώσεις. Έτσι, 

η κατασκευή αρδευτικών καναλιών και νερόλακκων θα έκανε τεράστια διαφορά στην 

επέκταση του χρόνου της διαθέσιμης υγρασίας του εδάφους μέχρι και τα τέλη της άνοιξης ή 

ακόμα και το καλοκαίρι, ενώ τα επιπρόσθετα αποθέματα νερού που συγκρατούνται θα 

συνεχίσουν να επαναφορτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Ζώνη 4: βοσκότοπος 

Η Ζώνη 4 αποτελείται από ένα φάσμα συλλογής άγριων καρπών. Αυτή η ζώνη μπορεί να 

βρίσκεται εκτός των φυσικών ορίων της ιδιοκτησίας σας. Προσέξτε να μειώσετε τις καύσιμες 

ύλες όπως καυσόξυλα για να περιορίσετε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους κινδύνους 

πρόκλησης πυρκαγιάς, ιδίως εάν αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της ιδιοκτησίας σας. Οι 

https://sivanandayogafarm.org/5-tips-for-tending-a-winter-garden/
https://sivanandayogafarm.org/5-tips-for-tending-a-winter-garden/
https://permacultureapprentice.com/permaculture-water-management/
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δραστηριότητες και τα στοιχεία που ανήκουν στη ζώνη αυτή συμπεριλαμβάνουν την 

αποθήκευση επιπρόσθετων αποθεμάτων νερού, την αναζωογόνηση των ενδημικών δέντρων 

και φυτών, τη συντήρηση ενός βιότοπου με χρήσιμα προς την καλλιέργεια ενδημικά έντομα 

και ζώα, την κοπή ξύλων, τη συλλογή τροφίμων, την περιορισμένη χρήση τεχνολογίας που 

υποστηρίζει ειδικά το σύστημα της περμακουλτούρας και την έκτακτη βοσκή ζώων για την 

αναζωογόνηση του βιότοπου.  

 

Ζώνη 5: άγρια φύση, τόπος ανάπαυσης για τον άνθρωπο και τη φύση/αγρανάπαυση 

Η Ζώνη 5 είναι αποτελείται από τις πιο απόκεντρες μονάδες στον σχεδιασμό ενός 

συστήματος περμακουλτούρας. Και πάλι, αυτή η ζώνη μπορεί να είναι ή να μην είναι εντός 

των ορίων της ιδιοκτησίας σας. Θα μπορούσε ακόμη να είναι μια ζώνη την οποία μπορεί να 

μην την επισκέπτεται κανείς. Θεωρήστε αυτή την περιοχή ως μια ζώνη άγριας φύσης που δε 

χρειάζεται ανθρώπινη δραστηριότητα. Η ζώνη αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως καταφύγιο 

και δίοδος για την άγρια ζωή.  

Είναι λογικό ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν όλες οι ζώνες σε όλες τις καλλιέργειες 

περμακουλτούρας, ειδικά όταν αυτή αφορά ένα μικρό σε έκταση αγρόκτημα, όπου θα 

πρέπει να περιοριστείτε σε μια επιλογή. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόχειρα σκίτσα για 

τη διάταξη του γεωτεμαχίου σας σύμφωνα με τις προσδοκίες σας. Είναι σημαντικό να 

διατηρείτε τους διαδρόμους στις καλλιέργειές σας όσο το δυνατόν πιο σύντομους, ούτως 

ώστε αργότερα να εξοικονομήσετε χρόνο, μόχθο και ενέργεια μέσω ενός σχεδίου 

μακροπρόθεσμης διαχείρισης.  
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Σχήμα 1. Πηγή: Thomas Henfrey and Gil Penha Lopes, 2019, OLV Organic Farming Publishers/ Wikimedia Commons 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ 

Η έννοια της περμακουλτούρας είναι συνυφασμένη με την αρχή της «πολυκαλλιέργειας 

αντί της μονοκαλλιέργειας». Εδώ, η γεωργική πρακτική της αμειψισποράς, δηλαδή της 

εναλλαγής καλλιεργειών σε ένα συγκεκριμένο αγρό με προκαθορισμένο σχεδιασμό ή 

ακολουθία σε διαδοχικά έτη καλλιέργειας, μπορεί να επιφέρει πολλά οφέλη στο γεωργό. 

Οι λεγόμενοι πίνακες της πολυκαλλιέργειας είναι χρήσιμοι εδώ.1 

Πλεονεκτήματα της πολυκαλλιέργειας: 

• Τα φυτά προστατεύουν το ένα το άλλο από φυτικά παράσιτα και ασθένειες. 

• Η πολυκαλλιέργεια προσελκύει ωφέλιμα έντομα για την καταπολέμηση των φυτικών 
παράσιτων και ασθενειών μεταξύ γειτονικών φυτών. 

• Τα «συντροφικά» φυτά μπορούν να προσελκύσουν βομβίλους και μέλισσες. 

• Παρέχει καλύτερη γονιμοποίηση. 

• Τα ψηλότερα φυτά μπορούν να σκιάσουν τα χαμηλότερα, προστατεύοντάς τα από την 
ηλιακή ακτινοβολία. 

                                                             
1 Rosemary Morrow, 2013, PIA Permaculture Academy in the Alpine Region  
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• Καλύτερη χρήση του υπέδαφους λόγω της δυνατότητας ταυτόχρονης καλλιέργειας 
φυτών με βαθιές ή ρηχές ρίζες αναλόγως.  

• Καλύτερη κατανομή του χώρου σε παρτέρια, από φυτά υψηλής και χαμηλής 
ανάπτυξης. 

• Καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους μέσω της αμειψισποράς 
φυτών με γρήγορη, μέτρια ή βραχεία ανάπτυξη. 

• Παράλληλη φύτευση βοτάνων και λουλουδιών που μπορεί να λειτουργήσει σαν 
φάρμακο κατά των παράσιτων, βακτηρίων και μυκήτων. 

• Χλωρή λίπανση (πράσινη αγρανάπαυση) για αναζωογόνηση του εδάφους και 
αναπλήρωση των θρεπτικών του συστατικών. 

• Παρέχει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των γεωργικών πόρων παράλληλα με μια 
καινούργια φύτευση στο γεωτεμάχιο.  

 

Επιλέξτε ποικιλίες φυτών και λαχανικών που ευδοκιμούν στο κλίμα της περιοχής σας και στις 

τοπικές εδαφικές συνθήκες. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ποικιλία ενδιαιτημάτων στον κήπο 

σας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των περιοχών που χρησιμοποιούνται εντατικά, όπως τα 

παρτέρια με λαχανικά όσο και στις εκτάσεις αριστερά του γεωτεμαχίου και τις ζώνες 

μετάβασης. Τα «συντροφικά» φυτά σε παρτέρια λαχανικών όπως είναι τα σάπια φύλλα του 

στεκουλιού είναι σημαντικά γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γονιμοποίηση και τη 

θρέψη του εδάφους, όπως στην περίπτωση των Μάγια οι οποίοι συνήθιζαν να καλλιεργούν 

με επιτυχία μαζί το καλαμπόκι, τα κολοκύθια και τα φασόλια. Ονόμαζαν μάλιστα αυτό τον 

τρόπο καλλιέργειας «οι τρεις αδελφές», γιατί τα τρία φυτά φρόντιζαν το ένα το άλλο και όλα 

μαζί αναπτύσσονταν αρμονικά.  

 

3 . ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Στην περμακουλτούρα, η πολυλειτουργικότητα στον κήπο σημαίνει τη διάταξη των φυτών 

και των δομικών στοιχείων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εκτελούν πολλές 

λειτουργίες ταυτόχρονα και να ωφελούν το ένα το άλλο. O φράκτης από θάμνους είναι ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για την επεξήγηση αυτού του φαινομένου της 

περμακουλτούρας. Η διαμόρφωση ενός φράκτη από θάμνους στη βόρεια ή δυτική πλευρά 

ενός γεωτεμαχίου θα μπορούσε να προστατέψει τις καλλιέργειές σας από τους ανέμους. 

Εάν, παραδείγματος χάρη, φυτέψετε ένα φράχτη οπωροφόρων φυτών εκεί, όπως 



 

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. 

βατόμουρα, φραγκοστάφυλα ή βατόμουρα, θα μπορούσατε εκτός από την αντιανεμική 

προστασία να συλλέξετε επιπλέον και τους καρπούς τους. Εάν έχετε μια ιτιά στον κήπο 

σας, θα μπορούσατε να φτιάξετε ένα φράχτη από τα κλαδιά της, ο οποίος θα 

εξυπηρετούσε όχι μόνο ως αντιανεμική προστασία, αλλά και ως ένα διακοσμητικό 

περίγραμμα η ακόμη και ως χώρος για την καλύτερη διαχείριση των υπολειμμάτων 

κλαδέματος. Τα ζώα μπορούν επίσης να εκτελέσουν διάφορες λειτουργίες σε ένα σύστημα 

της περμακουλτούρας, όπως για παράδειγμα οι πάπιες και τα κοτόπουλα που μπορούν να 

συμβάλουν στην εξυγίανση από τα φυτικά παράσιτα.  

4 . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Για να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά την ενέργεια στο αγρόκτημά σας, είναι απαραίτητο 

να γνωρίζετε με ακρίβεια την ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία, μετεωρολογικά δεδομένα όπως 

τους ανέμους που επικρατούν και τη φορά τους σε σχέση με τον προσανατολισμό που έχει 

η ιδιοκτησία σας. Εξάλλου, αυτά τα δεδομένα είναι εκείνα που καθορίζουν το μικρόκλιμα 

στο αγρόκτημά σας. Ένας τοίχος με νότιο προσανατολισμό, για παράδειγμα, μπορεί να 

διατηρήσει τη θερμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την έκθεσή του στο ηλιακό 

φως. Ένας φράκτης σε σχήμα U που βλέπει προς το βορρά μπορεί να παρέχει προστασία από 

τους βόρειους ανέμους και επομένως να δημιουργεί τις συνθήκες ενός εύκρατου 

μικροκλίματος στη νότια πλευρά του αγροκτήματός σας.    
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